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  چكيده 
شناسي آباد زرگنده تهران با تأكيد بر رويكرد زيباييله حسندر اين نوشتار و پژوهش به طراحي و نوسازي بافت فرسوده مح

باشد. بدين ترتيب ابتدا بيان پرداخته شده است و هدف از آن ارتقاي كيفيت سكونت، بهبود و زيباسازي محيط در اين محدوده مي
در ابعاد كالبدي و بصري صورت  شناسيو مسائل زيباييبه مشكالت ها با توجه مسئله و ضرورت توجه به نوسازي اين گونه بافت

شناسي به طور گرفته و معضالت موجود در نمونه موردي بيان گرديده است. پس از آن مباني نظري و پيشينه رويكرد زيبايي
تحليلي است، شرح داده شده است و بعد از آن  - خالصه ارائه شده و روش و متدلوژي پژوهش كه از نوع كيفي و با روش توصيفي

هاي اصلي پژوهش پرداخته شده و سپس نمونه موردي پژوهش و مسائل و كليدواژه ادبيات موضوع به ارائه مفاهيمدر بخش 
هاي نظري و امكانات و هاي پژوهش، مهمترين معيارهاي مرتبط با بخشمعضالت آن مطرح گرديده است. در بخش يافته

گيري، چارچوب نظري طراحي پيشنهادي به بحث و نتيجههاي موجود در محدوده مطالعاتي بيان شده و در بخش محدوديت
گشته است. نظري و شناخت نمونه موردي تدوين  ارائه گرديده است. اين چارچوب نظري با توجه به مباحث تحليليصورت مدل 

گوناگون  بندي كار و با توجه به چارچوب نظري طراحي، راهبردها و راهكارهاي پيشنهادي در ابعاددر بخش آخر، يعني جمع
بندي و پالن نهايي پيشنهادي براي بافت فرسوده محله حسن آباد شناسي بيان گرديده و در نهايت قطعهزيبايي - كالبدي و بصري

  است. شده زرگنده تهران، با توجه به ضوابط و راهكارهاي موجود ارائه 
  
  

  شناسي، زيباييزيباييبافت فرسوده، نوسازي،  هاي كليدي:واژه
  
  
  
  
  
  
  



                             
 
 

   
 
 

 
  
  و بيان مسئلهمقدمه  -1

دهند كه به دليل هاي نسبتاً وسيعي از شهرهاي كشور به ويژه شهر تهران را تشكيل ميهاي فرسوده شهري، بخشامروزه بافت
ها عالوه بر مسائل و دار شهرها تبديل شده اند. اين بافتهاي مسئلههاي گوناگون، به بخشوجود معضالت خاص خود در بخش

شناسانه فضاهاي شهري را دچار تنزل ي، ابعاد و كيفيات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهر و به ويژه ابعاد زيباييمشكالت كالبد
گردند. بدين ترتيب از بين رفتن تدريجي خاطرات جمعي و نموده و در نتيجه سبب كاهش كيفيت حضورپذيري در اين فضاها مي

رسد كه باشد. به نظر ميها و كاهش كيفيت آنها ميوجه جدي به اين بافتافول سرزندگي و حيات شهري نيز از عواقب عدم ت
هاي عملكردي، اقتصادي و اجتماعي، هاي فرسوده، عالوه بر ارتقاي مؤلفهبصري منظر شهري در بافت - ساماندهي و طراحي كالبدي

د شد. امري كه امروزه در بسياري از ها با محيط پيرامونشان خواهسبب بهبود كيفيت محيط شهري و هماهنگي اين نوع بافت
بر داشته است. در اين  كشورهاي در حال توسعه و حتي صنعتي در حال اجرا بوده و مداخالت اصولي و كارآمد در اين حوزه را در

جايگاه  هاي فرسوده شهري، ازشناسي و بصري در فرآيند مداخله در بافتها و معيارهاي زيباييبين شناخت و تحليل مطلوب مؤلفه
بصري منظرشهري، بر فرم،  - هاي كالبدياي برخوردار است و اين موضوع به علت تأثير فراوان اين معيارها به عنوان جنبهويژه

  كنندگان از آنهاست.  ها و همچنين تصوير ذهني ساكنان و استفادهكالبد، عملكرد و معنا و مفهوم اين بافت
هاي قديمي و فرسوده موجود در شهر تهران، معضالت و مشكالت يز به عنوان يكي از بافتآباد زرگنده تهران نمحدوده محله حسن

وضعيت اكثر شناسي داشته و برخالف هاي گوناگون كالبدي، عملكردي، اقتصادي، اجتماعي و ... و به ويژه زيباييبسياري در زمينه
درصد از سطح  25- 40بافت فرسوده با پوشش حدود است.  كيفيت محيط و منظرشهري در آن كاهش يافتهمحالت پيراموني، 

همچنين مسائلي همچون عدم توجه به  اين بافت شده است.محله، سبب بروز شكاف طبقاتي، فرهنگي و اقتصادي در بين ساكنين 
وجود  ،فقدان فضاي سبز و باز مناسب، كمبود مبلمان شهري مناسبآن، هاي طبيعي منظر شهري در هاي بصري و پتانسيلجاذبه

رو در معابر اصلي و كاهش ها و يا عدم وجود پيادهروي بعضي از خيابانكم بودن عرض پياده نماهاي شهري نازيبا و ناهماهنگ،
ها در حاشيه معابر و ايجاد مشكل در عبور و مرور، نبود تسهيالت رفاهي ايمني عابران، كمبود پاركينگ و در نتيجه پارك اتومبيل

نيز از ... و هاي تاريخي و فرهنگي موجود در محدوده ه اقشار خاص (كودكان و سالمندان)، عدم توجه به پتانسيلبراي پياده به ويژ
هاي گيري كوچهو در نتيجه شكلبخش  اين. عالوه بر اين، شيب زياد در باشندمهمترين مشكالت موجود در اين محدوده مي

تالش در اين پژوهش باشند. از اين رو گر مشكالت موجود در اين محدوده مياز دي نيزپذيري پلكاني با كيفيت نامناسب و نفوذ
، شناسيزيباييبا تأكيد بر رويكرد ، و ارتقاي كيفيات محيط و منظر شهريارائه راهكارهاي نوسازي بافت فرسوده شود تا با مي

پذيري و ضايتمندي ساكنان، تقويت حضورو گامي مؤثر در جهت افزايش ر يافته و يا بهبود شدهمسائل و مشكالت موجود رفع 
در اين بين سواالتي كه در اين پژوهش مدنظر هستند شامل موارد زير ه شود. برداشت اقشار گوناگون جامعههاي توجه به نياز

   ميباشند:
  ،وان ت، حركتي و ... در محدوده مورد مطالعه چه هستند و چگونه ميبصريمسائل و مشكالت اصلي كالبدي، عملكردي

 آنها را رفع نموده و يا بهبود بخشيد؟ 
 و جاذب اقشار گوناگون شهروندان باشد، توانند بر ظهور فضا و محيطي زيبا كه مناسب هايي ميچه مباني، اصول و راهبرد

 باشند؟تأثيرگذار 
 دوده مورد مطالعه، بر موجود در مح و ... طبيعي ،هاي فرهنگي، تاريخيتوان با استفاده از امكانات و پتانسيلچگونه مي

 افزود؟  زيبايي آنكيفيت منظر شهري و 

هدف اصلي از اين پژوهش، ارتقاي كيفيت سكونت، بهبود و زيباسازي محيط شهري در محدوده است اما اهداف فرعي زير نيز به 
  باشند: هايي از هدف اصلي مدنظر ميعنوان زير مجموعه



                             
 
 

   
 
 

 
  

 و  ر جهت طراحي و ساماندهي محيط و منظر شهري و ارتقاي كيفيات زيباييهاي مؤثر دشناخت مباني و ارائه راهكار
 تعامالت اجتماعي در محدوده مورد مطالعه. 

 موجود در محدوده و در  بصريو  هايي به منظور پاسخگويي به مسائل و مشكالت كالبديشناخت مباني و ارائه راهكار
 فضاهاي شهري آن.  حضور شهروندان درجهت ارتقاي زيبايي محله و افزايش 

هاي توان به لزوم ساماندهي اغتشاشات بصري و معضالت كالبدي موجود در بافتاما در ارتباط با ضرورت انجام اين پروژه مي
ترين ابعاد در ايجاد خاطرات جمعي و حس تعلق در ميان شناسانه محالت به عنوان يكي از تأثيرگذارفرسوده و توجه به بُعد زيبايي

ن و نقش آن در ارتقاي كيفيت محيط و منظرشهري اشاره نمود. البته اين امر از طريق افزايش سطح مشاركت مردم و شهروندا
ها در ها و ابعاد اجتماعي و اقتصادي موجود در اين بافتهاي فرسوده و توجه همزمان به زمينهحضور ساكنان در امر نوسازي بافت

  رد. پذيكنار ابعاد كالبدي و بصري صورت مي
 
  پيشينه پژوهشمباني نظري و  - 2
 

  شناسياي بر زيباييمقدمه -2-1
الطبيعي و اخالقي بر است. از نظر افالطون نظمي مابعد "افالطون"نمود شناسي به طور غير مستقيم اشاره اولين فردي كه به زيبايي

قاً نگامي ارزش حقيقي دارد كه اين نظم را دقيجهان حاكم است كه فيلسوف بايد آن را از طريق تفكر عقالني كشف كند و هنر ه
شناسي تا حدي شبيه به براي اولين بار واژه زيبايي"ارسطو"در زمان نشان دهد يا به ما كمك كند كه در جريان آن قرار بگيريم.

طور كلي ادراك از  كرده و بهمعناي امروزي آن مورد استفاده قرار گرفت. اين واژه هم بر احساس و هم بر ادراك حسي داللت مي
  ). 48 :1392(كريمي مشاور  داده استطريق حواس معنا مي

تري از اين واژه شناسي نيافتاد. اما در اين دوران مفاهيم ملموسبعد از ارسطو تا قرون وسطي اتفاق مهمي در رابطه با مفهوم زيبايي
هاي اين دوره پرداخت؛ هاي دو تن از چهرهرسي انديشهبايد به بر شناسي در قرون وسطيارائه شد. براي بررسي مفهوم زيبايي

شناسي مطرح است اين شناسي بيشتر نمادين بود. آنچه در اين نگاه به زيبايي. تعبير آگوستين از زيبايي"آگوستين و آلويناس"
كند. وي يبايي ارائه ميتري براي زهاي مشخصهاي طبيعي متأثر از زيبايي خداوند است. آكونياس معياراست كه زيبايي پديده

گويند از اين رو ميتماميت (يكپارچگي) يا كمال شي، تناسب يا هماهنگي و وضوح (داند : زيبايي را مستلزم تحقق سه شرط مي
  ).48 :(همان اشيايي كه رنگ روشن و پر تأللو دارند زيبا هستند)

صاحب نظران اصلي اين دوره هستند. هاچيسون اعالم  "ومهاچيسون و هي"شود كهگرايي شناخته ميدوره بعدي با عنوان تجربه
كرد كه منشأ لذت از زيبايي هم در خود شي و هم در وجود ماست. هيوم اين نوع نگاه را گسترش بيشتري داد و دو مرحله ادراك و 

از طريق آن احساسات از  كنيم و مرحله عاطفي، كهعاطفي را تفكيك كرد. مرحله ادراك، كه از آن طريق كيفيات اشيا را درك مي
  ). 48 :(همانيابيم بخش زيبايي، يا احساسات نامطلوب و زشتي را كه از ادراك حاصل شده است، در مي

توان به دو بخش اصلي تقسيم معتقد است كه وظيفه اين علم را مي "جان لنگ"شناسي در رابطه با حدود و موضوع علم زيبايي
  كرد: 

  ادراك يك شي يا يك فرآيند تجربي زيبا يا حداقل خوشايند نقش دارند.  تشخيص و درك عواملي كه در )1
 آيند. شناسي خوشايند به حساب ميهايي است كه از نظر زيباييدرك توانايي انسان براي ابداع جلوه )2

  



                             
 
 

   
 
 

 
  

ارائه شده، توان گفت كه زيبايي هم در صورت و ظاهر و هم در ذهن است. با توجه به نظريات همانطور كه مشاهده شد مي
اي اي از آن مربوط به مباحث معنايي و نشانهاي است كه بخش عمدهشناسي و مفاهيم مرتبط با آن داراي طيف گستردهزيبايي
  است. 

  
  در منظرشهري شناسيزيبايي -2-2

هاي ري همه حسهاي شهبصري و وابسته به زيبايي است؛ با وجود اين تجربه، محيطاً شناسي از محيط شهري اساسدرك زيبايي
به طراحان  "فون مايس"تر از بينايي باشند. توانند مهمگيرد و در بعضي از شرايط شنوايي، بويايي و بساوايي ميما را در بر مي
هاي جاري در فضا و يا هايي كه از عملكردپيچد، بشنويم؛ بواجازه دهيد صدايي را كه در فضاهاي طراحي شده مي "اصرار دارد كه 

هاي بصري در فضاهاي شهري، نتيجه شوند را حس كنيم؛ همچنين عناصر موجود در فضا را لمس كنيم. برتريالح ساطع مياز مص
كنيم، چگونه ادراك ذهني ما از محيط و آگاهي از آن است. بدين معني كه چه محركي آن را باعث شده و چگونه آن را دريافت مي

چگونه اين اطالعات بر فكر و  دهيم و نهايتاًكنيم و آنها را مورد قضاوت قرار مير ميآوري شده را پااليش و تفسياطالعات جمع
شوند كه شناختي به عوامل فرهنگي و اجتماعي مربوط ميهاي زيباييگذارند. عالوه بر عامل شخصي، برترياحساسات ما اثر مي

  . "فراتر از ساليق شخصي است
توانند مردم تجربه مواردي چون موسيقي، ادبيات و هنر را مي كند كهبيان مي بانه شهرسيماي ارزيادر كتاب  "جك نسر"همچنين 

هاي روزمره خود ناگزير از برگزينند اما در مورد شهر چنين امكاني براي افراد فراهم نيست. هر روزه افراد زيادي براي انجام فعاليت
او . شوندكنند و با آن درگير ميهايي از محيط شهري خود را تجربه ميعبور از فضاي شهري اند و در طول اين گذر، به ناچار بخش

شمارد. فضاهاي غير مطلوب از نظر مردم فاقد پنج اصل زير هستند. در هر حضور پنج اصل را در فضاهاي مورد عالقه مردم بر مي
ا، ميزان باز بودن و تعريف شدگي فضا، طبيعي بودن فضا، مدنيت/ قابليت حفظ فض حالت درك بيننده از اصول ياد شده مهم است:
   معناي تاريخي/ محتواي فضا و نظم داشتن فضا.

هاي زيادي در مورد اين مسئله كار كرده و نشان داده نيز چارچوب ترجيح محيطي افراد را برشمرده است و سال "استفان كاپالن"
  ه صورت زير خالصه نمود : توان خصوصيات ادراكي در منظري با حد باالي زيبايي را باست كه مي

 همبستگي : توانايي ديدن و درك الگوي ذاتي منظر (متضاد آشوب). )1
 اند. پيچيدگي : گستره عناصر مختلف يك شي يا منظر كه محرك حسي )2
 توان آنها را همزمان درك كرد.هايي از منظر كه نميمرموز بودن : جنبه )3

و فراگير با محيطي است كه ما از اجزاي طبيعي آنيم. هنگامي كه احساسات  ، زيبايي پيوندي چند حسي"سايمون بل"بنا به نظر 
تواند بسيار قوي و داراي تحريكات ذهني ارزشمندي باشد. زيبايي يا تعالي زيبايي يا تعالي در حد بااليي باشد، تجربه زيبايي مي

در منظري با كيفيات همبستگي، پيچيدگي و  تواند احساس لذتي روزمره و معمولي در اطرافمان باشد كه بيشترين حد آنمي
توانيم عوامل زير را با يكديگر تركيب كنيم تا به مرموز بودن است. از نظر او به منظور مشخص نمودن جايگاه خود در اين زمينه مي

  زيبايي و تعالي در محيط و منظرمان معنا بخشيم:
هاي متفاوت و متضاد با هم تعريف ها و اليهمقياس تنوع/ پيچيدگي: كه بر حسب پيچيدگي و از طريق عناصري با )1

 شود. مي
 باشد. همبستگي: كه بر حسب ساختار منظمي كه در آن كل، مهمتر از اجزاي فردي آن است، قابل درك مي )2
 روح مكان: كيفيت خاصي از منحصر به فرد بودن منظر را به همراه دارد.  )3



                             
 
 

   
 
 

 
 

بستگي است ولي نميتوان تمام آن را همزمان ادراك كرد. اين موضوع ما را به مرموز بودن: به اين معنا كه منظر داراي هم )4
 كند. كشف مناظر تشويق مي

ها در رابطه با مقياس انسان ديده هاي چندگانه: وقتي است كه در الگوي منظر سلسله مراتب يا طيفي از مقياسمقياس )5
 شود. مي

شوند تا كيفيات انتزاعي خود را افزايش دهند. هنگامي كه همه قدرت: تركيب عوامل فوق كه موجب تقويت يكديگر مي )6
  ). 124- 126 :1386(بل  قدرتمند است عوامل از لحاظ كمي حضور داشته باشند، حاصل زيبايي، تا حد امكان

هاي نبهكند كه از تداخل عناصر حسي با جاي را مطرح ميشناس معاصر آمريكايي، كيفيت ويژه، زيبايي"يوريكو سيتو"همچنين 
تواند به عنوان يك بعد قوي زيبايي به شمار رود ولي اي از حس مكان است و اغلب ميشود. اين كيفيت تجربهاجتماعي ايجاد مي

توانند موجب ارتقاي زيبايي از ادراك حسي اوليه به چيزي با معنا هاي اجتماعي، مينيازمند سطحي از آگاهي است. آگاهي و جنبه
  ).93 :همان(و ارزشمند شوند 

با  ،ها استها و مكاشفهاي از كششمجموعه عاًكند كه اين تجربه نوهاي بصري منظر شهري بيان ميدر باب جنبه "گوردن كالن "
اي را در كشش بين اينجا و آنجا ديد و اين موضوع را مورد توجه قرار شود. او اهميت ويژهها ايجاد ميجذابيتي كه به وسيله تضاد

هاي يط شهري بايد از نقطه ديد شخص در حال حركت طراحي شود. اين مسئله به ايجاد تصاوير ذهني متعدد از محيطداد كه مح
هاي هاي ارزيابي زيبايي بر اساس مفهوم ديداز جمله معيار شود.هاي متفاوت حركت است منجر ميشهري كه ناشي از سرعت

  ) : 127- 129 :1389 (متوليباشد تيابي به آنها به شرح زير ميهاي مربوط به منظور دسمتوالي گوردن كالن و شاخص

باشد. توالي در انديشه كالن با ترين معيار در تجربه زيبايي يك منظر مي: از نظر گوردن كالن توالي كليديتوالي فضايي )1
ي ايستا و پويا و ... هايي همچون محصوريت، ايجاد موانع ديد، نظم و تناسب، فضاهاشاخص .يابدمفهوم حركت ارتباط مي

  در دستيابي به توالي فضايي مؤثر هستند.  
باشد. از نظر كالن اين : معيار پيچيدگي به معناي هماهنگي، تنوع و گوناگوني ايجاد وحدت در مناظر شهري ميپيچيدگي )2

نوع در مسير، هايي همچون تنوع در قلمروها، تشاخص معيار باعث تحريك حس بصري و ارتقاي كيفيت فضا خواهد شد.
  هاي اين معيار هستند. آمدگي و عقب رفتگي، منظر پنهان شده و ....  از جمله شاخصپيش

هاي مورد نظر شاخص كند.: اين معيار به تحريك حس اكتشاف در فضا با ايجاد جذابيت فضا براي ناظر اشاره ميشگفتي )3
  باشند.  اري، انتظار، انحراف، ايجاد سايه روشن و ... ميبراي دستيابي به شگفتي در فضا مواردي همچون تأكيد، نشانه گذ

شناسي منظر شهري وجود دارد پردازان مختلف، معيارهاي گوناگوني در ارتباط با زيبايي همان گونه كه مشخص است، از ديد نظريه
توان باعث افزايش ابعاد ارها ميكه به نوعي بيشتر آنها دروني و از نوع ادراكات حسي انسان هستند. با در نظر گرفتن اين معي

  شناسانه فضاهاي شهري شده و در نتيجه ادراكات ذهني و حسي شهروندان از محيط زندگيشان را ارتقا داد.  زيبايي
  
 روش و متدلوژي پژوهش - 3

ين پژوهش داراي ا ديگر يتحليلي انجام شده است. به بيان - و به روش توصيفي گرفتههاي كيفي قرار اين پژوهش در زمره پژوهش
هاي پيرامون مفاهيم مورد نظر از با روش توصيفي به بيان ديدگاهابتدا . در سطح نظري تدو سطح نظري و عملي (طراحي) اس

اي، روش توصيفي و با استفاده از مطالعات كتابخانهدر مرحله بعد با استفاده از و  پرداخته شده زيباييشناسي و جمله زيبايي
اين  در نهايت و است هاي محدوده مورد مطالعه در محله زرگنده پرداخته شدهت ميداني، به شناخت ويژگيمشاهده و مطالعا

  گشته اند. تطبيقي ارزيابي  - به روش تحليليروش تحليل يكپارچه و از طريق تكنيك سوات، ها بر اساس ويژگي



                             
 
 

   
 
 

 
  

طراحي موجود در آن، با توجه به كليه نتايج حاصل چارچوب نظري و به ويژه معيارهاي تحليلي مدل  در سطح عملي (طراحي)،
آباد هاي طراحي و نوسازي بافت فرسوده محله حسنند و از طريق آنها راهبردها و سياستاستخراج شده ا هاي قبليشده از بخش

آيند انجام اين پژوهش را نشان شناسي، ارائه گشته اند. در ادامه نمودار ارائه شده در زير، فرزرگنده، با در نظر گرفتن رويكرد زيبايي
  داده است. 

  

  
  ) فرآيند انجام پژوهش (منبع: نگارندگان)1شكل (

  
هاي اجرايي و ابزار مختلفي استفاده شده است. در بخش اول در اين پژوهش در مراحل مختلف، بنا به مقتضيات هر بخش، از روش

اي استفاده شده است و از طريق مراجعه به كتب، سنادي/ كتابخانهنظري اختصاص دارد، از روش ا پيشينه و كه به بررسي مفاهيم
مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اند و در نهايت با زيبايي، بافت فرسوده و نوسازي شناسي، مقاالت و منابع اينترنتي، مفاهيم زيبايي

  وهش استخراج شده است. براي اين پژآوري شده نتيجه حاصل از اطالعات جمعتوجه به همه موارد ذكر شده، 
زرگنده تهران در بخش شناخت، متكي بر استفاده از دو  آبادبافت فرسوده محله حسندر ادامه، بررسي محدوده مورد مطالعه يعني 

كيفي است. در مرحله  - ها و آمار و اطالعات) و مطالعات ميداني از طريق روش تفسيريها، عكسروش اسنادي (مراجعه به نقشه
و با توجه به كليه نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل اطالعات مرحله شناخت صورت گرفته است ، ز طريق تكنيك سواتبعد و ا
هاي طراحي هاي اوليه پژوهش، يعني مباني نظري و شناخت و تحليل محدوده مطالعاتي، چارچوب نظري طراحي و معياربخش

  مرتبط با محدوده مورد نظر تدوين گرديده اند. 
  



                             
 
 

   
 
 

 
  

توجه به معيارهاي طراحي بدست آمده از چارچوب نظري و با درنظر گرفتن اهداف مدنظر در طراحي اين بخش نهايي نيز با در 
- شناسي، راهبردها و سياستمحدوده و همچنين با توجه به شناخت مسائل و معضالت موجود در اين بافت به ويژه از بُعد زيبايي

هاي فرادست اين شخص گرديده اند و با توجه به ضوابط تجميع و طراحي مالك عمل طرحهاي طراحي و نوسازي بافت فرسوده م
  آباد زرگنده ارائه شده است. بندي نهايي و پيشنهادي در محدوده بافت فرسوده محله حسنبافت، قطعه

  
  و تعريف مفاهيم كليديادبيات موضوع  -4
  

   شناسيزيبايي مفهوم -4-1
شود كه برگرفته از تفكري انتزاعي يا تخصصي در مورد آثار هنري است. ماهيت نسبت داده مي شناسي به لذتي حسيزيبايي
دانند، ارتباط شود و شناخت درست آن با فرهنگ نخبگان و كساني كه ارزش آن را ميشناسي اغلب به درستي درك نميزيبايي

  نزديكي دارد. 
ن اولين كسي مطرح است كه براي تبيين موضوعات مرتبط با ادراك م) به عنوا 1714 - 1762، فيلسوف آلماني ("بومگارتن"

اي مستقل در فلسفه معرفي شناسي را به مثابه رشتهشناسي استفاده كرد و زيباييزيبايي به عنوان بحثي فلسفي، از واژه زيبايي
در ارتباط با  ).143 :1392زاده  (نقي شناسي به طور عام اصطالحي مربوط به شناخت و درك مفاهيم زيبايي استنمود. زيبايي

ها از قرارگيري در محيط يكنواخت و غير متنوع احساس طلبي است. انساناي كه بايد مدنظر قرار گيرد، تنوعشناسي نكتهزيبايي
گردد. با افزايش گوناگوني در فضاهاي شناسانه در محيط ميكنند و اين موضوع سبب كاهش حس زيباييخستگي و ماللت مي

  توان به تنوع بصري و در نتيجه افزايش زيبايي و ادراك شهروندان از محيط دست يافت. ري ميشه
معتقد است كه اين نياز در بعضي افراد وجود دارد. اين گونه افراد با  "مازلو"باشد، ترين نياز ها مينياز به زيبايي جزء ناشناخته

يابند. در تعريف اين نياز سه موضوع ارزش، لذت و تعجب ي زيبا، بهبود ميشوند و با قرار گرفتن در محيطديدن زشتي، بيمار مي
طلبي است. شناسي مورد توجه قرار بگيرد تنوعاي كه بايد در مبحث زيباييمهم است. همان طور كه قبالً نيز بيان شده است، نكته

يباترين منظره يا اثر هنري باشد. درك نمايد؛ اگر چه محيط او زانسان از يكنواختي محيط احساس ركود و افسردگي مي
هاي ما را در هاي شهري همه حسبصري و وابسته به زيبايي است؛ با وجود اين تجربه، محيطساً شناسي از محيط شهري اسازيبايي
  د. تر از بينايي باشنتوانند مهمگيرد و در بعضي از شرايط شنوايي، بويايي و بساوايي ميبر مي

  
   باييزي مفهوم -4-2 

اي تعريف شده است كه عشق و احساسات انسان را نسبت به خود  هاي فارسي، زيبايي به حالت و كيفيت نيكو و زيبندهدر فرهنگ
انگيزاند. در فرهنگ معين آمده است كه زيبايي، عبارت است از نظم و هماهنگي كه همراه با عظمت و پاكي در شي وجود بر مي

  به همين جهت .آورد و آن امري است نسبيكند و لذت و انبساط پديد ميت عالي انسان را تحريك ميدارد و عقل و تخيل و تمايال
ها و احساسات دروني در شناسي علم الجمال دانسته اند كه درباره مجموعه انفعاالت، كششاي از روانشناسي را رشتهزيبايي

  كند. مواجهه با جمال و زيبايي، گفتگو مي
ايي از نظرهاي گوناگون و متنوعي قابل انجام است كه اين موضوع به تناسب عوامل ادراكي انسان و ادراكات حسي و بندي زيبرتبه

هاي ديگر، مراتب بنديشود. كه البته گاهي بنا به نظرات و تقسيمبندي ميهاي محسوس و معقول طبقهعقلي او، به دو گروه زيبايي
هاي حيات انسان (ساحت كنند. همچنين به تناسب ساحتبندي ميفرمي و نمادين نيز طبقهو انواع زيبايي را به سه گروه حسي، 

  كنند.  مادي، ساحت نفساني و معنوي)، ادراكات خاص آنها وجود دارد كه مراتب خاصي از زيبايي را ادراك مي



                             
 
 

   
 
 

 
  

ستفاده شده عبارتند از : انساني، ظاهري، هايي كه براي زيبايي ابه طور كلي مجموعه مراتب زيبايي يا به عبارتي صفات يا نام
صوري، محسوس، بصري، مادي، كمي، كيفي، نمادين، طبيعي، هنري، رواني، معقول، روحاني، باطني، معنوي و الهي. كه هر مكتب 

مراتب زيبايي هاي مختلف دانش بشري (هنر، فلسفه، عرفان و علم)، تعدادي از آنها را به عنوان فكري (و پيروان آن مكتب) يا رشته
بندي خويش قبول كنند. البته ممكن است كه افرادي، برخي از مراتب مذكور را در طبقهو زيبايي مورد نظر خويش معرفي مي

  نداشته باشد. 
  

  شناسانه فضاي شهريو تحليل زيبايي ادراك زيبايي شهر -4-3
عريف هستند. يك مكتب عوامل ادراكي در زمان ادراك را رسد كه به طور كلي دو مكتب فكري براي درك زيبايي قابل تبه نظر مي

داند. با توجه به منابع دريافت اطالعات مدنظر دارد و ديگري عوامل غير ادراكي مثل فرهنگ، دانش علمي و الگوها را مؤثر مي
گيرند و با توجه به ادراكات بيني و فرهنگ او سر چشمه ميهاي انسان كه از جهانانسان، با مدنظر قرار دادن آرمان و ايده آل

توان عواملي را به عنوان عوامل ادراك زيبايي معرفي نمود كه برخي از آنها شامل مواردي همچون وحدت، تجرد، حيات، انسان، مي
 ها، ممارست، كرامت انسان،ها، تخيل ناظر، تعصبات، ارزشتناسب، رنگ، حس كمال، ارتباط با تاريخ، كمال مطلوب، ارضاي نياز

گذاري، توجه به كليت، اقناع ادراكات حسي، نماد و نشانه و رمز و معنا، تازگي و طراوت، سليقه، شلوغي و ازدحام، آگاهي ارزش
  باشند. ها ميدادن، مبرا بودن از زشتي

دام، در هر زمينه و از هايي را معرفي كرد كه هر كشناسانه يك فضا، مستقل از نوع و مرتبه زيبايي، ميتوان معياربراي تحليل زيبايي
 هابيني و فرهنگ و متناسب با هر مرتبه از زيبايي، معاني خاص خود را خواهند داشت. كه برخي از اين معيارمنظر هر جهان

تناسب، حد، اندازه، تعادل، پاكي، هماهنگي، معنويت، ارتباط با طبيعت، هويت، وحدت، امنيت، علم و آگاهي، معنادار  "عبارتند از : 
ودن، احساس تعلق، فقدان احساس غربت، قانونمندي، ذكر و يادآوري، هدايت، احساس ارتباط با جهان هستي، نورانيت، عدم ب

  ). 157 -158 :1392(نقي زاده  "تسلط مصنوع و ماديت بر انسان، مقياس انساني و دوري از زشتي
  

  بافت فرسوده مفهوم -4-4
هاي مناسب، شود كه به دليل فرسودگي كالبدي، فقدان دسترسيوني شهرها اطالق ميهايي از محدوده قانبافت فرسوده به عرصه
پذير بوده و از ارزش مكاني، محيطي و اقتصادي نازلي برخوردارند. پيامد هاي شهري و تأسيسات كافي، آسيبخدمات و زيرساخت

هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و تأسيساتي مانيپذيري و ايمني و نيز نابسافرسودگي بافت، با كاهش و يا فقدان شرايط زيست
  قابل مشاهده است. 

هكتار آن به  3268هكتار بوده كه  14792هاي ناپايدار هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، وسعت پهنهمطابق با شاخص
رسوده مصوب شده و نيازمند مداخله دليل داشتن هر سه شرط فرسودگي (ناپايداري، نفوذناپذيري و ريزدانگي)، به عنوان بافت ف

هاي شهري هاي فرسوده، بلوكها در نيمه جنوبي شهر قرار دارد. مبناي شناسايي بافتهماهنگ و جدي است. بخش اعظم اين بافت
  است. 

  
  نوسازي مفهوم -4-5

ودگي نسبي كالبدي، سبب ولي فرسكردي مناسب و مؤثر برخوردار باشد شود كه فضاي موجود، از كارنوسازي زماني انجام مي
  كاهش بازدهي و كارايي آن شده باشد. 

  



                             
 
 

   
 
 

 
  

 معرفي محدوده مورد مطالعه  - 5
محله زرگنده تهران در منطقه سه شهرداري تهران واقع شده است كه از شمال به بزرگراه صدر، از جنوب به خيابان ظفر، از غرب به 

هاي ها تا حدود زيادي محدوده را از قسمته در اين ميان بزرگراهشود كبزرگراه مدرس و از شرق به خيابان شريعتي ختم مي
  شمالي و غربي جدا نموده اند. 

  

  
  (منبع: نگارندگان) آباد زرگنده تهرانمحدوده محله حسن) 2شكل (

  
ن با نام آقديمي و تاريخي  به عنوان بافتو واقع شده ، در محدوده مياني محله زرگنده در اين پژوهشمحدوده مورد مطالعه 

هاي شهري گشته آيد كه امروزه به دليل عدم رسيدگي مطلوب، دچار فرسودگي در كالبد و بدنهبه شمار مي "آباد زرگندهحسن"
هاي محله زرگنده و از جنوب به خيابان به ميانه شرق، از خيابان دليري بهاز غرب دانشگر، خيابان  به از شمالاست. اين محدوده 

است  آباد زرگندهدر بافت فرسوده و قديمي حسنموجود ترين معابر ترين و اصليود. خيابان عمراني از قديميشمنتهي ميراجيان 
  باشد. شناسي نيز دچار معضالت و مسائل بسياري ميكه عالوه بر فرسودگي و افول كيفيات كالبدي، از بُعد زيبايي

  
    بررسي كيفيات كالبدي و بصري در محدوده  -1- 5

هاي بافت قديمي و فرسوده محدوده به ويژه در پيرامون محور عمراني، عمر به مطالعات صورت گرفته، بسياري از ساختمانبا توجه 
، در محله زرگنده تهران باشند. همچنين در كليت بافتطوالني و كيفيت نامناسبي داشته و نيازمند نوسازي و بازسازي مجدد مي

  انه و با طبقات متوسط هستند. درصد از ابنيه موجود درشت د 50حدود 



                             
 
 

   
 
 

 
  

بست و يا پلكاني در البته در بافت فرسوده اين موضوع كامالً برعكس است و قطعات ريزدانه، متراكم و ناپايدار و معابر كم عرض، بن
، ندهزرگ آباده طور كلي ميانگين مساحت قطعات در بخش حسنبسطح اين بخش قرار گرفته اند و نيازمند ساماندهي ميباشند. 

سال دارند كه بيشتر اين بناها در بر خيابان  30درصد از بناهاي موجود در آن قدمتي بيش از  61حدود و  مترمربع است 120
درصد آنها تخريبي و  52اصلي عمراني قرار گرفته اند. همچنين سطح قابل توجهي از ابنيه موجود در بخش حسن آباد، يعني حدود 

  فرسوده اند.
جذاب، به ويژه در مجاورت خيابان عمراني كه از ميان بافت نماهاي شهري نامطلوب، ناهماهنگ با يكديگر و غير ها ووجود بدنه

هاي اي مصالح متنوع، با رنگباشد. به گونهترين معضالت بصري در اين محدوده ميفرسوده عبور نموده است، يكي از اصلي
ايجاد تخريب و آلودگي، سبب كاهش كيفيت بصري در محدوده  اند و يا در اثر گر قرار گرفتهناهماهنگ و نامطلوب در كنار يكدي

دهي مطلوب بر روي ها و فقدان پوشششده اند. همچنين جانمايي نامناسب تأسيسات مكانيكي و الكتريكي بر روي نماي ساختمان
ي منطقه سه شهر تهران، ضوابط تشويقي بر اساس طرح تفصيلآنها نيز از عمده معضالت بصري قابل مشاهده در اين بافت است. 

توان گامي مؤثر در بازسازي و نوسازي اين بخش از بافت كه با عمل به آنها مياست هاي فرسوده ارائه گرديده نوسازي در بافت
فرصت ، به صورت يكپارچه، مهمترين نقاط قوت، ضعف، )1(جدول شماره  در ادامه جدول سوات زير. محدوده مورد مطالعه برداشت

هاي موجود در اين بافت فرسوده توان به امكانات و محدوديتو تهديد موجود در محدوده را نشان داده است كه از طريق آنها مي
  هاي بعدي از آنها استفاده نمود. پي برد و در بخش

  

  
  (منبع: نگارندگان) هاي با اولويت مداخله در بافت فرسودهمحدوده) 3شكل (

  



                             
 
 

   
 
 

 
  
  

  (منبع: نگارندگان)تحليل يكپارچه محدوده مورد مطالعه با استفاده از تكنيك سوات ) 1( جدول

  

  هديدت  فرصت ضعف  قوت
گرايش به نوسازي ســاختمانهاي  )1

قــديمي در بافــت فرســوده توســط 
  هاي اخيرمردم و در طي سال

وجود نماهاي شهري متنوع بــه  )2
  دليل استفاده از سنگ، آجر و ... 

برخــــــورداري ســــــاكنين از  )3
ــاخت ــافي و زيرس ــهري ك ــاي ش ه

  متناسب 
 -وجود مناظري زيبــا در كوچــه )4
  سن آبادهاي موجود در بافت حپله
وجود فضاهاي سبز خصوصــي و  )5

تأثير مثبت آنهــا بــر منظــر فضــاي 
  عمومي معابر

  

نفوذپذيري پــايين و فشــردگي در  )1
هاي غربــي، متــراكم و قــديمي بخش
 بافت 

ريزدانگي باالي قطعــات محــدوده )2
  آباد زرگندهحسن

عدم تناسب بــين عــرض معــابر و  )3
هــايي از ها در بخــشارتفاع ساختمان

  و ايجاد محصوريت بااله محدود
هــاي عمر بــاالي ابنيــه در بخــش )4

فرســوده و قــديمي و وجــود بناهــاي 
  فاقد اسكلت در ميان آنها

ــودن  )5 ــاال ب ــودگي بســيار و ب فرس
 50درصــد ناپايــداري بناهــا (حــدود 

  درصد) در محدوده 
ــاي  )6 ــودن كيفيــت نم نامناســب ب

ــژه در  ــه وي ــاختمانها ب ــي از س برخ
  هاي قديمي بافتبخش

فرسودگي شديد و قــدمت بــاالي  )7
ــات و ــهري در  تأسيس تجهيــزات ش

  محدوده 
هــاي بصــري در وجــود آشــفتگي )8

هاي شهري محــدوده (از طريــق بدنه
ــفتگي  ــا  آش ــات نامناســب و ي الحاق
بصري شــبكه بــرق رســاني و ...) بــه 
ــي همچــون  ــم محل ــابر مه ــژه مع وي

  عمراني
وجود آشــفتگي در خــط آســمان  )9

ــ ــابر مح ــون برخــي از مع دوده همچ
  محور عمراني 

كمبود مبلمان در فضاهاي مكث  )10
و تردد در محورهاي اصلي محدوده و 

  تنوع كم آنها
هــا كمبود نقاط عطف و ميدانگاه )11

  (فضاهاي باز عمومي) در محدوده 

ــودن  )1 ــاوم ب ــاكنين از نامق درك س
ابنيه، فرصتي در جهت نوســاز بافــت 

  فرسوده 
بــه تمايــل برخــي از ســاكنين  )2

هـــا در  ســـاخت و تجميـــع پـــالك
سازهاي جديد و افزايش مشاركت در 

  محدوده بافت فرسوده 
اعطـــاي تــــراكم تشــــويقي در  )3

محدوده در ازاي عقب نشيني پالكها، 
فرصتي در جهت افزايش نفوذپذيري 

  در بافت فرسوده 
هـــاي امكـــان ايجـــاد پشـــتوانه )4

ــت در  ــديريتي در باف ــادي و م اقتص
هــاي محــرك جهــت ايجــاد كــاربري

  توسعه و نوسازي
هــا در محــور وجود رشته قنــات )5 

ـــاي  ـــوان محوره ـــه عن ـــي ب عمران
اكولوژيـــك موجـــود در محـــدوده و 
ــاي  ــاي فض ــت ارتق ــتي در جه فرص

  گردشي در آن 
هــا فرصــتي در پلــه -وجود كوچه )6

  اي در بافتجهت ارتقاي هويت محله
  
  

وجود بناهاي ناپايدار در محدوده،  )1
تخريــب شــديد و  تهديدي بــر وقــوع

حادثه در اثر قرارگيــري در محــدوده 
  هاحريم گسل

ايجاد خســارات بســيار بــه دليــل  )2
رســاني در عدم وجود فضاهاي امــداد

ــاورت  ــه در مج ــوع زلزل ــورت وق ص
  بافتهاي در معرض تخريب

غلبه توده بر فضا بــه دليــل نــوع  )3
ـــان ـــاز آپارتم ـــاخت و س ـــا و س ه

  هاي جديدساختمان
هاي ســطحي بــه ريخته شدن آب )4

ــي،  ــان عمران ــات در خياب ــير قن مس
هــاي زيــر تهديــدي بــر آلــودگي آب

  زميني در محدوده 
ــا  )5 ــاعي ب ــات اجتم ــاد تعارض ايج

نـــواحي اطـــراف در صـــورت عـــدم 
رسيدگي مناسب بــه وضــعيت محلــه 

هــاي قــديمي و به خصوص در بخش
  فرسوده 

ــك  )6 ــه ي ــي ب ــذر عمران ــديل گ تب
 خيابان عبوري، در اثر كاهش حضــور

هــا و در نتيجــه كــاهش هويــت پياده
  محلي در بافت

وجود ســاخت و ســازهاي بــدون  )7
ــداره  ــفتگي ج ــم و آش ــابطه و نظ ض
برخي از معابر و گذرها، تهديــدي بــر 
كــــاهش زيبــــايي و مطلوبيــــت 

  منظرشهري محله 
مخدوش شدن سيماي بافــت بــا  )8

هــايي بــا مصــالح احــداث ســاختمان
  ناهماهنگ 

جذابيت  وجود فضاهاي سبز فاقد )9
ــاهش  ــت الزم و ك ــري و مطلوبي بص

هــا در ايمني و امنيت حضور خــانواده
  آنها



                             
 
 

   
 
 

 
  

  نوسازي و بهسازي بافت فرسوده در محدوده مطالعاتيضوابط  -2- 5
د زرگنده تهران، به منظور تجميع قطعات در اين بافت، ضوابط مشخصي ارائه گرديده آبابا توجه به طرح منظرشهري محله حسن
  است كه در ادامه به آنها اشاره شده است. 
طبقه مجوز  4مترمربع تا  300طبقه و براي قطعات باالتر از  3مترمربع حداكثر تا  300به طور كلي براي قطعات با مساحت زير 

(طرح  "شودهاي فرسوده، يك طبقه مازاد بر تراكم مجاز قائل ميقرارگيري اين ملك در بافت شود كه در صورتساخت داده مي
دهنده ضوابط و ارتباط مساحت و عرض معبر با تراكم پيشنهادي در نشان ،2شماره جدول  ).53 :2جلد  ،منظرشهري محله زرگنده

  محدوده است. 
  

   آباد زرگندههادي در بافت فرسوده حسنارتباط مساحت و عرض معبر با تراكم پيشن) 2جدول (
  )53 :2: طرح منظرشهري محله زرگنده، ج(منبع

  ملك واقع در بافت فرسوده در حالت عادي عرض  مساحت قطعات
  طبقه 5  طبقه روي پيلوت 4حداكثر   متر 12باالي   متر 300باالي 

  طبقه 4  طبقه روي پيلوت 3حداكثر   متر 12زير   مترمربع 300زير 
  

شود و بايد تجميع صورت بگيرد. در مترمربع جواز ساخت داده نمي 50به قطعات زير  ،اس ضوابط طرح تفصيلي منطقه سهبر اس
آنكه اين ضابطه  با وجودهاي همجوار وجود دارد كه هاي تشويقي مواردي همچون ترغيب مالكين جهت تجميع پالكبين سياست

توان در جهت بهبود وضعيت كالبدي و هاي فرسوده، ميريزدانه بودن و فشردگي بافت به دليل اماباشد، ها ميمتعلق به كليه بافت
هاي آباد زرگنده، لزوم استفاده از طرحبندي آنها مؤثر واقع گردد. لذا به دليل ريزدانگي باال در محدوده بافت فرسوده حسندانه

 1395ت ارتقاي كيفيت مسكن ساكنين عمل نمايد. تا پايان سال تواند به عنوان گامي مؤثر در جهتجميع اجتناب ناپذير بوده و مي
ه.ش به بعد، اين عدد به 1400مترمربع است و از سال  250ه.ش، حداقل مساحت حاصل از تجميع در بافت فرسوده اين محدوده 

  خواهد رسيد. نيز  مترمربع  500
  

   آباد زرگندهرسوده حسنارتباط مساحت و عرض معبر با تراكم پيشنهادي در بافت ف) 3جدول (
  )54 :2: طرح منظرشهري محله زرگنده، ج(منبع

  مساحت  
  مترمربع 200 1390تا پايان سال

  مترمربع 250 1391-1395
  مترمربع 300 1396-1400
  مترمربع 500 به بعد1401

 
 هاي پژوهشيافته -6

 واژهشناسي و ساير كليداي مدنظر در ارتباط با رويكرد زيباييهاي مباني نظري و ادبيات موضوع، مهمترين معيارهبا توجه به بخش
  باشند: هاي اين پژوهش، شامل موارد زير مي

  ) حضور طبيعت6تناسبات و هماهنگي                                                    )1
  نظم و تعادل بصري ) 7) مقياس انساني و محصوريت                                           2



                             
 
 

   
 
 

 
  
  
  ) پيوستگي و تداوم8) خوانايي و وضوح                                                        3
  ) معنويت و معنادار بودن9) هويت                                                                     4
  ) خاطره انگيزي10                        ) جذابيت بصري و دلپذيري                   5

همچنين با توجه به بخش شناخت محدوده مطالعاتي و تحليل يكپارچه صورت گرفته از طريق جدول سوات ارائه شده، امكانات و 
  باشند: محدوديت اصلي در محدوده مطالعاتي، به شرح مي

  :  امكانات

 محدوده يبرا ويژه هويت ايجاد جهت آنها از ادهاستف امكان و بافت در طبيعي يهاپتانسيل وجود 
 نياز مورد يها يكاربر به هاآن اختصاص و مجدد ساخت و تخريب امكان و فرسوده يهاساختمان وجود 
 نياز در محدوده  مورد يهازيرساخت و وجود تأسيسات 
 يشهردار و خصوصي بخش توسط هاطرح و هاپروژه بودجه تامين 
 سرزنده مركز يك ايجاد و امكان مذهبي و تفريحي فرهنگي و ،يتجار مراكز مجاورت 
 فرهنگي - ساكنين و افزايش تعامالت اجتماعي با مشاركت جهت مساجد، مانند مذهبي يهاپايگاه از استفاده 
 انساني و نيروي كار در جمعيت ساكن در محدوده  ينيرو وجود 
 آباد و حل مسائل و مشكالت موجود در بافتحسن مشاركت در نوسازي بافت فرسوده به ساكنين از برخي تمايل  

  : هامحدوديت

 هايي از آنزياد در بخش شيب و گسل در اطراف محدوده وجود 
 هايكاربر از برخي وجود دليل به محدوده در الزم اجتماعي كنترل وجود عدم 
 هاهايي از آنها و فرسودگي بخشقسمت برخي در كافي يهازيرساخت و تأسيسات وجود عدم 
 نماي شهري كيفيت يارتقا قوانين ياجرا بر نظارت عدم وجود 
 معابر و تداخل حركت سواره و پياده در برخي مسيرها از برخي به سواره تردد امكان عدم 
 سواره و پياده تردد كردن محدود و محدوده اصلي معابر كم عرض 
 مالكين رضايت كسب و الزم يفضا كمبود دليل به معابر تعريض يدشوار 
 پيوسته يهاروپياده وجود عدم دليل به پياده تردد يدشوار 
 هاي نوسازي بافت فرسوده حسن آبادطرح ياجرا در ساكنين از برخي يهمكار عدم 
 عدم وجود هماهنگي ميان اقشار گوناگون ساكن در محدوده از لحاظ اقتصادي و اجتماعي 

  
 گيريبحث و نتيجه -7

هاي پژوهش پرداخته شده چارچوب نظري طراحي با توجه به يافته تحليليابتدا به ارائه مدل  گيري،در اين قسمت به عنوان نتيجه
است و در نهايت از  اصول و معيارهاي طراحي پيشنهادي در آن براي بيان راهبردها و راهكارهاي پيشنهادي استفاده خواهيم كرد. 

پيشنهادي براي چارچوب نظري در نوسازي تحليلي العاتي، مدل با توجه به مباني نظري و اطالعات مرتبط با شناخت محدوده مط
  است.هاي طراحي، اصول طراحي و معيارهاي شناسي، مشتمل بر مؤلفهآباد زرگنده با رويكرد زيباييبافت فرسوده حسن

  



                             
 
 

   
 
 

 
  
دوده مطالعاتي حنظري و ادبيات موضوع و همچنين شناخت مسائل و مشكالت شناخته شده در م اين چارچوب، بر اساس مباني 

  باشد: تدوين گشته است و به صورت زير مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (منبع: نگارندگان) مدل تحليلي چارچوب نظري طراحي در پژوهش) 4شكل (
  
  

  



                             
 
 

   
 
 

 
  

ي گونه كه از اين مدل مشخص است، معيارهاي بدست آمده در چارچوب نظري طراحي، تلفيقي از مباحث مرتبط با نوسازهمان
شناسي هستند و در كنار يكديگر و به صورت منسجم ارائه گشته اند. بدين ترتيب از اين هاي فرسوده و رويكرد زيباييبافت

  نيز استفاده نمود.  شناسيزيباييهاي فرسوده ديگر با تأكيد بر رويكرد توان در طراحي بافتچارچوب مي
  
  بندي و ارائه راهكارهاي پيشنهاديجمع - 8

ارائه شده از چارچوب نظري طراحي و امكانات و  تحليليت با توجه به هدف اصلي طراحي در اين پژوهش و با توجه به مدل در نهاي
هاي طراحي آباد زرگنده، اهداف خرد، راهبردها و سياستهاي بدست آمده در بخش شناخت محدوده بافت فرسوده حسنمحدوديت

مطرح گرديده  4ول شماره شناسي، در جدسازي اين بافت با تأكيد بر رويكرد زيبايي(راهكارها) پيشنهادي به منظور طراحي و نو
توان به طراحي مطلوب و زيباسازي اين محدوده دست يافت. ها و راهكارهاي طراحي پيشنهاد شده، مياست كه با توجه به سياست

  طراحي مطرح شده در چارچوب نظري است. قابل ذكر است كه راهبردهاي ارائه شده در اين بخش، كامالً مرتبط با اصول
  

  هاي طراحي در محدوده (منبع: نگارندگان)اهداف، راهبردها و سياست) 4جدول ( 

  هاسياست راهبردها اهداف خرد  اهداف كالن

) ارتقاي 1
كيفيت سكونت، 

بهبود و 
زيباسازي 

  محيط شهري

) نوسازي و 1
مقاوم سازي بافت 
فرسوده و بهبود 

وضعيت 
  ساختاري آن

) تشويق ساكنين به نوسازي 1
ابنيه فرسوده موجود در بافت 

از آنها در  حسن آباد و حفاظت
مقابل بالياي طبيعي، با توجه به 
درك ساكنين از نامقاوم بودن 

  هاي موجودساختمان
  (راهبرد انطباقي)

  سازي ساكنين بافت از عواقب احتمالي عدم نوسازي در محدوده ) آگاه1
) حمايت فكري از ساكنين جهت تشويق به نوسازي و بهسازي ابنيه 2

  قديمي
ها و جلسات توجيهي و حضوري در خصوص نوسازي شگاه) برگزاري نماي3

  بافت حسن آباد
  رساني سوانح در محدوده) تقويت سازمان خدمات4
) استفاده از تسهيالت تشويقي جهت نوسازي و تجميع بافت فرسوده در 5

  محدوده

) بهسازي و نوسازي ابنيه 2
فرسوده و ناپايدار در بافت 

يش محدوده و در جهت افزا
  ايمني ساكنين در آن

  (راهبرد انطباقي)

هاي داراي بيشترين معضالت و خطرات ) در اولويت قرار دادن محدوده1
  احتمالي در نوسازي

هاي نوسازي شده، به سازي زمين و افزايش فضاهاي باز در بخش) آزاد2
  منظور تأمين خدمات و فضاهاي سبز مورد نياز

ها و در ر محدوده، در ازاي عقب نشيني پالك) اعطاي تراكم تشويقي د3
  جهت افزايش نفوذپذيري در بافت

هاي سازي بناهاي نزديك مسيل زرگنده با بهره گيري از آئين نامه) مقاوم4
  شهرسازي و معماري

  

هاي اقتصادي ) تأمين پشتوانه3
و مديريتي در جهت نوسازي در 

  هاي فرسوده موجودبافت
  ي)(راهبرد انطباق

گذاري در داران خرد وابسته به بافت، جهت سرمايه) جلب حمايت سرمايه1
  محل خودشان

هاي محرك توسعه در محدوده گذاري جهت اجراي پروژه) جلب سرمايه2
  هاي فرهنگيهمچون مجموعه

مندان ) تشكيل شوراي نوسازي محل، متشكل از معتمدين محل و عالقه3
  دودهبه مشاركت در مسائل مح

هاي با گيري از وام) ارائه تسهيالت جهت نوسازي بافت فرسوده با بهره4
  بهره كم



                             
 
 

   
 
 

 
  
  

   هاي طراحي در محدوده (منبع: نگارندگان)اهداف، راهبردها و سياست) 4جدول (ادامه 

  
  
  
  
  

  هاسياست راهبردها اهداف خرد  اهداف كالن

) ارتقاي 1
كيفيت سكونت، 

بهبود و 
زيباسازي 

  محيط شهري

) بهبود 2
كالبد و ارتقاي 

فضاهاي 
شهري در 
  محدوده

) زيباسازي و بهبود كالبد و 1
هاي شهري در محدوده و به بدنه

منظور كاهش اغتشاشات بصري 
  موجود

  (راهبرد انطباقي)

) تعيين تراكم مجاز مسكوني با توجه به عرض معابر و الزامات 1
  محصوريت و رعايت مقياس انساني در محدوده

ت تجميع قطعات ريزدانه داخل بافت فرسوده و ايجاد ) تالش در جه2
  دانه و نفوذپذير در آنقطعات درشت

) ايجاد هماهنگي و تناسب در اجزاي بدنه معابر محدوده به ويژه محور 3
مخدوش عمراني، از نظر تقسيمات، خط طبقه همكف، رنگ و نوع 

  مصالح
يجاد نظم و ) تقويت و ارتقاي كيفيت بصري محيط از طريق ا4

  پيوستگي در بدنه معابر محدوده
) حفظ و ايجاد ديدهاي ويستاي طوالني در مسيرهاي پياده محور 5

  محدوده به ويژه محور عمراني
هاي همساز با بناهاي همجوار و ايجاد تعادل بصري و ) طراحي بدنه6

  تنوع در خط آسمان معابر محدوده
كننده سيماي بدون ضابطه و مخدوش ) جلوگيري از ساخت و سازهاي7

  بافت
) ساماندهي تأسيسات شهري ناموزون و آشفته در سراسر معابر 8

  محدوده

) ساماندهي فضاهاي شهري و 2
افزايش فضاسازي مثبت و كارآمد 

هاي گوناگون به منظور در بخش
ايجاد توازن فضايي در سرتاسر 

محدوده و جلوگيري از غلبه توده 
  بالعكس بر فضا و

  )(راهبرد تدافعي

) ايجاد تنوع فضايي و جذابيت بصري با استفاده از عناصر طبيعي در 1
  معابر محدوده همچون محور عمراني و دليري

ها به منظور تعيين قلمروهاي فضايي در ) استفاده از تنوع در كفسازي2
  محدوده

-ا ساير بخشمرتبه و ناهمگون ب) جلوگيري از ساخت و سازهاي بلند3
  هاي بافت در محدوده

- ) ايجاد تناسبات فضايي ميان فضاهاي عمومي و خصوصي در بخش4
  هاي گوناگون محدوده

گيري از طراحي خالق و هره) ب3
منحصر به فرد در جهت افزايش 

  كيفيت بصري در محدوده
  (راهبرد انطباقي)

  ي محدودههاي عموم) طراحي فضاها، ابنيه و آثار هنري در عرصه1
  هاي اصلي بافت) استفاده از نورپردازي شاخص در بناها و محدوده2

هاي شهري مطلوب در هماهنگي با يك طرح ) طراحي منظر و مبلمان3
  كلي و پرهيز از اغتشاش و چندگانگي



                             
 
 

   
 
 

 
  

  بندي و پالن پيشنهادي محدودهقطعه -8-1
هاي پيشنهادي در ضوابط بندي نهايي و پالن پيشنهادي محدوده مطالعاتي، تركيبي متعادل و با توجه ويژه به مساحتقطعه

قت گرديده گيري از موارد زير دبندي نهايي محدوده، به بهرهباشد. در قطعهآباد زرگنده مينوسازي و بهسازي بافت فرسوده حسن
  است:

  
 هاي موجود در بافت فرسوده و تبديل آنها به قطعاتي بزرگتر؛تجميع و نوسازي قطعات كوچك و پالك 
  متر در تمامي محدوده؛ 6تعريض معابر كم عرض و به ويژه معابر كمتر از  
 هاي ناموزون، نامتقارن و غير ايمن در محدوده؛ساماندهي و اصالح فرم كالبدي تقاطع 
  هاي گوناگون محدوده؛هاي پنهان و غيرقابل دفاع در بخشبردن گوشهاز بين  

بندي نهايي محدوده، با تغييرات بسياري مواجه گرديده و بافت فشرده و ريزدانه اين بخش از با توجه به موارد ذكر شده، قطعه
(تصوير  زير همچنين با توجه به تصوير فته است.محدوده مطالعاتي، به وضعيت مطلوبي دست پيدا كرده و نفوذپذيري آن افزايش يا

  ، تغييرات ايجاد شده در پالن پيشنهادي محدوده مطالعاتي، در مقايسه با پالن وضع موجود آن قابل مشاهده است.)5شماره 

  

 
  (منبع: نگارندگان) بندي در محدوده مطالعاتي پيش و پس از اجراي طرح پيشنهاديوضعيت قطعه) 5شكل (

  
  



                             
 
 

   
 
 

 
  

ارتقــاي توجه به تمامي موارد ذكر شده در اين نوشتار و پژوهش و با مدنظر قرار دادن هدف اصــلي از انجــام آن يعنــي در نهايت با 
رسد كه در طول پژوهش به تمامي سواالت مطرح شده در بخش بيان مســئله كيفيت سكونت، بهبود و زيباسازي محيط، به نظر مي

مسائل و مشكالت اصلي موجود در محدوده، بيان اصول و راهبردهاي ظهور فضــا پاسخ داده شده است و عالوه بر بررسي و شناخت 
هاي موجود در محدوده به منظور ارتقاي كيفيــت و محيطي زيبا و جذاب براي اقشار گوناگون شهروندان و نحوه استفاده از پتانسيل

رهــاي طراحــي و ســاماندهي محــدوده مــورد دستيابي به اهداف فرعي اين پژوهش از جملــه ارائــه راهكامواردي چون منظرشهري، 
اصــول و  گونه كه پيش از ايــن نيــز بيــان گرديــد؛همان پذير گشته است. همچنينمطالعه و ارتقاي كيفيت زيبايي در آن نيز امكان

اده هــاي مشــابه قابــل اســتفشناسي در ســاير پــژوهشأكيد بر رويكرد زيباييمعيارهاي طراحي و نوسازي محدوده مورد مطالعه با ت
  ميباشد. 

     
  منابع مورد استفاده  - 9

 . تهران ،»طرح منظر شهري محله زرگنده« ،)1388( ،مهندسين مشاور ،ابردشت .1
   .انتشارات دانشگاه تهران، تهران ،ترجمه بهناز امين زاده ،»منظر، الگو، ادراك و فرآيند« ،)1386، (بل، سايمون .2
 ،پژوهشي باغ نظر - فصلنامه علمي ،»شناسي شهريها در زيباييشها و رورويكرد« )،1392، (كريمي مشاور، مهرداد .3

  . 47- 56:  ، سال دهم24شماره 
هاي متوالي (نمونه بررسي و سنجش كيفيت زيبايي در منظر شهري بر اساس مفهوم ديد« )،1389متولي، مسعود، ( .4

 . 123- 139:  5شماره  ،آرمانشهر معماري و شهرسازي فصلنامهدو ، »موردي مسير گردشگري دارآباد تهران)
انتشارات جهاد  ،تهران ،»ها)تحليل و طراحي فضاي شهري (مباني، تعاريف، معيارها و شيوه«)، 1392، (نقي زاده، محمد .5
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