
154

39
-4

ه0
مار

ش

معرفی   کتاب 



155

39
-4

ه0
مار

ش

عنوان: تبارشناسی بازآفرینی شهری: از بازسازی 
تا نوزايی

پدید آور: دكتر سهند لطفی
تاریخ انتشار: 1391

ناشر: انتشارات آذرخش

واقعيتی كه امروز با عناوين متنّوع در چهارچوب موجوديت »مرّمت شهری« مطرح می شود، و در برداشتی ساده 
تالش خود را معطوف به آفريدن دوبارة شــهر از منظرهای گوناگون می دارد، پيشينه ای معنادار است همگام با 
سير تحّول در برداشت از شهر، و همپای آن دگرديسی كه در مفاهيم بنيادين و نيز شيوة حيات شهری و كاركرد 
آن به مثابه موجوديتی كالبدی و مملو از محتوای چندگانه روی داده اســت. كندوكاو پيرامون اين سير تحّول و 
جريانی كه نهايتًا مرمت شهری را از »بازسازی صرف« به دوران »نوزايی شهری« رسانده است، موضوع اصلی 

اين كتاب است.
در اين كتاب »حفاظت و بازآفرينی شــهری« معادلی خواهد بود بر روايتی معاصر از »مرمت و حفاظت شهری« 
كه بنابر فاصله زمانی مورد تمركز كتاب برگزيده شــده اســت. در فصل اول، تحول موضوع »مرّمت و حفاظت 
شــهری« در گذر زمان با بن ماية دگرديســی و پايايی در چهارچوب مفهومی-نظری مورد واكاوی و بازشناسی 
قرار داده شده. فصل دوم به سير تحّول تاريخی رويکردهای »مرّمت و حفاظت شهری« از زمان »بازسازی« در 
ســال های 1933ميالدی تا »نوسازی« 1955 ميالدی به بعد تا »بازآفرينی شهری« در دهه پايانی قرن بيستم 
و چشم انداز »نوزايی شهری« برای آينده شهرها، به همراه تجربياتی از كشورهای پيشگام در زمينه مرمت و به 
دنبال آن يکپارچه ســاختن مفهوم »مرّمت و حفاظت شهری« اختصاص يافته است. »جهانی شدن« و »جهانی 
ســازی«، چگونگی تأثيرگذاری متقابل آن ها با »مرّمت و حفاظت شــهری« در پی شکل گيری مفاهيمی چون 
»خاطره ســازی«، »واقع گرايی«، »گردشــگری«، »نمادگرايی« و »تروريسم« در كشورهای مختلف جهان، و 
لهجه مرّمت در دوران معاصر مطالب فصل سوم هستند. در فصل چهارم كتاب، با نگاهی تاريخی- تفسيری به 
بازخوانی و تحليلی بر اســناد »مرّمت و حفاظت شــهری« معاصر از »منشور فاس« تا پيشنهاد »اينتبائو« مبنی 
بر بازنگری »منشــور ونيز« پرداخته شــده اســت و در ادامه با نگاهی به دگرگونی مفاهيم و واژگان »مرّمت و 
حفاظت شــهری« معاصر، مانند »ميراث« و مالحظات نوين اقتصادی-اجتماعی و سازوكارهای اداری-اجرايی 
آن، گذاری از »بازآفرينی« به »نوزايی« خواهد داشت. پايان بخش كتاب، بازنگری سير تحول نگرش به »مرّمت 
و حفاظت شهری« معاصر، شباهت در فرآيندها و تنوع در محصوالت بازآفرينی معاصر و در پی آن برداشت هايی 
»آموزه ای-راهبردی« خواهد بود تا توجه به روح مکان را در گذر زمان ميسر كنيم؛ و »مرّمت و حفاظت شهری« 
را به عنوان راهبردی در »توســعه شــهر از درون« با گذاری انسان مدار از شهر فرسوده با توجه به نيازهای آتی 

جامعه به كارگيريم.
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عنوان: مسايل اجتماعی شهرسازی در ايران 
پدید آور: زهرا خدايی - علی پورخيبری

تاریخ انتشار: 1391
ناشر: مركــز تحقيقات اســتراتژيک مجمع تشخيص 

مصلحت نظام

شــهر! بستر تمدن و منشــأ توليد و رشد فرهنگ امروز 
بشــر. شــهرهای ابتدايی با نقش های اداری، سياسی و 
مذهبی شــناخته می شدند؛ اما در شهر چند بعدی امروز 
كاركردهــای متنوعی به ويــژه در زمينه های اقتصادی، 
صنعتــی، خدماتی، فرهنگــی و اجتماعی بــر كالبد و 
تعامالت پيچيده درون شهر تأثيرگذار هستند. پديده ای 
به اين گســتردگی طبعًا با مسايل و معضالتی در همان 
ســطح مواجه اســت تا آنجا كه كمترين عقب افتادگی 
و زوال در هريــک زمينه ها مانند يک چرخه بر ســاير 

زمينه ها تأثير منفی خواهد داشت.
گرفتاری های اجتماعی گوشه ای از اين پيچيدگی های شهری است كه گاهی در اثر عدم عملکرد نامناسب ساير 
ابعاد بوجود می آيد )مانند عقب ماندگی اجتماعی در برخی مناطق فقيرنشــين شــهری( و گاهی خود زمينه ساز 
عقب افتادگی ابعاد ديگر شهر می شود )مانند عقب افتادگی های فرهنگی و كالبدی در سکونت گاه های غيررسمی 
حاشــيه شهر(. اما مداخالت شهرسازی و برنامه ريزی شــهری صرفًا پاسخ به بخشی از اين مسايل اجتماعی را 

در پی دارد.
 اين كتاب با نگاهی اجمالی و در قالب پژوهش های موردی، به مسايل فرهنگی و اجتماعی شهرسازی در ايران 
می-پردازد. حاشيه نشينی و اسکان غيررسمی، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، فضاهای شهری و 
كيفيت زندگی، محور توجه اصلی كتاب است. در فصل اول، موضوع حاشيه نشينی و اسکان غيررسمی خصوصًا 
در كالنشــهرهای تهران و كرج در قالب پيامدهای اجتماعی-فرهنگی، سياسی-امنيتی و كالبدی-فضايی مورد 
بحث قرار گرفته اســت. نمونه های مواجهه با اين چنين محالتی مانند اسالم آباد)زورآباد( كرج و شيخ آباد قم نيز 
مکمل مطالب اين بخش هســتند. فصل دوم به مباحث نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده درون بافت شهر 
اختصاص يافته اســت. اقدامات مفيد در اين بافت ها و نتايج ســودمند در پيش گرفتن استراتژی جلب مشاركت 
مردمی و حمايت های بهينه-سازی شده دولتی از تصميم گيرندگان، مجريان و منتفعين طرح در موفقيت يا عدم 
موفقيت نمونه  پروژه های  شــهر كاشــمر و بزرگراه نواب تهران مواردی است كه در اين فصل مورد توجه قرار 
داده شــده اند. فصل ســوم كتاب به مباحث و معضالت اجتماعی دست به گريبان شهرها در فضاهای شهری و 
كيفيت زندگی در شــهرها اختصاص يافته است؛ زيرا كه امروزه فضاهای عمومی شهری به عنوان محور توسعه 
كاركردهای شــهرها بوده و تقويت وجهه فرهنگی-اجتماعی شهر را سبب می شوند، همچنين بر كيفيت زندگی 
شــهر و ميزان رضايتمندی شهروندان تأثير مستقيم دارند. از ديگر ســوی شهرهای  جهان طی صد سال اخير 
عالوه بر معضالت كاركردی با مشکالت زيست محيطی، بحران هويت و كاهش امنيت اجتماعی، بيش از پيش 
مواجه شده اند و پرداختن به مسايل اجتماعی مرتبط با توسعه پايدار شهری، هويت مکان، بازخوانی هويتی شهر 

و   شهروندان و الزامات امنيت اجتماعی در فضاهای عمومی شهر، موارد خاتمه دهنده كتاب هستند.
توجه به اين نکته به ويژه در ميان متخصصين شهری و مسئولين امر ضرورت دارد كه  شهرها و كالن شهرهای 
ايران عزيزمان نيز چه در حاشيه شــهر و چه در متن زندگی شــهری )محالت قديم و جديد( مدت هاســت كه 
گرفتار معضالت اجتماعی متنوع شــده اند و زمينه بســياری نارسايی ها را در بســتر فرهنگ، معيشت، كالبد و 
سرانجام كيفيت زندگی ساكنان را بوجود آورده اند؛ لذا الزم است كه همواره از زمان شروع تفکر، مطالعه، گفتگو، 

سياست گذاری  و اجرای طرح-های مرتبط با شهر، معضالت اجتماعی را جدی بگيرند!
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كتاب مصورســازي در برنامه هاي مشاركت محور و كتاب بازي ها و تمرين ها توسط نشر دايره منتشر شده است. 
اين كتابها براي مدرسين، تسهيلگران و همه كسانيکه درگيِر كارگاه ها، جلسات، برنامه ها، يا دوره هاي مشاركت 
 محورند نگاشته شده  و دربرگيرنده فنوني است براي هدايت فرايندهاي گروهِي تعاملي. بديهي  است كه هركس 
مي تواند براســاس اهداف برنامه خود، مالحظات فرهنگي، ويژگي هاي شركت كنندگان و شرايط حاكم بر رخداِد 

مورد نظر از روش هاي اين كتاب ها بهره ببرد و يا آنها را بر اساس نيازهاي خود تغيير دهد.
با آنکه 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 كمک مي كند از ويژگي هايي 

هستند كه در گزينش اين كتاب ها براي ترجمه درنظر گرفته شده است.
از اين كتابها طيف وسيعي از متخصصين و كارشناساِن رشته هاي مختلف از جمله آموزش بهداشت، جامعه شناسي، 
پرســتاري، پزشکي اجتماعي، توسعه، ترويج كشاورزي، روانشناسي، بهداشت عمومي، مشاوره، جمعيت شناسي و 

تغذيه  مي توانند استفاده كنند.
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اقتصاد بازار و تحوالت شهری 

نويســندگان كتاب اقتصاد بازار و تحوالت شــهری راجر زتر و محمد حمزه هستند و اين كتاب توسط علی نقی 
قائمی نيک دانشجوی دكترای اقتصاد ترجمه شده است.

كتاب » اقتصاد بازار و تحوالت شــهری« به عنوان مجموعه مقاالتی از ســوی اســتادان بزرگ دانشگاه های 
انگلســتان در زمينه تحوالت شــهری كه تحت تاثير تحوالت اقتصاد در كشورهای مختلف به ويژه كشورهای 
جهان سوم ايجاد شده، منتشر شده است. اين كتاب به سفارش شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 

ايران و  به همت شركت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ترجمه و به چاپ رسيده است.
فصل اول به ارزيابی كلی مباحث مطرح شــده در كتاب می پردازد. دركنار آن توجه به پارادايم)الگوی مســلط( 
توســعه نئوليبرال، توانمند ســازی بازار، بررسی رشد همراه با عدالت، سياســت های تعديل ساختاری پرداخت 
وام، فقر و عدالت اجتماعی، جهانی ســازی و نقش شــهرها در دســتوركار جديد اقتصاد جهانی، تمركز زدايی، 
سياست های حامی فقرا و نقش سازمان های بين المللی مانند سازمان اسکان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق 
بين المللی پول و ساير موسسات امدادی بين المللی را مورد توجه قرار می دهد. اشاره به رشد سريع شهر نشينی 
و تبعات آن در كشــورهای جهان ســوم از ديگر نکاتی است كه به آن اشاره شــده است. با توجه به مسئوليت 
نويسنده اين فصل، به عنوان ويراستار و سرپرست اصلی طرح، فصول مختلف كتاب مورد تجزيه و تحليل قرار 

گرفته اند.
در فصل دوم، مطالبی درخصوص ارتقاء جايگاه فلســفی و مفهومی مباحث مرتبط با توسعه و زمينه های اقتصاد 
سياســی و رفاه ارائه می شود. در ادامه با اشاره به ارتباط مفهوم توســعه با اموری مانند ارتقاء ظرفيت ها، آزادی 
و دامنــه انتخاب، به اين نکته اشــاره می كند كه هرگاه در هريــک از عوامل اصلی مرتبط با ايدئولوژی رقابتی 
يعنی بازار، حکومت و خانواده شــاهد عدم تقارن و ناهماهنگی باشــيم، ايدئولوژی های مرتبط با توسعه بيش از 
آنکه باعث ايجاد فرصت و عدالت بشوند، عامل ايجاد نابرابری خواهند بود. وی معتقد است، بدون توجه به نوع 
حکومت اعم از فردی و چپ گرا يا دموكرات و ليبرال بودن آن، چيزی كه می تواند به موفقيت كشورها در روند 
توســعه كمک كند، ايجاد همکاری و هم زيستی مناسب ميان عناصر كليدی است. درخصوص مسکن، وی اين 

هماهنگی را در قالب مجموعه كامل مسکن طرح می كند.
آقای محمد حمزه در فصل ســوم بابررســی نمونه مطالعاتی كشــور مصر توجه ويژه ای به ارتباط حکومت ها و 
عوامل خارجی و تاثير آنها بر روند توســعه می پردازد. وی نيز با اشاره به ادوار مختلف حکومت های معاصر مصر 
نظر پاو را تاييد می كند كه حركت به سمت توسعه زياد با نوع حکومت مرتبط نيست و بيان می كند كه حکومت 
سوسياليســت جمال عبدالناصر، نقشی مشــابه حکومت ليبرال سادات و مبارک داشته است. آنچه در مورد مصر 
تاســف بار به نظر می رســد، تاثير زيانبار سياست های امدادی بين المللی است كه از سوی رهبران اين كشور در 
دوره های مختلف اعمال می شود، هردو عمل نتيجه مثبتی برای گروه های كم درآمد و فقير نداشته و بيشتر در 
جهت تامين منافع طبقات حاكم و يا جريان بين المللی ســرمايه بوده است. نکته قابل توجه آن است كه حداقل 
موفقيت در زمينه تامين مسکن و سرپناه گروه های كم درآمد، نيز صرفًا در دوران حکومت سوسياليست ناصری 

بوده است.
در فصل چهارم خانم راكودی با بررسی نمونه كشور كنيا،  به برخی از پروژه ها و سياست های اعمال شده برای 
كاهش فقر و تامين ســرپناه برای گروه های كم درآمد اشــاره می كند. وی با اشاره به برنامه هايی مانند »ارتقاء 
و بهبود« و »ســايت ها و سرويســها« به بررسی اصول طراحی اين برنامه ها می پردازد  و رويکردهايی را برای 
اصالح آنها ارائه می كند. شناســايی صحيح فقرشــهری، توجه به تعريف خود فقرا از فقر شهری و راهکارهای 
آنها در مبارزه با فقر، ارائه راهکارهای مشاركتی برای مواجهه با فقر  از جمله رويکردهای پيشنهادی وی است. 
به نظر وی فقرا »مفعول های منفعل« در برابر جامعه نيســتند، بلکه الزم است آنها در سياست گذاری و تصميم 
ســازی ها شريک شوند و در قالب ســازماندهی صحيح اجتماعی و از طريق حمايت موسسات امدادی ؛ قدرت 
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چانــی زنی و ظرفيت آنها در مذاكرات افزايش يابد. نهادينه كردن برنامه ريزی پروژه های مشــاركتی و ايجاد 
تشکيالت الزم برای تامين مالی برنامه های كاهش فقر از ضروريات است.

آقــای جونز در فصل پنجم با بررســی نمونه مکزيک بحــث جديدی را ارائه می كند. وی با بررســی مفاهيم 
روستايی- شهری معتقد است، اين مفاهيم به صورت جدی از يکديگر تفکيک پذير نيستند. جونز با طرح مفهوم 
»حومه شــهری« به اين مطلب توجه می كند كه مفاهيم سه گانه فوق را بايد در تعامل بايکديگر 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 اين 
بازارهای مختلف زمين، بايد نسبت به يکديگر هم افزايی داشته باشند. در اين ميان مفاهيم زيادی وجود دارد كه 
متخصصان شــهری بايد از موضوعات مرتبط با روستاها بياموزند . بحث حقوق مالکيت، امنيت تصرف، سند دار 
كردن زمين ها و نقش اين عوامل بر روی سرمايه گذاری، ظرفيت اجتماعی، بازار زمين و توانمند سازی مالکان 
اراضی ســکونت گاه های غير رسمی موضوعاتی است كه در اين فصل به آنها پرداخته می شود. چنانکه مطالعات 
جونز نشان می دهد؛ حقوق مالکيت و سند دار كردن اراضی در تامين نيازهای مرتبط با سرمايه گذاری، تضمين 

وام ،افزايش ظرفيت اجتماعی و بهبود بازار زمين چندان موفق نبوده اند.
پاين و گرور در فصل ششم با مطالعه برروی كشورهای تازه استقالل يافته و ساير كشورهای كمونيستی سابق، 
به بررســی نقش اقتصاد دستوری و تاثير تغيير حركت اين كشورها به ســمت اقتصاد بازار پرداخته اند. حركت 
اقتصاد دســتوری  به ســمت اقتصاد بازار، امری است كه به وضوح در كشــورهای مختلف قابل مشاهده است. 
نويســندگان ثابت می كنند؛ تشــکيالت جديد كه براساس اقتصاد بازار طراحی می شــود، الزامًا منجر به بهبود 
وضعيت جامعه و فقرا نمی شود، بلکه در بسياری از موارد باعث افزايش منازعات، افزايش قيمت زمين و مسکن 
به ويژه در سکونتگاه های غير رسمی شده است. در كشورهای مذكور با فروپاشی مدل اقتصاد دستوری به يکباره 
اين مدل به وســيله نيروهای خارجی جايگزين شده است. اين تغيير سريع رژيم خود به خود باعث ايجاد عوامل 
مشــکل زايی شده اســت كه از آن جمله می توان به برخوردهای شديد نيروهای قديم سوسياليست با نيروهای 

دموكرات جديد  اشاره كرد.
د ســوزا و زتر در فصل هفتم ضمن برررسی موضوع تصرف زمين شهری در برزيل ثابت می كنند كه اصالحات 
بازار زمين و حقوق مالکيت با توجه به اثرات قيمت و فشــارهای ناشــی از محدوديــت  اجتماعی تاثير الزم را 
نداشــته اند. گرايش جدی حکومت و تغيير رويه آن از حکومت نظامی به حاكميت بازار مورد بررسی قرار گرفته 
و نشان داده شده كه اين فرآيند باعث كاهش نابرابری نشده ، بلکه به استمرار عدم امنيت و حاشيه نشينی فقرا 
كمک كرده است. فعاليت بانک ملی مسکن تشکيل مناطق گسترش منافع اجتماعی و نيز ساير اقدامات، عمدتًا 
در بهبود وضعيت فقرا، اصالح ســکونتگاه های غير رســمی، كاهش عدم امنيت تصرف و جلوگيری از حاشيه 
نشينی موفق نبوده اند. بررسی اثرات توانمند سازی بازار در سطح خرد، در قالب بررسی ساختار شهری در كلمبيا، 
در فصل هشــتم مورد توجه قرارگرفته اســت. آندره ارتيز گومز و راجر زتر با بررسی تجديد ساختار شهر بوگوتا 
توجه ويژه ای به مركز پيرامون و توســعه در حومه شــهر دارند. در مطالعات آنها موضوعاتی مانند تمركززدايی 
از حاكميت مركزی و خوصی ســازی شــهری ، عدم توجه به برنامه ريزی شهری و تفکيک و تجميع كاربری 
های اراضی براساس منطق بازار مورد توجه قرار گرفته است . حاكميت بازار با اصالت حداكثر سازی سود برای 
فعاليت های شهرســازی منجر به تفکيک اراضی شــهری يا اتميزه كردن كالن شهرها، تجزيه و از بين بردن 
ســطوح همجواری و مناطق مسکونی شده اســت. در اين فصل به سه كاربری آموزشی ، تجارت خرده فروشی 
و فضاهای عمومی و تفريحی توجه شــده اســت. براساس سياستهای اعمال شده ، سه كاربری فوق به صورت 
تجزيه شده و خصوصی تبديل شده؛ اواًل به حاشيه و حومه شهرها رانده شده و ثانيًا دارای كاربری مفيدی برای 
محالت و همجواری ها نخواهند بود. لذا باعث شــده كه از يک سو محيط زيست شهری رو به نابودی حركت 
كند و حجم ترافيک و ترددهای شــهری رو به افزايش نهد و از سوی ديگر هويت محلی گروه ها، اجتماعات و 

همجواری ها با خطر مواجه شود.




