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پیشگفتار
آسیب پذیری لرزه ای بافت ها و الگوهای مسکن در شهرها و روستاهای کشور از یک سو و فقدان برنامه، مدل و 
رویکردهای مکتوب بازسازی پس از سوانح درکشور از سویی دیگر، اهمیت پرداختن به مبانی کاربردی بازتوانی 
را به عنوان یکی از چهار رکن مهم چرخۀ بحران اجتناب ناپذیر می کند. اصوالً وظیفۀ بازسازی، پس از سوانح 
طبیعی و انسان ساخت، نه تنها معطوف به بازگرداندن شرایط بهتر زندگی به آسیب دیدگان است، همزمان باید 
به تداوم روند توسعۀ جامعۀ مصیبت دیده کمک کند. موفقیت در این امر مستلزم آگاهی از روندها و رویکردهای 
مختلف است که با شرایط ویژۀ مناطق خسارت دیده قابلیت تطبیق و بومی سازی را داشته باشند. افزون بر این، 
کمبود مطالعات کاربردی و توسعه ای، در حوزۀ روش ها و مدل های بازسازی در کالن شهرها، به خوبی مشهود 
برای  برنامه ریزی  به  بر اساس آن  بتوان  استناد فارسی زبان، که  قابل  به روز و  به تدوین منابع  اساساً  است و 

بازسازی پس از سانحه پرداخت، کمتر توجه شده است.
کتاب حاضر به تبیین و ارائۀ مدل ها و رویکردهای جاری در برنامه ریزی کاربردی بازسازی پرداخته و دارای 
مزیت های گوناگونی است. در فصل اول، بیست مدل، در چهار دسته بندی موضوعی، با عنوان های »توسعه و 
بازتوانی«، »سازمان بازتوانی«، »بازتوانی ایمن« و »مراحل بازتوانی« بررسی و تحلیل می شوند. فصل دوم، به 
تا  از امداد  برنامه ریزان می پردازد و در راستای گردونۀ  معرفی چالش ها و پرسش های پیش روی مجریان و 
است.  بلندمدت  توسعۀ  اهداف  بازسازی در گرو حرکت در مجرای  نتایج  ماندگاری  تأکید می کند که  توسعه 
بازسازی  را دربرمی گیرد:  موارد  این  و  پرداخته  و جاری  متأخر  رویکردهای  بررسی  به  ادامۀ همین فصل،  در 
مردم - محور و پیمانکار- محور، بازسازی تاب آور، بازسازی سبز، بازسازی مناطق و بافت های تاریخی و بازسازی 

)ساخت( بهینه تر از گذشته.
تبیین  به  و  نموده  بررسی  بازسازی،  هنگام  در  را،  خطرپذیری  کاهش  مقوالت  کتاب،  سوم  یا  نهایی  فصل   
دستورالعمل هایی برای تخفیف خطر در بازسازی، از دو منظر عینی و ذهنی، می پردازد. در ادامه سیاست ها 
و دستورالعمل های سازمان ملل متحد طی سه کنفرانس جهانی، که در راستای مأموریت سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران نیز است، بررسی می شود. در آماده سازی این کتاب دو نفر از فارغ التحصیالن ممتاز 
گروه سوانح و بازسازی دانشگاه شهید بهشتی همکاری داشته اند که بدین وسیله از این عزیزان قدردانی می شود. 
خانم مهندس مریم وکیل باشی در به روز کردن نمودارهای بخش اول نقش به سزایی ایفا کردند و مهندس عاطفه 
امیدخواه برای آماده سازی بخشی از مباحث بخش سوم زحمت کشیدند.در خاتمه، بر خود الزم می دانم از 
ریاست محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، جناب آقای دکتر احمد صادقی، که با تشویق و 

مساعدت های ارزشمندشان شرایط انتشار این نوشتار را فراهم کردند، قدردانی کنم.
علیرضا فالحی
مدیر گروه سوانح و بازسازی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
آذر ماه 1396


