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نویسنده: جان باسکیت1 و همکاران

مترجم: فیروزه جدلی
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کتــاب »گذشــته و آینــده هســته تاریخــی بارســلون« نوشــته جــان باســکیت و همــکاران بــا ترجمــه فیــروزه جدلــی توســط 
انتشــارات شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران در ســال 1395 بــه چــاپ رســیده اســت.

ایــن کتــاب کــه حاصــل همــکاری انجمــن شــهر بارســلون و دانشــگاه پلی تکنیــک کاتالونیاســت، از جهــت ارائــه مطالــب بــا 
جزئیــات بســیار دقیــق، حائــز اهمیــت بــه شــمار مــی رود. مدلــی کــه در ایــن کتــاب بــه کار رفتــه، شــهر را در حکــم فضایــی 
متشــکل از همزیســتی میــان افــراد، باورهــا، فرهنگ هــا و زبان هــا معنــا می کنــد و بــه طــور خــاص در آن بــه محلــه »کیوتــات 
وّل«2 بــه عنــوان نمونــه مــورد مطالعــه اشــاره شــده اســت. نقطــه قــوت کار باســکیت در این کتــاب، اهمیــت دادن بــه فضاهای 
خالــی و فهــم ارتبــاط میــان مشــاهدات ریزبینانــه و واکنش هــای ســاختاری اســت کــه ضوابــط برنامه ریــزی شــهری موجــود 
در محلــه کیوتــات وّل را مــورد نقــد قــرار می دهــد؛ رویکــردی کــه در آن امتــزاج اجتماعــی، قومــی و فرهنگــی پذیرفتــه شــده 
اســت. بــه طــور کل، ایــن کتــاب ارائه دهنــده تجربــه متفاوتــی در مواجهــه بــا بافــت تاریخــی در شــهر بارســلون و بــا توجــه 

1 - Joan Busquets 
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بــه رویکردهــای نــو در بازآفرینــی شــهری اســت. تجربــه ای کــه شــیوه ای جدیــد بــرای برنامه ریــزی حــل معضــات مراکــز 
شــهری کــه تاریــخ و هویــت مشــخصی دارنــد، ارائــه می دهــد. 

کتــاب در هفــت فصــل تدویــن شــده و بــا درآمــدی از خــوان کلــوس1 )شــهردار پیشــین بارســلون( ،پیشــگفتاری از جــوزف 
فــرر2 )مســئول دانشــگاه UPC( و مطالبــی از خواکیــم اســپانیول3 )سرپرســت برنامه ریزی هــای شــهری( و اوریــول بوهیــگاس4 
)معمــار( آغــاز می شــود. فصــل اول کتــاب چکیــده و معرفــی موضــوع اســت. فصــل دوم متغیرهــای گوناگــون برنامه ریــزی 
شــهری در عصــر حاضــر را مــورد بررســی قــرار می دهــد؛ متغیرهایــی کــه بــا کالبــد، جمعیــت، فعالیــت یــا نحــوه بهره گیــری 
ــف  ــت و ... تعری ــی مالکی ــت، چگونگ ــت حفاظ ــکونی، وضعی ــای مس ــاد واحده ــم، ابع ــق تراک ــد و از طری ــا در ارتباطن از فض
ــی  ــد؛ تحلیل ــه می ده ــا ارائ ــا و بناه ــا، تقاطع ه ــدی بلوک ه ــکل کالب ــناختی از ش ــی ریخت ش ــوم تحلیل ــل س ــوند. فص می ش
کــه بــه مــرور اجمالــی وضعیــت برنامه ریــزی کیوتــات وّل کمــک می کنــد. در فصــل چهــارم ســیر تحــولت تاریخــی کیوتــات 
وّل بررســی می شــود. در فصــل پنجــم بــا بررســی تجربیــات اخیــر در کیوتــات وّل، بــه تفســیر عوامــل تاثیرگــذار در آن جــا 
ــه  ــدی اســت ک ــی ریخت شناســی از ســاختمان های مســکونی جدی ــن فصــل شــامل تحلیل ــن ای ــه می شــود. همچنی پرداخت
ــه بخش هایــی  ــردازد، ب ــه پیشــنهادهای موضوعــی می پ ــه شــهر اضافــه شــده اند. فصــل ششــم کــه ب ــر ب در ســال های اخی
تقســیم شــده کــه بــه تببیــن شــیوه های گوناگــون واقعیــت برنامه ریــزی شــهری در کیوتــات وّل می پــردازد. در فصــل آخــر 

نیــز بــه چشــم اندازهای کیوتــات وّل پرداختــه شــده اســت.

1 - Joan Clos
2 - Ferrer Josef
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