
سخن سردبیـر

برنامه هـا و اقدامـات بهسـازی و نوسـازی در ایـران کـه بـه 
طور رسـمی از سـال ۱3۶۴ با تأسـیس دفتر بهسـازی بافت 
شـهری در وزارت مسـکن و شهرسـازی شکل گرفت، گرچه 
در طی سـه دهـۀ اخیر بطئـی و گاه با تقابل هـای رویکردی 
روبـه رو بـوده، روندی تکاملی و رو به رشـد داشـته اسـت. با 
تشـکیل شـرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری در 
سـال  ۱3۷۶ و شکل گیری نهادی سیاسـت گذار، برنامه ریز و 
ناظـر بر تحقق ایـن برنامه ها و اقدامـات، دورۀ نوینی در این 
عرصه آغاز شـد. این نهاد با هدف دسـتیابی به توسعۀ موزون 
و متعـادل و پایـدار شـهری از طریق شناسـایی و اسـتفاده از 
ظرفیت های موجود کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدودۀ 
قانونی شـهرها، تعادل بخشی به استقرار جمعیت و جلوگیری 
از گسـترش بی رویۀ شهرها، و همچنین فراهم آوردن امکان 
زندگی سـالم، ایمن و اسـتاندارد شـکل گرفت. ایـن رویکرد 
جدیـد در پرداختن به مسـائل محدوده های ناکارآمد شـهری 
و شـکل گیری یـک نهاد مسـتقل بـرای راهبـری و مدیریت 
جریـان اقدامـات، منجر به گسـترش و تنوع وجـوه پرداختن 
بـه موضـوع در مقیاس هایی فراتر از طرح های عمرانی شـد. 
یکی از نخسـتین اقدامات ترویجـی در این زمینه تهیه، چاپ 
و انتشـار مجلـۀ هفـت شـهر بـه عنـوان نخسـتین فصلنامۀ 
تخصصی در حوزۀ بهسـازی و نوسـازی شـهری بـود که در 

سـال ۱3۷۹ آغاز شد. 
در نخسـتین شـمارۀ ایـن نشـریه، در بـاب انتخـاب ایـن نام 
آمده اسـت: »قرائت های متفاوت از شـهر و شهرسازی چنان 
آشـفتگی ای در شـهر ایجاد کرده اسـت که انسان شهرنشین 
در هزارتوی آن به سرگشـتگی روانی و جسـمی رسیده است. 
واژۀ هفـت شـهر حکایـت از نظم هـای متفاوتـی دارد که در 
شـهر و شهرسـازی رویاروی هم قرار دارند و چنانچه هریک 
بـه تنهایـی دلیل واقع شـوند ره بـه جایی نخواهند بـرد و در 

حیرت و سـرگردانی باقی خواهنـد ماند.« همچنین در همین 
شـماره در مقدمـۀ مدیر مسـئول می خوانیم: »در این نشـریه 
مباحـث مختلف کالبدی، اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
در فحوای توسـعۀ درونی شـهرها مطرح می شـود.« چنین به 
نظر می رسـد کـه دو مفهـوم »انسـان« و »توسـعۀ درونی« 
نقشـی محوری در تعیین اهداف انتشـار این نشریه داشته اند. 
نشـریۀ هفـت شـهر، در طـول ۱8 سـالی کـه از انتشـار آن 
می گـذرد، غالباً منعکس کنندۀ رویکردها و گرایش های حاکم 
بـر سیاسـت ها و برنامه هـای شـرکت مادر تخصصـی عمران 
و بهسـازی شـهری و بـه نوعی بازگو کننـدۀ چارچوب نظری 
برنامه ها و اقدامات بهسـازی و نوسـازی درکشـور بوده است. 
مـروری بـر محتـوای شـماره های هفت شـهر از ابتـدا تا به 
امروز نشان دهندۀ حرکت آن از رویکرد کالبد محور با تأکید و 
تمرکز بیشـتر بر موضوع حفاظت و احیا به سـمت رویکردی 
میان دانشـی بـه خصوص در حوزه هـای فرهنگی و اجتماعی 
اسـت. در دورۀ اول انتشـار نشـریه که 3۰ شـماره را شـامل 
می شـود، هـر فصلنامه بـه موضوعـی ویژه اختصـاص یافته 
اسـت. اگرچه در 8 شـمارۀ نخسـت، موضوع نشریه مشخصًا 
متمرکـز بـر مسـائل کالبـدی و حفاظتـی  اسـت، اختصاص 
بخشـی از مطالب آن به سـرفصل »حقوق شهری« و معرفی 
کتاب هایی با موضوعات »زنان و ساخت مسکن های مدرن«  
و »روش های مشارکت اجتماعی در طراحی و برنامه ریزی« و 
درج مقاله ای با عنوان »دخالت نه، مشارکت« در شمارۀ چهارم 
نشـریه، می تواند نشانه هایی از توجه متولیان آن به جنبه های 
اجتماعی برنامه های بهسـازی و نوسـازی شـهری به شـمار 
آیـد. این امـر با اختصاص شـماره های 8، ۹ و ۱۰ به موضوع 
اسـکان غیررسمی نمایان تر می شـود. همچنین مقالۀ سردبیر 
با عنوان »به سـوی تدوین راهبرد ملی سـازمان دهی اسکان 
غیررسـمی در پراکنده کاری گزینشـی تا همسویی فراگیر« و 

هفت شهر؛ گذر از توسـعة کالبدی تا شهروندی و توسـعه اجتماعـی
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منا عرفانیان سـلیم

ارائـۀ مطالبی همچون »تجربۀ شـیرآباد«، »توانمندسـازی«، 
»عدالـت در فضا«، و »گزارشـی از کنفرانس جهانی کودکان 
و شـهر« از گرایش نشـریه به مالحظات اجتماعی و تا حدی 
اقتصادی در حل مسائل شهری در این شماره ها خبر می دهد. 
پرداختـن بـه موضوعـات کالبدی در شـماره های بعـدی این 
دوره نیـز شـاید بازتابی از گرایش به پروژه محـوری و اولویت 

نوسـازی در این سـال ها قلمداد شود.
از شمارۀ سی ام نشـریه، چاپ دومین ویژه نامۀ »توانمندسازی 
و سـامان دهی سـکونت گاه های غیررسـمی« و طرح مطالبی 
در زمینـۀ تحلیـل شـاخص های اجتماعـی ـ اقتصـادی و 
ظرفیت سـازی و نهادسـازی در اجتماعـات محلـی از اتخـاذ 
رویکردهـای چندسـویه و جامع تر نسـبت به ارتقـای کیفیت 
حکایـت می کند که  بعدهـا نیز ادامه می یابد. در شـماره های 
بعدی، نشـریۀ هفت شـهر با سـاختاری متفاوت تحت نظارت 
هیئـت تحریریـه منتشـر می شـود. در ایـن سـاختار جدید، با 
ارائـۀ دیدگاه ها، نظریـات و تجارب مرتبط با فرایند بهسـازی 
و نوسـازی شهری و سـامان دهی سکونت گاه های غیررسمی، 
تـالش می شـود آخریـن رویدادهـا و مسـائل روز ایـن حوزۀ 
تخصصی به بحث گذاشته شود و جامعۀ مخاطب گسترده تری 

مـورد توجه قـرار گیرد.
شـروع بـه کار دولـت یازدهـم و طـرح موضـوع »حقـوق 
شـهروندی« بـه عنوان یکـی از اصلی تریـن محورهای مورد 
توجه دولت، و اتخاذ یک دسـتور کار شـهری جدید در وزارت 
راه و شهرسازی با عنوان »بازآفرینی شهری پایدار«، ضرورت 
بازنگـری و ارتقـای محتوایی و رویـه ای برنامه های ترویجی 
شـرکت مادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری را مطرح 
سـاخت. با وجود سـیر تکاملی قابل توجه نشـریۀ هفت شـهر 
در به روز رسـانی مفاهیم و تعاریف بهسازی و نوسازی شهری، 
ضـرورت پرداختن بیشـتر و جدی تر به نقش محوری انسـان 
در مقـام شـهرونِد صاحـب حـق و بهره بـردار از برنامه هـا و 
اقدامات بهسازی و نوسازی و شمول این اقدامات بر جنسیت، 
قومیت، سن، توانمندی و ... براساس آنچه در نخستین شمارۀ 
نشـریه نیـز بـر آن تأکیـد شـده بـود مطرح شـد. از ایـن رو، 
بـه پیشـنهاد هیئـت تحریریه مقـرر شـد ویژه نامه هایی برای 
طـرح دیدگاه هـای جدید در این عرصه تهیه و منتشـر شـود. 

انتشـار فصلنامـۀ شـمارۀ۴۹-5۰ با موضوع »حق مشـخص 
بـه شـهر مشـخص« در سـال ۱3۹5 اولیـن اقـدام در ایـن 
زمینـه بـود کـه بـه سـبب رویکـرد متمایـز و مبتنی بـر نیاز 
جامعـۀ تخصصـی مورد اقبـال فراوان مخاطبـان قرار گرفت 
و تأکیـد مجـددی بـود بـر اهمیت جایـگاه انسـان در حل و 

بهبود مسـائل توسـعۀ شهری.
 در همیـن راسـتا و به دنبال پیگیری رویکـردی در این دوره 
در وزارت راه و شهرسـازی در زمینـۀ ترویج و آگاهي رسـاني 
به منظور ارتقای فرهنگ برابری جنسـیتی در سیاسـت های 
توسـعۀ شـهری، مقرر شـد ویژه نامه اي از نشـریۀ هفت شهر 
بـه عنوان یک نشـریۀ تخصصی وابسـته به ایـن وزارتخانه 
بـه موضوع شـهروندي و جنسـیت اختصاص یابـد. ویژه  نامۀ 
»شـهروندی و جنسـیت« بـا همـکاري دفتـر امـور زنـان و 
خانـواده بـا راهبری کمیتۀ علمی این دفتـر و دبیرخانۀ هفت 
شـهر در شـرکت عمـران و بهسـازی انتشـار می یابـد. برای 
سـردبیری این شماره از سـرکار خانم دکتر ژاله شادي  طلب، 
عضو هیئت علمی دانشـگاه تهـران و یکی از اعضای کمیتۀ 
علمـي دفتـر امور زنـان و خانـوادۀ وزارت راه و شهرسـازي، 
دعوت شـده اسـت. ساختار ویژه نامه و اسـامی صاحب نظران 
براي مشـارکت در بخش هاي مختلـف آن، از مقیاس کالن 
توسـعه تـا مقیاس ها و محورهای موضوعـی مرتبط، در طي 
جلسات کمیتۀ علمي تعیین شد. بی تردید گستردگی و عمق 
موضوعات در بحث شهروندی و جنسیت مجال پرداختن به 
همـۀ جوانب و محورهای مرتبط را در این شـماره نمی دهد، 
امـا تالش بر آن بوده اسـت کـه از طریق طرح موضوعات و 
جلـب توجه و دقت نظر مخاطبـان به کمبودها و چالش های 
ایـن حـوزه، جریانـی گفتمانی در مسـیری ثمربخش از سـر 
گرفته شـود. امید است با مشارکت و هم فکری دانشگاهیان، 
متخصصـان، کارشناسـان، مدیران و تمامـی کنش گران این 
حـوزه، گام های پی در پی در ادامۀ این مسـیر برداشـته شـود. 
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