معـرفی کـتابها و
اسـناد راهنما

تهیه و تنظیم :سید مجتبی موسویان ،سمانه خبیری


مجموعهکتابهای«معرفیمفاهیمپیشاهنگ»
نوشته :پرویز پیران



بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما ،نوشته :پیتر رابرتز و
هیوسایک



مجموعهکتابهای«راهنمایبازآفرینیفضاهای
عمومی شهری»

ترجمه :محمد سعید ایزدی و پیروز حناچی

نوشته :سمانه خبیری ،نینا الوندی پور


بازآفرینی اراضی شهری

نوشته :رعنا امیرطهماسبی ،ماریانا اُرلوف ،سامه َوهبا ،اندرو آلتمن

مجموعه کتابهای «معرفی مفاهیم پیشاهنگ»

کتاب نخست :آموزش و فراگیری
کتاب دوم :محله
(دخیالن تسهیلگر)
کتاب سوم :دخیالن اولین ،دومین و ...
ِ
کتاب چهارم :مشارکت؛ مشارکتمبنایی و مشارکتمحوری
ریزی مشارکتمبنا و مشارکتمحور (برنامهریزی محلهای)
کتاب پنجم :برنامه ِ

نویسنده :پرویز پیران
ناشر :انتشارات شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
سال چاپ1396 :
قیمت دوره 445000 :ریال
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مجموعــه کتابهــای «معرفــی مفاهیــم پیشــاهنگ»
محصــول یــک کار مطالعاتــی بــا عنــوان «برنامــه جامــع
آمــوزش چندروشــی و چندمنظــوره» اســت کــه بــه ســفارش
شــرکت مادرتخصصــی عمــران و بهســازی شــهری ایــران و
بــه همــت دکتــر پرویــز پیــران تهیــه شــده اســت .در ایــن
مجموعــه تــاش شــده تــا مفاهیــم پیشــاهنگ مرتبــط بــا
پــروژه بازآفرینــی محلهیــاری ایــران (میــا) معرفــی شــوند.
نویســنده در کتــاب نخســت (آمــوزش و فراگیــری) بــا
توضیــح ایــن نکتــه کــه در ایــن مجموعــه ،ســاکنان محلــه
را دخیــان اولیــن و تمــام کســانی را کــه خــارج از محلــه
زندگــی میکننــد ولــی بــا محلــه بــه طــور تعریفشــده
و مســتمر در ارتبــاط کاری یــا داوطلبــی هســتند دخیــان
دومیــن یــا «تســهیلگران» خوانده اســت ،به معرفــی اهداف
کتــاب میپــردازد از جملــه «تعریــف و معرفــی آمــوزش
بهطــور کلــی و آمــوزش بازآفرینــی بــا تأکیــد بــر محلــه»،
« تعریــف و معرفــی مشــارکت بــا تأکیــد بــر مشــارکت
عمومــی» « ،سنخشناســی مشــارکت»« ،آشــنایی بــا متــن
ایــران ،محدودیتهــا ،موانــع ،نقــاط قــوت و ضعــف» .در
ادامــه پــس از اشــاره بــه ده قاعــده ســازماندهی محل ـهای

و ده اصــل بازآفرینــی ،بــه انــواع روشهــای آمــوزشدادن و
فراگیــری پرداختــه شــده اســت.
کتــاب دوم (محلــه) بــه موضــوع توســعه اجتماعی-اقتصادی
محلــه در قالــب محلهیــاری ایــران (میــا) میپــردازد.
نویســنده در آغــاز عنــوان میکنــد کــه بــرای تعریــف محلــه
در چارچــوب شــرایط ایــران ،نخســت بــه منابــع و متــون
موجــود نــگاه کــرده ،ســپس بــا اســتنتاج مهمتریــن متغیرهــا
بــه شــرایط ایــران بازگشــته و تعریــف نهایــی را ارائــه کــرده
اســت .او راهحــل و کلیــد طالیــی تحقــق برنامــه آمــوزش
دخیــان و آمــوزش مشــارکتمحور اهالــی محلههــا را
دوری از تقســیم و جداســازی ،و بــا هــم و در کنــار هــم
قرارگرفتــن همــه دخیــان میدانــد .در ادامــه بــا تعریــف
«تســهیلگران نامداخلهگــر» یعنــی همــه افــراد ،نهادهــا،
ســازمانها یــا کمککنندگانــی کــه خــارج از محلــه هســتند
و کار تســهیلگری انجــام میدهنــد ،بــر ایــن موضــوع تاکید
میکنــد کــه ایــن تهســیلگران نبایــد در هیــچ کاری دخالــت
ـاری
کننــد .درواقــع خــو ِد ســاکنان هســتند کــه بایــد محلهیـ ِ
محلــه خــود را شــکل دهنــد و در اولیــن گام بیــن اهالــی،
تقســیم کار انجــام دهنــد.

بازآفرینی شهری؛ یک کتاب راهنما

نویسندگان :پیتر رابرتز ،هیو سایک
مترجمان :محمدسعید ایزدی ،پیروز حناچی
انتشارات دانشگاه تهران
سال چاپ1393 :
قیمت 20000 :ریال
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کتــاب راهنمــای بازآفرینــی شــهری 1را انتشــارات ســیج بــا همــکاری
انجمــن بازآفرینی شــهری انگلســتان 2در ســال  2000منتشــر کــرده و
ویرایــش دوم آن نیــز در ســال  2017بــا نــام بازآفرینــی شــهری عرضه
شــده اســت .پیتــر رابرتــز ،هیــو ســایکس و ریچــل گرینجــر 3در ایــن
کتــاب میکوشــند ،بــا ترکیــب موضوعــات نظــری و کاربــردی ،درکی
جامــع از مهمتریــن ابعــاد بازآفرینــی شــهری و راهنمایــی عملــی برای
تمــام کســانی کــه درگیــر فرایندهــای بازآفرینــی شــهری هســتند به
دســت دهنــد.
بازآفرینی شــهری موضوعی اســت کــه به صورت گســترده در سراســر
جهــان بــه بحــث گذاشــته شــده ،امــا بــه نظــر میرســد ایــن بحثها
نتوانســته بــه بســط برداشــتی فراگیــر از ایــن سیاســت کمــک شــایان
توجهــی کنــد .بــه اعتقــاد نویســندگان ایــن کتــاب ،نگاهــی بــه منابع
و متــون بازآفرینــی شــهری مــا را بــا طیــف گســتردهای از اطالعــات
پراکنــده در حوزههــای جــذاب و پرطرفــدار روز همچــون شــراکت،
باززندهســازی اقتصــادی ،مقابلــه بــا تبعیــض و محرومیتهــای
اجتماعــی ،جــذب ســرمایهگذاریها بــه شــهر ،حمایــت از توســعة
پایـدار شــهری ،و وفــاداران قدیمــی پروژههــای بــزرگ و مهــم مواجــه
میکنــد .امــا بــه رغــم ایــن گســتردگی ،هنــوز نیــاز بــه کتابــی مرجع
کــه بتوانــد عناصــر بنیــادی بازآفرینــی شــهری یعنــی ابعــاد اجتماعی،
1- Urban Regeneration: A Handbook
2 - British Urban Regeneration Association
3 - Peter Roberts, Hugh Sykes, Rachel Granger

اقتصــادی ،محیــط زیســتی و کالبــدی را در کنــار مباحــث اجرایــی،
مدیریتــی و پایــش و ارزیابــی گــرد آورد و از طریــق بررســی مصادیــق
و تجــارب جهانــی ،تصویــری روش ـنتر از آنهــا ارائــه کنــد احســاس
میشــود.
نویســندگان در مقدمــهای بــر ویرایــش دوم ،هــدف ایــن کتــاب را
اســتخراج شـواهدی از تجــارب موفــق جهانــی و ترکیــب ایــن آموزهها
بــا تعاریــف ،ضرورتهــا و کارکــرد سیاســت بازآفرینی شــهری معرفی
کردهانــد .آنــان بــا بهرهگیــری از ترکیبــی از نظریــات ،توضیحــات،
مصادیــق و تجــارب مســتقیم ،ســعی در فراهــم آوردن راهنمایــی
جامــع ،دســترسپذیر و کاربــردی بــرای مخاطبــان داشــتهاند .در
حقیقــت ،ایــن کتــاب میکوشــد تــا دالیــل و زمینههــای تشــدید
مســائل و چالشهــای شــهری ،تغییــرات موفقیتآمیــزی کــه در
حوزههــای نظــر و عمــل بازآفرینــی شــهری بــه وجــود آمــده اســت ،و
همچنیـن آموزههــای حاصــل از تجــارب موفق یــا ناموفق جهانــی در
پاسـخگویی بــه چالشهــای دیرپــا و پیچیــدة شــهرها را شــرح دهــد.
این کتاب مقدمـهای یکپارچه و همهجانبــه در زمینة بازآفرینی شــهری
اســت کــه مــروری جامــع بــر مباحــث نظــری و کاربــردی را در چهــار
فصــل بــه شــرح زیــر در اختیــار مخاطبــان قـرار میدهــد.
فصل اول) زمینة بازآفرینی شهری

در ایــن فصــل ،ســاختار کتــاب و منطــق کالن  آن ترســیم و ســپس
زمین ـه ،خاســتگاه ،تعریــف و اه ـداف بازآفرینــی شــهری بــه بحــث

معرفی مجمـوعه کتابهای «راهنمای بازآفرینـی
فضاهای عمومـی شـهری»
نویسندگان :سمانه خبیری ،نینا الوندیپور
انتشارات شرکت بازآفرینی شهری ایران
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شــهرها در ارتبــاط با شــهروندان اســت کــه معنــا مییابند .از
ایــن رو ،حیــات شــهرها در گرو هدایت روند توســعة شــهری
بــه نحــوی اســت کــه بــه نیازهــای شــهروندان پاســخ داده
شــود و کیفیــت زندگــی آنــان بهبــود یابــد .امــروزه فضاهای
عمومــی شــهری باکیفیــت پیشنیــاز توســعة اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرها شــمرده میشــوند .شــهرهای
خــوب ،شــهرهایی بــا خیابانهــا ،میدانهــا ،گذرهــا و
مرکــز محلههــا ،رودکنارههــا ،فضاهــای ســبز و پارکهــا،
زمینهــای بــازی و پایانههــای باکیفیــت و ســرزنده را
بــه ذهــن متبــادر میکننــد .در حقیقــت ،کیفیــت فضاهــای
عمومــی شــهرها تفــاوت کیفیــت زندگــی شهروندانشــان را
بــه نمایــش میگذارنــد.
در واقــع ،فضاهــای عمومــی شــهری از اصلیتریــن
عرصههــای شــهر بــه شــمار میرونــد کــه احیــا و بازآفرینــی
آنهــا در ســاختار فضایــی و اجتماعــی شــهرها میتوانــد
زیسـتپذیری و کیفیــت را در کل سیســتم شــهر تزریــق کند
و توســعه بدهــد و تأثیــر شــگرفی بــر ارتقــای کیفیــت زندگی
شــهروندان بــر جــای بگــذارد .ایجــاد و تقویــت فضاهــای
عمومــی باکیفیــت ،بهویــژه در محدودههــای ناکارآمــد
شــهری و بــا تأکیــد بــر گروههــای آســیبپذیر اجتمــاع،

ابــزار قدرتمنــد سیاســتگذاران و برنامهریــزان شــهری
در برقــراری عدالــت فضایــی و مقابلــه بــا تبعیضهــای
اجتماعــی اســت.
ـتابان شــهری شــدن
ایــن در حالــی اســت کــه در رونــد شـ ِ
ت این
کشــور در دهههــای گذشــته ،نقــش ،اهمیــت و ظرفیـ 
فضاهــا در شــکوفایی اجتماعــی ،اقتصــادی و زیسـتمحیطی
شــهرها بــه خوبــی در برنامههــای توســعه و مدیریت شــهری
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و کمیــت و کیفیــت فضاهــای
عمومــی در شــهرهای کشــور تضعیــف شــده اســت .ایــن
امــر در نواحــی ناکارآمــد شــهرها شــدت بیشــتری داشــته و
فشــار و تنشهــای روانــی فزاینــدهای را بــه ســاکنان ایــن
محدودههــا کــه در شــرایطی نابرابــر زندگــی میکننــد وارد
ســاخته اســت.
پــس از تصویــب ســند ملــی راهبــردی احیــا ،بهســازی،
نوســازی و توانمندســازی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد
شــهری در ســال  ،1392بازآفرینی شــهری به عنوان سیاست
اصلــی دولــت در حــل چالشهــای پیچیــده در محدودههــای
ناکارآمــد شــهرها تعریف شــد .انتخــاب بازآفرینی شــهری به
عنــوان سیاســت اصلــی وزارت راه و شهرســازی در ارتقــای
کیفیــت زندگــی و شــاخصهای زیسـتپذیری شــهرها درک

بازآفرینی اراضی شهری
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معرفی نویسندگان
رعنــا امیرطهماســبی 1معمــار ،شهرســاز و عالقهمنــد بــه
نظامهــا ،سیاســتها و خروجیهــای 2مرتبــط بــا طراحــی
در جهــت بهبــود و تنظیــم شــرایط ســکونتگاههای انســانی
اســت .وی دارای تجربــه در زمینههــای تحلیــل سیاســت،
طراحــی و اجــرای برنامــه در جوامــع محلــی و توســعة
اقتصــاد محلــی ،حفاظــت از شــهرهای تاریخــی ،طراحــی
و ارتقــای ســکونتگاه و چارچوبهــای مدیریــت اراضــی
اســت .او عــاوه بــر بانــک جهانــی ،در گــروه معمــاری پِلی ـ
کالرک180ـ پِلــی( 3نیویــورک) ،مهندســین مشــاور باونــد
(تهــران ـ ایــران) و بنیــاد آقاخــان نیــز تجربیــات حرف ـهای
کســب کرده اســت .امیرطهماســبی دانشآموختة کارشناســی
4
ارشــد مطالعــات شــهری پیشــرفته و برنامهریــزی شــهری
از انســتیتو تکنولــوژی ماساچوســت و همچنیــن کارشناســی
ارشــد معمــاری دانشــگاه آزاد تهــران اســت.
ماریانــا اُرلــوف 5عضــو مرکــز شــهرهای پایــدار راس 6در

انجمــن منابــع جهانــی 7اســت .وی عضــو گــروه توســعة
شــهری اســت و وظیفــة هماهنگــی میــان برنامهریــزی
شــهری ،کاربــری اراضــی و برنامههــای توســعهای
لونقــل محــور را عهــدهدار اســت .پیــش از پیوســتن
حم 
بــه انجمــن منابــع جهانــی ،وی بــه عنــوان مشــاور بخــش
شــهری بانــک جهانــی در پروژههــای مبتنــی بــر اعطــای
وام 8و پروژههــای دانشمحــور( 9در حــوزة امریــکای التیــن و
10
دریــای کارائیــب) ،و در واحــد جهانی شــهر و انعطافپذیری
در زمینــة توســعة اقتصــاد محلــی ،ارتقابخشــی بــه زاغههــا،
برنامهریــزی مســکن و کاربــری اراضــی فعالیــت داشــته
اســت .وی دانشآموختــة علــوم سیاســی و ارتباطــات
بینالملــل از دانشــگاه کاتولیــک الپالتــای آرژانتیــن 11و
سیاسـتگذاری عمومــی و برنامهریزی شــهری 12از دانشــگاه
میشــیگان اســت.
ســامه َوهبــا 13سرپرســت بخــش مدیریــت ریســک بالیــای
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