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نوسازي و بهسازي شهري 
 Urban Improvement and Renewal

نويسنده : دكتر محمدمنصور فامکي
مشـخصات نشـر :تهـران; سـازمان  مطالعـه  و تدويـن  كتـب  علوم  انسـانی  دانشـگاهها 

) سمت (
چاپ : سوم ، 1388

ايـن كتـاب بـراي دانشـجويان رشـته هـاي جغرافیـاي شـهري، مرمـت معمـاري و مرمـت 
شـهري در مقطـع كارشناسـي ارشـد بـه عنـوان منبـع اصلـي درس » نوسـازي و بهسـازي 
شـهري« تدويـن شـده اسـت. مولف كتاب يکی از فعالترين و شـناخته شـده تريـن محققان 
معمـاری، مرمـت و شهرسازيسـت. از ايشـان كتاب هايی مانند ريشـه ها و گرايشـهای نظری 
معمـاری، شـکل گیری معمـاری در تجـارب ايـران و غـرب، فارابـی و سـیر شـهروندی در 
ايـران، پیکاسـو، باززنده سـازی بناها و شـهرهای تاريخـی، تجارب مرمت شـهری از ونیز تا 

شـیراز، تکنولـوژی مرمـت معمـاری ) در دسـت چـاپ(، معماری و نقاشـی) در دسـت چاپ( در دسـت اسـت. 
شـرايط نابسـامان ادبیـات مرمـت شـهری؛ ) و نوسـازی و بهسـازی به عنوان زيـر مجموعـه آن( اقدامات و مداخـات غیر اصولـی در بافت های 
شـهری تاريخـی از طرفـی و وجـود تنگناهـا و كمبودهـای قانونـی و حقوقـی از طرف ديگر لـزوم و ويژگی های كلـی تدوين اين كتاب را آشـکار 
مـی كنـد. تعاريـف واژه هـای مرتبـط با مرمت شـهری همراه بـا توضیح در مورد چگونگی شـکل گیـری آنها در ادبیـات جهانی و ايـران؛ معرفی 
دانـش هـای مرتبـط بـا مرمـت شـهری و شهرسـازی را بايـد از خصوصیـات بـا ارزش ايـن كتاب دانسـت. همچنیـن ارائـه فرآيند برنامـه ريزی 
مرمـت شـهری از شـناخت بافـت شـهری و خصوصیـات و اولويـت هـای طرح تا ارائـه آلترناتیـو ) كه پیشـتر در كتاب باززنده سـازی هـم آورده 
شـده بـود( بـا زبـان و بیـان ديگـر و همـراه با مثالهايـی مرتبـط تکمیل كننده بحث ايشـان شـده اسـت در واقع موضوع ايـن كتـاب را می توان 

مرمـت: از معمـاری تـا شـهر، از تئـوری تا عمل دانسـت كه با نگاهی آسـیب شناسـانه و دلسـوزانه تدوين شـده اسـت.

فهرست مطالب:
فصل اول: چراي مرمت شهري؛ در مقولۀ بهسازي و نوسازي شهري چه میگذرد؟

فصل دوم: شناخت شهرهاي تاريخي
فصل سوم: واژه ها و اصطاحهاي كاربردي در دانش مرمت شهري

فصل چهارم: بافت شهري و تاريخي
فصل پنجم: از شناخت تا تدوين طرح مرمتي براي بافتها و مركز شهرهاي تاريخي

بخش نخست: بازشناسي بافتهاي شهرِي تاريخي بخش دوم: در باب روش تدوين طرحهاي مرمت شهري
بخش سوم: مؤلفه هاي تعیین ًكننده طرحهاي مرمت شهري

پیوستها
فهرست تصاوير

معرفی كتاب



152

41
-4

ه2
مار

ش

مـروری بـر تجـارب بهسـازی و نوسـازی بافـت هـای شـهری در برخـی از 
کشـورها

نويسنده: محمد علی عبدی، مهندس سیما مهديزادگان،  مهندس مجید جالوندی 
مشخصات نشر : انتشارات مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چاپ : سال 1391 ، 1000 نسخه 

پیشـتر سیاسـت های باززنده سـازی شـهری ابزاری رايج در حل و فصل مشـکات شـهری، در 
كشـورهای توسـعه يافته بوده اسـت، در حالی كه اين سیاسـت ها همواره در راسـتای توسـعه ای 
بـدون توجـه به مسـائل زيسـت محیطـی و كیفیت زندگـی قرارداشـته اند و رويکـردی تجويزی 
در حـل معضـات داشـته انـد. بـه طـور كلـی ايـن اقدامـات بعدهـا از طريـق مديريت رشـد در 
آمريـکا و توسـعه پايـدار در بريتانیا دنبال گشـتند. شـايد بتـوان واجد اهمیت تريـن و نقطه عطف 
در برخـورد بـا مسـائل شـهری را گـزار از رويه تجويـزی به رويـه ای فرآيند محور دانسـت. لزوم 
توجـه بـه مباحـث پايـداری و درک ماهیـت متکثر و متفاوت مسـائل و بسـترهای شـهری - چه 
در طـرح سـوال و چـه در اتخـاذ راهکارهـا- هـر چه بیشـتر در عصر حاضـر مورد توجـه و اعتبار 

قرار گرفته اسـت.
امـروز نمـی تـوان بـرای هیچ حـوزه جغرافیايی و بـرای هیچ بافت شـهری با توجه به بسـترهای 
اجتماعـی و فرهنگـی خاصشـان شـباهتی در تجويـز راه حل های عمران و بهسـازی قائل شـد. 
در واقـع جنبش هـا و سیاسـت های جهانـی هرچه بیشـتر نیازمنـد راهکارهايی محلی هسـتند. به 
عـاوه كـه مطـرح گشـتن مفاهیم پايـداری، نشـان از اهمیـت روز افـزون توجه به تفـاوت ها و 
تکثرهـای فرهنگـی، قومـی و محلی در درسـتیابی بـه محیطی سـرزنده و پايـدار دارد. همچنین 
گسـترده گشـتن حـوزه تخصص هـا و رشـته هايی كـه امـکان حضـور در حوزه هـای شـهری را 
دارنـد، نـه تنهـا صحـه بر ماهیت میان رشـته ای مسـائل شـهری بلکه مبیـن الزام بـر انعطاف و 

بهـره گیـری از بداعـت رويه ايـن حوزه ها می باشـد.
بـر همیـن اسـاس شـايد نتـوان هیـچ رويکـرد مشـابهی را بـرای مواجهـه بـا بافت هـای شـهری، هرچـه قدر هـم شـبیه به هـم، مورد اسـتفاده 
قـرارداد، امـا آشـنايی بـا رويکردهـا و نحـوه برخـورد، ابزارهـا، طرح ها و نتابـج، نه تنها افـق ديد گسـترده ای را در برابـر طراحان قـرار خواهد داد 

بلکـه هـر چـه بیشـتر بـر نقـش تعیین كننـده و خاقـه طراحـان در يافتـن راه حـل هايی بديـع صحه خواهد گذاشـت.
در همین راسـتا كتاب “مروری بر تجارب بهسـازی و نوسـازی بافت های شـهری در برخی از كشـورها” تاشـی ارزنده در به نمايش در آوردن 
سـیطره گسـترده مسـائل شـهری و تنوع مسـائل دخیل در حوزه نوسـازی و بهسـازی اسـت. در واقع تفاوت در مشـکات مربوط به بافت های 
فرسـوده، منتـج بـه در پیـش گرفتـن اسـتراتژی های گوناگـون و متنـوع درزمینـه باززنده سـازی بر اسـاس ويژگی هـای محیطی ويـژه هر طرح 

بـه خصوص در دهه اخیر گشـته اسـت.
در ايـن كتـاب بـا توجـه بـه كثـرت نمونه هـا و به منظور تسـهیل در دسـته بندی مطالـب، نمونه هـای ارائه شـده در قالب حوزه هـای جغرافیايی 
و سیاسـی دسـته بنـدی گشـته اند. هرچنـد ايـن دسـته بنـدی بـه معنـای تشـابه رويکردها نبـوده اما بـه يقین ايـن تشـابه جغرافیايی- سیاسـی 
تشـابهاتی نـه در اتخـاذ رويـه هـا كـه در ماهیـت عمومـی بسـتر طرح ها داشـته و می توانسـته در اسـتفاده هر چـه بهتر از كتـاب موثر باشـد. با 
ايـن حـال بخش هـای پايانـی كتـاب از ايـن موضوع مسـتثنا بـوده و تجمیـع حوزه آسـیا و افريقـا چندان بـا توجه به تفـاوت های وسـیع اقلیمی 
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و فرهنگـی- اجتماعـی صرفـًا جهـت جمـع بنـدی نمونه هـا به نظر می رسـد.
ايـن مجموعـه در ده فصـل جمـع آوری گشـته اسـت كـه 6 فصـل آن معرفـی نمونه هـای خارجی بر اسـاس دسـته بنـدی جغرافیايی- سیاسـی 
آن هـا و يـک فصـل مختـص جمـع بنـدی ايـن تجارب بوده اسـت، همچنیـن يک فصل بررسـی تجارب ايـران، يک فصـل بیـان تعاريف و يک 
فصـل جمـع بنـدی و نتیجـه گیـری مـی باشـد. فصـول 8 و 10 كه به جمـع بندی و نتیجـه گیری اختصـاص يافته اسـت مبادرت تقسـیم بندی 
و تفکیـک رويـه هـا، مسـائل و محصول هـا كـه در جداولـی متعـدد در كنار نتايج به دسـت آمـده پرداخته كه بسـیار مفید و روشـنگر بوده اسـت. 
نکتـه قابـل توجـه ديگـر در خصـوص ايـن كتاب اسـتفاده گسـترده گردآورنـدگان از منابـع اينترنتی می باشـد كه ناشـی از ماهیت ذاتـی پژوهش 
حاضـر بـوده و امـکان چنیـن بررسـی را فراهـم نمـوده اسـت، بـه عاوه مـی تواند بـرای مطالعـه، مراجعه و بررسـی های بیشـتر محققین بسـیار 

سـودمند باشد.
در نهايـت بايـد چنیـن بیـان نمـود كـه كتـاب حاضـر مجموعه ای ارزشـمند از تجـارب و رويه هايی اسـت كه بررسـی سـاختاری نحـوه مداخله و 
مواجهـه آن هـا با مسـائل شـهری و بافت های فرسـوده در بسـترهای گوناگـون، می تواند زمینه سـازو پـرورش دهنده ذهن خاقـه ای برای روبه 
رويـی بـا هـر مقولـه شـهری گـردد. از ديگـر نکات مثبت ايـن مجموعـه معرفی و ورود رشـته های مرتبـط بر اسـاس نیازهای هر پروه می باشـد.

كتـاب “ مـروری بـر تجـارب بهسـازی و نوسـازی بافت هـای شـهری در برخـی كشـورها” به همت مهنـدس محمدعلـی عبدی، مهندس سـیما 
مهديـزادگان و مهنـدس مجیـد جالونـدی بـه سـفارش و حمايـت شـركت مـادر تخصصی عمران و بهسـازی شـهری ايـران در سـال 1391 با 

شـمارگان 1000 نسـخه توسـط انتشـارات مركز تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی به چاپ رسـیده اسـت.
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قصه شهر، تهران، نماد شهر نوپرداز ايرانی )با تاکيد بر دوره 1332-1299(
تاليف: دكتر سید محسن حبیبی

ويراستار: علیرضا استواری
ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،

تاريخ انتشار: 1389

قصـه بـه معنـای سرگذشـت و حکايت اسـت )فرهنگ معین( و قصۀ شـهر روايت سرگذشـتی اسـت كه 
بـر آن رفتـه؛ شـهر خـود نیـز به مثابـۀ قصه اسـت. دكتر سـید محسـن حبیبـی در كتاب »قصۀ شـهر« 
چنیـن مـی نويسـد: »شـهر را مـی تـوان به قصـه تشـبیه كرد، بدين سـبب كـه هـر دو نتیجـۀ بازتولید 
آرمان هـا و بینـش مردمـی اسـت كـه ريشـه در گذشـته دارنـد، در حـال زندگـی مـی كننـد و بـه آينده 
مـی نگرنـد« )حبیبـی، 1389: 1(. امـا قصه با داسـتان تفاوت هايـی دارد، و آن حضـور راوی و نیز تکرار 
ناپذيـری آن اسـت؛ چنـان كـه شـهر نیـز از شـهروندانش جـدا نیسـت و پیوسـتگی و تاثیر دوسـويۀ آن 
هاسـت كـه قصـه شـهر را می سـازد و نیـز »قصـه هر شـهر در طـول زمـان و نیز از نـگاه انسـان های 

مختلـف، همـواره نو اسـت« )همان:2(
كتـاب »قصـۀ شـهر« روايتی اسـت از آن چـه میان سـال های 1299 تا 1332 هجری شمسـی بر تهران 
گذشـته اسـت؛ مدرنیتـه ای كـه از دوران قاجـار در ايـران آغـاز شـد و مدرنیسـمی كـه در دورۀ پهلـوی 
تکويـن يافـت، تحوالتـی را هم در عرصه شـهر و هم در جريان ادبـی ايران رقم زد. ايـن دگرگونی های 
سـاختاری در حـوزه ادبیـات و شـهر بـا يکديگـر همسـو بودنـد، دگوگونـی هايی كـه ريشـه در تحوالت 
فکـری دوره مشـروطه و تغییـرات اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه داشـت، و در دوره پهلـوی همـراه بـا 

رويکـرد انقطـاع از گذشـته و در قالـب مکتـب مدرنیسـم رخ نمـود؛ تحوالتی كه چهره شـهر و نیـز ادبیات معاصر ايـران را رنگ ديگری بخشـید 
و ايـن دو را از آن چـه بودنـد، متمايـز كرد.

نويسـنده كتـاب »قصـۀ شـهر« بـر آن اسـت كـه دگوگونی هـای مدرنیسـتی شـهر تهـران را در آيینۀ ادبیـات معاصـر و در البای سـطور نظم و 
نثـر آن ببینـد و ايـن دگوگونی هـا را روايـت كنـد. او در قصـه هـا و متـون ادبـی بـه دنبـال خواندن قصۀ شـهر اسـت، خواندن قصـه ای در خال 
قصه هـا؛ و بـرای مقصـود خويـش از داسـتان ها، روايـات و اشـعار ايـن دوره چـون آثـار نويسـندگانی چـون بـزرگ علوی، صـادق هدايـت و ... و 
اشـعار شـعرايی چـون میـرزاده عشـقی، ملـک الشـعرای بهـار، سـیاوش كسـرايی و ... بهره جسـته اسـت؛ او بـا نگريسـتن از دريچـه ای ادبی به 
واقعیـت شـهر، جريـان هـای نوگرايـی را در سـطوح خـرد يعنی زندگی مردم شـهر تحلیل نمـوده و تاثیر دگرگونی هـای كالبدی بر ايـن زندگی را 
بـه ماننـد قصـه روايـت كـرده اسـت. از ايـن رو او تقسـیم بندی های محتوايـی كتاب خود را نیز در اين راسـتا نظم بخشـیده اسـت. او بـا تعريفی 
كـه از ماهیـت قصـه بـه دسـت داده، به دنبـال تحلیـل عناصر قصه )چـون پیرنگ، شـخصیت، درونمايه، سـبک روايـت، صحنه آرايی هـا، زاويه 
روايـت و غیـره( در متـن شـهر اسـت. شـهری كـه هـم كتـاب قصه اسـت و هـم روايت گر خويـش؛ هم اصـل قصه اسـت و هم موضـوع قصه. 

شـهری كـه »از سـويی بسـتر روايـت هـای جديـد و قصـه های نـو و از سـوی ديگر، بدل به شـخصیتی تـازه در قصه نو شـد« )همـان: ذ(
فهرست مطالب:

مقدمه:
شهر بسان يک قصه   /    قصه شهر و اجزای آن   /   پیرنگ )حادثه، واقعه، رويداد، الگوها و روايت ها(    /   شخصیت و شخصیت پردازی

حقیقت مانندی   /    درونمايه يا مضمون   /   موضوع، قلمرو خاقیت   /   زاويه ديد )زاويه روايت(   /   صحنه و صحنه آرايی
گفتگو در داستان   /   سبک يا شیوه روايت   /   لحن روايت   /   شهر و حواس پنجگانه   /   شهر و نمادهايش

بازنگاهی به قصه شهر   /   قصه شهر ادامه دارد   /   فهرست منابع و مآخذ



155

41
-4

ه2
مار

ش

عنوان کتاب: آفرينش مركز شهری سرزنده، اصول طراحی شهری و باز آفرينی
Creating a vibrant city centre: urban design and regen-

eration principles
  Cy Paumier    مولف: سای پامیر 

مترجم: دكتر مصطفی بهزاد فر ،مهندس امیر شکیبا منش
ناشر: اداراه انتشارات دانشگاه علم و صنعت

 تاريخ انتشار: 1389 
هسـته های مركـزی شـهرهای ايـران، كـه زمانـی دراوج سـرزندگی قرار داشـتند، اكنـون رو به 
افـول نهـاده انـد. سـرزندگی ديرينـه  ايـن عرصـه هـای مانـدگار نتیجـه كنـش سـازنده جمعی 
نیاكانـی بودنـد كـه نیکويـی كـردار و گفتـار و رفتـار  خـود را بـر بناهـا و بافـت هـای آباديهـا و 

شـهرهای خـود آذيـن بسـته و متبلـور نمودنـد . آنان بـه آفرينش عرصه هايی دسـت زده اند كـه در عصر خـود محصوريت زمانـی فضاها و مکان 
هـا را مـی زدودنـد. امـا اكنـون گـرد و غبـار ناكارآيـی چنـان بر اين عرصه ها فرو نشسـته اسـت كـه نه تنها گذشـته شـهر ايرانی را در پوشـش 

خـود پنهـان نمـوده انـد، بلکـه حـال و آينـده زيبايی شـهرها را نیـز خدشـه دار و تهديـد می كنند. 
هـر شـهری پتانسـیل واالئـی و خـوب بـودن را دارد. رمـز گشـايی كیفیت هـای ذاتـی، كـه نشـان دهنـده ی ويژگی هـای منحصـر بـه فـرد يک 
مركـز شـهر اسـت اسـاس سـاخت مـکان های بـه ياد ماندنـی، فضاهـای آرامش بخـش و انرژی بخـش و محیط های غنی می باشـد. سـامت 
مركـز شـهر بـرای توسـعه اقتصـادی شـهر و منطقـه فراگیر آن نقـش حیاتـی دارد. مديـران و تصمیم سـازان و تصمیم گیـران بايد با مشـاركت 
مسـتمر در طراحـی حسـاس، توسـعه بـا كیفیـت باال و عمـل گرايی اقتصادی به تعهد خود نسـبت به توسـعه و ارتقـاء كیفی محیط عمـل نمايند.

كتـاب آفرينـش مركـز شـهری سـرزنده، تجربه ای اسـت كه اصول، شـیوه هـا و نمونه هـای بازآفرينـی را با يکديگر در يک نوشـتار گـرد آورده 
اسـت. اين كتاب بر اسـاس يک طرح پژوهشـی، مورد حمايت موسسـه زمین شـهری، تدوين گرديده و توسـط موسسـه مذكر نیز منتشـر شـده 
اسـت. كتـاب آفرينـش مركـز شـهری سـرزنده، نتیجـه اسـتنتاجات بررسـی حداقـل 200 تجربـه عملی طراحی شـهری بـه ويژه در كشـور های 
توسـعه يافتـه اسـت.  ايـن كتـاب راهنمايـی را برای طراحان شـهری، راهبران حرفـه ای و اجتماعي  و مديران شـهري  در جهت ارتقاء و سـامان 

بخشـی كیفیـات محیطـی و قلمروهـای همگاني فراهم مـی نمايد.
فهرست مطالب :

مقدمه:
فصل اول : چشم انداز تاريخی
فصل دوم : اصول باز آفرينی

فصل سوم : اجزاء عناصر بازار
فصل چهارم : اهمیت مکان

فصل پنجم : اصول طراحی مکان )مركز شهر(
فصل ششم : فضا های همگانی

فصل هفتم : قلمرو پیاده
فصل هشتم : حركت سواره

فصل نهم : حمل و نقل همگانی
فصل دهم : تسهیات پارگینگ

فصل يازدهم : ضوابط راهنمايی هدايت و كنترل توسعه )ساخت و ساز(
فصل دوازدهم : خطوط راهنماهای تهیه رنامه )برنامه سازی(

فصل سیزدهم :فرآيند چشم انداز سازی
فصل چهاردهم : طرح توسعه

فصل پانزدهم : اجرای طرح )برنامه (
منابع و ماخذ




