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 :چکیده

فرسوده شهری به دلیل فقدان نظاام برناماه ریازی وهادایر شاهری  درسال های اخیردرکشورما محله های           

 ازجنبه های کالبدی وکیفی، محالت فرسوده، . مشکالت فراوانی راتجربه می نمایند کالبدی واجتماعی، دردوبعد

اهش کارآمدی الگوی موجبات ک توسعه شتابان شهری ، درتهران فرایند . های فراوانی روبروشده اند دگرگونی با

محالت جهر توسعه کیفی نادیده گرفته شده  های اجتماعی ظرفیر فراهم آورده اسر وعمال ارسر محله ای زی

های محله  بنابراین توجه به رویکردهای اجتماعی درفرایند برنامه ریزی شهری کشوروبهره مندی ازظرفیر . اند

                                   طلبد.ازجمله توسعه وطراحی فضاهای عمومی رویکردی جدید وکاربردی را می 

به دلیل مشکالت زیرساختی ومحیطی وناپایداری دربرابرزلزله  بافر فرسوده نقاط مرکزی وحاشیه ای شهرها           

هاا مای تواناد  ازطرف دیگرنوسازی این بافر .ه اسربودکننده حیات شهری پایدار تهدید همواره یکی ازمسائل

 شاد باشاد.افقی وتامین مسکن موردنیاز شاهرهای درحاال ر بدون گسترش توسعه شهری فرصتی مناسب برای

با رفع تهدیادهای احتماالی  می تواند     پایداری دراین روند  هایوباالبردن شاخصتسریع روند نوسازی شهری 

 های مناسب وحیات پایدار شهری راحاصل کند. زیر ساخر محله هایی با ،ایجاد

یریر شاهری دشاهرتهران کاه بایش از یاه دهاه اسار ماورد توجاه ماهای فرساوده  نوسازی بافر روند           

تارین  مهام    . یکی ازنمی باشددرحال حاضرازسرعر وکیفیر مناسبی برخوردار ،وکارشناسان قرارگرفته اسر 

ها عموماا  استفاده ازاین روش متداول درنوسازی اسر.های ساخر سنتی  روند نوسازی ،روش هبودبموانع رشدو

 بناها می گردد.قتصادی ومصرف انرژی بیشتردرا وکمترشدن بازدهکندتر شدن روند نوسازی  بموج

توساعه محلاه ای پایادار،معیار هاای اجتمااعی ماو ر رویکارد دراین پژوهش هدف برآن اسر تابا تمرکزبر            

آن لحاظ شود.  وطراحی فضاهای عمومی درفرآیند برنامه ریزی محدوده بافر فرسوده،  محلهپایداری توسعه بر

 اسر . تحلیلی از ادبیات نظری موضوع ،استخراج شده  -توصیفی براین اساس، معیارهای مذکوربه روش
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 کلیات تحقیق

 

 بیان مسئله :      

ودربرخی ماوارد بااالخد درباروز ناهنجاریهاای اجتمااعی هستند مشکالت متعددی  دارای افتهای فرسوده شهریب 

 .می باشندوفرهنگی از ویژگیهای مشترکی برخوردار

کاه باه دلیال می گاردد اطالق  ئی ازمحدوده قانونی شهرهادرتعریف وزارت کشور،بافر فرسوده شهری به عرصه ها 

هاای شاهری آسایب  سواره،تاسیساات،خدمات وزیرسااخرفرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب ازدسترسای 

این بافتها به دلیل فقرساکنین وماالکین آنهاامکاان  ارزش مکانی ،محیطی واقتصادی نازلی برخوردارند.ز بوده واپذیر

 نوسازی خودبخودی رانداشته ونیزسرمایه گذاران انگیزه ای جهر سرمایه گذاری درآن ندارند.

 سیستم سازه ای ومحاسبات فنی بارای مقاومار دربرابار های فرسوده شهری فاقد افراغلب واحدهای ساختمانی درب

بوده  های متعدد بصری ،دچارناهنجاری  زیبائی ظبه لحا فرسوده مزبور،واحدهای . سوانح طبیعی ازجمله زلزله هستند

از سکونر وروح جستجوگرزیبائی شهروندان رامتناسب با سلیقه های امروزی سیراب نمی کند وباعث رویگردانی آنها 

 می شود.در این محالت  

واغلب معابرآن عرض کمترازشش  سطح شبکه ها ومعابردسترسی به خدمات شهری رنج می برند ها ازکمبود این بافر

 زندگی شهری امروز وازسوی دیگربه هیچ وجه با آسیب مواجه می کند به شدت با که امنیر این محالت را متردارند

 نیستند.متناسب 
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ودارای ریشاه هاای ساکونتی  ناده اتشکیل مای داد را این مناطق به رغم آنکه روزگاری بخش مهمی ازهویر شهرها

 وگاه هویر شهرهاه ومخروبه بدل شدتدریج به مناطق ناامن ه ند،به اباغنای فرهنگی ،اجتماعی ومعماری بود ارزشمند

 کنند. اجه میوبامشکل م را

شاهری نشاان ازافازایش روزافازون مشاکالت  انتخاب مناطق فرسوده شهری برای اسکان مهااجران وقشارکم درآماد

 تهدیدی برای شهرهای مهاجرپذیراسر. که خود اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی دارد

آن تحاار تا یرمسااائل  وکالبااد کنااد،متحول ماای شااود مای شاهریه نظااام پویاساار کااه درطااول تاااری  رشااد 

کاه ضامن توساعه  ودبا درواقع شهری زیباوسالم خواهاد فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وعوامل طبیعی تغییر می کند.

 رداستفاده قرارگیرد.وشده وم نیازهای روزاحیا درآن نیز مطابق با قدیمی وعناصرموجود وایجاد فضاهای جدید،کالبد

 هاای فرساوده شاهری جهیزات شهری واز بین رفتن مرغوبیر محدوده بافاروتدگی ،کمبود تاسیسات توسعه فرسو 

دیگار باعاث افازایش میازان رتبه اجتماعی محدوده های مزبور درنگاه شهروندان واز طرف  موجب تنزلف ازیه طر

پاایین تار    بااتوان اقتصاادیآناان باا افاراد مطلوب وجاایگزین شادن   وان اقتصادیت با اصیل بومی افرادمهاجرت 

تدریج ارزشاهای فرهنگای ه شده اسر. ازاین رو ب عی نظیر معتادان ومهاجران بیگانههای اجتما واقشارمبتال به آسیب

وشهربه فراموشی سپرده می شود. به نحوی که دربرخی موارد حیات شهری نیز تهدید  واحساس تعلق به خانه ،محله

 هاای هایی مناسب بارای کاج روی فرسوده، این فضاها به مکان های بافر از حد می شود وبا رکود وفرسودگی بیش

 های اجتماعی مبدل می شوند. رفتاری وناهنجاری

الزم به ذکر اسر که تنها انگیزه ساکنان جدید برای زندگی،داشتن یه سرپناه اسر وآنها دراین بخش از شهرها باا  

. بنابراین به دلیال احسااس های فاحش فرهنگی ،اسکان می یابند به  نازل بودن قیمر مسکن به رغم تفاوت توجه

وباه تباع آن بای  بااتی اجتمااعی  شدهنسبر به همسایگان وساکنان ،دچار آشفتگی وسردرگمی  بیگانگیوجدایی 

ق به حدی اسر کاه  که تراکم جمعیر دراین مناط ها پدید می آید. به خصوص آنه ،اقتصادی وفرهنگی دراین محل

دربرخی نقاط  تهران درهر هکتار بیش حال آنکه هفتصد نفر زندگی می کنند، دریه هکتار قریب به  مثال به عنوان

 ازیکصد نفر زندگی نمی کنند.

های فرسوده نسبر به سبه زندگی مدرن شهری وباال باودن میازان  همچنین متفاوت بود ن سبه زندگی دربافر 

مواردی چون بیکاری ،انواع جرائم به خصوص اعتیاد وتوزیع مواد مخدر،بروز درگیری های محله ای ،ناامنی فقر درکنار
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وبزهکاری ،وجود مسکن ارزان قیمر به سبب عدم وجود زیر ساختها،تفاوت فاحش میزان سرمایه اجتمااعی،فرهنگی 

ن سطح ساواد سااکنین،باال باودن میازان اجتماعی نسبر به سایر محله ها،وجود ساکنین مهاجر،پایین یود واعتماد

وجود معیارهای اجتماعی برای تشخید بافتهای فرسوده  ،خود نشان دهنده قبیلدیگری ازاین  خانگی وموارد مشاغل

رابه دنبال خواهاد مشارکر اجتماعی ان که یقینا زندگی در چنین اماکنی ،افسردگی، اغتشاش، هرج ومرج وفقد اسر

 داشر.

. 

 وضرورت تحقیق:طرح موضوع 

 توجه به معیارهای اجتماعی،جایگاه ویژه ای دارد،به گوناه ای ،توسعه شهری  ه درادبیات پایدارسازی فرآیندهایامروز

که برای سنجش  میزان مطلوبیر  طرحها والگوهای مداخله در برنامه های شهرسازی ،شااخد هاای اجتمااعی باه 

عنوان یکی از عوامل سنجش میزان پایداری مورد استفاده قرار می گیرد. درراستای توجه باه رویکردهاای اجتمااعی 

 د ارائهشده اسر که درمقیاسی کوچکتر درصدی نظیر توسعه پایدار محله ای نیز معرفاستفاده از دیدگاههای مختلف ،

های اجتماعی محالت می باشد. توساعه پایادار محلاه ای  برنامه های توسعه ای محله محوربرپایه استفاده ازظرفیر

 سرمایه های اجتماعی ساکنین درهمگرایی با محیط ساکونتی عبارت اسر از فرایند برنامه ریزی معطوف به افزایش،

های محیطی موجود )بالفعل یا بالقوه( تالش می کند. از این منظر ،محالت  ارزش ارتقاء پایدارسازیجهر آنها که در 

عظیم اجتماعی وفرهنگی هستند که تنها از طریق توجه به آنها به عنوان بساتر زنادگی شهری دارای دورنمایه های 

 ر .اجتماعی ساکنین، می توان به  حیات وبالندگی شهر وپایداری آن امید داش

های فرسوده ،به ویژه آنها که در سطح نواحی شهری بزرگ ایجاد شده ،جنبه های مادی زندگی بیش از جنباه تدرباف

ناشی از تراکم بیش از حد جمعیر و توده های ساختمانی اسر . به دلیل فقدان فضای کافی  آن مطرح اجتماعی های

وایان  منظره ای ازنمای افاق وطبیعار سااخته شاده اسار .ها به دور از فضای باز ، نورکافی ، وداشتن  ، ساختمان

 ن توجه کافیومعابر این محالت ، بد مواجه می کند.صوصی زندگی درمحالت را با اشکال عمومی وخ موضوع ،عرصه

موجب می شود راهها نقش جابجاایی  ر .عدم وجود سلسله مراتب ارتباطیحرکر اتومبیل اسپیاده ،عرصه به فضای 

فرهنگی مانند مدرسه ،کتابخانه  -ن محالت را به جای فضاهای عمومی مرکز ای درسر ایفا نکنند . خودرا ودسترسی
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های غیر ضروری تشاکیل  هایی برای عبور یا پارک  خودروها ویا خرده تجاری،فضا،مسجد ،فضای بازی وفضای سبز 

 داده اسر .

اختالف بین ساکنین خودرا دامن زده وآنهاا راباه بعضا مجموعه های مسکونی ساخته شده نیز، به حالتی درآمده که 

که از نظر ذوق وسلیقه ،فرهناگ های متفاوت  وگوناگونی  ت ، فرهنگدراین محال. لحاظ روانی از هم دور کرده اسر

وپشاتوانه ستی ، دلگرمی ، مودت ودو مناطق در بسیاری از این .د گرد هم آمده اسرن،وطرز تفکر با هم سنخیتی ندار

باه  ،آن اسار کاه خاانوار رشد شهریازنتایج این گونه  ادی داده اسر .ی ،جای خود را به حفظ ظواهر مگهای فرهن

نقل مکان دیگری نموده ، می فروشد وبه جای ، درمدت کوتاهی آن را ترک سکونتی از مکان  دلیل فقدان انتظار خود

 بخش اجتماعی ، از دسر می دهد. می کند. به همین دلیل،محله مفهوم خود را به عنوان یه عامل استمرار

، ،محله های فرسوده شهری ،به دلیل فقدان نظام برنامه ریازی وهادایر شاهری درسالهای اخیر درکشور مامتاسفانه 

های فرسوده ، ازجنبه های کالبدی وکیفی ،  دردو بعد کالبدی واجتماعی ، مشکالت فراوانی را تجربه می کنند . بافر

 را می توان  ورود فرهنگ غرب ،انقطاع فرهنگای وتغییار شارایطی روبرو شده اند که منشا آن اوانهای فر با دگرگونی

 درتهاران فرآیناد باتفکرات وشرایط جدیاد دانسار .وره معاصر وبرخورد ناشیانه مردم اقتصادی ،اجتماعی کشور درد

تغییر در فضای کالبدی  اسر .فراهم آورده را الگوی زیسر محله ای  شتابان شهری ،موجبات کاهش درآمدیتوسعه 

ازجمله دالیل عمده ایجاد شرایط  ساختار جدید، شاید دی بافر سنتی و عدم نهادینه شدنوساختاری شهرها وناکارآم

  باشد . حظه کنونیمعضالت قابل مال و

 ایان،گیارد     ،مورد توجه وتامال قارارازنگاه دیگر،نکته ای که باید درامر نوسازی وپایدارسازی محله های فرسوده   

ه درکشور، که ازآن جملاه های مشترک  اکثر مناطق دارای بافر فرسود اسر که بافر فرسوده تهران به دلیل ویژگی

ریز دانگی ،عرض کم معابر، کم توانی اقتصادی ساکنین ، وابستگی ساکنین به خانه های خود  می توان نفوذناپذیری،

های آن از جملاه دالیال  های سنتی ساخر وساز ودشواری وروش دارد. وبسیاری موارد دیگررا نام برد،شرایط خاصی

عضی از این معضالت می تواند ب های نوین ساخر وساز هر یه از روش های فرسوده اسر . روند نوسازی بافر کندی

اقتصادی تر،سریعتر وپایدارتربرای نوساازی محاالت                براین ایجاد روش هایبنا نماید. برطرف یا تعدیل را

 نوسازی از ضرورت باالیی برخوردار اسر . فرسوده با توجه به لزوم تسریع روند
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وجاود دارد، ولای  هاای قادیمی وفرساوده  بارای بافارتکرارناپذیر وخصوصیا ت با ارزشی که  های علیرغم ویژگی 

باز زناده ساازی  بهینه سازی و نوسازی ، ، موضوع  فرسوده می باشدگیر محله های  نکه  گریباعدیده ای  مشکالت

در فرساودگی وعادم اساتحکام  ا تنهاا ها مشکل این بافر  متاسفانه پیدا می کند . اهمیر دو چندانها  مکاناین 

 نابسامانی هاسر .زا علر وهم معلول بسیاری،هم یزیکهرچند فرسودگی فیها خالصه نمی شود، کالبدی ساختمان

 های قدیمی به قرار زیر می باشد : ،عمده ترین مسائل بافر بطور خالصه می توان گفر

  مسائل جمعیتی واجتماعی: جایگزین شدن ساکنین اصلی ومالکان با اقشار کم درآمد ومهاجر، کاهش حس

 های اجتماعی . وافزایش ناهنجاری  تعلق به مکان

 : وانبار. ها به کارگاه بافر وتبدیل ساختماناز دسر رفتن کارکرد مسکونی  مسائل کارکردی 

 : کاهش قیمر زمین وساختمان به دلیل کمبود خدمات ،فرار سرمایه ورکود ساخر وساز . مسائل اقتصادی 

 . مسائل ارتباطی ودسترسی ها : گذرهای باریه وپرپیچ وخم وفقدان دسترسی سواره 

 . مسائل زیرساختی : فرسودگی شبکه های تاسیسات شهری 

 : های آالینده . های خانگی به شبکه معابر وگسترش انواع فعالیر ورود جریان مسائل زیسر محیطی 

 ح مخروبه ومتروک وظهور ته مسائل کالبدی : قدمر زیاد ،مصالح کم دوام ،ریزدانگی بافر ،گسترش سطو

 های تاریخی. ناسازگار باارزش بناهای

سااده  وایر مشکالت بافر ، امری بیهاوده بناها بدون توجه به سبه حل مسائل کالبدی واستحکام بخشی  بدون شه

 انگارانه خواهد بود .

 تحقیق: اهداف

محله ها به عنوان فراهم موجود،تا یر مولفه های  مکانی و محلی درپایداری توسعه  موجب شده اسر  ،بنا به شرایط 

، محله ها به عنوان  عرصه مدیریر مشارکتی کنندگان  خدمات محله ها ، محله ها به عنوان فضای زیستی  سالم ، 

امن ده ،محله ها به عنوان محل استقرارهای سرزن محیطبه عنوان   هاشاخد معنا و هویر  ،محله محله ها  به عنوان 

 وایمن درنظر گرفته شوند.

 یی وفرآیندی اینگونه تعریف نمود :توان اهداف توسعه را درقالب اهداف محتوا درواقع می
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هاای اقتصاادی ویااشاتغال، ایجااد  به معنای بهبود وضعیر اجتماع محلی ازطریق افزایش فعالیر :محتوایی  اهداف

 های اجتماع محلی . زیرساخر

به معنای افزایش توان وظرفیر اجتماع محلی  برای انجام کارها اسر . این اهداف ممکن اسر باه  :اهداف فرآیندی 

ی باشااد ،ماننااد بهبااود وافاازایش روابااط بااه اهااداف محتااوای هااا باارای دسااتیابی ظرفیاارافاازایش منظااور 

 (.4831اجتماعی)عسگری،

توسعه محله ای پایدار،ایجاد آرامش ،تامین آسایش ،ایجاد حس مکان ،رضایر بخش وخودمانی باودن  :اهداف کیفی 

 (.فضاها وآمیختگی با رنگ وبوی مذهبی اسر )موسوی

 پژوهش عبارتنداز :باتوجه به مطالب گفته شده ،اهداف این 

 های فرسوده ،جهر کنترل بهینه آنها . شناسایی متغیرهای تا یر گذاربرکیفیر توسعه بافر 

  حاکم شدن تفکر سیستمی برنظام برنامه ریزی وفرآیند طراحی شهری ،چراکه تنها تفکر سیستمی قادراسر اجزا

ونظم حاکم بر آنها،علل ونحوه شاکل گیاری سلسله مراتب ،وعناصر متشکله یه مجموعه شهری ،روابط متقابل اجزا 

 مسائل ودرنتیجه راهکارهای مناسب راتعیین نماید.

 های اجتماعی ودرون زای محله درجهر استفاده بهینه ازآن درفرآیند باززنده سازی . شناسایی پتانسیل 

 ه فرسوده درمحل استفاده از اصول طراحی فضاهای عمومی به منظور باززنده سازی واحیا وبهبود کیفیر زندگی. 

  یی واولویر بندی ساختارهای اجرایی مناسب در تحقق برنامه باتوجه به شرایط منطقه وساالیق وانگیازه شناسا

 مشارکر ساکنان ومالکان .

 فعالیر،نیازها وساوابق فرهنگای با  نحوی که ساختارکالبدی راهای مردمی به  طرحهای شهری به  تبدیل طرح

 پیوند دهد.جامعه 

 

  های شهری . های بهبودبخشی بافر به نیازها وخواسته های شهروندان ولحاظ نمودن آنها درطرحتوجه 

 های دولتی درگیر طرح. اعتمادسازی  درمردم نسبر به مسئولین وسازمان 

 )...وتناسب طرح باآنها. شناخر صحیح واقعیات وشرایط محله )فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و 

  ها ونظرات آنان. درموردنقش مردم واهمیر دادن به اولویرتصحیح نگرش برنامه ریزان 
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 . اطالع رسانی شفاف وصحیح به مردم وتوجیه ابعاد مختلف طرح برای ساکنین 

 . تدوین قوانین وبسترهای حقوقی الزم جهر تسهیل مشارکر مردم 

 . ارتقا سطح فرهنگ ،دانش وآگاهی ساکنین 

 سئواالت تحقیق :

  تفکرات برنامه ریزان ومدیران شهری ونظرات آنان درپروژه های شاهری ازجملاه بهساازی چرافاصله زیادی بین

 های قدیم ،باآنچه شهروندان می خواهند ومی پسندند ،وجود دارد. بافر

 هاای  ترین امکاناات وتئاوریبه چه دلیل علیرغم حسن نیر متخصصان  ومدیران شاهری واساتفاده از جدیاد

 ها مورد اقبال وپذیرش مردم واقع نمی شوند. طرح،درموارد بسیاری این شهرسازی 

 های فرسوده مو راسر . چه متغیرهایی درباززنده سازی فضاهای عمومی  وخصوصی دربافر 

 های فرسوده چیسر . ابعاد اجتماعی تا یر گذار درطراحی فضاهای عمومی دربافر 

 ارند .ابعاد اجتماعی تا یرگذار، چه نقشی درطراحی فضاهای قدیمی وفرسوده د 

 

 فرضیات تحقیق :

 درپاس  به سئواالت مذکور،فرضیات این تحقیق به شرح زیر اسر :

 یالت ونیازهای کساانی کاه طارح های شهری ازتما می رسد ،شناخر صحیح ودقیق تهیه کنندگان طرحبه نظر

 شهروندان ،تا یرگذاراسر .باخواسته های آنها تهیه شده،برنزدیکی تفکرات ونظرات برنامه ریزان ومدیران شهری برای 

  به نظر می رسد ،دخالر دادن مردم در کلیه مراحال برناماه ریازی ،اجارا ونظاارت وجلاب مشاارکر سااکنین

 های نوسازی وبهسازی ،مو رمی باشد . درموفقیر طرح

  به نظر می رسد،متغیرهای امنیر وایمنی،پویایی وسازگاری ،احساس تعلق ،تنوع وسارزندگی ،هویار وخواناایی

 دسترسی مناسب، برباززنده سازی وپایدارسازی محالت فرسوده تا یرگذارند .و

 ، احساس تعلق به محله ،که موجب استمرار سکونر درمحله وافزایش سرمایه های اجتماعی مای به نظرمی رسد

 آن باشد .های فرسوده وافزایش میزان پایداری  اجتماعی تا یرگذار در طراحی فضاهای عمومی بافر شود،یکی از ابعاد
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 های فرسوده با تکیه برابعاد اجتماعی توسعه پایدار،قابلیر  می رسد،باززنده سازی فضاهای عمومی دربافربه نظر

 .بیشتری داشته واین ا رگذاری رابطه مستقیم با افزایش میزان مشارکر پذیری ساکنین دارد

 پیشینه تحقیق :

دراین راستا ،چه درایران وچه درجهان تحقیقات متعددی صورت معضل بافتهای فرسوده ،چنان حائز اهمیر اسر که 

( باز می گردد،اما اولاین 4998توجه به بهسازی ومرمر بناها دراروپا به اوایل قرن نوزدهم )منشور آتن  گرفته اسر .

مای کارد، کنگاره    هاای شاهری توجاه  سمیناربین المللی که آشکارا به مرمار ،حفاظار وباززناده ساازی بافار

درایران ،بدلیل قرار گرفتن روی کمربند زلزله ،بخصوص ،پس از وقوع چند زلزله اخیر توجاه باه  بود . (4991)گوبیو

ها درایان  برگزاری جلسات شورای شهر وشهرداری ،سمینارها وهمایش فرسوده بیشتر شده اسر . های نوسازی بافر

 های فرسوده اسر . بافرهای اخیر ودرارتباط با  زمینه همه تحر تا یر رخدادهای سال

های فرسوده  نام برد که  ازکتب منتشر شده دراین زمینه می توان ازکتاب اصول نوسازی  شهری ،رویکردی نوبه بافر

این کتاب بر چهار رکن اساسی  الگوسازی ،رفتارسازی  ( نام برد.4839توسط دکترعلیرضا عندلیب )انتشارات آذرخش 

هاای فرساوده ،حاول چنادین  بافار ودرپی یافتن پاسخی به نوسازی ار اسر .،فرهنگ سازی وتصمیم سازی  استو

 بودند .که برتجارب  نگارنده استوار اسرمحور

که درسال تالیف شده اسر .  ازدیدگاه علم جغرافیا توسط دکترعلی شماعی واحمد پوراحمدکتاب بهسازی ونوسازی 

درهفر فصل تدوین شده اسر که دراین فصول به تعاریف  یافته اسر وتشارات دانشگاه تهران انتشارتوسط ان 4831

نکاات مثبار ومنفای  تاوام باا های مربوطه ،اندیشه هاو نظریات مربوطاه مربوط به نوسازی وبهسازی شهری ،مکتب

 جهانی و تجارب ایران دراین زمینه پرداخته شده اسر .،تجارب 

)انتشاارات وشته محسن حبیبای                     ا ب مرمر شهری نهای دیگر دراین زمینه شامل کت عناوین کتاب

 ،ده شافایی ازایاده پاردازان فان وهنارهای فرسوده شهری نوشته سپی ومداخله دربافر انتخاب (،راهنمای شناسایی 

برگازاری هماایش  فالمکی از انتشارات دانشگاه تهران و منصور محمد شهرهای تاریخی نوشته درباززنده سازی بناها 

هاای فرساوده  هماایش بهساازی ونوساازی بافارشهری درایران ونیز های فرسوده وناکارآمد ونوسازی بافربهسازی 

 شهری درمشهد ،می باشد .
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 روش تحقیق :

،پس یگرکاربردی وبه لحاظ ماهیر وروش از نوع توصیفی )مشاهده ای ( اسر. به عبارت د، به لحاظ هدف  ،روش تحقیق 

الگوی توسعه پایدارمحله ای ازتاکید براستفاده از بررسی  برنامه ریزی محله ای در قالب مبانی ومعیارهای اجتماعی توسعه 

 ارائه می شود .

  ،مراحل زیر صورت پذیرفر : یارهای اجتماعی پایداری درمحالتجهر بررسی مع

  پایداری  وکیفیر محیط از اسناد ومتون علمی ،به وابعاد اجتماعی وسعه پایدار اجتماعی تاستخراج مفاهیم پایه

 های مداخله ای . منظور اخذ اصول وچارچوب

 های اجتماعی تحلیل محله پایدار . تدوین مدل فکری  شناخر واستخراج معیار وشاخد 

 هاای موجاود ،جهار  ، از طریق استنتاج نظام ها ی حاکم  بر محالت ها ومحدودیر درک خصیصه ها وقابلیر

 های کنترل وهدایر . شرایط تغییر وتعریف چارچوبدرک 

 نظور آگاهی از دیدگاه ساکنین محالتاستفاده ازروش مشاهده مشارکتی ،به م . 

 . دسته بندی وتحلیل داده ها 

 های زیر استفاده شده اسر : جهر گردآوری اطالعات مورد نیاز ،از روش

 . روشهای کتابخانه ای واسنادی 

 امه (.روشهای میدانی )پرسش ن 

 .) روش مشاهده مستقیم )مشارکتی 

 مشکالت تحقیق :

مولفاه      های مناسب اجتماعی باا  کمبود منابع کافی درزمینه توسعه پایدار محله ای واستخراج شاخد 

 های توسعه محله ای ایران .

 . ت فرسوده شهر تهرانفقدان اطالعات جامع ومدون وبه روز درخصوص محال 

 پرسش نامه ها )امنیر،درک مخاطبین ازموضوع و.....( مشکالت مربوط به تکمیل 



 

 

 مفاهیم پایه ورویکردهای نظری

 

 جامعه وتوسعه اجتماع محلی  

زیسر  ،با توجه به رشد سریع شهرها ،حساسیر نظریه پردازان اجتماعی ودوسر داران محیطپس از انقالب صنعتی  

موجب  در خصوص زندگی در شهرها افزایش یافر .درگذشته نقش وکارکرد اجتماعی پررنگ محله درحیات اجتماعی

امروز  می شد که افراد از زندگی متعادل تری برخوردار بوده وارزشها ، پیوند های اجتماعی پایداری بیشتری نسبر به

موضوع اسر  که ادامه وضعیر کنونی ،ساختار شهرها را باا خطار بررسی های انجام شده ،بیانگر این  داشته باشند .

عاطفی وانسانی  وسرانجام نظامی عاری از هدف نیه خواهی جمعی  روبرو می گرداند )موساوی  عمده کاهش روابط

38-4838. ) 

می گردد از این رودر پاس  به مشکالت مذکورو کنترل رشد افسارگسیخته شهری ، رویکرد توسعه پایدارشهری مطرح 

. 

از سوی دیگر ،عدم توجه کافی به ویژگیهای محلی وبومی  درمحدوده مشکالت اجرایی  نیل به توساعه پایادار را در 

جوامع مختلف آشکار می سازد . حال که رویکرد توسعه محله ای حل مشکالت شهری را درگرو استفاده از نیروهاای 

سرمایه های اجتمااعی  مای داناد     اجتماعات محلی به عنوان توانمند درون زا در محالت شهری یعنی  گروه ها و 

 محله ای پایدار گردیده اسر.    توسعه ر به  تبیین دید گاهی با عنوان ،سرانجام ترکیبی از این دو رویکرد منج

 

  همسایگی و اجتماع محله ایمفاهیم پایه: محله ، واحد 

 تعریف محله 
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تعریف عمومی پذیرفته  شده ای برای محله وجود ندارد وبرای محالت ابعااد کالبادی ،اجتمااعی واقتصاادی در واقع 

اقتصاادی  –سیاسای  متصور اسر .همان گونه که شهرها برحسب تراکم جمعیتی ،فارم کالبادی ،کاارکرد  متفاوتی 

یان منحصار باه فاردی دارناد وا هاای سایر ویژگیهای خود متفاوت هستند . هر یه از محله های شهر نیز ویژگیو

 .(4831،84به عنوان یه کل ساختار ببخشند )چپمن،ند تا به شهرک خصوصیات  متمایز محالت کمه می

یی اطالق می گردند که در آن فضا به عنوان مکانی برای ایجاد بخشی  از تعامل طور اساسی ، محله ها به مکان ها به

محله از نظر زمینه اجتماعی ، جایگاه مناسبی بارای باه وجاود آمادن شاکل د .ین انسان وساختارها تعبیر می گردب

 ونیز جنبه های فرهنگی و اجتماعی امور شهری اسر .  اجتماعی سازمان های

افی ،دوره تاریخی توسعه شان ،عملکرد ،نوع ساختمانها ومصالح ویاا  بوسایله ترکیبای از ایان رمحالت بوسیله توپوگ

برای محله ، الزم اسر محدوده آن بنا براین پیش از تعریف هر گونه طرح توسعه ای  مایزند .عوامل ،از یکدیگر قابل ت

 شکل می دهند . طول زمان بسیاری از محالت تفکیه می شوند ومحالت جدید راتعریف گردد .البته در

 مفروض گردد :ه هرکدام از جنبه های توافقی زیرمحدوده محله ممکن اسر با توجه ب

  مر محله .: به وسیله هویر قابل تشخید وقد شناسیزیبایی 

 : از طریق ادراک ساکنین . اجتماعی 

 : به وسیله محدوده خدماتی . عملکردی 

  (8118زیسر محیطی : به وسیله شبکه ارتباطی محلی وکیفیر باالی زیسر محیطی )بارتون. 

 اسار .           خدمات ومدیریر شاهرمحله به لحاظ وسعر و جمعیر کوچکترین تقسیم بندی شهر ازلحاظ ارائه 

مردم ونیز مراکز مذهبی ، محدوده جمعیتای مره زشی ،اماکن خدماتی مورد نیاز روزدسترسی آسان به مکان های آمو

 یه محله را مشخد می سازد . وناحیه تحر پوشش

با پنج ویژگی راه ،گره ،نشانه ،لبه ومحله ترسیم می  براساس ادراک ذهنی افراد ( شکل بصری شهرها را 4831لینچ )

میان اندازه یا بزرگ بوده،اجزا آن به سابب نماید ودر تعریف محله بیان می کند که محله جایی اسر که دسر کم 

به گونه ای که همواره می توان سیمای محلّه هاا را از درون آن کی که دارند،کامالً شناختی هستند،خصوصیّات مشتر
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 قطاع مای شاود میز داد و این خصوصیّات در سراسر محلّه ها ادامه می یابد و هر جا که محلّه پایاان مای یاباد،ها ت

 .(493: 4831)لینچ،

 811 -832      منه نوسان شعاع دسترسی پیاده خانوار با دا 311 -4821در ایران محلّه ها کالبد سکونر و اشتغال 

تعریاف مای       و آموزشای )دبساتان( )مساجد( فرهنگای عناصرشااخدهساتند کاه باا  دقیقه پیاده( 1-2)متر

 .(88: 4833شود)حبیبی،

 تعریف اجتماع محلّه ای

اسر.محلّه های شهری پایه و شناختی محلّه،به مراتب پیچیده تربر آنچه درباره محلّه گفته شد،واقعیر جامعه  عالوه

باه عباارت دیگر،سایمای اجتمااعی  ی تلقّی می گردد.اساس توسعه روابط اجتماعی و بنیاد سازمان دهی نظام شهر

اعتقاد دارد محلّه عبارت اسر از فضاایی کاه بخاش مهمّای از کاار و  "کوک"،محلّه،وحدت عمومی اعضای آن اسر 

 در آن صورت می پذیرد. مصرف شهروندان

همواره اجتماعاتی در اجتماعات محلّه ای، بخشی از سلسله مراتب سطوح مختلف سازمان اجتماعی اسر.بنابراین 

 اجتماعات دیگر وجود دارد.

 دیدگاه ها ونظریه های واحد همسایگی

 نیازهای آن را  اسکان داده وواحد همسایگی در کلیر شهر به عنوان کالبدی که اجتماعات محلی را درخود 

 ده و داتئوریهای مختلفی ارائه  در این خصوص ،  می سازد ، محسوب می شود . نظریه پردازانبرطرف 

 :های این واحدها را بر می شماریم   طراحی نموده اند . در ادامه ویژگیواحدهای همسایگی را 

های زیر را برای آن  ،محله را به عنوان عنصری از ساختار باغ  شهر طرح می نماید وویژگی ابنزر هاوارد

 :برمی شمارد 

 تعیین مرزهای محله در داخل حریم های سبز . -

 گیرند. مرزها ،خیابان های فرعی کمتر مورد استفاده  وسائل نقلیه موتوری قرار میدر داخل این  -

فراد خانواده درخرید های روزانه طراحی محله به گونه ای اسر که کودکان به هنگام عزیمر به مدرسه ،وا -

 ،نیازی به استفاده از اتومبیل ندارند .
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با پای پیاده وبرخورداری از فضای سبز کافی درداخل  امتیاز این محالت ، دسترسی به امکانات اولیه زندگی -

 محله اسر .

    -   یار را با ویژگی های زیر مطرح می کند :  ،طرح واحدهای خود کلرنس پری

 سهولر رسیدن به مدرسه  . -

های کوچه ، که ده درصد هر واحد خودیار را تشکیل  کضای الزم جهر زمین های بازی  وپاردارا بودن ف -

 می دهد .

تقاطع  جایی که محل  در گوشه های واحدخودیار مکان می یابند . دارا بودن بخش خرده فروشی ، مغازه ها -

 واحدهای خودیار اسر .راه ها ومجاور با مغازه های سایر 

 می نمایند.    راه های اصلی ،هر واحد خودیار را احاطه می کنند ومرزهای مطمئن برای این واحدها فراهم -

              نموده   لحاظ و موارد زیر را در طرح خود  پری را به هم اتصال داده   واحدهای ، کلرنس اشتاین           

 اسر :    

 محدوده مدرسه ابتدایی وپارک جنبی آن . -

 ایجاد خیابان های اصلی در اطراف واحد همسایگی . -

 ایجاد بخش های جداگانه مسکونی وغیرمسکونی .    -

 محله .اه ها وخدمات محله درنقاط مختلف فروشگراکندگی پ    -

 

 

 

 تکامل نظریه محله 

 بنا به یه تعریف تاریخی ،واحدهای مختلف شهر با مفهوم محله به عنوان بستر یا محل سکونر ،ریشه تاریخی دارد .

شود ) مدنی  قرار می دهد، محله نامیده میتحر پوشش  ای که دامنه ای از طبقات اجتماعی رمرزهای اداری یا رسم

 ( .449:4838پور، 
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بخش های ساختار درونی محالت شهری ،ونیز شبکه فعالیتها وارتباطات عناصر درونی آنها ودر نهایر نقش وکارکرد  

 می یابد .دی و اجتماعی موجود در محالت ، برحسب شرایط ونیاز های محیطی تغییر       مختلف اقتصا

ای شهرسازان  بحث ساختار اجتماعی ساکنان اسر که تحر عنوان مسائله ای مسئله مهم دیگر عالوه بر عملکرد ،بر

هویر مطرح اسر که به نوعی محتوا نامیده می شود . پس در قرن اخیر ،هم محتوی وهم عملکارد در نظریاه  به نام

 مناقشه اسر . محله ،مورد

 قابل تفکیه اسر :یف شده برای محله ،به موارد زیر تئوری های مذکور ،باتوجه به نقش تعر

o ) یاه شاهر، ایان دیادگاه توساط ابنازر هااوارد  محله به عنوان واحد خودکفایی )از نظر اداری ومدیریتی

 در نظریه باغ شهر مطرح شد . (4932)

o  ( بار ایان عقیاده اسار کاه 4921،مامفورد )محله به عنوان راهکاری برای ارتقا کیفیر زندگی شهروندان

راهکار عملی درحل مشکالت کالن شهرهاسر . مامفورد عاالوه بار مطارح کاردن پرداختن به محله ، تنها 

 کنان باشاد .ااستقالل وخودکفایی محله ها ،عقیده دارد که محله باید جوابگوی نیازمندی های روزمره سا

بهداشتی می داند کاه سااکنان خاود را از صادمات زنادگی  -لوکوربوزیه محله را یه وسیله رفاهی البته 

 . مصون می داردشهری 

o  : محله به عنوان بستری برای برقراری روابط با سایر ساکنین      

مهم درکیفیر در اوضاع واحوال محله  زندگی خود را به عنوان یه شاخد  این دیدگاه مشارکر شهروندان

 مطرح شد . "ر ترنر وفیچت"که در دهه هفتاد توسط زندگی شهری می داند ، 

o ویتی ومعنا بخشی به مکان های شهری :محله به عنوان شاکله ه 

            ( ، نخستین کسی بود که محله را به عنوان ابزاری توصیف  کرد که شهروندان  4999) "راپاپورت  "         

             رابطه دوسویه هویر محله وساکنینبا استفاده از آن  می توانند هویر خود را باز یابند .دراین دیدگاه         

 مورد توجه قرار می گیرد .

، مفهوم محله اگر  "( 4994زیبرک ) -( ،ودانی پالتر4991( ،کیتز )4931کریر) "از دیدگاه شهرگرایان جدید مانند 

به عناوان یاه فضاای درواقع محله  چه نمادین اسر ، ولی ایجاد نمودن ارتباط بین مکان وفعالیر ، ضروری اسر .

 ( .8111د که بطور روزانه توسط ساکنین مورد استفاده قرار می گیرد )پارکر،عمومی دیده می شو
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محله ها در  "روان شناختی  –رفتاری "ی های شهری به جنبه های رویکردهای نوین به موازات توجه های اخیر تئور

 حله درهم آمیخته اسر . انتقال مفاهیم وبیان هویر ، به گونه ای با نظریه م

بارای  .اسار      پایداری به عنوان یه رویکرد جدید شهرسازی ،به گونه ای صریح ومو ر با مفهوم محله در ارتباط 

توسعه  به یه جامعه پایدار ، بایستی از ارزشهای اجتماعی ونیازهای شهروندی ، تعریف جدیدی ارائه کرد . دستیابی

شیوه های زندگی اجتمااعی اسار وباه     الح نگرش ها ودرجستجوی  اصچرا که  آرمان فرهنگی اسر ، پایدار یه 

 .  ضاهای موجود نیز مو ر واقع گرددباززنده سازی ف         نظر می رسد می تواند عالوه برتوسعه فضاهای جدید ،در 

 

 یزیننحوه محله گ

 شهرهای بزرگ درسطح با مطالعه سیرپیدایش وتوسعه محله های شهری ، می توان دریافر که محله گزینی در بسیاری از

، در ارتباط مستقیم با کارکردهای اقتصادی واجتماعی موجاود در ایان شاهرها اسار . تقسایم شاهر باه کشورهای جهان 

مختلف ،به تبع اسکان طبیعی وتدریجی ساکنین وگزینش مکانی برحسب نوع عالقه وانگیزه ساکنین ،تحقق مای  محالت

 یابد .

با هدایر ونظارت برنامه ریزان شهری ودستگاه هاای مادیریر شاهری در شرایط دیگر ، ممکن اسر گزینش مکانی 

انجام پذیرد . در این صورت تشکیل محالت به اقتضا ارزش زمین ،منابع طبیعی ، نوع خدمات اجتماعی ویاا شارایط  

 صورت می گیرد . اجتماعی

ری اراضی وجدا سازی  فضاهای مسکونی برمبنای جداسازی کااربری هاا از در قرن بیستم ، نظام منطقه بندی ، کارب

 ولی این فضاها با آنچه در شهرسازی وتاری  شهرنشینی از آن به عنوان محله صحبر می شود ،یکدیگر رواج یافر  ،

 درتضاد اسر .

)منباع     شاده  محله ها واحد طراحی شهرها محسوب می شوند ، مقایسه محالت سنتی ومحالت گسترده طراحای

:TCRPC،8118 طی مای       ( نشان می دهد ، مقیاس محله ها به صورت سنتی بر اساس فواصلی که توسط پیاده

 .ار هم ، شهر را ساختار می بخشند شکل می گیرد ومحالت در کن شود ،
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 توسعه پایدارشهری 

ادبیات نظری  نوین ومسلط  پارادایم )الگوواره (طی دهه های اخیر ، توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری به تدریج به  

گوناگونی سار ،   وتفسیرهای  ها رایج درادبیات شهرسازی ، تبدیل شده اسر . این پارادایم اگرچه ناظر به برداشرو

بار هماه جانباه نگاری ابعااد پیچیاده  مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همگان ونسل های آینده ، ودر اما 

     دارد .  اجتماعی وزیسر محیطی فرآیند توسعه در سطح یه کشور یا شهر ، تاکید  اقتصادی ،

 ( ، بر این عقیده اسر که توسعه پایدار به میزان وسیعی با شهر ارتباط برقرار می کند . همچنین ،4994مه نیل ) 

 ر شهر از دید گااه توساعه پایادار( تهدید محیط زیسر مبتنی بر الگوی سکونر شهری را دلیل اهمی4991وایر )

 می شمارد .بر

 رویکرد توسعه محله ای 

ساان وجاود داشاته اسار ، اماا باه ه شهرنشینی یه  پدیده ای تاریخی  اسر که به موازات حیات اجتماعی اناگرچ

 –می رسد ،تجربه جدید از شبکه زندگی شهری در قالب جهانی شدن وافزایش کارکردهای اقتصادی واجتمااعی نظر

 ی کامال بنیادی مواجه کرده اسر .در سطح نهادهای شهری ، تمدن شهری را با رویداد فرهنگی

  رشد مشکل آفرین شهرها ،رویکردهای مختلف برنامه ریزی ، به دنبال راه حل واقع بینانه با این تفاسیر ، در مواجهه با

 ومدیریر شهرهای بزرگ ، توجه ویژه ایتوسعه شهری اسر وبا توجه به نقش برنامه ریزی محالت در جهر هدایر 

این موضوع  از آن ناشی می شود که شناخر پدیده هاا به محله گرایی ورویکرد توسعه محله ای مشاهده می گردد .

 ( .4998در قالب یه سیستم جهانی ، قادر به ارائه یه تصویر درسر از شرایط متغیر محلی نیسر )فالنگان ،  تنها

ل انتخاب طبیعی ساکنین وخانوارها ونیز برخوردار از رشد طبیعی بوده اسار ، اماا اماروزه محله های سنتی ، محصو

 واحدهای کوچه اجتماع محله ای ،به تدریج استقالل وقدرت عمل خود را از دسر داده وجایگاه خاود را باه محایط

از نوع محلاه ، احسااس های بزرگ عاری از هویر وهدف مندی واگذار نموده اسر . اگر در گذشته واحدهای شهری 

ده ها متغیر آشکار وپنهان  جمعیتی ، اجتماعی ،فنی   وپیوند فرد با محیط زندگی را فراهم می گردانید ،امروزه تعلق

زمینه های فرسایش عااطفی وروانای    به طوری که در راستای تضعیف  ویا انهدام این رابطه عمل می کند . واداری

 ( .21: 4838افراد هرروز تشدید می گردد )موسوی ،
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از جمله عوامل مو ر در تغییر ساختار محالت شهری ، طرح ها وبرنامه های کنترل شده شهر اسر که به گونه ای غیر 

 ،سازوکارطبیعی شبکه زندگی وفعالیر محله ای را دگرگون نموده اسر . مستقیم

وصامیمیر   سان در جستجوی تبیین شرایطی هستند که در داخل شبکه وسیع فعالیتهای شهری ، ساادگی کارشنا

 -یهی اسر هدف فوق تنها به کمه باززنده سازی واحدهای فضاییدب محیط های کوچه انسانی به وجود آید . اولیه

 .ا، یعنی محله ها امکان پذیر اسر تهدیدشده در شهره اجتماعی

 به ویژه شاهده رشد وگسترش انواع جرائم وناهنجاری های اجتماعی وتعمیم انواع کجروی های رفتاری از یه سو ، م 

هاای زنادگی  در نزد جوانان ، موضوع سازمان دهی روابط اجتماعی در شهر واحیا اشکال سازنده ومفید الگاو وارزش

  جمعی را مورد توجه برنامه ریزان قرارخواهد داد .

              از سوی دیگر،باا اجرایای نباودن برناماه ریازی هاای شاهری در مقیااس بازرگ شاهر وناکاار آمادی آن درتاامین  

ازاواسط قرن بیستم ، برنامه ریزان شهری موضوع طراحی محالت مسکونی وچگونگی انطباق کارکردی  نیاز شهروندان

شببکه زنبدگی رجهر تداوم حیات مطلوب ، موضوع احیاا کلی آن رادرشهر مورد توجه قرار داده اند ود والگوپذیری

،به عنوان جایگزین مناسبی برای اشکال گسترده حیات شهری ، دردستور بررسی هاای شاهری  ایمحله  –شهری 

 قرارگرفر .

 –فضاایی       امروزه توجه به محله های شهری ، به عنوان بخش های در حال رشد شاهر وتوجاه باه ساازماندهی 

برنامه ریزی را به دنبال  اجتماعی آنها ،به محور عمده در برنامه ریزی شهری تبدیل شده وتحول قابل مالحظه ای در 

  ( .88: 4993داشته اسر )هلی ،

 توسعه اجتماع محلی 

توسعه اجتماعی ازنوع محله ای ،فرآیندی مبتنی برمشارکر داوطلبانه وخودیارانه در میان سااکنان یاه محلاه ، در 

 ( .4991جهر بهبود شرایط  فیزیکی ، اجتماعی و اقتصادی اسر ) چاویس ،

 می توان به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از : عه اجتماع محلی دنبال می شوند ،که در پی توسرا اهدافی 

 اهداف محتوایی : که در پی بهبود وضعیر اجتماع محلی از ایجاد زیر ساخر های اجتماعی محله اسر . -4
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اهداف فرآیندی : که  به دنبال افزایش توان وظرفیر اجتماع محلی برای انجاام فعالیتهاای اقتصاادی واشاتغال  -8

 وافزایش روابط اجتماعی اسر .اسر . البته دستیابی به این اهداف نیز موجب تحقق اهداف محتوایی مانند بهبود 

محلی اسر .در ایان تغییرات دراجتماعات  یندهایدر یه نگاه ، توسعه اجتماع محلی ، به دنبال شناخر وتعمیم فرآ

ان بیشتر به دنبال شناسایی وتعیین میزان ا رات متغیرهاای کنتارل نشاده محیطای و همچناین رویکرد ، پژوهشگر

)عساگری           اجتمااع محلای هساتند  واقادامات برناماه ریازی شاده ، بارروی توساعه تغییارات  هاا سیاسر

،4838:484. ) 

 محله ای ، یا          ، رویکرد توسعه اجتماع محلی ،به عنوان یه پروژه ویا طرح توسعه اجتماع محلی و در نگاه دیگر

پروژه در میان پروژه های مختلف توسعه تلقی شده که در فضای جغرافیایی مشخصی وبارای گاروه اجتمااعی  نوعی

همانند هرنوع پروژه دیگر دارای مراحل پنجگاناه پروژه توسعه اجتماع  محله ای نیز  معینی طراحی و اجرا می شود .

 زیر اسر :

 های اجتماعی . پی ریزی توسعه  براساس مشارکر  وارزش -4

 ترسیم دورنمای توسعه محله . -8

 تدوین برنامه اجرایی ،از ایده تا عمل . -8

 نظارت وارزیابی مستمر جهر به حداقل رساندن خطاها. -1

 تحلیل کردن ، باز خورد وپیشرفر . -2

 

 

 پایدار محله ای راهبردهای توسعه 

جریان های کنونی     حرکر های مردم در تضاد با  "( جامعه شناس  معاصر اسپانیولی ، معتقد اسر  4831،18کستلز ) 

 اما راهبردهای توساعه محلاه ای ، . "آغاز شده ومیل به ایجاد ساختارهای  اجتماعی شهروندان ،شدیدا احساس  می شود 

 کنش های متقابل اسر که تمامی آنها باعاث خاطرات جمعی درضمن دن مکان ، حفظ  نمادها وبیان شامل مشخد نمو

 حفظ معنی مکان می شود .
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احیا شود ، یعنی فضاهای آزاد باه وجاود آیاد کاه  جهر دستیابی به توسعه محله ای ، باید فضاهای عمومی شهری

ایجاد شوراهای شهر ومراکز فراغر وفضاهای عمومی خاارج از  پیشنهاد کستلز ،ارتباط رویاروی مردم را افزایش دهد . 

در این مراکز شهروندان در اماور محلای  منزل اسر که توسط خودشهروندان به خصوص جوانان ،سازماندهی شوند .

شهری وفضاهای مرده دم در محیط شهری افزایش می یابد تصمیم گیری می نمایند وبدین وسیله حضور اجتماعی مر

 نده می شوند . دوباره ز

رک تچنانچه محله های شهر ،براساس اصول ومبانی اجتماعی برنامه ریزی وسازماندهی گردد، می تواند معیارهای مش

وسازماندهی اجتماعی محله وپویای زندگی رادر شهر توسعه و تعمیق بخشد . ایجاد مکان شهری پایدار ،در گرو بهبود 

این اصل اسر که محالت شهری ، دارای درونمایه عظیم اجتمااعی وفرهنگای توسعه محله ای پایدار مبین . ها اسر 

فضای شهروندی وتوجه به محالت به عنوان بستر زندگی اجتماعی ساکنین ، به توساعه بازآفرینی  هستند که تنها

شامل همه پایدار منجر خواهد شد . یکی از نمودهای توسعه محله ای پایدار ،در این اسر که همه مردم وساکنین آن 

کاه بار  یی راهاا تصمیم گیاریگروه ها واقشار، از حقوق وامکانات برابراستفاده نموده وهمچنین مسئولیر فعالیتها و 

باز آفرینی مفهاوم  جنبه های اجتماعی از توسعه پایدار که می تواند با محیط زندگی شان تا یر می گذارد ،بپذیرند .

 ر بگیرد عبارت اسر از :راستا قرامحله وفضاهای کالبدی آن دریه 

هاای پایادار اسار کاه  استقالل درپاسخگویی به نیازهای ساکنین ، یه نکته مهم در محایط :خودکفایی    -4

 متفاوت از یه ساختمان تا محله ها ،شهرها ومنطقه ها توصیه می شود . در این  زنجیره  ، محله  می تواند درمقیاس

 نقش کلیدی  بازی کند . 

اسر .  در ابرشهرهای امروزی ، کاهش سفرهای درون شهری یه ضرورتکاهش سفرهای درون شهری :  -8

حمل ونقال عماومی بارآورده     این هدف می توانداز طریق تشویق پیاده روی ، دوچرخه سواری واستفاده از وسائل 

 شود .

  پایداری نه تنها با مصرف اسر .این مورد نیز از مولفه های جوامع پایدار قابلیر اجتماعی وحس جمعی :  -8

انرژی وبازیافر مصالح سروکار دارد ، بلکه تمام جنبه هایی از زندگی را که برای دستیابی به یه محیط مطبوع وایمن 

می شود که مردم بخواهند در تصامیم  نقش تعامل اجتماعی ، به خصوص زمانی پررنگ  الزم اسر ،در بر می گیرد .

 ط پیرامون خود دخالر کنند .گیریها ی مربوط به محی
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از دیگر مولفه های محیط های پایدار ، برخورداری از حس مکان وهویر خاص اسر . حس مکان وهویر :    -1

سکونتگاه های سنتی ، تناسب و تطابق بیشتری بین ساختار فضایی ، عنصر زمان ، معنا ، ارتباطات وفرهنگ اجتماعی 

ژگی های مثبر خاود در زمیناه محایط ر باید در پی ارتقا وحفظ ارزش ها وویسکونتگاه پایدا برقرار می کردند . یه

 ( . 39-91:  4999)هاتون وپانکار ،                                بیعی ، مصنوعی وفرهنگی باشد ط

امروزه محله های دروازه دار ، یه پدیده  مورد اقبال به خصوص در امریکا هستند ایمنی و تمایز اجتماعی :   -2

شکل های جدیدی از آنها      ( ، اما اکنون  4993. اگرچه قدمر آنها به سیصد سال قبل از میالد می رسد )بلکلی ، 

وصی سازی فضااهای عماومی به انجام خص، عرصه شده اند .این رویکرد جدید می تواند به عنوان طیفی از تمایالت 

وتسهیالت رفاهی باشد که در طی دهه های اخیر برای ایجاد تمایز اجتماعی بین نخبگان و عوام مطرح شاده اسار . 

اگر چه این پدیده با هدف تنوع اجتماعی مغایرت دارد ، منتها می تواند به عنوان نگرشی جدید در استفاده از مفهوم 

 .( 88-82: 4832محله  مطرح شود ) قرایی ،

 اهداف وراهبردهای ایجادمحله پایدار باتکیه برابعاد اجتماعی 

  محله ای پایدار دانسر :دومولفه اجتماعی در محالت شهری را می توان از اهداف توسعه 

 الف ( ساختارفضایی وهویر مکانی      

 ب  ( سرمایه های اجتماعی      

پایدار ، بهبود ساختار فضایی وتقویر هویر مکانی از طریق نهادهای و در به طور کلی ، هدف اصلی توسعه محله ای 

 راستای افزایش سرمایه های اجتماعی اسر .

 به دلیل تسهیل در ادراک معنی محیط ،  هویر مکان زیستی  ،یکی از مهمترین جنبه های کیفی یه مکان اسر . 

می گردد            لیتهای انسان ها دردرون این محیط تلقییا فعا هویر مکانی ، فرایند تعامل انسان ومحیط زندگی و

یه محدوده ، برحسب طول مدت اقامر ویا فعالیر وبه دلیل درونای شادن تجربیاات ، مشااهدات  برای ساکنین .

 می گردد . ایجاد وتقویر ویاخاطرات مختلف ، احساس پیوستگی وتعلق خاطر ، به عنوان بخشی از هویر اجتماعی
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شبکه فضایی به تنهایی نمی تواند تامین کننده اهداف توسعه پایدار محله ای باشد . بدین ترتیب ،توساعه در توسعه 

هدف دیگر توسعه  واحیا وتقویر شبکه تعامالت اجتماعی اسر . کنارضرورت های فضایی ، نیازمند بازسازی اجتماعی

استفاده از عوامل وحدت بخش برای تثبیار محلاه باه محله ای پایدار ، ارتباط میان ابعاد اجتماعی وکالبدی اسر . 

عنوان یه مجموعه وتامین فضای مناسب جهر برقراری تعامالت اجتماعی وبرگزاری اجتماعات محلی وایجاد نزدیکی 

 وپیوند وامکان تبادل آرا ونظرات در میان ساکنین یه مجموعه در قالب فضاهای باز وعمومی محلی می تواند سابب 

 توسعه محله ای پایدار گردد .تحقق اهداف 

آمده اسر که می توان  4-8پیرو اهداف کالن مطرح شده ، اهداف خرد وراهبردهای توسعه پایدار محله ای در جدول 

 تا یرات ابعاد اجتماعی در آن را به وضوح مشاهده نمود :

  8118بر ابعاد اجتماعی ، منع :بارتون، و راهبردهای توسعه پایدار محله ای باتکیهجدول  اهداف 

 باترجمه ،تلخید  واضافات نگارنده 
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در خصوص راهبردهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار محله ای ، صاحب نظران موارد کثیری عنوان داشته اند کاه 

با مطالعه  پردازیم . محالت به بررسی آنها میای عمومی مرتبط ونگرش به فضاهدر اینجا با توجه به اهداف اجتماعی 

دستیابی به اهاداف  ، مالحظه می شود که بسیاری از آنها در جهرکه در جدول صفحه قبل آمدهدقیق این راهبردها 

در واقع تحقق هریاه  دو سویه ای بین دستیابی به هدف ها دارد . مختلفی قابل عنوان هستند واین نشان از ارتباط 

 گامی فزاینده به سوی سایر اهداف اسر . از اهداف ،

  تامین آرامش وایمنی ساکنین 

خدشه دارشدن حریم امن خانوارها شده اسر . مسئله یکی از مسائل ، برون گرایی واحدهای مسکونی اسر که سبب 

البته با توجه به تغییر شرایط اجتماعی وسیاسی ، وجود امنیر نسبی  به عنوان یه مشکل بروز کرده اسر . اشراف 

وتغییر روحیه ورفتارها ، نمی توان دوباره از مردم انتظار داشر که به درون خانه های حیاط مرکزی پناه برند وروزناه 

ارتباط برقرار بیرون ها را به سمر خارج ببندند ، چرا که پنجره ها وسطح شفاف شیشه ها به نوعی میان اهالی خانه و

 را تاحد امکان کاهش داد تا تسلط بعدی ساختمان هابازشو     می کند ، لیکن می توان با تمهیداتی معمارانه ، ابعاد 

 ها به یکدیگر از بین برود .

ن اغراق می توان گفر ، جای پای آنها راگرفته اسر وامروزه اتومبیل جزئی از زندگی مردم شده اسر تا حدی که بد 

از آنجا که در مقیاس محله ، اولویر حرکر با پیاده اسر ، می توان با ایجاد مسیرهای پیاده رو متنوع وکوتاه جهر . 
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ی رسیدن به مرکز محله ونقاط مختلف آن ، اهالی را تشویق به پیاده روی نمود . که این امر درسالمر جسمانی ، روح

 و زمینه برخوردهای اختیاری یا اجباری اجتماعی را نیز فراهم می کند .وروانی آنها نیز مو ربوده 

محله ای تامین   با طراحی فضاهای دنج وآرام در سطح محله ، می توان قسمتی از نیاز به آرامش را در فضاهای باز   

  کرد .

  احساس تعلق ساکنین به محله 

بافر مسکونی باز و برون گارا روبارو هساتیم کاه در ساطح  مسکونی بسته ودرون گرا ، باامروزه به جای محله های 

محله های کنونی حد ومرز قابل تشاخید ندارناد وفاقاد خواناایی ، وحادت ،  وسیعی در شهرها گسترده شده اند .

، نفاوذ اتومبیال ،  می توان ضوابط موجود ، روش بساز وبفروشیتشخد وهویر می باشند .عوامل مو ر در این امر را 

برای زدودن این نابسامانی هاا دگرگونی رفتارها وتفکرات مردم در برخوردهای اجتماعی وتغییر نوع ارتباطات دانسر .

، شهرها را می بایسر به صورت مجموعه ای از محله ها طراحی نمود ، ودادن هویر وتشخد به بافر های مسکونی 

دارای فصول مشترک باشند . ولیکن در عین حال قلمرو خااص تی می توانند محالتی که با یکدیگر ارتباط دارند وح

خود را داشته ، دارای مرزهای قابل تشخید ویا ذهنی باشد وهریه به صورت یه کل منسجم وپیوسته عمل نماید . 

 وجود این مرز درساکنین احساس تعلق به مکان را افزایش می دهد . 

 

با محل سکونر شان ، تهدیدی برای دستیابی به پایداری اسر . مسئله عدم  بات محل های ساکونر  بیگانگی افراد

وبه عبارتی خانه های مردم اسر . عوامل اقتصادی ورفاهی ، خصوصا مسئله مسکن استیجاری ، سبب می شاود کاه 

ونادی ندارناد ، خیلای مردم به طور مرتب محل سکونر خود را تغییر دهند وچون به محل سکونر خویش انس وپی

اقامر طوالنی مدت درمحلی ندارند،لذا راحر هر محل جدیدی را برای سکونر قبول می کنند وچون برنامه ای برای 

م بیشاترین تاا یر را در نمایند .این نکته مه    نیازی نمی بینند که با اطرافیان وهم محلی های خود ارتباطی برقرار

  وجودیر خود را از پیونددهی  اجتماعی سکنه خود می گیرد .عدم شکل گیری محالت دارد ، که م

  دسترسی 

امروزه دسترسی به وسائط نقلیه وامکان سفرهای سریع ، سبب شده که مردم خودرا در انتخاب مکاان هاای خریاد ، 

این امر سبب  . کنند    ببینند. حتی اگر برای رسیدن به آنها مسیرهای طوالنی را طی  تفریح ، کار ، آموزش و.... آزاد

می شود که خصوصا در شهرهای بزرگ وقر زیادی تلف شود ومشکالت گوناگونی چون ترافیه وغیره پیش آید . اما 
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بهتر اسر با پیش بینی این گونه مراکز در سطح محله ها )درحدامکان ( وایجادجاذبه ، اهالی را به استفاده از امکانات 

 محلی تشویق کرد .

  سرزندگی 

 

باتوجه به نیازهای روحی وروانی انسان که ارتباطات اجتماعی را می طلبد ، الزم اسر جاذبه هاایی در محلاه ایجااد 

گرد هم جمع شوند وبا هم تعامل وارتباط برقرار نمایند )پااتوق گردد . وجود فضاهایی که اهالی برای استفاده از آنها 

یجادنقش نظارتی و شرکر دادن آنان در اداره امور محلاه از دیگار محله ( ، همچنین ، درنظر گرفتن تمهیداتی برای ا

 مواردی اسر که به ایجاد حس سرزندگی ونشاط در محالت کمه شایانی می نماید .

 

  تنوع 

حاکمیر ضوابط شهرداری در نحوه تفکیه زمین ، شبکه بندی معابر ، ساخر بنا وتعیین تراکم ، سبب شده که بافر 

 وفاقد هرگونه تنوع گردد .های مسکونی یکنواخر 

 

  هویت وخوانایی 

 

محلاه  ایی در تعریف  هویر وخواناایی ر کالبدی وعملکردی محله ، نقش بسزمرکز محله به عنوان اصلی ترین عنص

به این ترتیب که هر مرکز محله ، اغلب در نقطه ای شاکل مای گیارد کاه از نظار دسترسای ، دارای بهتارین  دارد .

فضای  زیرا محل استقرار فضاها وعناصر خدماتی ، متعلق به محله اسر . به نقاط دیگر باشد .موقعیر ممکن نسبر  

آموزش ابتدایی ، تجمع اهالی وانجام  مراسم و آیین های معمول ومذهبی ، یکی از نخستین فضااهایی اسار کاه در 

 بسیاری از مراکز محله شکل می گیرد .

 

 عمومیعرصه های همگانی وفضاهای 

شهراسر . ایان مفهاوم در دربحث های مهم امروزی در میان متفکران مسائل شهری موضوع فضاهای عمومی یکی از 

فضای شهری ، مکاان عماومی و.... ماورد نقاد طراحی وبرنامه ریزی شهری  تحر عناوینی همچون عرصه عمومی ، 
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اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی وغیاره ساده ترین بیان عرصه عمومی در برگیرنده گروه های  وبررسی قرارگرفته اسر .

اسر که از متن مردم وفعالیر های آنها ریشه گرفته اسر . به نوعی عرصه عمومی ، یه عرصه همگاانی اسار کاه 

 عموم مردم یه شهر حق حضور در آن را دارند .

 مفهوم عرصه عمومی 

یکی از  اسر .   متضاد خصوصی  نی ،به معنای کلی ودر اکثر معا publicبراساس  فرهنگ انگلیسی آکسفورد ، واژه 

اسر که به عنوان یه کلیر نیز بارای آن "متعلق به مردم یا مربوط به عموم مردم  "کاربردهای دیگرآن، به معنای  

 شده اسر  :       در جدیدترین ویرایش فرهنگ آکسفورد تعریفی مشابه مطرح  ذکر شده اسر .

به  مثابه یه کلیر در دسترس یا اشتراکی برای همه مردم و ارائه شده توسط دولر محلی "متعلق یا متوجه مردم "

مام مردم به عناوان یاه ، متعلق و مرتبط با ت "خیابان عمومی  "به اتکای این تعریف  ، برای مثال اسر . یا مرکزی 

همگانی دارد . ایان مفااهیم در  کلیر اسر  ، که موجودیتی  محدودنشده دارد وتوسط دولر ارائه می گردد وکاربرد

 ( .  841: 4833تعاریف مختلف  فضای عمومی بازتاب یافته اند ) مدنی پور ، 

سازمان ها و ساختارهای  عمومی از اجزای عمومی وخصوصی تشکیل می شوند . تماایز باین اینهاا همیشاه روشان 

دارناد .باه عاالوه ، اینکاه چاه چیازی را نیسر  ، زیرا رفتارها ومکان های نیمه عمومی و نیمه خصوصی هم وجاود 

خصوصی  یا عمومی تلقی کنیم از فرهنگی به فرهنگ دیگر ودر درون هر فرهنگ طی زمان تفاوت دارد ) مدنی پور ، 

33 :8118 . ) 

ودر دسترس عموم که هم در توصیف فضاهای عمومی می توان گفر  که این فضاها ، فضاهایی هستند چند منظوره  

اختصاصی و مرز بندی شده خانواده ها وافراد متمایزند وهم میانجی آنها محسوب می شوند . اصوال ایان  از قلمروهای

دولتای باشاد ، باا ماردم باه ن و مدیریر آنها برعهده مسئوالن فضاها را در صورتی عمومی تلقی می کنند  که تامی

آنها دسترسی داشته باشاند ویکایاه اعضاای  صورت یه کل واحد ارتباط برقرار کنند ، مردم آزادانه  وبه راحتی به

 .جامعه بتوانند از آنها بهره ببرند یا مشترکا از آنها استفاده  نمایند 
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فضای عمومی فضایی اسر که در آن با غریبه ها سهیم هستیم . مردمی که اقوام ، دوستان یا همکاار  "والرز "از دید 

مساالمر آمیاز   ، فضاایی بارای همزیساتی وساتد و ورزش ما نیستند . فضایی اسر برای سیاسار ، ماذهب ، داد

 ( .walzer، 4999: 131وبرخوردهای غیرشخصی ) 

( فضای عمومی را بخش هایی از محیط طبیعی وساخته شده مرتبط می OPDM )دفتر معاونر نخسر وزیر انگلیس 

به طور ویاژه جاایی کاه کااربری ه عموم به آن دسترسی آزاد دارند . فضای عمومی همه خیابان ها ومیادین داند ک

) حداقل در ساعات روشنی        دسترسی محدود نیسر مسکونی وتجاری وجوددارد .پارک ها وفضاهای باز جایی که

 ( .  OPDM،  8111: 41از روز ( را شامل می شود )

صوصای را در چرمایف و الکساندر به طور کلی سلسله مراتب فضاهای شهری با عرصه های زندگی جمعی وزندگی خ

 شش دسته زیر طبقه بندی می کنند : 

 جاده ها ،    جاها وتسهیالتی که متعلق به عموم مردم اسر ، مانند شاهراه ها ، :  فضاهای عمومی شهری

 راه ها و پارک های شهری . 

 فضاهای خاص از شهر که مورد استفاده عموم قرارمی گیرند . ولی دولر :  فضاهای نیمه عمومی شهری

موسسه ای بر آنها نظارت می کند وسرپرستی آنها را به عهده دارد .مانند بنای شهرداری ها ، دادگاه هاا ، مادارس یا 

 گ ها ، گاراژها ، استادیوم ها و تئاترها .های مسافربری ، پارکین دولتی ، دفاتر پسر ، بیمارستانها ، ایستگاه

 خدمات وتسهیالت عمومی وخصوصی قرار جاهایی که در مرز عرصه :  فضاهای عمومی خاص یک گروه

گرفته اند وهردو عرصه باید به آن دسترسی داشته باشند ودر قبال آن مسئول هستند . مانندجاهایی  که از خدمات 

 استفاده می کنند .  ، آب وبرق ، آتش نشانی و....ازآنپستی 

 انواع جاهایی کم اهمیر تر که تحر نظارت دستگاه اداره کنناده :  فضاهای خصوصی خاص یک گروه

ای باشند ، از جانب بخش دولتی یا بخش خصوصی برای مستاجرین حقیقی ویا حقوقی مانناد بااغ هاای عماومی ، 

 زمین های بازی ، انبار وغیره . 

 باشاد مانناد  خانواده واحد فضاهایی در عرصه خصوصی که در اختیار یه :  فضاهای خصوصی خانواده

 غذاخوری ، فضای تفریحی وغیره .
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  اتاااق  : خصوصببی فببردفضببباهای

 ( . 423: 4839)چرمایف والکساندر ،          اختصاصی هر شخد یا هریه از اعضای خانواده 

 محتوا وکارکرد فضای عمومی شهری 

راهباردی ارتقاای کیفیار  فعال وپویا به عنوان یکای از اهادافموضوع تولید ، تقویر وتوسعه فضای شهری مناسب ،

 .ریزان و طراحان شهری قرار دارد محیط در مکان های مصنوع شهری ، همواره در صدر کاربرنامه

گونه فضاها در جامعه دارند و این مهم بارهاا از ساوی  اهمیر این موضوع اساسا به جهر نقش مو ری اسر که این 

، گاوردن کاالن :  4942، اجتماعی وروان شناسی مانند ) پاتریه گدس : بسیاری از دسر اندرکاران مسائل شهری 

اموس راپاپورت ،  4938، ادموند بیکن : 4994، جین جیکوب :  4994، لوئیس مامفورد :  4994، کوین لینچ :  4929

ان مونتگمری ، ج 4994و 4934، دیوید هربرت :  4933، کارولین فرانسوا :  4932، ادوارد کروپات :  4933و 4933: 

 ( .  18:  4834) پارسی ،                    ( مطرح شده اسر . 4999ویان بنتلی : 4933: 

اما تجربه نشان می دهد برغم توجه  اندیشمندان وتاکیدهای آنان ، تالش برای ایجاد ، احیا وتقویر فضاای شاهری ، 

 اشاره کرد :ازدالئل آن ی رسد می توان به برخبا موفقیر همراه نبوده و به نظرمی  عموما

 غلبه اصالر شکل درشناخر ،تحلیل وطراحی فضای شهری . -4

 سوگرانه  گرایش های روان شناختی شهری و کم توجهی به بستر اجتماعی . یه رشد -8

 اجتماعی مو ر در محتوا وفرم فضای شهری و ساز وکار آنها .عدم شناسایی دقیق عوامل  -8

 ( . 12: 4834فضای شهری ) پارسی ، عدم کفایر تعریف موجود از محتوای  -1

موج ساخر وساز وبازسازی های  شهر دردهه هشتاد ، توجه جغرافی دانان شهری، برنامه ریزان ومعماران را به نقاش 

به عرصه عمومی ، ظهاور و یاا محوری فضای عمومی در مناطق شهری ، جلب کرده اسر . دلیل دیگر توجه فزاینده 

: 4831) مدنی پور ،            سی های جدید در اروپای شرقی ودیگر مناطق جهان اسر تالش برای برقراری دموکرا

844 . ) 

بسیاری از نظریه پردازان شهرسازی  معتقدند که فضاهای عمومی شهری باه عناوان یکای از اجازای اصالی ، نقاش 

ر که معطوف به زمانی اسر که بااهمیتی در شهر سالم دارند . این عقیده فراتر از نقش کارکردی فضاهای عمومی اس
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به وقوع می پیوندد ، افزایش ها  این فضاها ، سرمایه اجتماعی را در زمانی که تعامالت اجتماعی زیادی را در این مکان

 می دهند . 

اهمیر فضاهای عمومی در مطالعات سیاستهای شهروندی نیز تاکید شده اسر ، تا جاایی کاه آن را در جهار کلای 

معتقاد اسار کاه هار جامعاه ای در تااری  خاود فضاای  "لفور  "شدن سیاستهای شهری الزم وضروری می دانند . 

از تولیادات اقتصاادی تاا   -امعاه اجتماعی مشخصی را ایجاد کرده  که در این فضاها باه کلیاه نیازهاای متناوع ج

 ( . 888 – 884:  8118) عارفی ، پاس  داده می شده اسر  –محصوالت اجتماعی 

فرهنگی جامعه اسار وشخصایر آن بایش از عوامال  –فضای عمومی شهری محصول نیروهای تاریخی و اجتماعی 

شاامل  فعالیر ها وعناصر پایادارتر فضاا ویا جغرافیایی وفیزیکی ناشی از عناصرمتغیر فضا شامل ، نظامتکنولوژیکی 

ظرفیر مدنی جامعه شهری اسر که نیروهای اجتماعی وفرهنگی جامعه از طریق عواملی مانند نظام نهادها ، فرهنگ 

فضای عمومی شهری را و پویش شهرنشینی این عناصر را پدید آورده و به وساطر گروه های اجتماعی وفعالیر آنها 

 ( . 84:  4834) پارسی ،  شکل می دهد

 گونه شناسی فضاهای عمومی شهری 

فضاای  "اساتفان کاار "در مورد گونه شناسی عملکردی فضاهای عمومی میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد . 

 می داند .     ، میدان ، زمینهای بازی  ، بازارها وفضاهای باز اجتماعات محلی در قالب خیابان عمومی را 

تقسیم بندی                   انواع فضاهای عمومی به عنوان فضاهای قابل دسترس برای همه را در سه گونه  "ونا کرم"

 می کند :

 فضاهای عمومی داخلی : موسسات عمومی نظیر کتابخانه ها ، موزه ها ، تاالرهای شاهری وهمچناین سااختمان 

 واتوبوس وفرودگاهها . های قطار های مربوط به حمل ونقل عمومی مانند ایستگاه

 ها ، میادین  های خصوصی قرار می گیرند ، نظیر خیابان فضاهای عمومی خارجی : قطعاتی که در بین ساختمان

 ها وهمچنین فضاهای کناررودخانه ها ، دریاچه ها وکنارسواحل . ها وپارکینگ ، بزرگراهها  ، پارک
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 یی که بطور قانونی ، خصوصی هستند ، نظیار پاردیس شبه فضاهای عمومی داخلی وخارجی : پاره ای از فضاها

های دانشگاهی ، زمینهای ورزش ، رستوران ها ، سینماها ومراکز خرید را می توان به عنوان بخشی از عرصه عماومی 

 ( . 444:  8118تلقی کرد ) کرمونا ، 

اصالی را بارای تشاخید بابررسی فضاهای عمومی وخصوصی وفضای باز وبسته  ، ساه مشخصاه  "جهانشاه پاکزاد "

فضاهای شهری مطرح می کند ، عمومی بودن فضا ، باز بودن فضا و برقراری تعامالت اجتماعی در فضااهای عماومی 

 شهری .

با مطالعه دیدگاههای مختلف در مورد فضاهای عمومی وشهری ، می توان این مطلب را خاطر نشان کرد کاه ، هماه 

 به عنوان دو فضای عمومی شهری اصلی ذکر کرده اند . متخصصین  باالتفاق خیابان ومیدان را

 کیفیت فضاهای عمومی شهری 

ر تشکیل می دهاد . خیاباان همانگونه که اشاره گشر فضای عمومی یه قسمر حیاتی از زندگی روزانه ما را در شه

زی می بچه ها با برای رسیدن به محل کار یا مدرسه یا دانشگاه وغیره از آنها عبورمی کنیم ، مکانهایی که  هایی که

فضاای  "لیپتاون  "بهره می گیریم وپارکهای محلی که در آنهاا ورزش مای کنایم .  کنند ، جایی که از طبیعر آن

 8118تعریف می کند ) لیپتون ،  "بیرون از خانه  مرکز تفریح وفراغر "و "اتاق زندگی بیرونی   "عمومی را با عنوان 

 :4 . ) 

هرچند که نقش فضاهای عمومی در یکپارچگی ویکدستی شهر کامال مشهود اسر ، اما کیفیر بااال ومثبار زنادگی 

شهری در خیابانها وفضاهای باز ، شرطی الزم برای جامعه اسر بطوری که ماردم را قاادر مای ساازد تاا از تعاامالت 

 لذت ببرند.  اجتماعی

 "                       از دسر دادن کیفیر فضای عمومی درشهرها منجر به پیامدهای مهم اجتماعی خواهد شد کاه 

                                       از آن باااعنوان حرکاار رو بااه پااایین وتناازل روابااط اجتماااعی شااهری نااام ماای برنااد "آتکینسااون وبلناادی 

 ( .  439: 8112ی ، ) آتکینسون وبلند
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ماامفورد  "            فراهم آورده وآنها را با هم مرتبط  می ساازند . فضاهای عمومی در شهر زمینه مشارکر مردم را 

به همبستگی اجتماعی وارتباطات چهره به چهره ، تحرک فکر واندیشه واهمیر زیبا شناختی فضاهای شهری تاکید  "

های سودجویانه را نفی می کند وتوجه بیش ازحد به فضااهای خصوصای را  وخودمحوریجانبه  وارتباطات یه دارد

 طرد می کند . 

شرط اساسی برای اینکه یه فضای عمومی ، فضای باکیفیار شاهری تلقای شاود بنابراین 

 این اسر که در آن تعامل وتقابل اجتماعی صورت گیرد . 

 شناخر کیفیر محیط  ارائه می گردد . کلی بر اساس های عمومی در مفهوم در این بخش  شناخر کیفیر فضا

 ذارمفهوم کیفیت محیط ، دیدگاه های نظری ومعیارهای تاثیرگ

 برمفهوم کیفیت محیط شهری 

گونااگون آن پرداختاه اناد . کیفیر محیط شهری یه مفهوم چند بعدی اسر وتئوری های مختلفی به جنبه هاای 

کیفیر محیط با مفاهیمی همچون کیفیر زندگی ، کیفیار مکاان ، ادراک و رضاایر شاهروندی وقابلیار زنادگی 

اشتراکاتی دارند و دربسیاری موارد به عنوان معانی مشابه در نظرگرفته می شوند . نکته قابل ذکر در اینجا این اسر 

 8118کمپ ، )           فیر زندگی ویکی از مولفه های آن تعریف می شود که کیفیر محیط به عنوان بخشی از کی

:9 . ) 

امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیر مادی نیسر . باید میان زندگی خاوب وزنادگی کمای  "التوش"به گفته 

فهای زنادگی کمای ، یکای کاردن هادتفاوت قائل شد ، چراکه زندگی خوب بر ارزشاهای اجتمااعی اساتوار شاده و

افرادجامعه اسر . در تحقیقی که کمیته بحران جمعیر برای سنجش کیفیر زندگی  در یکصد کالنشهر جهان  طی 

امنیر عمومی ، فضای سکونر ، تسهیالت عمده مسکن ، ارتباطات  را همچون  هایی دوسال انجام داده اسر شاخد

 م و هزینه های زندگی را به منظور این سنجش ، آموزش ، بهداشر عمومی ، آرامش عمومی ، حمل ونقل ، هوای سال

 ( . 91:  4831بکار گرفته اسر ) آسایش ، 
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کیفیر زندگی به درجه ومیزان رضایر از زندگی برمی گردد و رضایر از زندگی از یه سو با عوامل عینی )برون زاد( 

 ( .Szalai  :4931واز سوی دیگر باعوامل ذهنی ) درون زاد( تعریف می شود ) 

 مولفه های کیفیر زندگی را بصورت  زیر تعریف  کرده اسر :  4998در سال « WHO» سازمان بهداشر جهانی 

در زندگی ، زمینه های فرهنگی وسیستم ارزشی در ارتباط با اهداف وانتظارات فرد ادراکات فردی از موقعیر شخصی 

 ( .WHO –QOL4998 :واستانداردها ) 

ایان گوناه ، کیفیار زنادگی را  8111( در سال  RIVMمی و حفاظر محیطی )موسسه ملی هلندی ، سالمر عمو

تعریف کرده اسر : کیفیر زندگی شامل فاکتورهای حقیقی وغیرمادی زندگی اسر که با محیط سکونتی ، سالمر ، 

 .(  3:  8118کار ، خانواده ، عدالر ، قانون و.... درک می شود ) کمپ ، 

کیفیر محیط شهری را می توان این گونه تعریف کرد : کیفیر محیط  شهری عباارت اسار از شارایط اجتمااعی ، 

یر شاهروندان از فضایی محیط شهری که نشان دهنده میزان رضایر یا عادم رضاا –فرهنگی ، اقتصادی و کالبدی 

 ( .11: 4838) بهرامی نژاد ، محیط شهری باشد 

یفیر محیط یه مفهوم اصلی برای برنامه ریزی منطقه ای واجتماعی اسار وباا مفااهیمی برنامه ریزان معتقدند ، ک

وابساتگی هاای مکاانی و هویار  های فیزیکی ، فعالیر ها ، ، ویژگی همچون کیفیر زندگی ، تنوع فضای اجتماعی

 شهری درارتباط اسر . 

عمومی آن ارائه شده اسر اما بدلیل فقدان با وجود نظریه های مختلفی که در مورد کیفیر محیط شهری وفضاهای 

یه چارچوب قابل قبول عمومی در این امر ، مفهوم آن تا حدودی با ابهام روبارو اسار . بناابراین  هادف از تعریاف 

مفاهیم ومولفه های کیفیر محیط شهر این اسر که یه  نظریه کلی وعمومی در مورد یه مجتماع زیساتی خاوب 

ارزشاهای ریه ای که با هرگونه محیط انسانی سازگارشود ، به آن پاساخگو باشاد وبتواناد نظوفضاهای آن ارائه شود .

) لینچ  عمومی را به عملیات خاص ومشخصی  پیوند دهد وبه ارتباط بین ارزش های انسانی وکالبد شهر محدود شود 

 : پیشگفتار ( . 4839، 
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قرار                ندگی ساکنان شهرها را مورد تاکید کوین لینچ رابطه متقابل وتا یر کیفیر محیط شهری برکیفیر ز

 داده اسر .

آن را تشاکیل  لینچ مدلی شامل  پنج محور عملکردی که از نظر او کلیه محورهای اصلی کیفیر یه شهر وفضاهای 

 : ایدپیشنهاد می نم ،می دهند به همراه دو معیار کارایی و عدالر به عنوان نسخه های جامع کیفیر فضاهای شهر

 سرزندگی  -1

های انسان بوده و چگونه بقای هماه  تا چه اندازه شکل شهر حامی عملکردهای حیاتی ، نیازهای بیولوژیکی وتوانایی

 موجودات را ممکن می سازد .

 معنی دار بودن فرم وفضا  -2

را  وساکنین آن ، آنیعنی اینکه شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک شده  ، از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد 

 در زمان ومکان به تجسم درآورند وتا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزشها ومفاهیم جامعه در ارتباط اسر .

 تناسب وسازگاری با الگوهای رفتاری  -3

 یعنی اینکه شکل ظرفیر فضاها ، معابر وتجهیزات یه شهر تا چه اندازه با الگو و کمیر فعالیر هایی که مردم عادتا

 به آن اشتغال دارند ویا مشغول خواهندشد ، منطبق اسر .

 دسترسی  -4

 اافراد ، فعالیتها ، خدمات ، اطالعات واماکن ، شامل کمیر وتنوع عناصری که می تاوان باه آنها به توانایی دسترسی

 دسترسی پیدا کرد .

 نظارت واختیار  -5

اصالح ومدیریر آنها تا چه اندازه توسط کسانی که از ه ودسترسی به فضاها وفعالیر ها وایجاد ، تعمیر ، یعنی استفاد

 آن استفاده می کنند ویا در آنها زندگی می کنند ، صورت می گیرد .

 کارایی  -6

ونگهداری شهر در هر سطح مورد نظر از محورهای محیطی فوق بر اساس هرچیز با ارزش دیگر  به مفهوم هزینه ایجاد

 . 
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 عدالت   -7

به معنی چگونگی توزیع سود وزیان محیطی بین افراد طبق اصول خاصی نظیر برابری ، نیااز ، ارزش ذاتای ، قادرت 

می کند ) لیانچ ،    . عدالر معیاری اسر که عایدی بین افراد را متعادل پرداخر ، تالش ، کمه بالقوه  ویا قدرت 

4839  :428 . ) 

( ، معنی دارباشاد ) ب اسر که سرزنده باشد ) پایدار ، ایمن وهم آهنگ بنابراین لینچ معتقد اسر زمانی شهر مطلو

 متناسب باشد ،  قابل تشخید ، سامان یافته ، سازگار ، شفاف ، خوانا ، قابل درک وبا اهمیر ( ،

)  ) متنوع ، عادالنه وقابل اداره کردن در سطح محلی  باشد ( وباه خاوبی نظاارت شاده باشاد قابل دسترسی باشد 

) لیانچ ،                           گار ، مطمئن و جوابگو ( . همه اینها باید با عدالر وکارایی درونای حاصال شاود ساز

4839 :813   . ) 

سال اخیر درعلوم شهرسازی ، اقتصادی ، اجتمااعی و... برمفهاوم کیفیار محایط  11 – 81 محققان متعددی طی 

شهرها تحقیق کرده ومعیارهای مختلفی را برپایه علوم مختلف ، برای یه محیط شهری مطلوب ارائه داده اند که باه 

 برخی از آنها اشاره می شود : 

 " کیفیر محیط شهری بیان کرد : را به عنوان اصلی مو ر دردوازده معیار کلی  "ساوت ورث 

  دسترسی 

  راحتی وآسایش 

  سرزندگی وحیات 

  شادی وشعف 

 شکل 

  حفاظر از محیط 

  تنوع وتجانس 

  معنی 

  خوانایی ساخر 

 بازبودن فضاها 
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  مرمر ونگهداری 

  سالمر وایمنی 

 "شامل شش معیاار براساس معیارهای انسانی نیازهایی را برای یه شهر باکیفیر خوب ارائه می دهد که  "مازلو

 کلی اسر :

  تامین کلیه نیازهای فیزیکی 

  ایمنی ، امنیر وحفاظر 

 محیط اجتماعی هدایر گر 

 یر خوب یه تصویر ذهنی ، شهرت وحیث 

  فرصر خالق بودن 

  معیار محیطی از نظر زیبایی شناسی 

 " باه تعادادی ارزش انجاام داد  4939از طریق یه مصاحبه باز که در امریکای شمالی در سال "اف .ام .کارپ ،

های محیطی معمول دسر یافر . اودریافر که ظاهر خوب ، تمیزی ، نگهداری دقیاق ، آزادی از سروصادا وآلاودگی 

 هوا ، گرم بودن ، همسایگان خوب ، عدم احساس بیگانگی ، ایمنی ) درمقابل ترافیاه ، حملاه ، خرابکااری ودزدی (

 به شمارمی روند .ط شهری ورفر وآمد راحر از مهمترین عوامل کیفیر محی

 "  ( تالش کردند فهرسر جامعی از عوامل تنش زا در زنادگی شاهری تهیاه  4931)  "دانیل کاپون وماری روچ

های جسمی ، تغذیه ، ساختمان هایی کاه  نمایند .این لیسر شامل آلودگی ، ازدسر رفتن منابع ، خطرات وبیماری

خیلی  طبیعر ، تفریح ناکافی ، نرخ رشد اجتماعی ، ترس ، فقدان تماس باخیلی بزرگ ویاخیلی بلند هستند ،جدایی 

 می شود .زیاد ، آب وهوای بد ، وضع نامناسب مسکن وفقر وبیکاری 

 "  استاد دانشگاه برکلی امریکا در اواسط دهه گذشته در کنفرانسی در شهر تورنتوی کاناادا ، ده  "پروفسور دوهل

 کیفیر محیط شهری ارائه کرد: های  معیار را به عنوان ویژگی

 . باال بودن سطح بهداشر 

 . وجود خدمات بهداشتی مفید وقابل دسترس 

 . وجود اکوسیستم های سالم 

  مسکن . –باال بودن کیفیر کالبد محیط 

 . وجود محالت فعال ومعنی دار 



 

38 
 

 . رفع نیازهای اولیه هر شهروند 

 ول .وجود روابط اجتماعی در حد معق 

 وع وخودکفا .وجود اقتصاد متن 

  ، ( .18: 4833تنوع فعالیر های فرهنگی )بحرینی وطبیبیان 

 " های زیار عناوان کارده اسار.  باال بودن کیفیر محیط شهر وفضاهای آن را در گرو ویژگی "هیلدر براند فری

 ازنظر او یه شهر خوب باید :

  . کلیه نیازهای ساکنین خودرا تامین کند 

  ظم باشد .عملکردی ، محیطی سامان یافته وباندارای ایمنی وحفاظر بوده واز نظر بصری و 

 . محیط اجتماعی هدایر کننده باشدوحس مکان را تقویر نماید 

  . دارای یه تصویر ذهنی مناسب ، شهرت واعتبار خوب باشد وبه مردم حس اعتمادومنزلر دهد 

 دهد. ضای شخصی وبیان خودشان رابه مردم فرصر خالق بودن ، شکل دادن به ف 

 . از نظر زیبایی شناسی مطبوع بوده واز نظر کالبدی قابل تصور باشد 

  اسر . حس مکاان یعنای ادراک  حس مکانیکی از عواملی که موجب ارتقا ی کیفیر فضای شهری می شود

ذهنی مردم ازمحیط واحساسات  کم وبیش آگاهانه  آنها از محیط خود اسر که شخد را در ارتباط  با محایط قارار 

 می شود .        می دهد ، بطوری که فهم واحساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده ویکپارچه 

برای  افراد خاص مای ه مکانی با خصوصیات  حسی ورفتاری ویژه موجب تبدیل یه فضا باین حس عاملی اسر که 

گردد . حس  مکان موجب احساس راحتی در محیط ، احسااس امنیار ، لاذت وادراک عااطفی ، یاادآوری تجاارب 

گذشته ، دستیابی به  هویر و در نتیجه باعث بهره برداری بهتر از محیط ، رضایر استفاده کنندگان ، احساس تعلق 

 ( . 4832و تداوم حضور در آن می شود ) فالحر ،  به محیط

 "مولفاه        در مطالعاتی که در مینه سوتای شمالی برای سنجش کیفیر محیط های سکونتی انجام داده اند ، سه 

 را به عنوان عوامل تا یر گذار بر کیفیر محیط در نظر گرفتند . "حس مکان ، احساس تعلق مکانی و هویر مکان 

کانتریال  "عنوان کرده اسر که حس مکان از تجربیات شخصی افراد استنباط می شود .  4993در سال  "الرکین  "

و گردآمده از تجربیات حس مکان را به این صورت تعریف می کند : حس مکان یه مفهوم شخصی  4993در سال  "
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قشی که آن مکان در زندگی روزانه افراد ایفا افراد اسر که در یه مکان فیزیکی خاص وبر اساس ترجیحات افراد ویا ن

 می کند ، معنا پیدا خواهد کرد . 

نیز یه مفهوم مشابه اسر . هویر مکانی بعد جغرافیایی یاه مکاان اسار کاه باا وابساتگی هاای هویر مکانی 

 ( . 488:  4998احساسی از تجربیات شخصی ومنحصر به فرد و ارزشهای افراد ترکیب می شود ) هومون وکوبا ، 

که یاه موسساه تخصصای بارای احیاا فضااهای فرساوده  "PPS(Projects forPublic Spaces ) "سایر  -

 عنوان می کند که عبارتنداز : محیط های شهری وعمومی شهری اسر ، معیارهایی را برای افزایش کیفیر 

 معاشرت پذیری ، حفظ وتبادل اطالعات وکاهش موانع قومی وقبیله ای . 

 اجتماعی بزرگ ، احساس سربلندی وغرور ، نیاز کمتر به کنترل شهرداری ومدیریر خودگردان .تشکیالت  

 منظرخوب ، محیط هیجان آور ، احساس تعلق به محیط و احساس آزادی . 

 پیاده روی راحر وایمن برای عابران پیاده ، کاهش نیاز به اتومبیل وپارکینگ  وسازگاربا حمل ونقل عمومی . 

 ا وفرهنگ ها و تشویق به خالقیر اجتماع .اختالط قوم ه 

 کار آفرینی در مقیاس کوچه ، ارزشهای محلی وسرعر رشد اقتصادی .  

فضای عمومی شهری در نقاط مختلف جهاان  4111بر روی بیش از  " PPS "براساس مطالعه ای که درموسسه  -

ر سانجش  مطلوبیار کیفای وضاعیر مطالعه کنندگان به این نتیجه رسیدند که چهار عامل اساسای د، انجام شد 

 فضاهای عمومی وقدیمی از اهمیر بیشتری برخوردارند که این عوامل عبارتند از :

 دسترسی وبه هم پیوستگی  

 آسایش ومنظر  

 فعالیر ها وعملکردها  

 ( . 4831اجتماع پذیری ) رفیعیان وسیفایی ،  

، هفار معیاار 4932در سال ( Responsive Environmentsدرکتاب محیط های پاسخگو ) "یان بنتلی  " -

 رابرای ارزیابی کیفیر محیط های شهری بیان می کند که عبارتنداز :

 نفوذپذیری  

 تنوع  
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خوانایی ، این همان کیفیتی اسر که محیط را قابل دسترس مای ساازد ودر دوساطح فارم فیزیکای والگوهاای  

 فعالیر می باشد .

ف مورد استفاده قراربگیرند وقدرت انتخاب بیشتری به استفاده کنندگان از نا ، یعنی مکانها برای مقاصد مختلغ 

 فضا بدهند .

های اجتماعی با توجه به تجربیات محیطی وخواسته ها واهدافشاان از  مقتضیات بصری ، حاالت بصری که گروه 

 یه محیط تفسیر می کنند .

 رونق ، وسعر یا پرمایگی . 

 (.38-34: 4838ادراک شخصی )بهرامی نژاد ،  

 "                 دانشمندان علوم اجتماعی بعضا فهرستی ازآنچه در شهر ارزشمند مای باشاد تهیاه کارده اناد . -

عواملی چون همسایگان ساازگار  "؟ماچه شهری می خواهیم  "درمقاله ای تحر عنوان 4938در سال  "مارگارت مید

  مشترک را ذکر می کند .، حس محله ، حس تداوم ، آگاهی ازبیوسفرو احساس سرنوشر 

این تئوری یه مدل تحلیلی اسر کاه  ارائه شد . "تئوری رضایر شهروندان "یه تئوری به نام  4932در سال  -

براساس میزان رضایر شهروندان از محیط سکونتی شان درمورد مولفه های مختلف فیزیکی ، اجتماعی ، اقتصاادی ، 

برای دسر یافتن به معیارهای کیفیر محیط شهر ومحالت آن که مورد  زیستی ، زیبایی شناختی و.... عمل می کند .

که هایو مطالعه کردند . آنها خصوصیات خانوارها ومحله ای وخانوار درایالر ا 393محققان روی  ،نظر شهروندان باشد 

این تحقیق دستیابی درآن سکونر دارند وتا یرات این عوامل بر رضایر این خانوارها رامورد بررسی قراردادند .هدف از 

.ایان مادل  ن وسیاسر گذاران قابل استفاده باشادبه یه مدل از رضایر  شهروندان بود که برای برنامه ریزان مسک

ها ونیازهای شهروندان با موقعیر فعلی واحساس آنها از محال سکونتشاان عمال مای کناد  هبرمبنای تطابق خواست

ان معیارهای کیفی ارائه دادند شامل عوامل بهداشر محیط ،امنیر ، .عمده مولفه هایی که خانوارهای منتخب به عنو

های صوتی وهوا ، ترافیه کم وغیره باوده  برخورداری از تسهیالت شهری خوب ، تعامالت اجتماعی ، پرهیز از آلودگی

 اسر .

 

 مدل های سنجش کیفیت محیط 
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ها ومعیارهای کیفی محیط ، نظریه پردازان درراستای  مطالعات خود مدل هاایی بارای طبقاه  عالوه بر بیان شاخد

 بندی وسنجش این کیفیر ها ارائه می دهند . چهار مدل عام در این زمینه عبارتنداز: 

o لنگ براساس سلسله مراتب نیازهای انسانی که توسط مازلو بیان شده اسر ، کیفیر محیط را به :  مدل لنگ

های با اهمیر ومورد توجاه  سمر دسته بندی کرده اسر واز آنجا که فضاهای عمومی شهری از جمله محیطشش ق

 در طراحی فضاها می باشند ، این طبقه بندی در اینگونه فضاها قابل تعمیم می باشد : 

 کیفیر هایی که نیازهای فیزیولوژیه انسان را برطرف می سازند . -4

 وامنیر انسان را برطرف می سازند.کیفیر هایی که نیازهای ایمنی  -8

 د .نی که نیازبه تعلق ووابستگی را برطرف می سازیکیفیر ها -8

 را برطرف می سازند .کیفیر هایی که نیاز به عزت واحترام  -1

 کیفیر هایی که نیاز به خودشکوفایی را برطرف می سازند . -2

 ( 88:  4832پاکزاد ، کیفیر هایی که نیازبه ادراک و زیبایی را برطرف می سازند .)  -9

آنادره  "         از جمله اشخاص دیگری که محیط شهری را از دیدگاه نیازهای انسانی مورد بررسی قارارداده اسار ،

از دیدگاه وی بحث ومطاعه پیرامون موضوع شهرسازی منوط به بررسای نیازهاا واحتیاجاات بشار  می باشد ."گوتن 

روانای ، دساته بنادی مای کناد .  –ته نیازهای جسمانی ونیازهای روحای اسر . گوتن احتیاجات  بشررا به دو دس

و احتیاجات جسمی انسان برای زیستن مثل تنفس ، تغذیه ، استراحر و.... باید پایه واسااس شهرساازی قرارگیرناد 

ناخر احتیاجات دسته دوم ، مانند زندگی در جمع ، فراغر ، تفریح ، آرامش فکری وروحی ، برای تامین سعادت وشا

از نظر وی اگر محل سکونر انسان چه فردی وچه جمعی ، باتوجه باه نیازمنادی  افکار وروحیات افراد ضروری اسر .

 ( . 88:  4832هایش ساخته شود ، وسائل خوش زیستی او فراهم شده اسر ) گوتن ، 

o مدلی را برای مولفه های سازنده کیفیر محیط مطرح کرد کاه باه مادل مکاان  "دیوید کانتر":  مدل کانتر

ز سه بعد در هم تنیده یط شهری به مثابه یه مکان متشکل اشهرت دارد . کانتر در این مدل مطرح می کند که مح

ابعااد  ناگزیر از پاس  دهای مناساب باه،از آنجا که کیفیر محیط شهری یه مکان کالبد ، فعالیر وتصورات اسر .

گوناگون محیط شهری اسر ، می توان مولفه های سازنده کیفیر محیط شهری را مولفه هایی به موازات مولفه هاای 

می توان گفار ، کیفیار محایط شاهری به عبارت دیگر با اقتباس از نظریه مکان کانتر  سازنده مکان تعریف نمود .
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ورده ساختن یکی از کیفیر های سه گانه کالبدی ، فعالیتی عبارت اسر از برایند سه مولفه ای که هرکدام متکفل برآ

 وتصوری محیط شهراسر .

o طرفدار رویکرد کنش متقابل ادراک بود .این رویکرد به نقاش تجربای  "دونالد اپیلیارد  ":  مدل اپیلیارد ،

طی ، مشاهده یادراک محدر نظریه  ادراک تاکید دارد ورابطه ای پویا میان فرد ومحیط رامبنای تحلیل قرار می دهد .

گر وادراک وابستگی متقابل دارند . ادراک بخشی از فرایند زندگی اسر که بر اساس آن هریاه از ماا باا توجاه باه 

برمبناای نظریاه ادراک ،  می کنیم .                 دیدگاهمان  جهانی را که در آن نیازهای ما ارضا می شود ، تصور 

 .توصیف می کنند  کل تجربی وهم به شکل ساختاریمردم ادراکات خود را هم به ش

توصیفات تجربی ، شامل خلقیات  ، احساسات وخودگزارشای مای باشاند وتوصایفات سااختاری ، گازارش هاایی از 

 چگونگی ساختار کالبدی و اجتماعی محیط اسر . اپیلیارد ، اطالعات ادراکی را به سه دسته تقسیم کرده اسر :

 اطالعات عملی  -

 اطالعات استنباطی  -

 ( .39:  4839اطالعات پاسخگو )لنگ ،  -

باتوجه به این دسته بندی ، کیفیر های گوناگون فضای شهری )محیط( را می توان براساس پاسخگویی باه حااالت 

 ادراکی مختلف انسان ، سازماندهی کرد : 

 ." یاتی حالر عمل"لی توسط انسان را در خود دارند .کیفیر هایی که امکان انجام عم -

 "عاطفی –حالر واکنشی "را برمی انگیزند کیفیر هایی که احساسات انسان  -

فعالیر ، به اشخاص کمه     می کنند کیفیر هایی که در فهم معانی برای برانگیخته شدن احساسات ویا انجام  -

 ."حالر استنباطی ".

این اسر که مردم درمحیط به چه چیزهایی اهمیر می دهند وبه چه چیزهایی  آنچه در این مدل دارای اهمیر دارد،

 توجه می کنند .

o مدلی اسار کاه در مدل دیگری که به منظور سنجش کیفیر های محیطی ارائه شده اسر  : مدل کرمونا ،

در آن شاش وجاه مختلاف   "متیاو کرموناا  "به آن پرداخته شده که  "فضاهای شهری  –ی عمومی مکانها "کتاب  

 کیفیر های محیط شهری مطلوب را بیان می کند . این مولفه ها عبارتنداز :

 مولفه کلبدی . -
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 مولفه ادراکی . -

 مولفه اجتماعی . -

 مولفه بصری . -

 مولفه عملکردی . -

 مولفه زمانی . -

 

  قطعه بندی ها ، بلوک بندی  هایی اسر که به کالبد محیط مربوط می باشند .مولفه کالبدی : بیشتر کیفیر

 ها ، کاربری زمین و الگوی مسیرها از عوامل تا یرگذار برکیفیر های کالبدی فضای شهری می باشند.

 . بیانگر این مطلب اسار  مولفه اجتماعی : شامل کیفیر های مثبر ومنفی یه فضا از لحاظ  اجتماعی اسر

 در شهر چگونه پاسخگوی حضور افراد در آن ورفتارهای متفاوت آنها به لحاظ اجتماعی اسر . که فضا

  قابل دسترس بودن آن برای تمامی گروه ،مولفه عملکردی : از مهمترین کیفیر های یه فضای شهری خوب

دیگاری اسار کاه هاسر .همچنین وجود عملکردهای متنوع وآزادی فعالیر های اجتماعی قابل قبول نیز از ماوارد 

موجب ارتقا عملکرد محیط شهری می شود. بنابراین بعدعملکردی فضا مربوط به کیفیر هایی اسر که باه فعالیار 

 فضا وابسته اند.  های موجود درفضا وعملکرد خود

  مختلف در       مولفه زمانی : استفاده از چرخه های فعالیتی وزمانی همچون زندگی در روز ، شب و فصول

شکل گیری عملکردهاا      یعنی مدیریر زمانی در فضاهای عمومی از عوامل تا یرگذار در  مولفه قرارمی گیرد .این 

 وتغییرات فضایی می باشد .

 . ایان تاا یر ، گااهی  مولفه بصری : لذت دیدن فضاهای شهری از عوامل تا یر گذار برادراک وفهمیدن اسار

 ویژگی خاصی دارد که بعدی از آن دیده یا ادراک شده اسر . لحظه ای و گاهی دراز مدت اسر که بستگی به

 معناایی  بعاد ز محیط اطرافمان اسار.مولفه ادراکی : ادراک شامل جمع آوری ، سازماندهی وبرداشر حسی ا

انسان از فضا می کند وابسته فضا ، یعنی کیفیر هایی از فضا که برادراک انسان تا یر مستقیم دارند و به تعبیری که 

 ر .اس

 

 ارتقای کیفیت فضاهای عمومی واهمیت آن در برنامه ریزی شهری 
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از تعاریف فضای عمومی چنین برداشر می شود که فضای عمومی بردسترسی بدون محدودیر به فضاا یاا فعالیار 

 مای گیارد .             های متنوع تاکید دارد که در نتیجه  این دسترسی محدود نشده ، تعامال اجتمااعی صاورت 

 بنابراین فضای عمومی را می توان فضایی تعریف کرد که :

 . مردم بدون محدودیر به آن دسترسی دارند 

 . فعالیر هایی در آن صورت می پذیرد 

 . یه سازمان عمومی آن را کنترل می کند 

 . فضایی اسر که در جهر منافع عموم تامین واداره می شود 

 

برنامه ریازی        که در اینجا ، به مهمترین آنها در شهراز دیدگاه فضاهای عمومی دارای مزیر های زیادی هستند 

 شهری اشاره می کنیم :

 

 ارزش اقتصادی فضاهای عمومی 

 فضای عمومی با کیفیر باال می تواند نقش معنی داری در زندگی اقتصادی مراکز شهری بزرگ وکوچه  بازی کند .

پارکهای خوب ، میدانها ، باغهاا و دیگار  ، با هم رقابر می کنند . بطور فزاینده ای برای جذب سرمایه گذاری شهرها

کمپانی هاا معماوال  می شوند . هایی برای تجارت وابزاری برای بازاریابی در شهرها  فضاهای عمومی تبدیل به مکان

ها باعاث عمومی با طراحی خوب  ومناسب باشند ، برای اینکه این مکانجذب مکانهایی می شوند که دارای فضاهای 

افزایش این فضاها دارای نقشی مهم واساسی در اقتصاد محلی از طریق  جذب مشتری ، کارمندان وخدمات می شوند .

 .(Luttik، 8111) قیمر زمین ومسکن ، هستند 

 

 

 تاثیرفضای عمومی برسالمت فیزیکی وروانی 

چاقی ارتباط نزدیکی با عدم تحارک   هستند .چاقی وافسردگی دو نمونه از مشکالت رایج در بین کودکان ونوجوانان 

چااقی در بزرگساالی هماراه باا بیمااری هاای دیگاری همچاون دیابار  وکاهش فعالیر های بیرون از خاناه دارد .

البته این تنها سالمر فیزیکی نیسر که در خطر قرار گرفته ، بلکه ساالمر روحای وروانای  وبیماریهای قلبی اسر .
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دسترسی به فضاهای عماومی باکیفیار خاوب وفضااهایی کاه  شکالت جدی قرار دارد .شهروندان در معرض خطر م

خوب از آنها مراقبر می شود نقش خیلی مهمی در بهبود سالمر فیزیکی وروانی شهروندان با تشویق آنها باه پیااده 

، Takano&Others ،8118  ، 8118) تفاده از محیطی سبز وطبیعای دارد             روی ، ورزش وبطور ساده اس

Wooley.) 

 

 اهمیت فضاهای عمومی برای کودکان ونوجوانان

طبق آیین نامه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان ، بچه ها دارای حق قانونی برای بازی ، تفریح وپرورش می 

کننده برای توسعه جنبه های زیادی از شخصیر کودکاان ، تحصایل مهاارت هاای  باشند . بازی دارای نقش تعیین

هام ، مهارتهاای شاناختی مانناد زباان وف اجتماعی ، تجربه مقابله وقدرت تفکیه بحرانهای احساسی تا درک اخالق

کان نسابر فرصر را از کود ،اما افزایش شهرنشینی ومشکالت ناشی از آن های فیزیکی می باشد . ویادگیری  مهارت

 به دوران قبلی برای بازی کردن بطور آزادانه در بیرون از خانه وتجربه محیط طبیعی گرفته اسر .

هایی برای باازی ، تمارین  فضاهای عمومی با کیفیر خوب می توانند برای پرکردن این شکاف وفراهم آوردن فرصر

 ( .Taylor&Others، 4993) یادگیری بچه ها کمه زیادی بکنند و

 

 ازجرم وجنایت نقش فضاهای عمومی در کاهش جرم وترس 

لکاه حتای گروههاای داوطلاب را نیاز جرم وجنایر ودر مقیلس کوچکتر ، ترس از جرم می تواند نه فقاط ماردم را ب

 مانع شود . ی عمومی با وجود کیفیر خوبهااستفاده از فضااز

ها بدلیل ترس والدین آنها از جرم منع  ها و خیابان میدانکودکان ونوجوانان اغلب از استفاده از پارکها ، ،برای نمونه 

 این در شرایطی اسر که زنان نیز اغلب با نگرانی هایی در این زمینه باه مراتاب بیشاتر روبارو هساتند . می شوند .

 تغییرات فیزیکی ومدیریر خوب فضاهای عمومی می تواند از شدت این ترس به میزان زیادی بکاهد .

 ( .Mckay،4993شود ) می تواند باعث استفاده همه شهروندان به مقدار زیاد از فضاهای عمومی چنین تغییراتی

 

 نقش فضاهای عمومی در ایجاد تحرک در درون وبین فضاهای شهری 
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واساسی فضاهای عمومی این اسر که باعث حرکر از طریق پیااده ، دوچرخاه ، ماشاین ، یکی از عملکردهای اصلی 

بنابراین یکی از موضوعات اساسای طراحای فضاای عماومی  ونقل عمومی به اطراف می شود . موتورسیکلر یا حمل

خیابان های با طراحی خوب    ومدیریر آن تطبیق نیازهایی از این نوع در مبارزه با تسلط حمل ونقل شخصی اسر .

کاردن محایط از طریاق کااهش امن تر    در  دوچرخه سواری شده و تا یر زیادی وایمن ، باعث تشویق پیاده روی و

 (.Livingstreets،8114ائل نقلیه و استفاده از آن دارد )سرعر وس

 

 زندگی واشکال طبیعت تنوع در رایجادعمومی دی هانقش فضا

افزایش معنی داردر سطوح سخر مانند آسفالر ، سیمان ، کاشی وغیره در شهرها وکااهش فضاای سابز منجار باه 

جزیاره  "تاا یر »این وضعیر را در اصطالح   وشهرکها نسبر به حومه های مجاور می شود .حرارت باالیی در شهرها 

 ( می نامند .Lowry، 4993« )  "گرمایی 

پوشش گیاهی در شکل فضاهای عمومی یا باغهای خصوصی ، می تواند به کاهش این عدم تعادل در شاهرها کماه 

در شهرها مزایای محیطی خیلی مهم دیگری مانناد خنکای  کند . عالوه بر این پوشش گیاهی وفضاهای عمومی سبز

 هوا وجذب آلودگی های اتمسفری دارند .

فضاها وجود دارد، طبیعار را از همچنین مردم در این فضاها با دیدن درختان ، پرندگان و آرامش خاصی که در این 

این مکانهاا باامیزان جاذابیر  ابند .نزدیه احساس خواهند کرد و می توانند از یکنواختی زندگی در شهرها رهایی ی

 خود وا رگذاری برذهن انسان ، می توانند شادابی وسرزندگی در شهرها ومحالت آن را تامین کنند . 

وزماین برای مثال ،تخصید فضای مناسب برای عابرین پیاده ، انجام فعالیر های اقتصادی ، ترافیه آرام ، امکاناات 

ه از جنبه های دیگار ماننادتفریح ) ساینما وتئااتر ( ، نه فقط از جنبه اقتصادی ، بلک های مناسب برای خرید مردم 

) عزیازی ر شهرها فاراهم مای آورد د مکان ورزشی ، موزه ها ، مراکزفرهنگی وکتابخانه ها موجبات ارتقا سرزندگی را

 ( . 18:  4832وهمکاران ، 

 

 واصول طراحی آن  رهای تحقیقارائه معیا

 درحوزه مکانی بافت های فرسوده       
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باززنده سازی  فضاهای عمومی محالت فرسوده شهری ، مساتلزم بکاارگیری معیارهاایی اسار کاه از لحااظ اصاول 

قادر باشد شرایط استقرار دائمی در محله  را فاراهم وباا ایجااد بنیادهاای شهرسازی ومنطق زندگی نوین اجتماعی ، 

در قالب نظریه ها وتجارب موجود در مقیاس  پیوستگی اجتماعی فراهم گرداند .جمعی ، فرصر را برای تقویر حس 

معیارهای بسیاری را می توان برای باززنده سازی در مقیاس شهر ، محله وفضاهای عمومی آن مطرح  وجهانی ، اصول 

هویار ، می توان به ارتقای امنیر ، تنوع و سارزندگی   ومورد تجزیه وتحلیل قرارداد . از جمله این اصول ومعیارها ، 

 ، احساس تعلق ونهایتا  دسترسی اشاره کرد . وخوانایی، پویایی وسازگاری 

 

 

 بافت های فرسوده   

چون  برای از کاار افتااده  این اسر که در آن هرچه  از کار افتد ، دور ریخته می شود .بزرگترین بدعر شهرهای ما 

در عوض هرچه به جای از کار افتاده ها وبه دور ریخته ها سار در  نیسر ویادگار هم معنایی ندارد . فایده ای مترتب،

 ( . 99:  4831آورد ، پذیرفته می شود ) الری بقال ، 

بافر های قدیم وکهن ما نیز سرگذشر این چنین دارند ، وبه همین دلیل نیز فرسودگی سرنوشتی اسر کاه باه آن 

 ته اند . مبتال گش

فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری اسر که باعث بی سازمانی ، عادم تعاادل وتناساب وبای 

 فرسودگی عاملی اسر که به زدودن خاطرات جمعی وافول حیاات شاهری کماه مای کناد . قوارگی آن می شود .

این تغییرات چه آرام وپیوساته ،  .، از عوامل تحوالت در هر پدیده ای از جمله شهر می باشد  گذشر زمان وتغییرات

ردپایی از خود در زمان و مکان برجای می گذارند وتحولی ژرف  در حیاات شاهری ایجااد مای  چه با شتاب وسریع

 4832) حبیبی ، مقصودی ،               نمایند وچهره ومعنایی متفاوت از فضاها وفعالیر های شهری القا می کنند 

:42 . ) 

محایط قطعای باوده وباعاث فرساایش  ه به تغییروتحوالت وعدم هماهنگی با آن ، تا یرشان باردر صورت عدم توج

همواره فرایندی مناسب به منظاور حفاظ امنیار ، این در حالی اسر که اگر  وفرسودگی فضا وفعالیر خواهند شد .
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قرار گرفته واعمال گاردد    قدرت ، استحکام فضاهای شهری ، بویژه آنچه از گذشته و تاری  به جا مانده مورد توجه 

 ،هیچگاه چهره فرسایش  بر ساختار وسازمان شهرها نقش نخواهد بسر .

مناطق مسئله داری برای جوامع شهری بخصوص ساکنان آن محسوب مای ،بنابراین امروزه بافر های شهری فرسوده 

عالوه بررفع الزامات حاکم ،   ند در راستای آن مرمر شهری واعمال شیوه ها وروشهای مناسب نوسازی می توا شوند .

بستر اصالحات اساسی در جهر ارتقای کیفیر محیطی فضاهای شهری به ویژه بازآفرینی حوزه های فضاهای عمومی 

 باشد .

بافر های فرسوده ، رفع آسیب پذیری وافزایش ارزش حیاتی منااطق فرساوده در محادوده هدف از مرمر شهری در 

به دلیل فرسودگی کالبدی ، عدم برخورداری مناسب از دسترسای ساواره ، تاسیساات ،  این بافر ها شهر می باشد .

به دلیل  محیطی واقتصادی پایینی برخوردارند . –خدمات وزیر ساخر های شهری آسیب پذیر بوده واز ارزش مکانی 

اید از ساوی مسائولین فقر ساکنین و مالکین آنها ، امکان بهبود وضعیر بصورت  خودبخودی درآنها وجود نداشته وب

 ( . 19:  4839وکارشناسان اقداماتی در این زمینه صورت گیرد ) حبیبی ودیگران ، 

تا سلسله اقادامات عملیااتی را منطقی اسر ی یند طرحی هدفمند وکارا ، نیاز به فرآ این به منظور شکل گیریبنابر

گونه هاای متفااوت   اشاره گردد ، به دلیل وجوداستای بدسر آوردن الگوی مناسب ، مشخد سازد . اما بایستی درر

بافر های فرسوده در ایران وجهان وتفاوت شرایط وویژگی آنها ، شناسایی این الگوها نیز در مناطق مختلف ، متفاوت 

  می باشد .

 تحوالت نوسازی ونوسانات حیاتی حوزه های درون شهری در جهان

 "،  "محفال آتان"ونوسازی بافر هاای فرساوده شاهری از جملاه  حیادر تمامی گنگره ها وقطعنامه های موجود در ا

و..... این مهم که با توجه باه مشاکالت متناوع موجاود در  " 4932ایکوموس "و"یونسکو  "، " 4991یادمانهای بشر 

بافر مسئله دار در شهر ، نکته حائز اهمیر این اسر که دخالر رشته های متفاوت در امار باززناده ساازی ومرمار  

 متنوع وموارد مختلف ، متفاوت ومتنوع اسر .شهری ، نشان از آن دارد که نوع مداخله نیز دربخش های 

بافر های      ی ومرمر شهری تنها مختد ردد ، ذکر این نکته اسر که نوسازآنچه که باید در اینجا خاطر نشان گ

تاریخی از لحاظ کالبدی نمی باشد ،  بلکه حوزه ای از شهر که حیات پویای خود را از دسار داده ودچاار فرساایش 
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اقتصادی وعملکردی شده اسر هم نیازمند بازنگری ومداخله به منظور تجدید حیات  –فضایی ، اجتماعی  –کالبدی 

 وباز آفرینی هویر مطلوب می باشد .

حوزه های        نعتی ، بدلیل مشکالت ومسائل عمده ای چون آلودگی ، تراکم زیاد وکمبود فضا در بعد از انقالب ص

درون شهری ، افراد به حومه های شهرها هجوم بردند که پس از سالها سکونر در آن مکانها بادلیل باروز مشاکالتی 

ند فاصله زیاد محل کاروزنادگی و همچون توسعه بی رویه شهرها واز بین رفتن محیط زیسر ومشکالت سکونتی مان

عدم وجود کاربری های اولیه موردنیاز در حومه ها ، رسیدگی وبهبود وضعیر  حوزه هاای درونای شاهر باه منظاور 

 سکونر دوباره افراد ، مورد توجه  مسئولین قرار گرفر .

 باوده اناد .        یااتی درهمه شهرهای دنیا ،بخش های فرسوده ودرونی شهر ، دارای سیرتحوالت حبه عبارت دیگر

هایی سبه پیش می رفتند ، انقالب صنعتی موجب رشدوتوسعه ساریع شاهرها  انقالب صنعتی ، با گام اکثرشهرها تا

افزایش یافر وعوامال ناامطلوب مختلفای در ا ار افازایش جمعیار به دلیل افزایش جمعیر ، تراکم داخلی نیز  شد.

 گریبان گیر شهرشد . وتراکم آن 

اتومبیل ، مجموعه ای از شرایط جدید برای ساکنین شهرها فراهم شد .مردم دیگر نیاز نداشتند که نزدیاه  با آمدن

در نتیجه مهاجرت به حومه های شهری وتوسعه حومه ها آغاز گشر .این امرباعث عدم محل کار خود زندگی کنند .

اجتماعی وکالبدی  -اقتصادی      مساعد توجه ورسیدگی به حوزه های درون شهری شدواین محدوده ها از شرایط نا

 فضایی وعملکردی برخوردارشدند . –

اکثر مردم در حومه ها زنادگی مای  4931جمعیر حومه ها تقریبا دوبرابر شد.در سال  4929تا 4921بین سالهای 

 کردند تا در زیسر گاههای درون شهری واین درمورد شهرهای آمریکایی بیشتر از بقیه نقاط بود.

، مسئولیر بررسی وتحقیق دوباره در مورد حوزه هاای شاهری وتوانمندساازی وتوساعه  4931،  4991در دهه های 

آنهارا بخش عمومی برعهده گرفر .که در حقیقر پس از سالها تالش به منظور جلوگیری از توسعه حومه های شهری 

شاهرها ، شاهرداریها ، مسائولین اجتمااعی  کردند .در تماامی به نوسازی در حوزه های فرسوده درون شهرها، شروع 

،مسئولین دانشگاهی ودیگر حاضرین وفعالین در شهر ، انجام پروژه هایی را بارای تجدیاد حیاات حاوزه هاای درون 

 شهری آغاز کردند. 
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، بازار خانه سازی شکل جدیدی به خود گرفر . در این دوره روشهای متفاوتی برای احیای حوزه های  4991دردهه 

وده بکار گرفته شد .آنچه میل به سکونر در حوزه های درون شهری رادراین دوره افزایش داده باود ، نارضاایتی فرس

رهیافر های ایان توجاه وعالقاه باه     م ترافیکی بود .از جملهنسبر به رفر وآمدهای مکرر و طوالنی وافزایش تراک

ر تاریخی ، بکارگیری اصاول شاهرگرایی جدیاد ، سکونر در حوزه های شهری ،  رونق بازارمله ومستغالت ، حفاظ

 ( .GillhamT- Dixoh-Brown، 8119: 93)                       توجه به پایداری وعدالر اجتماعی اسر

نظریاه هاای رایاج  اقدامات گسترده در خصوص مداخله در بافر های شهری وپیدایش الگوهای متفاوت مبتنای بار

مقبول زمان خود بوده اسر .دسر اندر کاران امور شهری در هرمقطع با واقف بودن بر نقاط ضعف اقادامات پیشاین، 

سعی در اصالح آن داشته وبدون رد کامل الگوهای گذشته ، صرفا اقدام به تکمیل آن برنامه ها مای نمودناد . بطاور 

د حیات شهری در کشورهای جهان را مای تاوان در دوران معاصار سیاسر گذاری در نوسازی وتجدیعمده شش نوع 

 ( :2-4839:1،حبیبی ، مقصودی، 4999:412) کرمونا،   د ، که به شرح ذیل ارائه شده اسربرشمر

اغلب براساس طرحهای جامع با تاکید بر ویژگی هاای کالبادی  (Urban reconstractionبازسازی شهری ) -4

 . 4991تاسال

تاکیاد بار مساائل  رشد حومه ها باا ( در مقیاس منطقه ای و Urban revitalizationی )باززنده سازی شهر -8

 (.4931-4991)ماعی وفرهنگی تاج

( با توان بخشی بافر های فرساوده در هماه ابعااد اقتصاادی ، کالبادی ، Urban renewalنوسازی شهری )  -8

 (.4931 -4991اجتماعی وفرهنگی در مقیاس محالت ) 

( با تاکید بر طرحهای بازرگ وکاالن باتشاکیل گروههاای Urban redevelopmentتوسعه مجدد شهری )  -1

 .)4991 -4931اجتماعی خودیاردر محالت ) 

هاویتی  ملحوظ داشتن هویر های دوره های متفاوت وتولید ( باUrban regenerationباز آفرینی شهری )  -2

 .( 8111 -4991زی آن ) ز ومعاصرساجدید متناسب با شرایط  زندگی امرو

هنری  در ایجاد محیطهای  –( با تاکید مجدد برویژگی های فرهنگی Urban renaissanceنوزایی شهری )  -9

 ( . 8119 -8111)       پویا وجذاب شهری وارتقای کمی آن در راستای شکل گیری خاطرات  جمعی سرزنده 
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بر فعالیر وابتکارات ملی به صورت درون زا به رشد وتکامل  شهرهای ایران نیز که در طول دوره های تاریخی با تکیه

کلی دگرگون گردیدند و خصوصیات کالبدی ، ارزشهای فرهنگای ، ویژگای ه رسیده بودند به تدریج طی چند دهه ب

 های اجتماعی ، هنری وتاریخی خود را از دسر دادند .

بتاوان از دوره  وده شاهری در ایاران را شاایدشروع تحوالت ساختاری در روند شهرسازی وتحوالت حوزه هاای فرسا

هاا از  مشروطیر دانسر . البته در دوره های پیش از آن چون قاجاریه وصفویه  نیز شاهد تا یرپذیری و الگاوبرداری

مای تاوان از اوایال حکومار       های شدید وتا یرپذیری از رشد سارمایه داری را  غرب هستیم ، ولی آغازدگرگونی

شد .الگوبردای از شیوه های              شمسی  به بعد شهرسازی وارد مرحله تازه ای   4811ازسال  پهلوی دانسر .

خارجی ، خیابان کشی ها و ورود اتومبیل به شهرهای ایران ، نظام محلاه ای را در هام شکسار وعناصار ماذهبی و 

 ( . 12: 4831کالبدی شهر کارکرد اصلی خودرا از دسر دادند ) توسلی ، 

ها از نواحی داخلی به حومه ها ویا از شهرهای  کوچکتر واز روستاها  درا ر مهاجرتاین ترتیب با گسترش شهرها ،  به

های  به شهرهای بزرگتروهمچنین با تخریب آشیانه بافر های قدیمی و هسته های اولیه شهرها تصمیم به تهیه طرح

ها در  واین درسر در زمانی بود که  این طرح شد . جامع وتفصیلی وطرح هادی  برای شهرهای بزرگ وکوچه گرفته

 کشورهای غربی منسوخ شده بود .

ها توجه دوباره به نواحی داخلی و قدیمی که دارای ارزشهای فرهنگی ، معمااری وتااریخی از  هدف از این گونه طرح

ها به هدف مطلوب خود نرسیدند ،ولای  اگرچه این طرح دسر رفته می باشند واحیای حوزه های درون شهری بود .

بازنگری به حوزه های فراموش شده ، گام مثبتی اسر  که در صورت برنامه ریزی و طراحی درسر می تواند نتیجاه 

 داشته باشد . مطلوبی بدنبال 

 باز آفرینی بافت های فرسوده شهری 

می گاردد .ایان کشاورها اروپایی وامریکایی بربه کشورهای باساماندهی  بافر های فرسوده تجارب جهانی در ارتباط 

مای تاوان باا باروز       تجربیات ارزنده ای دربازسازی و نوسازی  بافر های قدیمی یا فرسوده بدسر آورده اند .که 

ه این کشورها الهام گرفر متناسب با نیازهای کنونی جامعه ، ازتجربیات ارزندها وبومی نمودن آنها  کردن این راه حل

 جتماعی وفرهنگی کشورمان  انجام گیرد .شرایط اقلیمی ، اتوجه  به با ندهی وساما
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امروزه عالوه بر به فراموشی سپردن بافر های کهن وفضاهای قدیمی وتاریخی ، شهرها به مشاکل بزرگای در زمیناه 

بادون  وسایع داده اند و به عناصاری اهای باز شهری نقش خودرا از دسر فضاحی های جدید نیز روبرو هستند . طر

ی از بافار ئادیگر از بناهای پیوساته ای کاه جزمو ر درحیات شهری تبدیل شده اند. شکل و فارغ از هرگونه  نقش 

واین همان بحران هویر اسار  ، نیسر     ها بودند وبه تعریف فضاهای زنده می پرداختند خبری ها ومیدان خیابان

هاای  افراد را دارا نیستند و در نتیجه حس مکانی که نتیجاه ویژگایها هویر مورد نظر وانتظار  یعنی فضاهاو مکان

 افراد اسر، ایجاد نخواهد شد .مثبر مکان و پاسخگویی مکان به نیازهای 

بنابر این بازآفرینی به معنای آفرینش دوباره فضاها ، یا ایجاد حیاتی پویا ومطلوب در آنها از ابداعات عصر حاضر اسر 

افتی ،تاریخی و قدیمی اسر باید آنچه در آن ارزشمند بوده ، دوباره احیا نمود واگر بافتی جدید در این زمینه اگر ب .

وتازه ساز اسر ، باید آن را از نو به گونه ای طراحی وبرنامه ریزی نمود که با انجام فرایندی طراحی شده ، حیات قابل 

 انتظار را در آن احیا وایجاد کرد .

 جهان وایران نوسازی وبهسازی در های  طرح یندآبررسی فر

کشورهای جهان در نوسازی شهری  بسیار شایان توجه اسر .در این کشورها ساماندهی بافر شهری و بافار تجارب 

دو جهر ، یکی احترام به حفظ میراث گذشته ودیگری رفع تنگناهای ناشی از فرسودگی و دسترسی سواره ، ی ازقدیم

هاایی از  از آن ویاا نوساازی بخاشهاایی  دیشاه نگهاداری وحفاظ شاهر ویاا بخاشقرار گرفته اسر .انمورد توجه 

مای شاوند ) حبیبای   هماهنگ با مجموعه شهری ، مجموعه اقدامات مرمتی هستند که مربوط به سالهای اخیرشهر

، خاود باه هایی شکل می گیرد که در راساتای شاکل گیاری  این اقدامات بر اساس طرح ( . 93:  4839ودیگران ، 

 بینی می باشند .مرحله قابل تامل وبازصورت فرایند محور درهر

ها  اما شناسایی فرایند مناسب در برخورد با مسئله بافر های فرسوده ، برای رسیدن به نوع مناسب مداخله در طرح

 معرفی می گردد : بافر های فرسوده مناسب  در برخورد اصولی با معضلفرآیند  در این قسمر ، ضروری اسر 

  فرهنگی ، سیاسر ها وراهبردهای کالبادی  –اجتماعی  –شناسایی اهداف اصلی ،اهداف ومالحظات اقتصادی– 

 تاسیسات و تجهیزات شهری . –حمل ونقل 

 . شیوه برنامه ریزی 
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 . شیوه اقدام 

 . روش مداخله 

نتیجه ای که در این پایان هر یه از عناوین یاد شده ،  حجم گسترده ای از مفاهیم و اطالعات را شامل می شود ، اما 

یند شاکل لعات انجام شده نشان می دهد ، فرآمطایند اسر .همانگونه که می توان گرفر ، محتوای تحلیلی فرآنامه 

 گیری طرحهای مرمر شهری تقریبا روندی یکسان دارد وتفاوت در محتوای تحلیلی آنهاسر .

یند احیای بافر های فرسوده دارای الگاوی خصوص فرآتجارب  کشورهای جهان در  به عبارت دیگر به نظر می رسد

یکسانی باشد ، ولی مواردی که در انتهای هر مرحله از این پروسه بصورت محصول نهایی بیان می شوند با توجه باه 

شرایط ویژه مکانی و با توجه به اختالف در فرهنگ ، زبان ، اعتقادات ، شارایط اقتصاادی ، اجتمااعی ، کالبادی و.... 

می دهناد وموجاب تماایز منااطق مختلاف از  در هر مکان را شکل  مداخله  نوع ، موارد  این اوت ومتنوع اسر .متف

 یند طرحها می گردد .عث اختالف در جزئیات موجود در فرآبه عبارتی همین امر با یکدیگر می شوند .

توجاه باه پروساه موجاود ونتاایج های نوسازی بافر های فرسوده ایران وجهان پس از اجرای طرح وبا  مقایسه طرح

به گوناه ای کاه در شاهرهای کشاورهای  ها سر . حاصله از مداخله در آن حاکی از وجود افتراق بین محصول طرح

اسر .افزایش فعالیر        توسعه یافته بر خالف  ایران ، حداقل تخریب و حداقل مداخله کالبدی ، از اهداف اساسی 

مرمر عناصر فرهنگی وتاریخی ، از جمله اقدامات افزایش فعالیر هاای شاهری در های خدماتی وتجاری ، حفاظر و

 این گونه بافتهاسر .

 که به عنوان تکمیال کنناده ارزشاسر . پست مدرنیسمالگویی که امروزه در این کشورها حاکم اسر ، الگوی 

گسترش عمودی وافزایش تراکم  های سنتی وباعث به روز شدن کالبد وعملکرد می گردد. وجود ضوابط ومقررات مانع

ساختمانی می گردد .آنچه امروزه اساس برنامه ریزی در این کشورهاسر ، برنامه ریزی مبتنی بر توسعه پایدار اسار  

 ( . 883: 4839) حبیبی ودیگران ، 

ی ونظاام فر های فرسوده ایران اسر ، فقدان الگویی از برنامه راهبرداساسی ترین موضوعی که پیش روی نوسازی با

باید توجه داشر ، شیوه مداخله در بافر های فرسوده نیازمناد برخاوردی  های نوسازی اسر . مدیریر اجرایی طرح
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ازمند نوعی نگرش همه جانبه در زمینه های مختلاف یسیستماتیه اسر ، بدین معنا که برنامه ریزی این بافر ها ن

 اسر .

در جهان می توان اذعان داشر که دسر اندرکاران امر در این کشورها به این ترتیب با نگاهی ویژه به تجارب نوسازی 

های محیط شاهری و بافار کهان  زی و طرح ریزی به منظور حفظ ارزشبه های بیشماری در خصوص برنامه ریتجر

 خود اندوخته اند .

 های موجود به منظور احیای بافت های فرسوده رویکرد

گونه بافر ها وجود دارد ، توجه به احیای آنها باا اصال قاراردادن  ه با اینمواجهکه درآنچه به عنوان موضوع اساسی 

در عاین حاال  ساازند .  برقرارنیازهای ساکنین وافرادی اسر که ارتباط تنگاتنگ  روانی با فضا داشته ویا می توانند 

هاسر ، نیازمند اعتقاد زندگی در بافر های قدیمی و فرسوده به همان میزان که نیازمند هم احساس بودن با خاطره 

 به بروز تغییراتی نو درآنهاسر.

دامنه برخورد با این موضوع ، با رویکردهای مختلف و بعضا متضاد همراه اسر .ایان دامناه ، از برخوردهاایی بسایار 

مرحله تخریب و دوبااره متعصبانه که معتقد به عدم تغییر کالبدی وحفاظر صرف ته بناها می باشد آغاز شده و تا 

 سازی پیش می رود .

های قابل تحقق در زمینه احیای بافار  اما بایستی اشاره گردد برای دستیابی به راهکارها و راهبردهای مطلوب وطرح

های فرسوده ، نیازمند بررسی وشناخر دقیق نیازها وکمبودها می باشیم .به این ترتیاب باا رسایدن باه امکاناات ، 

ر اقدام و عملیات خاص ، با برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات کارآماد در حاوزه محدودیتها وپتانسیل های آن قبل از ه

 می توان بر مشکالت فائق آمد .ف های مختل

 گیرند می توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد :که در انواع مداخله ها مورد توجه قرار می را رویکردهایی 

 پاکسازی و توانمندسازی . -4

 حفاظر . -8

 کالبدی . –نوسازی وبازسازی فضایی  -8
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 . نوسازی و بازسازی کارکردی -1

یکی از بزرگترین معضالت بافر های فرسوده ، وجود فقر در الیه های اجتماعی پاکسازی و توانمندسازی ،  -

فقار  دق اسار .بطاور طبیعای فقار اقتصاادی وع هم برای ساکنین وهم برای کسبه صااموضو ایندرون بافر اسر .

 نیز پدید می آورد . فرهنگی را

اگر شرایط بافر برای حضور افراد وجریان های فرهنگی فعال فراهم شود ، به یقین در توسعه فرهنگ و اقباال بارای 

دیگر نقاط شهر ، مو ر خواهد بود. واین امر از طریق پاکسازی محیط از شرایط ناا مسااعد حضور در بافر برای مردم 

فضایی و..... وهمین طاور توانمناد ساازی سااکنین آن در زمیناه هاای اقتصاادی ،  –اجتماعی ، فرهنگی ، کالبدی 

 ا حد امکان قابل دستیابی می باشد .اجتماعی و فرهنگی و... ت

و برخی آن را قابل قبول می دانند ومعتقدند که  امروزه این پدیده در بسیاری از بافر ها رایج اسر . حفاظر ، -

 می آید حساس باود . سازگاری با بافر موجود ، می بایسر نسبر به آنچه به دید  در درجه اول ، برای هماهنگی و

بنابراین ما بعضا با بدنه ها ، فرمها وفضاهای قدیمی وفرسوده ای مواجه هستیم که نیازمند تجدید حیات ومحافظار  

کالبد یا فضا ( و سازگاری  یند نگهداری و پایدار کردن مصالح و فرم موجود )ستند .در حقیقر حفاظر ، عمل یا فرآه

 محیط پیرامون با آن اسر .

علیرغم وجود عالقه و حساسیر مردم به محل سکونتشاان ، بایاد فضایی ،  –نوسازی وبازسازی کالبدی  -

بدانیم که بایستی ساختمان های جدید ومقاوم امروزه در بافر ها احداث شوند . این مسئله حیاتی نو را برای میراث 

 کرد . ه الزامات زندگی امروز مجهز خواهد آورد .بافر های فرسوده را باید ب ما به ارمغان

  باشد .     بنابر این همگام با فرایند بازسازی ونوسازی ، بایستی اجازه حضور ساختارهای جدید هم وجود داشته

اول کارکردهای زمانی دسر یافتنی می شود که کشف دوباره فضاهای قدیمی بازسازی کارکردی ،ونوسازی    -

 . برنامه ریزی نماییم     آن را ارج نهیم و بعد در مکانی درسر با برخورداری مناسب آن را در طرح کلی شهر

های فرسوده اکثرا جنبه مسکونی دارند ، اما با گسترده شدن نیازها وباه منظاور سارزنده ساازی و  هر چند که بافر

 جدید ومناسب نیاز خواهد بود .توریستی ( با ساختارهای  –ایجاد جاذبه ، به عملکردهای جدید ) تفریحی 

 نقش فضاهای عمومی در نوسازی بافت های فرسوده شهری 
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 همانگونه که اشاره گردید مهمترین نارسایی بافر های فرسوده شهری ، عدم وجود زیرساخر های مناسب می باشد .

ها در مقیاس محلی و در قالب عرصه هاای عماومی ، دسترسای هاای مناساب و خادمات  ساخرقسمتی از این زیر

محله ای وزیرسااخر هاای   مناسب محله ای در آن ، مطرح می باشد .برای باال بردن کیفیر زندگی ، باید خدمات 

ماه زمیناه شهری ارتقا یابد که شامل تمام عناصری اسر که تامین نیازهای مختلف ساکنان محالت شاهری را در ه

 ، فعالیر ، استراحر وفراغر بر عهده دارد .های مختلف سکونر 

اما آنچه مانع راه اندازی خودجوش توسعه نوسازی محله محور می باشد ، عدم توان مشارکر مردم به عنوان آورناده 

 مار مای آیاد .سهمی در خور توجه جهر مشارکر آنهاسر .این توان پایین ، به مثابه نقطه توقف فرایند نوسازی بش

های فرسوده باعث گردیده ، از یه سو سهم مردم کم ارزش تلقی گردیده واز  پایین بودن ارزش زمین ومله در بافر

سوی دیگر به دلیل همین ارزش پایین امالک ، اقبالی از سوی سازندگان در بخش خصوصی بارای ورود باه سااخر 

و توسعه نوسازی نقش مو ری یکی از موضوعاتی که در راه اندازی های فرسوده وجود نداشته باشد . لذا  وساز در بافر

 ایفا می کند ، طراحی فضاهای عمومی و هدایر کاربری هاو فعالیر های ارزش افزا به این بافتها می باشد .

گی ، این فضاها دارای حوزه نفوذ در مقیاس محله و ناحیه بوده و دارای عملکردهای گوناگون از قبیل اجتماعی ، فرهن

ات فراغر ، مراکاز خریاد و راساته د فرهنگسراها ، فضاهای گسترده اوقکاربری هایی همانن اقتصادی و..... می باشد .

 های تجاری از این جمله می باشند .

 بنابر این یکی از پارامترهایی که در توسعه نوسازی تا یر مستقیم دارد ، ارزش زمین در محدوده می باشد . 

وجود زیر ساختهای مناسب ، مهمترین دلیل عدم رغبر ساکنان وسارمایه گاذاران بارای نوساازی عدم در کنار آن 

نموناه  بشمار می رود .در عوض عکس این موضوع ، سبب جلب حمایر سرمایه های شهر به آن محدوده می گردد .

 های فراوان موجود در سطح شهر تهران موید این امر می باشد .

بطور  اسر .     با آن روبرو می باشند ، عدم حضور در چرخه توسعه شهر های فرسوده  بافریکی دیگر از مسائلی که 

های فرسوده شهر اسر ، عااری از ایان فضااها وکااربری هاا و  مثال جنوب شهر تهران که در بر گیرنده عمده بافر

مثل بازار مبال یافار عملکردهای محرک توسعه شهری و ارزش آفرین می باشد .در مواردی هم که بصورت محدود 
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آباد ، جنوب شهر شاهد حضور این کاربری ها بوده اسر ، روند نوسازی نیز در حوزه بال فصل آن تشدید شده اسر ) 

 (.24-19: 4839عندلیب ، 

های فرساوده ماورد توجاه مادیریر شاهری  هایی که می بایسر در کناربقیه نس  نوسازی بافر لذا یکی از راه حل

اسر .این عامل  راهکارهایی برای طراحی فضاهای عمومی و هدایر این عملکردها به نواحی فرسوده  قرارگیرد ، اتخاذ

سارمایه هاای خارد وکاالن      ی همجوار خود شده و جاذب وزه هابر آن که سبب ارتقای قیمر زمین در حعالوه 

شاده و هادف بزرگتار مادیریر  ها به دنبال دارد ، باعث ارتقای کیفیر زندگی جاری در شهر را به سمر این بافر

اما به عنوان یه اقدام بنیادین بایستی در مقیاس  شهری ، یعنی کاهش فاصله جنوب وشمال را نیز محقق می نماید .

 های جامع و تفصیلی ( نیز تعریف گردد . های توسعه شهری ) همانند طرح کالن ودر سطح طرح

م وافزایش میل و انگیزه ساکنان به نوسازی را وابسته به ایجاد مرد می توان فرایند مشارکربا توجه به آنچه بیان شد ،

به این ترتیب نتیجه اصولی چنین خواهد بود که  های فرسوده دانسر . احساس تعلق به مکان از طرف ساکنان بافر

اقادام، این  ساکنان می شود .تامین فضاهای عمومی شهری وارتقای سرانه های خدماتی باعث ارتقای کیفیر زندگی 

قای شان سکونر را به دنبال داشته ودر نتیجه احساس تعلق به مکان ایجاد می گردد وسرانجام انگیزه ها و میل به تار

 .(24-19: 4839نوسازی در مردم افزایش یافته و جنبه عملی به خود می گیرد ) عندلیب ، 

 

 

دفاتر نوسازی بافر های فرسوده ،  4839فرآیندافزایش انگیزه ها ومیل به نوسازی ،منبع سازمان نوسازی شهرتهران  -نمودار 

 جلد چهارم 

 

 طراحی فضاهای عمومی در بافت های فرسوده 
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ساماندهی فضاهای عمومی بافر های فرسوده ، شامل طراحای کالبادی قسامر هاای مخروباه وفرساوده ، طراحای 

یض وتصحیح کوچه های قدیمی ، طراحی در مرکز شهر ، طراحای در مراکاز محاالت ، طراحای دوبااره خیابانهاا تعر

ومیدان هایی که در بخش قدیمی یا فرسوده واقع شده اند صورت می گیرد و از سوی دیگر احیای کارکردهای موجود 

 اهد بود .، همگام با تغییرات کالبدی خوویا تزریق کارکردهای جدید ومورد نیاز 

های  از آنجا که موضوع اقتصادی و بحث درآمدزایی بافتها ، از جدیدترین مباحث در مواجهه با بهسازی ونوسازی بافر

 فرسوده شهری اسر ، نیاز به بکارگیری راهکارهای مناسب برای ورود سرمایه به درون بافر ، بخش مهمای از طارح

یکی از این راهکارها که در جلب سرمایه گذاری مطرح اسار ، اساتفاده  های احیای بافر فرسوده را شامل می شود .

فضاهای موجود ویا احداث وایجاد ساختارهای میان افزای جدید ، از جانب سرمایه گاذاران بارای کساب اقتصادی از 

 .درآمد اسر 

گااه هاا ،  گردش   رکها وامروزه توسعه وتجهیز فضای باز شهری )فضاهای سبز ، خیابان ها ، میدان ها ،استخرها ، پا

به یکی از محورهای مهم توسعه پایدار تبدیل شده اسر که نقش اساسی در اعتالی کیفیر محایط  سواحل وغیره (

بازیاابی فضااهای شاهری فرساوده و احیاای  ،وحفاظر ارزش های طبیعی و تاریخی شهر ایفا می کنند .از این نظار

) نمایشگاه ها ، بازارهای دائمای       انواع فضاهای عمومی وجمعی جدید  کیفیات انسانی و اجتماعی آنها و نیز ابداع

 وموقر ، پارکهای تفریحی ، پارکهای علمی ، کتابخانه های عمومی و...( موضوعی اسر که ضرورتا به همکاری دانش

ی فضای شاهری و قرنها تجربه بر رابطه میان طراحهای برنامه ریزی شهری و طراحی شهری بطور همزمان نیاز دارد .

ها و حضور افراد در خیابان ومیدان ، بر رابطاه  شکل های زندگی اجتماعی گواهی می دهد ، بررابطه میان ساختمان

های عمومی شاهر و  میان کیفیر هنری معماری وتوجه وعالقه شهروندان به محیطشان و بر رابطه میان شکل مکان

 آرامش و آسایش شهروندان .

.شهر می شود         را شامل ر تجربه ها با مردم در خالل روزشهرها، مجموعه برخورد روابط و سایتجربه آسایش در 

فضاهای  "لیارد یدونالد اپ "زنده برای ایجاد این تجربه های دوسر داشتنی ، موقعیر ومکان هایی را فراهم می آورد .

 نامیده اسر . "یر محیط های دلپذ "عمومی شهری را که موجب پرورش حس آسایش شوند ، 

 اهداف اجتماعی



 

59 
 

امکاان پاذیر      بررسی موفق ترین فضاهای عمومی شهری اروپا ، اهداف وتجربه های اجتماعی را کاه ایان فضااها 

 ساخته اند ، مشخد می نماید :

دسترس در     شد ، به گونه ای ایمن وپاسخگوی تمام اعضای جامعه ، بویژه خردساالن ، بزرگساالن ومعلوالن با  

. 

 استفاده مرتب و دائمی ساکنان را تسهیل کند . 

 باعث شود که افراد احساس بزرگی کنند و حامی مناعر طبع آنان باشد.  

 حس تعلق به جامعه ای با هویر را تقویر کند . 

 حس کنجکاوی و کاوش را برانگیزد . 

 جای گذارد .به یاد ماندنی و ارزشمندی را بر تجربه های 

 و فعالیر های مختلف را تسهیل کند .مردم را هدایر  

 آن مکان را مانند خانه خود احساس کنند .زمینه ای بسازد که افراد،  

 های بصری ، گفتاری و دیداری (. های شخصی را تقویر کند ) ارتباطراههای ارتباط  

در دساتیابی باه ایان  عناصر ومولفه هاایی را کاه، با نگاهی دقیق تر به مفهوم هریه از اهداف اجتماعی فوق الذکر 

البته در بخش های قبلی  .تا یر ویژه ای داشته وموجب مطلوبیر فضاهای شهری می شوند ، می توان برشمرد  اهداف

 شده اسر  :        ، بطور کامل اشاره این عناصر ومولفه ها  به ) راهبردهای توسعه محله ای پایدار (

 افزیش ایمنی و امنیر  

 تنوع وسرزتدگی  ایجاد 

 هویر وخوانایی  

 افزایش پویایی وسازگاری  

 ایجاد احساس تعلق به ساکنین  

 دسترسی های مناسب  ایجاد 
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 در توسعه محله ای پایدار به نمایش درآمده اسر .درتصاویرزیرعناصرومولفه های تا یرگذار    
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-http://www.tomokoایتالیاااااااااااا -ونیااااااااااز -پیااااااااااازای ساااااااااان مااااااااااارکو        

yamamoto.com/photoghraphs/travel/Italy/venice/piazza_san_marco.2011             

 

 

 

 

 

 :http:/spain-holidays-travel.com.2011اسپانیا -مادرید -پالزای مایور       
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 :www.tinypic.i49.com/2011آلمان  –فرایبورگ  –نمایی از فضاهای عمومی محله بادن ورتمبرگ 

 

 

 

 

 

 

 8144http://www.bigphoto.com/Europe/Austria/viennaاتریش :  –وین  -خیابان کارتنر
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 نتیجه گیری  

اطرافشان را در دل خود می بلعد ، وروند سریع شهر به عنوان موجودی زنده رشد می کند ، روستاها ومحیط طبیعی 

تغییر الگوهای سکونتی را در پی دارد . تغییرات مذکور ، در تمام ابعااد زنادگی، شاامل رواباط اجتمااعی ، الگوهاای 
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مولفه هاای  ،با محیط نمود پیدا می کند . لذا در مواجه با تغییرات ، نیاز اسر رویکردی جامعمصرف و ارتباط انسان 

 ادی ، اجتماعی و زیسر محیطی شهر را هدایر کند .اقتص

منابع و حفاظ  الگوی برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ، با اتخاذ سیاسر های مبتنی بر استمرار بهره برداری بهینه از

سرمایه های طبیعی وانسانی  ، پاسخی مناسب به نیاز مذکور اسر ، که تعادل مولفه های تا یرگذار توسعه شهری را 

تضمین می کند . البته همانطور که ذکر شد ، پایداری شهرها در گرو توجه تواماان باه ظرفیتهاای محیطای ، واجازا 

 درونی شهر اسر .

له ملموس ترین جز شهری اسر که ارتباط شهروندان با شهر از طریق آن صورت می گیرد این راستا بی تردید محدر 

دسار  ی ه امی توان به توسعه پایادار محلاان بستر زندگی اجتماعی ساکنین ، ، باتوجه به محالت به عنودر واقع  .

 یافر .

یمی و سکونتی شاد و سرزنده محله پایدار ، محله ای خودکفا اسر که فرصر ظهور احساس های جمعی ، روابط صم

محله پایدار ، هویر مختد به خود دارد و احساس تعلق را در ساکنین ایجاد مای  را برای اهالی خود مهیا می کند .

 نماید .

از کیفیر باالی زندگی ، بهداشر و رفاه برخوردارند . محله پایدار باه گوناه ای برناماه ریازی ها ساکنین این محله 

که ضمن بهره برداری کارآمد از منابع ، حق انتخاب وبهره مندی عادالنه از محیط را باه سااکنین وطراحی می شود 

محله ای زی شهری را به سمر چنین محالتی سوق می دهد ، رویکرد توسعه هد . رویکردی که فرایند برنامه ریمی د

 ح ومورد استفاده اسر .پایدار اسر  که به عنوان یکی از رویکردهای غالب عصر حاضر در شهرسازی مطر

بررسی سابقه تحول و گسترش تهران نشان می دهد که بسیاری از محالت آن در واقع روستاهای اطرافش باوده اناد 

دراین پژوهش هدف بر آن بود تاا باا تمرکاز بار   .که حین گسترش شهر به آن متصل شده و جزئی از آن شده اند 

شناخته شود های فرسوده شهر  اجتماعی مو ر بر پایداری توسعه ، در محلهرویکرد توسعه محله ای پایدار ، معیارهای 

. به این ترتیب پیشنهادات برون رفار از وضاعیر طراحی فضاهای عمومی آن لحاظ شود و در فرایند برنامه ریزی و 

 در قالب پیشنهادات وطراحی فضاهای عمومی آن ارائه می گردد .مسئله دار بافر فرسوده 
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مشااهده مای شاود در عموم بافار هاای فرساوده نجام شده درمورد اندازه وابعاد قطعات وشکل قطعات دربررسی ا  

 افزایش قابل مالحظاه ایفرسوده ، بافر  مناطق دارای  ،میزان ریزدانگی بافر با نزدیکتر شدن به حوزه های مرکزی

 پیدا می کند .

طبقه بنادی    تفکیه قطعات موجود در محدوده طراحی را می توان در دسته های ذیل وتصاویر مرتبط با هر دسته 

 نمود :

 ن گونه قطعات متوسط انادازه باوده و باه متر مربع ( ، ای 811تا  411نظم ) قطعات متوسط اندازه با تفکیه م

ودر کنار یکدیکر باه صاورت مانظم اساتقرار صورت قطعات مستطیل شکل با فرم مشخد هندسی تفکیه گردیده 

شماره یافته و عموما از میزان نفوذپذیری مناسبی در دسترسی به قطعات برخوردار اسر . این گونه قطعات در شکل 

 یه نشان داده شده اسر .

  صاورت قطعات متوسط اندازه با تفکیه نیمه منظم ، این قطعات با قطعات نوع باال شرایط یکسان دارند ولی به

 کل شماره دو آورده شده اسر .در شاین گونه قطعات  مربع هستند که عموما تفکیه نشده اند .

  متر مربع درشر دانه که در شکل شماره سه نشان داده شده اسر ،این قطعات اکثارا باه  811قطعات بیشتر از

کننده هاای محلای      جمع وپخش کاربری های عمومی اختصاص دارد و شکل هندسی مشخصی ندارند ودر کنار 

 را می باشند .خوبی برای توسعه دا موقعیر

  ن قطعات به صاورت قطعاات مساتطیلی شاکل باا فارم متر مربع ، ای 411تفکیه منظم زیر قطعات ریزدانه با

هندسی مشخصی تفکیه گردیده اسر . هم نشینی این بافتها کنار هم ، خط آسمان بسیار نامنظم دندانه ای را پدید 

قاعده خاصی در نحوه جانمایی احجام ساختمانی درون قطعات وجود نادارد. ایان فارم اسر و هیچگونه نظم وآورده 

 قطعات در شکل شماره چهار نشان داده شده اسر .

  متر مربع ، حضور قطعات کوچه مقیاس تجاری واقع در جداره ها  11قطعات تجاری ریزدانه با مساحر کمتر از

صد در صد وسعر قطعه تجاری را حجم پرساختمانی در بر گرفته که  بندی قرارگرفته اند .و کوچه ها جز این دسته 

  به صورت خطی کنار هم در شکل شماره پنج جای گرفته اند .
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. قطعات متوسط اندازه با تفکیه            4شکل    

 : منبع ( مترمربع 811تا  411منظم )                                                                          

 GISشهرداری تهران، واحد                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 تفکیه نیمه منظم  . قطعات متوسط اندازه با8شکل                  

  GIS                 شهرداری تهران ،واحد : منبع                 
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      متر مربع  811. قطعات بیشتراز 8شکل  

 GIS: شهرداری تهران، واحد منبع                                                                   
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 مترمربع    411. قطعات ریزدانه با تفکیه منظم زیر1شکل                        

  GIS: شهرداری تهران ،واحد منبع                       
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 مترمربع  11. قطعات تجاری ریزدانه با مساحر کمتراز 2شکل  

 GIS: شهرداری تهران ، واحد  منبع 

 

 

پاذیری از مهمتارین معیارهاای ناونفوذیاداری کالبادی از جملاه ریزدانگای ، ناپا باید توجه داشر که شاخد هاای

می توانند   بنا  بنا و مصالح  شاخد هایی مانند عمر بنا ، کیفیر  می شوند و محسوب   فرسودگی بافر های شهری

 در شناسایی بهتر بافر های فرسوده کارشناسان را هدایر کنند .

در بررسی ابعاد اجتماعی پایداری محله ، معیارهای هویر وخوانایی ، پویایی وسازگاری ،دسترسی به شبکه وخدمات ، 

هاایی کاه بافار  بدین ترتیاب بخاش تنوع وسرزندگی ، احساس تعلق وامنیر وایمنی برپایداری محله تا یرگذارند.

ای دسترسی به شبکه وخادمات وامنیار وایمنای را فرسوده کمتری دارند به دلیل نوسازبودن ، بسیاری از شاخد ه

درعوض مناطق دارای بافر فرسوده باال ، دارای شاخد های اجتماعی قوی از جمله هویر وخوانایی  دارا می باشند .

  واحساس تعلق در میان ساکنین خود می باشند .
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با اینکه مشکالت شدید کالبدی و ناپایداری یکای از باارزترین  هااین بدان معناسر که در حوزه های فرسوده محله 

ویژگی های آن می باشد ، شاخصه های احساس تعلق ، هویر و خوانایی ، تنوع وسرزندگی باالسر و می توان از این 

و های دسترسی به خادمات  البته به دلیل اینکه شاخد ویژگی های مثبر برای باززنده سازی فضاها استفاده کرد .

شبکه ، پویایی وسازگاری و امنیر وایمنی پایین می باشد ، بایستی در طراحی فضاهای محله تمهیداتی جهر افزایش 

 ایمنی و امنیر ، پویایی و همچنین دسترسی مناسب بر خدمات و شبکه فراهم آورد .

ا توجه به وضعیر افرادی که ب ،در بررسی تا یر وضعیر شغلی براحساس تعلق ، نتایج حاکی از آن اسر که 

شغلی شان زمان بیشتری در محله صرف می کنند ، احساس تعلق بیشتری به محله دارند . لذا پیش بینی 

 فضاهای عمومی که فرصر گذران اوقات فراغر را برای سایر مشاغل در محله فراهم می کند ، مفید خواهد بود .

پیشنهادات ارائه  

 فضااهای ریزی برنامه خصوص در راهبردی پیشنهادات ،  شهری در تهرانمحالت فرسوده  های ویژگی شناخر پیرو

 . شود می ارائه آن سازی باززنده و پایداری بر مو ر اجتماعی معیارهای ارتقا جهر ، محله فرسوده بافر عمومی

 وخوانایی هویر 

  بخش هویر عناصر پیوستگی افزایش جهر در ، محله بندی استخوان تقویر -

 زیسر محیط آالینده های کاربری حذف  -

 محله زیبای ومناظر اصلی دیدهای ، محله شاخد های نشانه وتقویر ایجاد -

 محله ورودی تعریف -

 وسازگاری پویایی 

 مالکیر حقوقی مسائلبه    مربوط مشکالت حل های سیاسر اتخاذ -

 غیرمجاز وسازهای ساخر از جلوگیری -

 محله در گذاری سرمایه جهر در تشویقی های سیاسر اتخاذ -
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 محله ارگانیه و طبیعی ساختار با مصنوع کالبد انطباق ریزی برنامه -

 شهر ونقاط محالت سایر با محله ارتباط جهر ، محلی فرا مقیاس در محله سبز فضاهای طراحی -

 وخدمات شبکه به دسترسی 

 اهالی ونیازهای کمبودها تامین جهر محله بایر فضاهای برای مناسب کاربری تعیین -

 شهری شبکه و محلی خدمات به مطلوب دسترسی جهر در روها پیاده تقویر و تجهیز -

 عمومی ونقل حمل شبکه به دسترسی امکان کردن فراهم -

 تعلق احساس 

 محله لبه و مرز تعریف -

 اهالی در نوستالژیه احساس محرک عناصر طراحی -

 اهالی جهر تجمع و انگیز خاطره فضاهای ایجاد -

 ها وپاتوق رفتارها مکان تقویر -

 وسرزندگی تنوع 

 محلاه فضااهای واز بزنناد قدم ، بمانند محله در را بیشتری زمان افراد که منظور بدین پیاده مکث نقاط تقویر -

 .نمایند استفاده

 اجتماعی برخوردهای افزایش جهر مطلوب باز فضاهای طراحی -

 محلی سرزنده فضاهای طراحی خصوص در موجود پتانسیل از استفاده -

 وایمنی امنیر 

 محله متروک و تردد کم ، ناامن نقاط در روز شبانه ساعات کلیه طول در مستمر های فعالیر بینی پیش -

 وخاک آب کننده آلوده مواد از استفاده کاهش و امنیر افزایش جهر بایر های زمین وضعیر ساماندهی -
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 وپیاده سواره حرکر تداخل از وجلوگیری رو پیاده و رو سواره مناسب طراحی -

 محله امنیر تامین جهر در حفاظتی های شرکر از استفاده -

 

 

 

 

 

 

 

 فهرسر منابع

 

 منابع ومآخذ

 3( سنجش کیفیر زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان ، فصلنامه مدیریر شهری، شماره 4831آسایش، حسین ) .4

 (4، شهرداری تهران)منطقه 4تفصیلی منطقه ( طرح 4839بافر شهر،مهندسین مشاور) .8

( طراحی شهری به سوی یه شکل پایدارترشهر، ترجمه حسین بحرینی، انتشارات شرکر پردازش 4838براندفری، هیلدر) .8

 وبرنامه ریزی شهری
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نی ( شناخر وارزیابی کیفیر محیط شهری در بافر میانی شهرها ، مطالعه موردی بافر میا4838بهرامی نژاد، دهقان) .1

 ، دانشگاه شیرازشهر شیراز

 ( هویر شهر ، نگاهی به هویر شهر تهران ، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران ، نشر شهر4833بهزادفر، مصطفی) .2

(طراحی شهری در بخش مرکزی تهران ، تهران ، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و 4831توسلی ، محمود) .9

 معماری ایران

 فرینش محالت و مکانها در محیط انسان ساخر ، ش، فریادی ، م، طبیبیان ، انتشارات دانشگاه تهران( آ4831چپمن، د ) .3

 ( مرمر شهری ، چاپ سوم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران4834محسن و مقصودی ، ملیحه ) حبیبی، سید .3

 84-84ص ،3( جامعه مدنی و حیات شهری ،نشریه هنرهای زیبا ، شماره 4833حبیبی،سید محسن) .9

 ( بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری ، تهران ، نشر انتخاب4839حبیبی، کیومرث و پوراحمد، احمد) .41

 48( چگونگی الگوپذیری و تجدید سازمان استخوان بندی محله ، نشریه هنرهای زیبا، شماره 4838حبیبی، م ) .44

 زمان ملی زمین ومسکنشهری، انتشارات سا( سرانه کاربری های 4833حبیبی، م ، مسائلی، ص ) .48

 ( سیر تجارت مرمر شهری در ایران و جهان ، تهران ، انتشارات سبحان4839حناچی، پیروز) .48

( دستاوردهای مرمر شهری در ایران وجهان ، نوآفرینی حوزه های درون شهری، 4833خادمی، مسعود و علی پور، روجا) .41

 98و  94ماهنامه شمس، شماره 

 و طبیعر انسانی ، ح ، بهروان ، انتشارات آستان قدس رضوی ( اجتماع محلی4833دیکنز، پ ) .42

 ( جامعه شناسی شهری ، انتشارات دانشگاه اصفهان4838ربانی، ر ) .49

( راهنمای شناسایی و مداخله در بافتهای فرسوده )مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی ایران 4832شفائی، س ) .43

 ان فن وهنر( مهندسین مشاور شاران ، ایده پرداز4831خرداد 

 ( نوسازی بافتهای فرسوده ، سازمان نوسازی شهر تهران4832عندلیب ، ع ) .43

( مرمر شهری ، تعاریف ، نظریه ها ، تجارب ،منشورها و قطعنامه های جهانی ، روشها 4831)حبیبی ، م ،مقصودی ، م  .49

 واقدامات شهری ، دانشگاه تهران ، چاپ دوم

 تهران 1های مدیریر طرح ، شهرداری منطقه  مهندسین مشاور عرصه ، جمع بندی بررسی .81

ای زیبا ، و ارزیابی کیفی ، نشریه هنره ( فضاهای عمومی شهری ، بازنگری4831رفیعیان ، مجتبی و سیفایی ، مهسا ) .84

 82، ص  88شماره 

توسعه ( بررسی ناپایداری های امنیتی کالن شهر تهران براساس شاخد های 4832رهنمایی ،م ، پورموسی، سید موسی) .88

 23پایدار شهری ، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره

 3مروزی ، ماهنامه شهرداری ها شمارها( شهر قدیمی ، زندگی 4833زنوزی، فرخ ) .88
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فرهنگی زمینه ساز توسعه مورد ، دانش آموزان سال  –( بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی 4839ساغری دوز، م ) .81

 ان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهرانچهارم دبیرستان شهر کرج ، پای

 ( روش های تحقیق در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه4833سرمد ، ز ، و بازرگان ، ع و حجازی )  .82

( مطلوبیر سنجی فضاهای عمومی شهری جهر استفاده گروههای خاص اجتماعی )زنان( در الگوی 4831سیفایی ، م ) .89

 حوض ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیر مدرس برنامه ریزی مشارکتی مورد ، میدان هفر

 ( بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ، تهران ، نشر انتخاب4831شماعی، علی و پوراحمد ، احمد) .83

 19(  سابقه نوسازی وبهسازی بافر قدیم شهری در ایران واروپا، ماهنامه شهرداریها ، شماره 4838عربشاهی ، زهرا) .83

 83( محله مسکونی پایدار) مطالعه موردی نارمه ( نشریه هنرهای زیبا، شماره 4832عزیزی ، م ) .89

( گونه شناسی مفاهیم و دیدگاههای توسعه محله ای پایدار، سمینار توسعه محله ای پایدار شهرداری 4838عسگری ، ع ) .81

 تهران

 ، سازمان نوسازی شهر تهران انتشارات ری پور ( دفترهای نوسازی بافتهای فرسوده ، چاپ دوم4839عندلیب ، رضا ) .84

( مقاله جستاری بر نظریات و قطعنامه های مرمر شهری در جهان 4833علی پور، روجا و خادمی ، مسعود) بهمن واسفند  .88

 98و 98و ایران ، نشریه سازمان نظام مهندسی استان تهران )شمس( شماره 

 89امل شکل دهنده آن ، نشریه هنرهای زیبا ، شماره ( مفهوم حس مکان و عو4832فالحر ، محمد صادق ) .88

 88شماره      ( مولفه های سازنده کیفیر محیط شهری ، نشریه صفه ، دانشگاه شهید بهشتی ، 4831گلکار ، کوروش ) .81

 ( طراحی شهری ، ترجمه حسین بحرینی ، تهران ، دانشگاه تهران4839لنگ ، جان ) .82

 ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهراننی ( سیمای شهر، م، مزی4831لینچ ، ک ) .89

( طراحی فضای شهری ، نگرشی بر فرآیند اجتماعی و مکانی ، ترجمه فرهاد مرتضایی ، شرکر 4839مدنی پور، علی ) .83

 48پردازش و برنامه ریزی شهری ، چاپ دوم ، سال 

منطقه یه شهر تهران، مهندسین ( خالصه گزارش طرح تفصیلی 4839معاونر شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ) .83

 مشاور بافر شهر

طرح شناسنامه فرهنگی اجتماعی محله های منطقه چهار شهرداری تهران ، معاونر اجتماعی و (  4833برغمدی ، هادی ) .89

 چهار تهرانفرهنگی شهرداری منطقه 

، پایان نامه کارشناسی ارشد  ( تا یر مخرب محله غربر بر سرمایه اجتماعی اهالی محله خاک سفید4832برغمدی ،هادی ) .11

 واحد رودهن انشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، رشته پژوهش علوم اجتماعی ، د

 ( محیط های پاسخده ، ترجمه مصطفی بهزادفر ، تهران ، دانشگاه علم وصنعر4838ین و همکاران )بنتلی ، ل .14

 دفتر پژوهش های فرهنگی تهران ، تهران ،( تاری  اجتماعی و فرهنگی 4833تکمیل ، همایون ) .18
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 8( چشم انداز شهر/ محله ، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا ، شماره 4831گلکار ، کوروش ) .18

برای کاربرد در طراحی شهری ، نشریه علمی  SWOT)( مناسب سازی تکنیه تحلیلی سوات )4832گلکار ، کوروش ) .11

 14پژوهشی صفه شماره 

 مشاور عرصه( 4833طرح تفصیلی منطقه چهار شهرداری تهران ) .12

 ( مشاور بوم سازگان4833طرح جامع شهر تهران ) .19
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