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پيشگفتار
در سده هاي اخير با گسترش روزافزون علوم و فنون و توسعه صنعتي ،شهرهاي ایـران ،بـيش از پـيش،
تحت تأثير عوامل متأثر از این پدیده قرار گرفتهاند .این شهرها ،در گذشته ،در حقيقـت مجموعـههـاي همننـي
بوده اند كه توسعه كالبدي و فضایي آنها متأثر از روابط توليدي و مناسبات اقتصادي محدودهشان بوده و بهعلـت
سرعت كم تغيير این مناسبات ،تعادل شهر تا حدود زیادي حفظ ميشـده اسـت .امـا انقـنب صـنعتي ،عوامـل
به وجود آمده بعد از رنسانس ،افزایش روزافزون جمعيت شهري و استقرار مناسبات نوین اقتصادي ،باعث بههم
خوردن تعادل شهر قدیمي شدهاند.
شهرهاي قدیمي از یک طرف بهدليـل داشـتن ارزشهـاي فضـایي و از طـرف دینـر بـهدليـل داشـتن
همبستني و همنني خاص خود ،باید از این عدم تعادل و تأثيرات ناشي از آن ،مورد حفاظـت و صـيانت قـرار
گرفته و در مقابل تغييرات تند و ناگهاني مورد مراقبت قرار گيرند .همچنين باید گفت ،بر اثـر توسـعه سـری و
بيبرنامه ،محدودههایي از شهر ،از توسعه جامانده و دچار فرسـودگيهـاي گونـاگون شـده و بـالتب آن از ن ـر
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنني نيز به بيماري مبتن شدهاند.
علي رغم آنكه در اكثر شهرهاي ماندگار جهان روند پيوسته تغيير و نو شدن شـهرها از دوران كهـن بـه
دوره معاصر ،با حفظ اصول و ارزشهاي گذشته بهچشم ميخورد ،كشور ایران بـا سـابقه طـو ني و تجربيـات
فراوان تاریخي و قدمت بسيار در پدیده شهر و شهرنشيني ،از این جریان دور مانده است .اقـداماتي نيـز كـه در
دوره معاصر به صورت شتابزده براي نجات این بيمار صورت پذیرفته نيز گاه روند این حركت را تسهيل نمـوده
است و گاه بهصورت مسكن موضعي ،این روند را به تعویق انداخته است.
بنابراین باید براي ایجاد تعادل و رف مشكنت و فرسودگيها چارهاي اندیشيد .یكي از مسيرهاي سری
و صحيح در این جهت استفاده از تجربيات موفق جهـاني اسـت كـه مـيتوانـد كمـک رسـان تصـميمگيـران و
تصميمسازان شهري در ایران براي برنامهریزيهاي مداخله در بافتها باشد .در این راستا ،براي آشـنایي هرچـه
بيشتر نهادهاي حرفهاي شهري از تجربيات جهاني ،سازمان نوسازي شهر تهران ،بهعنوان نهادي عمومي و شهري
و مؤسسه پژوهشي فرهنگ و هنر دانشناه تهران به عنوان نهاد علمي و دانشناهي  ،تصميم به كاري متـداوم بـر
پایه علمي جهت بر گرداندن متون علمي تخصصي كشورهاي موفق در امر دخالت در امور شهري گرفته اند .
مجموعه پيشرو ،مقدمه اي بر این كار ارزشمند خواهد بـود كـه اميـدواریم تـأثير مناسـ

خـود را بـر

جهتگيري دیدگاهها و تصميمها بهسوي صحيح خود بنذارد و قوت قلبي ادامه این مسير و سـرعت بخشـيدن
به آن باشد.
دكتر پيروز حناچي
رئيس موسسه پژوهشي فرهنگ وهنر

خ
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مقدمهسازمان 
براي تصميم گيري درست و پرهيز از تكرار اشتباهات ،بطور دائم نيازمنـد پـایش رویكردهـا و اصـن
روش ها هستيم .امري كه بهره مندي از تجارب و آموزه هاي روز و حركت بر لبه دانش جهاني را ضروري مي
نماید .اطنع از دانش و تحو ت روز جهاني ،امكان سنجش سـطح اقـدامات و ارزیـابي جاینـاه اندیشـه اي و
اجرایي موضوع را ميسر مي سازد .داشتن تصوري روشن از اوضاع جهاني ،ضمن كمک به شناخت موقعيـت و
ارزیابي مزیتهاي نسبي ،امكان تعامل موثر با جهان بيرون و توليد علم را فراهم مي كند.
دگرگوني هاي زیست محيطي دهه هاي اخير نشان داد كه افق نوعي از توسـعه كـه زمـاني بـي حـد و
حصر تصور مي شد به سرانجام خود رسيده و ناگزیر از تجربه انواع دینري از توسعه هماهنگ با مناب زیسـتي
پایان پذیر ،هستيم .به اعتقاد بسياري ،قرن حاضر ،زمين شاهد مهاجرت پایاني و تبدیل شهرها بـه مـأمن اصـلي
انسانها خواهد بود .در این فرآیند بحث اسكان جمعيت و تأمين اشتغال ،بهبود ن ام سـنمت و آمـوزش آنهـا از
چالش هاي اساسي جهان روبه فردا هستند .بي تردید در چنين فضـایي ،نوسـازي و سـاماندهي مجـدد و پيـاپي
شهرها امري بنيادي و معطوف به تضمين امكان تداوم حيات بشري است.
امر خطير نوسازي و تجدید حيات شهري در كنار ضرورتهاي حياتي و اجتنابناپذیر ،ناگزیر از توجه
به چشم اندازهاي توسعهاي و آرماني است .با وجود اینكه منح ات اجتماعي و محلي ممكن است به راحتي با
اهداف اقتصادي و توسعه اي قابل جم نباشد .تجربه هاي جهاني حاكي از ایـن اسـت كـه اهـداف توسـعه اي
توانسته اند فرصت هاي بي ن يري براي تجدیـد حيـات شـهرها فـراهم نماینـد .موضـوعي كـه مـي توانـد در
كننشهري چون تهران از یک طرف ،با وسعت قابل توجه بافت هاي فرسوده و از طرف دینر به سب

گـرایش

به ایفاي نقش در مقياس جهاني ،مصداقي عيني پيدا كند.
شناخت صحيح مسائل بافت هاي فرسوده و تحليل ابعاد مختلف آنها و در نهایت ارائه راهكارهاي موثر
در پرتو پژوهش و بهرهمندي از دانش روز ميسر خواهد بود .عنایت به نوسازي و تجدید حيات شـهري بعنـوان
یک جریان مداوم ،ناظر بر پایایي فرآیندهاي پژوهشي در این حوزه است.

د..........................................................................................................................................طرداجتماعي 
در این ميان سازمان نوسازي شهر تهران در كنار فعاليت ها و اقدامات مختلف ضمن اهتمام جـدي بـر
امور پژوهشي ،ترجمه و نشر كت

تخصصي روز در حوزه نوسازي و تجدید حيات شـهري را در دسـتور كـار

خود قرار داده است .تا با بهره گيري از دانش اساتيد و متخصصان ،با كمک به ارتقاء دانش موضوعي ،نقش هـر
چند اندكي در قوام فضاي فكري نقش آفرینان این حوزه ایفاء نماید.
ومنا...توفيق 
 
درويشزاده 

فريدون
مديرعاملسازماننوسازيشهرتهران
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يادداشتمترجم 
یاداشت مترجم را با اشارهي گذرا به چند نكته محدود كردهام .نخست به محتواي كتاب خواهم پرداخت.
كتاب ميتواند دستمایهي تجدیدن ر عميق ما در پيوند با برخورد با پهنههاي مسئلهدار شهري باشد.
طي چند دههاي كه از برخورد با پهنههاي مسئلهدار (بافتهاي فرسوده) ميگذرد ،به این نكته آگاهي
یافتهایم كه دخالت ما شرایط را نه تنها بهتر نكردهاست بلكه ،به تشدید فرسودگي ،اخراج سكنه و  . . .و یا توليد
این پهنهها در نقطهاي دینر راه بردهاست .بافت فرسوده ،مفهوم تقليلگرایانه از مشكل پيچيدهي پهنههاي مسئلهدار
در گسترهي شهرـمنطقه (فضاي توليد ،گردش و مصرف) است كه تنها به نمود و ظاهر مسئله ميپردازد .در كتاب
حاضر خواهيم دید كه مسئلهي این پهنهها ،چندـجانبه و پدیدهاي تمامقد اجتماعي و اقتصادي (كلگرا) است.
بههمين دليل از كاربرد اصطن متداول «بافت فرسوده» ،عامدانه پرهيز كردهام ،تا كتاب نشانهي گسستي از این
ادبيات نازا و سترون باشد .داوري نهایي برعهدهي خوانندهي كتاب است.
در بازگردان كتاب تنش كردهام در جایي كه ترجمهي واژگان زبانهاي اروپايي دشوار است
و یا متمضن مفاهيم متمایز ميباشد ،به نوشتن كلمه بهروایت زبان اصلي با الفباي فارسي بسنده كنم.
این كلمات بهشكل ایتاليک در ترجمه ضبط شدهاست.
نكتهاي كه دوست دارم ،خواننده بر آن متمركز شود ،تجربهي كشور ايتاليا است ،خواننده
ميتواند خود بر دليل این توصيه تامل كند.
بازگردان اینجان  ،خالي از خطا نيست .پر واضح است اشاره به این معنا چندان لطفي ندارد.
اما ،از آنجایي كه ،به حدس و گمان ،انگليسي ،زبان اصلي نویسنده نيست و او مجبور بودهاست در
ننارش كتاب ،به اسنادي به زبانهاي مختلف رجوع نماید ،زبان ننارش را نه دشوار ،بلكه با
سردرگميهایي بهلحاظ دستوري مواجه كردهاست.
در پایان بر خود زم ميدانم از مدیران سازماننوسازي ،بهدليل فرصتي كه براي ترجمهي
كتاب به اینجان
اینجان

دادند ،تشكر كنم .حوصلهي دفتر مربوطه در سازمان نيز در پيوند با بدقوليهاي

جاي بسي پوزش ،و در وهلهي بعدي تشكر دارد .
عارفاقواميمقدم 
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مقدمه
هدف كتاب حاضر ارایهي موردپژوهيهاي موضوعي و ميانـبخشي است كه دستوركار مبسوط
اتحاديهي اروپايي

نوسازي را كه در مجموعهي كوچكي از هستههاي اوليهي بزرگترین دولتهاي
تكوین یافتهاست ،مورد توجه قرار ميدهد .بندرهاي پنجگانه بهدليل چالشهاي تحولزا و ميراث
اقتصادي مشترك انتخاب شدهاند .تحليلهاي مرتبط با سياستگزاري عمدتاً بر فرآیند و مولفههاي
خروجي متمركز شدهاند و در چارچوب ترتيبات ،ایدئولوژيها و سنتهاي متفاوت نهاديِ ملّي از
اتحاديهياروپايي نيز

مداخلهي دولتي قرار گرفتهاند .قلمرو نوظهور سياستهاي نوسازي در سطح
مولفهي مهمي را در این رابطه شكل ميدهد.
رویكرد موردپژوهي از قلمرو سياستگزاري كه در آن حوزهي عمل از انسجام نسبي
برخوردارست و ميتواند بهشكل منطقي در معرض مقایسهي فراـملي قرار گيرد ،اتخاذ شدهاست.
دادههاي گردآوريشده متضمن جنبههاي كمّي و كيفي در مقياسهاي واحدِهمسایني ،شهر ،زیرـمنطقه
و ملي است .تحليل اساساً تمریني یکـنفره با اتكا بر دگرگونيهاي اجتماعي و جمعيتشناختي از
شاخصهاي آماري پهنهي كوچكي ميباشد .تكوین سياستگزاري بر طيف گستردهاي از «گفتنو با
نخبنانِ» سياسيون محلي ،كاركنان بخش عمومي ،بخش داوطل

و نمایندگان جنبشهاي همسایني

اتكا دارد .فراتر از موارد مذكور ،من بهشكل اكيد بر بررسي حجم قابلتوجهي از ‘ادبيات خاكستري’ 1و
دینر اسناد با قلمرو گردش محلي و محدود تكيه كردهام .موضوعات برگرفته از اینترنت نيز به شكل
گزینشي مورد استفاده قرار گرفتهاست .برخنف فشارهاي ناشي از تاكتيک مشاهده و بيان سری
«سفرهاي تفریحي» ،كتاب مذكور پروژهاي بلندـمدت و سه دور تحقيق طي چندین سال است .رویهي
مذكور امكان گردآوري طيف گستردهاي از اطنعات را از اواسط دههي  1970تا زمان حاضر فراهم
آورده و از اینرو با سنجش حساسيت در قبال تفسير دیناميسم سياستگزاري در حوزهاي را تسهيل
ميكند كه تكوین آن طي چرخههاي طو ني امكانپذیر ميشود.
_____________________________________________________________
 :grey literature .1اصطنحي است كه بهاشكال متفاوت توسط نهادهاي اطنعاتي ،حرفهمندان شاغل در حوزهي تحقيق،
گردآوري اطنعات و بهداشت براي اشاره به هياتي از موضوعات مورد استفاده قرار ميگيرد كه به آساني از مجاري
متعارف ن ير انتشارات قابل حصول نيست .برخي تحقيقات علمي ،گزارشات دولتي نيز از این موارد محسوب ميشوند(.م).
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مدرسهي اقتصاد لندن و

تامين مالي مراحل متفاوت تحقيق حاضر از طرف دانشگاه لندن،
بنياد نوفيلد انجام گرفتهاست .در مرحلهي بعدي بورسيهاي از طرف شوراي تحقيقات اقتصاديو
اجتماعي ( )ESRCامكان داد پایناه اطنعاتي شكل بنيرد .این پایناه از طریق آرشيو تحقيقات
شوراي مذكور در دانشگاه اسكس در دسترس محققان و حرفهمندان قرار دارد.
اشاره به فهرست اسامي آناني كه در پروژهي گسترده و طو ني حاضر شركت داشتهاند،
خستهكننده است .اما در اینجا مایلم بهطور اخص از مايكل پاركينسون از دانشگاه جان مورزِ
ليورپول ،لورداناسيسارو از دانشگاهجنوا ،نوريا فرناندزاز كميتهيمطالعاتاجتماعي در بارسلون،
آندره دانزل از مركز ملي تحقيقات علمين ؟( )CNRS-LAMESدر اكس ـاِنـپرونس 1و ينس
دانگشات از دانشگاه فني وين بهدليل راهنمایي و تاثير چشمنيرش قدرداني نمایم .طي سالها
مدرسهياقتصاد

سياستهاياجتماعياروپايي در

دانشجویاني كه در مقط فوق ليسانس در رشتهي
لندن تحصيل ميكردند در رابطه با مدیریت دادهها و پردازش آنها كمک شایانتوجهي را در این پيوند
تدارك دیدند .اشاره به ويكي ديويس در ایجاد پایناه اطنعات كيفي  NUD?ISTو مارتين
رومروـاورتانو بهطور اخص ضرورت دارد .در نهایت

كوئتنبراور ،ترزالنزي ،پِدْرو گالو و رومن

تشكر قلبي خود را از جانهايدن كه بهنحو احسن از عهدهي نسخهخواني برآمد ،اعنم ميدارم.
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