تصوير4
Pic 4

80

شماره ،18بهار1391

شهرسازی
نوین،
راهیبه
سویایجاد
محالت
پایدار*
خلی�ل حاجیپ�ور ،دکت�ری
شهرسازی ،اس�تادیار و عضو
هیئت علمی دانشگاه شیراز.

khajipoor@gmail.com

عم�اد کتابچ�ی ،کارش�ناس
ارش�د شهرس�ازی ،گرای�ش
برنامهری�زی ش�هری و
منطقهای ،دانشگاه شیراز.

Emad.ketabchi@gmail.com

محم�د حس�ینپور ،دکتری
شهرسازی ،اس�تادیار و عضو
هیئت علمی دانشگاه شیراز.

m_hossainpour53@hotmail.com

تصوی�ر  : 4محالت س�رزنده
شهرس�ازان نوی�ن تم�ام
اجتماع�یـ
معیاره�ای
اقتص�ادی و زیس�تمحیطی
پای�داری را در خ�ود دارد.
مأخذ :

www.allthingsmamma.com.
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social, economical and
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چكيده  :شهرها و واحدهاي خردتر آن چون محالت ،همچون ارگانيسمي زنده و پويا
هس�تند که در بستر تغییر و تحوالت بس�یاری قرار میگیرند ،لذا نظریات و راهکارهای
متفاوتی برای هدایت این تغییرات پیشبینی میش�ود تا ش�هر و زندگی انس�انها در
زمان حال و آینده با مش�کل مواجه نش�ود .در دهههای اخیر رشد فزاینده برنامههای
توس�عه ،منجر به هشدارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شد؛ لذا در پاسخ به
بحرانهای ایجاد شده ،رویکردها و مفاهیم جدیدی در حوزههای مختلف شهری مطرح
میش�ود .امروزه توس�عه پایدار به عنوان یکی از این رویکردها در تمامی ابعاد اجتماع
مد نظر اس�ت .برای حرکت در این مس�یر و نیل به اهداف آن ،میبایس�ت راهکارهایی
اتخاذ ش�ود .با توجه به اینکه در دهههای اخیر تأکید بر محالت و اجتماعات محلهای و
ش�روع برنامهریزی از این س�طح ،در شهرها مطرح است (رویکرد پایین به باال) ،به نظر
میرس�د که توجه به معیارهای پایداری در محالت و برنامهریزی به منظور توس�عه در
س�طح محله ،راهکاری مناسب برای ارتقای کیفیت آنهاس�ت .در ضمن به نظر میرسد
ک�ه به دلیل برخ�ورد با محیط کوچکتری از اجتماع ،پیادهس�ازی این اصول به مراتب
عینیتر و ملموستر باشد.
در ای�ن می�ان شهرس�ازی نوین به عن�وان رويك�ردي جديد در شهرس�ازي ،طيفي
کام�ل از برنامهريزي و طراحي ش�هري تا معم�اري را در نظر ميگيرد که در پاس�خ به
محالت ناپایدار به وجود آمده ،شکل گرفت .اهميت بررسي و تحليل اين الگو ،به دليل
تأثيرگ�ذاري آن بر برنامهريزي در تمامي س�طوح ،و در نظر گرفتن مس�ایل اقتصادی،
اجتماعی و زیس�تمحیطی اس�ت .ضمن آنكه اصول ارایه ش�دة اين نظريه ،در توسعه
ش�هري ،توس�عههاي جديد ،توس�عههاي درونزای بافت و به خصوص در برنامهريزي
محالت شهري ،اهمیت قابل توجهي دارد .به نظر میرسد که اصول مطرح شده در این
رویکرد ،رابطه تنگاتنگی با معیارهای پایداری داشته باشد.
روش پژوه�ش در اي�ن مقال�ه ،توصيف�يـ تحليلي اس�ت .جم�عآوري اطالعات ،بر
پاي�ه مطالعات كتابخانهاي اس�ت و به تفس�ير معيارهاي پاي�داري در محالت ،و اصول
نوشهرسازي و نهايت ًا مقايسه تطبيقي آنها با یکدیگر میپردازد .نتيجه آنكه بكارگيري
اصول شهرسازی نوین در محالت ،راهكاري به سوي پايداري آنهاست.
واژگان کلیدی  :محله ،پایداری ،شهرسازی نوین ،توسعه پایدار.
تصوی�ر  : 2اختلاط کاربریهای
عموم�یـ خدمات�ی در فواص�ل
کم�ی از خانهه�ا موج�ب
پیادهم�داری س�اکنان و محیط
زیس�ت س�المتر در محلات
شهرسازان نوین میشود .مأخذ :
www.newurbanismblog.com.
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Pic2. Mixed public uses
in a short distance from
homes result walk ability
and healthy environment
in New Urbanists’ communities. Source: www.
newurbanismblog.com.

مقدمه
در فرایند توس��عه شهري ،با دگرگون شدن شهر و به تبع
آن محالت ش��هري ،ديدگاههاي مختلف در رابطه با ش��هر و
محل��ه نيز در بس��تر تحولي عظيم قرار گرفت ه اس��ت .پس از
دهههای  80و  90میالدی ،نظریات جديدی بعد از گسترش
و تروی��ج مفاهيم پسامدرنيس��م ،مانند توس��عه پايدار تحت
تأثیر موج جدید شهرنش��يني در دنیا مطرح ش��ده است .در
ای��ن موارد ،عمده تمرکز به توجه مجدد به انس��ان و کیفیت
زندگی او ،خرده فرهنگها و محدوديت منابع زیستمحیطی
مثل زمين ،برقراری عدالت بین نسلی و درون نسلی معطوف
ش��ده که شهرسازی را به س��وي نگرشهاي جديدي در امر
توسعه سوق داده است .تالش تمامي اين نگرشها جلوگيري
از اتالف منابع و عدم مخاطره آنها برای آیندگان است.
گرچ��ه مقوله پاي��داري ،بس��يار ايدهآلگرايانه اس��ت ،اما
جامعيت آن و طیف وس��یعی که در نظر میگیرد ،قابل طرح
در س��طوح مختلف ش��هر از جمله محالت است .با توجه به
طرح موضوع توسعه پایدار شهری در ادبيات نوین شهرسازي
و توجه وسيع به آن ،مالحظه برنامهريزي و طراحي مبتني بر
پايداري در س��طح محالت ،در سالهاي اخير ،موضوعي مهم
به شمار ميآيد .چرا كه در سطح خردتر ،دستیابی به اهداف،
ملموستر است.
در این میان ،شهرسازی نوین امروزه به نوعی ،هدایت نسل
پس��تمدرن برنامهریزان و طراحان شهری را بر عهده دارد و
به دنبال باالبردن کیفیت و استاندارد زندگی در شهرهاست.
شهرسازی نوین در عین حال ،توجه ويژهاي به برنامهریزی و
طراحی در س��طح محله و واحد همسايگي دارد و بسياري از
راهكاره��اي آن در جهت ارتقاي ابعاد مختلف محالت اس��ت
که در قرابت با معیارهای پایداری محالت نیز قرار میگیرد.
نگاهی به مفهوم پایداری و توسعه پایدار در شهر
ريشه نگرش توسعه پايدار به نارضايتي از نتايج توسعه و رشد
اجتماعيـ اقتصادي در شهرها از منظر اکولوژیک باز ميگردد؛
لذا پایداری تبدیل به یکی از نگرانیهای رش��تههای مختلف از
جمله شهرسازی شد (كريمي و توكلينيا.)81 : 1388 ،
توس��عه پايدار به معن��اي برآوردن نيازهاي کنونی نس��ل
حاضر ،بدون آس��یب رس��اندن به توانايي نس��ل آينده براي
ب��رآوردن نيازهايش اس��ت ( .)WCED, 1987از این زمان،
بحث به كار گرفتن و مديريت منابع قابل تجديد به ش��رطي
كه منابع آينده صدمه نبينند ،مورد توجه قرار گرفت (نوريان
و ديگران.)1387 ،
1
در بیانیه کمیسیون برانت لند  ،توسعه پایدار به عنوان تنها
مسیری است که بحث بین توسعه و محیط طبیعی را مشخص
میس��ازد .با توجه به اینکه در دهه  60بحثهای اصلی توسعه
بر توس��عه اقتصادی متمرکز بود که خود به فرس��ودگی منابع
طبیعی منجر میشد ،در اواخر دهه  70و در دهه  80بحثهای
اصلی توسعه بر اثرات منفی توسعه اقتصادی بر محیط زیست
از طریق توجه به مش��کالت آلودگی و تغییرات جهانی محیط
زیست تمرکز کرد (.)Jenkins, et al. 2007: 185
حفاظت از منابع طبیعی که در دهههای نخستین طرح این
مقول��ه مورد توج��ه بود ،از دههه��ای  80و  90جای خود را به
وضع قوانین اصالح��ی ،انعطافپذیری و کارایی داد .از دهه 90
نگاه توسعه پایدار و بحث جوامع پایدار ،جایگاه ویژهای پیدا کرد
(.)Mazmanian & Kraft, 1999
به طور کلی ،نگرش توسعه پايدار بر اين اصل استوار است
ك��ه فناوري نميتواند كاهش منابع طبيعي را جبران س��ازد؛
چرا كه س��رمايه طبيعي مکمل س��رمايه انسانساخت است.
در اين راستا ،سازمان ملل از مباني و ديدگاه مفهومي توسعه

پايدار حمايت ميكند و راه دستيابي به توسعه پايدار را وجود
بستههاي فرهنگي مناسب ميداند كه با ارتقاي سطح آموزش
و آگاهي مردم ميتوان به آن دست يافت (کیانی.)1383 ،
اص��ل هش��تم بيانيه ري��و 2نیز بي��ان ميكند  :ب��ه منظور
دستيابي به توس��عه و كيفيت باالتري از زندگي براي تمامي
مردم ،دولتها ميبايست الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف را كم
و متوقف كنند و سياس��تهاي جمعيتي مناسب را ارتقا دهند
(.)The Rio Declaration, 1992
بر این اس��اس ،چهار مش��خصه توس��عه پايدار را ميتوان
چنین دانس��ت  :بهرهوري (پويایی سيس��تم) ،عدالت (توزيع
عادالنه فرصتها) ،انعطافپذيري (ترميم يا نگهداري س��طح
به��رهوري در بينظميها) و ثبات (ظرفي��ت جامعه در ادامه
اس��تفاده)؛ (قرخلو و حسيني )1386 ،نتیجه آنکه يك الگوي
توس��عه ،باي��د قابليت س��ازگاري و انطباق در گس��ترهاي از
تغييرات اجتماعي و اقتص��ادي و ارزشهاي فرهنگي جامعه
در يك بازه زماني را داشته باشد.
توس��عه پايدار درمييابد كه توس��عه اقتصادي و اجتماعي
سالم و بيعيب ،بدون محيط زيست سالم ،امكانپذير نيست
و برعكس ،محيط زيست سالم با توسعه معيوب،مورد تهديد
قرار ميگيرد .به بيان ديگر،استفاده ،حفاظت و ارتقاي منابع
محل��ه با حفظ فرايندهاي زيس��تمحيطي كه زندگي به آن
وابس��ته اس��ت منجر به افزایش كيفيت كلي زندگي در حال
حاضر و آينده میش��ود ( .)Riddle, 2004: 15بنابراین در
این نگاه میبایس��ت چگونگي تأثيرگذاري مؤلفههای مختلف
كه ش��هر و محله را به سيستمي يكپارچه تبديل ميكند ،در
نظر گرفته شود.
پایداری محله و محله پایدار
محالت ،س��اخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل میدهند.
اگرچه زندگی روزمره مردم در مقیاس محله به طور محسوسی
قابل درک بوده و آن را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما ابعاد توسعه
پایدار محلی هنوز مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار نگرفته است
و این در حالی است که محالت ،محدودههایی هستند که ابعاد
مسایل در آنها کام ً
ال ملموس است (عزیزی.)1385 ،
البته در حوزه برنامهریزی ش��هری ،محالت مورد توجه قرار
گرفتهان��د که از آن جمله میت��وان به برنامهریزی محلهـ مبنا
اشاره کرد که مبتنی بر پایداری و در جستجوي تعامل اجتماعي
است؛ رویکردی هماهنگكننده که كمتر به مداخالت كالبدیـ
فضایي پرداخته و با نگاهی فرايندگرا به پايداري تصميمات در
سطوح مختلف خواهد انجاميد (حاجیپور.)1385 ،
ب��ا تم��ام این تفاس��یر میت��وان گف��ت  :توس��عه پايدار
كوچكترين پاره شهري ،توسعه پايدار محلهاي است .توسعه
پايدار در مقياس محل��ه به معناي ارتقاي كيفيت زندگي در
آن ش��امل همه ويژگيها و اجزاي زيستمحيطي ،فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي بدون ايجاد مانعي براي نسل آينده است
(هودسني.)20 : 1384 ،
به لحاظ تاریخی در  ،1994کنفرانس ساالنهای در شیکاگو
به نام «اتحادیه مدیریت شهرها /بخشهای جهانی» ،3شامل
بخشی به نام «برنامهریزی محالت پایدار» بود .این اصطالح،
توس��ط شهرسازان نوین آمریکا بدین گونه تفسیر شد " :یک
محیط انس��انی مناس��ب رش��د و ترقی ،درون یک اکولوژی
حفاظ��ت ش��ده" .در  ،2004اداره معاون��ت نخس��ت وزیری
بریتانیا ،4شعار "س��اخت محالت پایدار" را سرلوحه کار خود
قرار داد .گزارشی که برای این سازمان تهیه شد ،محله پایدار
را چنین تعریف میکند " :برآوردن نیازهای متنوع زمان حال
و آینده س��اکنان ،فرزندانش��ان و دیگر کاربران؛ مشارکت در
ایجاد کیفیت باالتر زندگی و ایجاد فرصتها و گزینههای متنوع

و دستیابی به اهداف با کاراتر کردن استفاده از منابع طبیعی،
ارتق��ای محیط طبیع��ی ،ترقی اتحاد و س��ازگاری اجتماعی و
تقویت داراییهای اقتصادی" (.)Cowan, 2005: 386
«لینچ» با برشمردن هفت محور عملکردی یک شهر خوب،
(سرزندگی ،معنا ،تناسب ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی
و عدال��ت) محله خوب و پایدار را س��کونتگاهی میداند که
س�لامت و بهزیستی ساکنان آن تأمین باشد .از جمله عوامل
مؤثر در س��رزندگی محالت ،وج��ود فضاهای عمومی جذاب
است که روی ذهن افراد تأثیرگذار باشد (لینچ.)1970 ،
«بارتون» اصول ششگانه ذیل را برمیشمرد و سپس بر پایه
آنها اهدافي در راس��تاي پايداري محله در سه زمينه فرهنگیـ
اجتماعي ،اقتصادي و زيس��تمحيطي مطرح ميکند" :مداخله
عوام��ل ذينفع ،افزايش اس��تقالل محلي ،همپيون��دي ،تنوع،
پاسخدهي به مكان و قطعيتپذيري" (.)Barton, et al. 2003
از دی��دگاه «عزی��زی» اصول و معیاره��ای پایداری محله
عبارت اس��ت از " :هویت و س��رزندگی ،پویایی و س��ازگاری،
تنوع ،دسترسی و تراکم و ظرفیت قابل تحمل محله" ()1385
از دیگ��ر معیارهای مرتبط میتوان به محرمیت ترافیکی (در
ارتباط با دسترسی) ،همبستگی اجتماعی ،اختالط کاربریها،
امنیت روانی و تعلق مکانی اشاره کرد (انصاری.)17 :1387 ،
گ��زارش«اگان» 5عناصر یک محله پایدار را چنین تعریف
میکند  .1" :حکمروایی (کارا ،با مش��ارکت س��ازگار ،معرف
نمایندگ��ی و رهب��ری عم��وم) .2 ،ویژگیه��ای اجتماعی و
فرهنگی (اجتماعات باطراوت ،هماهنگ و سازگار) .3 ،مسکن
و محیط س��اخته ش��ده (محیط انسانس��اخت با کیفیت در
کنار محیط طبیع��ی) .4 ،اقتصاد (اقتصاد محلی متنوع و در
حال ش��کوفایی) .5 ،محیط طبیعی (فراهم کردن مکانهایی
به منظور زندگی در طبیعت با محیط دوس��تانه)  .6خدمات
(دامنه کاملی از خدمات عمومی ،خصوصی و اختیاری مناسب
و در دسترس برای همه)" (.)Cowan, 2005: 386
در ادام��ه میبینیم که تمام معیارهای پایداری محالت به
نوعی در اصول شهرسازی نوین تعبیه شده است (تصویر .)1
تبیین مفهوم شهرسازی نوین (شهرسازی پایدار انسانگرا)
پس از دوران مخرب رواج مدرنيس��م در دهه  80میالدی
تعداد زی��ادی از معماران و شهرس��ازان آمريكايي در ارتباط
با فرس��ودگي و زوال مراكز ش��هري و افزايش جوامع محلي
پراكن��ده ،مبتني بر وس��ایل نقلی��ه و داراي فاصل��ه با مراكز
شهري ،نگران و ناراضي بودند (بصیرت.)1386 ،
نبود يك مركز شهري واحد و يك مقياس انساني ،آلودگي
هوا ،وجود ترافيك در ش��بكههاي دسترس��ي به دليل دوري
محل كار از س��كونت و جداييگزين��ي كاربريها ،هدر رفتن
قس��مت اعظمي از سرانه كاربريها به منظور تخصيص براي
ش��بکه دسترس��ی ،از جمله مشكالت ايجاد ش��ده و عوامل
ناپایداری شهرها و محالت بودند (.)Katz, 2001
در سالهاي پاياني دهه  80و ابتداي دهه  90ميالدي اين
نارضايتي منجر به ظهور نهضت شهرس��ازی نوین ش��د .واژة
«نوین» تالش دارد تا نشان دهد كه اصول سنتي شهرسازي
مثل تنوع ،زندگي خياباني و مقياس انس��اني در حومهها پير
و فرتوت شدهاند (.)Calthrope & Fulton, 2001: 279
معموالً جنبشهای این عصر که ظهورشان عمدتاً مبتنی بر
مشکالت حومهنشینی در آمریکا بود ،چون شهرسازی نوین،
توس��عه پایدار ،رشد هوشمند و  ،...هریک جنبهای متفاوت از
مفهوم توس��عه درونزا و میاناف��زا را بیان میکنند و از مبدأ
مشترکی منتج میشوند (شریفیان.)48 :1389 ،
شهرسازی نوین ،گروهي از متخصصان رشتههاي مختلف
علمي را گرد هم جمع كرد كه از ويراني ناشي از پراكندهرویي

ش��هری 6در ع��ذاب بودند و با به اش��تراك گذاش��تن بهترين
ش��يوههاي نظم و ترتيب ،ایده واحدهاي همس��ايگي فشرده و
قابل پيادهروي و ساختمانهاي سبز را ارتقا دادند .شهرسازی
نوین درسهايي از ش��هرگرايي تاريخي با مالحظات شهري و
منطقهاي معاصر به كار ميگيرد (.)Hutchison, 2010: 549
از مهمترین محورهاي بحث کنگره شهرس��ازی نوین 7که
منجر به ش��کلگیری این نظریه شد ،میتوان به مسایل زير
اشاره كرد :
بيمكان بودن حومههای مدرن ،نابودي شهرهاي مركزي،
افزايش تبعيض نژادي و س��طح درآمدها ،آسيبهاي وارد بر
محيط زيست و ( ...آرنت ،1 :1387 ،به نقل از مقدمه) پرواضح
اس��ت که پیکان انتقادات شهرس��ازی نوی��ن متوجه عوامل

ناپایداری شهرهاست ،که عمدتاً از نتایج منفی مدرنیسم بود.
اصول كنگره س��ال  1996شهرس��ازی نوین در ارتباط با
پايداري محالت بدين شرح است :
"واحدهاي همس��ايگي ،بايد در كاربري و جمعيت ،متنوع و
مختلط باش��ند .محالت بايد براي گذر عابر پياده نيز همچون
ماشين طراحي شود .محالت ميبايست از لحاظ فيزيكي معين
و به طور عام ،مقبول و نيز داراي فضاهاي عمومي و مؤسسات و
نهادهاي اجتماعي باشند؛ فضاهاي شهري ميبايست با طراحي
معماري و منظري كه براي تاريخ محلي بافت ،اقليم ،اكولوژي
و ساختمانس��ازي با كيفيت ارزش قایل است ،چارچوببندي
شوند" (.)Congress for New Urbanism, 1996
اعضای کنگره بیان کردند که برای حل مش��کالت شهری
نمیت��وان راهحلهای مقطعی ارایه کرد ،بلکه باید محالت را
از درون مورد توجه قرار داد و به ش��هر و تاریخ ش��هر احترام
گذاش��ت .آنها با تغییر قواعد و اصول راهنمای سیاس��تهای
شهری و با تغییر نگاه ،مشکل شهر و محالت را آشکار کردند.
(.)Cullingworth and others, 2003: 138
اصول اولیه این رویکرد بر مبنای بکارگیری اصول س��نتی
شهرس��ازی پایدار در شهرسازی انس��انگرای گذشته است.
تأکید بر بافت ش��هری با دو مش��خصه اساس��ی راهپیمایی
س��اکنین و تأمی��ن مایحت��اج آنهاـ که از مش��خصات اصلی
طراح��ی س��نتی واحدهای همس��ایگی 8اس��تـ و نیز ایجاد
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محیطی دوس��تانه برای عابران پیاده ک��ه قابلیت زندگی در
واحدهای همس��ایگی را فراهم میکند و هدف آن احس��اس
ایمنی ،آس��ایش و رضایت اس��ت ،از دیگر اصول آن به شمار
میرود ()Steuteville, 2004؛ (تصویر .)2

اصول شهرسازی نوین
قابليت پيادهروي (پیادهمداری)

ارتباطپذيري
اختالط کاربریها و تنوع
مسكن مختلط
معماري و طراحي شهري با كيفيت

ساختار سنتي محالت

تراكم افزايش يافته
حمل و نقل هوشمند

پايداري
كيفيت زندگي
جدول  .1اصول شهرس�ازی
نوی�ن و راهکاره�ای اجرایی
آنها .مأخذ « :س�ایت رسمی
9
شهرسازی نوین».
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شماره ،18بهار1391

راهکارهای اجرایی اصول شهرسازی نوین
ـ اغلب كاربريها بايد در فاصله  10دقيقهاي پيادهروي از خانه و محل كار قرار گيرند.
ـ طراحي خيابانها بايد به طور مناسب براي افراد پياده انجام شود (ساختمانهاي نزديك به معابر ،خيابانها با درختكاري در اطراف ،پاركينگهاي خياباني،
فضاهاي پارك مخفي و گاراژها ،سرعت كم اتومبيل و.)...
ـ ايجاد خيابانهاي پياده بدون اتومبيل
ـ شبكه خيابانهاي به هم پيوسته كه ترافيك را توزيع و پيادهروي را آسانتر ميکند.
ـ سلسله مراتبي از خيابانهاي باريك ،كمعرض ،بلوارها و كوچهها
ـ شبكه پياده و قلمرو عمومي با كيفيت باال كه پيادهروي را لذتبخش ميكند.
ـ تركيبي از فروشگاهها ،دفاتر كار ،آپارتمانها و خانهها در محدوده طراحي ،كاربري مختلط در محالت ،بلوكها و ساختمانها
ـ تنوع افراد از گروههاي سني ،درآمدی ،طبقات ،فرهنگ و نژادهاي مختلف
ـ گونهها ،اندازهها و قيمتهاي مختلف واحدهاي مسكوني ،با گروههای درآمدی متفاوت ،در قرابت بيشتري با يكديگر قرار ميگيرند.
ـ تأكيد بر زيبايي ،زيباييشناسي ،آسايش انسان و خلق حس مكان ،تعيين مكان كاربري و اماكن مدني در اجتماع به طور ويژه ،معماري با مقياس انساني و
محيط پيراموني زيبا سبب نوازش روح انسان ميشود.
ـ مركز و لبه قابل تشخيص و متمايز با فضاي عمومي در مركز
ـ اهميت كيفيت قلمرو عمومي و فضاي باز عمومي طراحي شده به صورت هنر مدني
ـ در بر گرفتن طيفي از كاربريها و تراكمها در فاصله پيادهروي  10دقيقهاي
ـ برنامهريزي در یک برش عرضی  :باالترين تراكمها در مركز شهر و به تدريج كاسته شدن از تراكمها به سمت لبه شهر
ـ نزدیکی ساختمان واحدهاي مسكوني ،مغازهها و خدمات به یکدیگر كه سبب تسهیل در پيادهروي و به منظور ایجاد كارایي خدمات و منابع و خلق مكاني
راحت ،مطبوع و مناسب براي زندگي
ك و محالت را به يكديگر متصل ميكند.
ـ شبكهاي از سيستمهاي ريلي با كيفيت باال كه شهرها ،شهرهای كوچ 
ـ طراحي حامي افراد پياده كه سبب تشويق به استفاده بيشتر از دوچرخه ،اسكيت ،پيادهروي و  ...به عنوان روشي به منظور رفت و آمد روزمره ميشود.
ـ حداقل اثرات جانبي زيستمحيطي با توسعه و اجراي بر اساس اصول شهرسازی نوین
ـ تكنولوژيهاي حامي محيط زيست كه به محيط زيست و ارزشهاي سيستمهاي طبيعي احترام ميگذارد.
ـ با بازده انرژي باال و استفاده كمتر از سوختهاي فسيلي
ـ پيادهروي بيشتر ،رانندگي كمتر
ـ افزایش كيفيت محیط زندگي و خلق مكانهايي كه روح بشر را غني ،پر روحيه و آسماني ميكند.

از آنج��ا كه امروزه يكي از بارزترين مش��كالت ش��هرهاي،
فرس��ودگي ،زوال مراكز ش��هري و گس��ترش افق��ي بيروية
شهرهاس��ت ،راهكارهاي شهرس��ازی نوین ،مبتنی بر پایداری
كه در انتقاد به شهرس��ازي دوران معاصر ب��ا الگوي پراكنده،
غير انس��اني و ماشيني است ،با اس��تقبال مواجه شده است.
اي��ن نهضت به دنبال حل مس��ایل ش��هري و ارایه راهبردي
ب��راي احياي محالت ،پيكربندي مج��دد خودروهاي بيپيكر
و محافظت از محيط طبيعي اس��ت و مناف��ع متعددي براي
گروهه��اي مختل��ف ،از ش��هروندان گرفته تا ش��هرداريها و
پيمانكاران در بر دارد (آرنت و دیگران)3 : 2000 ،؛ (تصویر .)3
شهرس��ازی نوین بر پایه پایداری همواره بر توس��عه درون
بافت و شهرس��ازي در ارتب��اط با حومهه��اي موجود تأكيد
میکند .شهرس��ازی نوین ،نيروي هدايتگري براي توس��عه
ش��هري در تمام مقياسها و آميزهاي از سبكهاي معماري،
رش��د هوشمند ،شهرس��ازي پايدار مبتني بر توسعه حمل و
نقل عمومي 10است ()Marshall, 2003: 189؛ (تصویر .)4
این رویکرد معتقد به بازگش��ت به الگوي محالت س��نتي

ب��راي ايجاد جوامع پايدار و كاراس��ت و به دنب��ال باال بردن
كيفيت زندگي و اس��تانداردهاي آن اس��ت .شهرسازی نوین
بازگشتي به هنر ساختن مکانهاست و خواستار بازگشت به
برنامهريزي سنتي شهرها است .به همین دلیل است که یکی
از مهمتری��ن رویکردهای برنامهریزی و طراحی ش��هری قرن
اخیر است (آرنت و دیگران.)6 :1387 ،
در عین حال در كش��ور ما نيز محلههاي مركزي ش��هرها
دچ��ار فرس��ودگي و زوال ش��ده و كمت��ر تمهي��دي ب��راي
برنامهريزي محلههاي ش��هري جهت ارتقاي كيفيت زندگي
آنها و معاصرس��ازي آنها انجام ش��ده است و این محالت ،که
زمانی پاس��خگوي نياز ساكنين و مقتضيات زمان حاضر خود
بودهاند ،مس��ير تنزل را طي كردهاند .در اين راستا بکارگیری
اصول شهرس��ازی نوین در تقويت هويت محالت از سویی و
موفقیتهای چشمگیری که در مقیاس گستردهای از جهان
به همراه داش��ته است ،از س��وی دیگر ،بسیار سودمند است
(اصغریزاده یزدی.)52 :1389 ،

اصول شهرسازی نوین
مرتبط با معيارهاي
پايداري

اصول پايداري
محالت مسكوني

معيارها و راهكارهاي پايداري محالت

بعد مرتبط با پايداري

هويت و سرزندگي

وضوح درك از محله و سهولت شناخت و برقراري پيوند میان عناصر
و اجزا درك ،قابليت تمايز و خوانايي و وجود ساختار قابل درک با
ساير رويدادها و مکانها ،فضاهاي عمومي مناسب ،توجه به بناهاي
واجد ارزش تاريخي.

كالبدي -اجتماعي

پويايي و سازگاري

تداوم زندگي ساكنين در طول زمان ،تغيير و تداوم در انواع و الگوي
فعاليتها به صورت سازگار در قالب نيازهاي جديد اجتماعي و
فرهنگي ،حفظ كيفيت و ارزش بناها در محله در طول زمان ،پذيرش
تغييرات و سازگاري سياستها

اجتماعي -کالبدی

معماري و طراحي شهري
با كيفيت

تنوع

پاسخگويي به نيازهاي متنوع با توجه به تغيير در شرايط در همه
ابعاد در قالب كارايي سرزندگي و پايداري محالت

كالبديـ اجتماعيـ
اقتصادي

اختالط كاربريها ،كيفيت القاي حس مشاركت اجتماعي به ساكنين ،ايجاد
خوانايي
زندگي ،مسكن مختلط

دسترسي

ارتباط مسيرهاي دسترسي با لذت فضايي عابران ،تعادل ميان انواع
حركت ،تأكيد بر استفادهكنندگان بدون اتومبيل ،وجود امنيت پياده
دسترسي مستقيم و راحت ،كاهش آلودگيهاي زيستمحيطي و
زمان و هزينه جابجايي

كالبديـ اجتماعيـ
اقتصاديـ
زيستمحيطي

ارتباطپذيري ،قابليت
پيادهروي و پيادهمداري،
حمل و نقل هوشمند

بهبود سالمت افراد ،كاهش آلودگيهاي محيطي،
كاهش مصرف انرژي ،كاهش تراكم ترافيك،
تأمين رفت و آمدهاي مقياس محلي

تراكم و ظرفيت قابل
تحمل محله

ادراك مناسب از تراكم متناسب با ویژگیهای محله ،توان محله
در ارایه خدمات اجتماعيـ اقتصاديـ زيستمحيطي ،درجهبندي و
اولويتبندي اهميت خدمات و ميزان پاسخگويي و كيفيت خدمات در
جهت كيفيت زندگي مردم

اجتماعيـ اقتصاديـ
زيستمحيطي

ساختار سنتي محالت،
تراكم افزايش یافته ،كيفيت
زندگي

صرفهجوييهاي ناشي از تراكم ،جلوگيري از
پراكندهرويي و رشد افقي ،استفاده از اراضي
موجود و توسعه از درون ،حفظ محيط زيست

همبستگي اجتماعي

برقراري پيوند ميان افراد ،وجود حيات مدني

اجتماعي

ساختار سنتي محالت،
تراكم افزايش يافته،
پيادهمداري

ايجاد فرصتهايي براي مراودات اجتماعي ،ايجاد
سرمايه اجتماعي

اختالط كاربريها

تركيبي از كاربريهاي مكمل ،ايجاد مراكز خدماترساني به مركزيت
يك كانون (مركز محله)

اقتصاديـ اجتماعيـ
كالبدي

تعلق مكاني

ارتباط متقابل ميان روان انسان و محيط كالبدي احساس مسئولیت
و حساسیت نسبت به کیفیت محیط

كالبديـ اجتماعيـ
زيستمحيطي

امنيت رواني

كاهش ترس از جرایم خياباني ،وجود نظارت اجتماعي از انسانها
بدون گوشههاي خلوت

اجتماعيـ كالبدي

ج�دول  .2مقايس�ه تطبيقي
اص�ول پاي�داري محلات و
اصول شهرسازی نوین .مأخذ
 :نگارندگان.11

مزايا و نتايج

شكلگيري منظر ذهني قوي ساكنين از بافت،
قابليت پيادهروي و
پيادهمداري ،ساختار سنتي ارتقاي كيفيت محله ،تأمین زيبايي و تعادل
محله
محالت ،اختالط کاربریها
پايهريزي مفهوم شهروندي و هويت شهري،
حفظ و تقويت هويت محله

حفظ فضاي سبز و منابع طبيعي ،كاهش استفاده
كاربريهاي مختلط و تنوع،
از اتومبيل ،خلق تنوع و ارتقاي كيفيت محيط،
مسكن مختلط
توسعه اقتصادي محله
كيفيت زندگي ،ساختار
ارتقاي هويت فردي در محله و در نتيجه انسجام
سنتي محالت ،معماري و
جامعه و هويت اجتماعي
طراحي شهري با كيفيت
ساختار سنتي محالت،
معماري و طراحي شهري با
كيفيت ،ارتباطپذيري

نتیجهگیری
گرچه امروزه بعد از چندين س��ال از طرح مقوله پايداري،
منتقداني به تناقض در اصال��ت اين موضوع صحبتهايي به
مي��ان ميآورند ،اما اي��ن پارادايم در حوزهه��اي مختلف ،از
ق��درت قابل مالحظهاي برخوردار اس��ت و هنوز هم نظريات
پيشرو در حوزه مسایل ش��هری ،بسیاری از ایدههای خود را
مبتني بر اصول پايداري ش��كل ميدهند .لذا بايد قبول كرد
پايداري مس��يري است كه شهرس��ازي را به اهدافي عاليتر
س��وق ميدهد و صرفاً نبايد به ديد يك هدف تكمنظوره به
آن نگريست.
گرچه ديدگاه پايداري در شهرس��ازي در س��الهاي اخير
در کش��ور م��ا مورد توج��ه قرار گرفت��ه؛لكن ب��ه دليل نگاه

ايجاد حس آرامش ،امنيت و تعلق خاطر براي
ساكنان

تمركزگرایانه برنامهريزي ،در کش��ور ،هنوز در سطوح خردتر
جامعه مثل محالت ش��هري به طور جدي مورد مالحظه قرار
نگرفته است .در اين زمينه اصول شهرسازی نوین امروزه جزو
معتبرتري��ن نظريات مطرح ش��ده بر پايه پاي��داري در زمينه
توس��عههای ش��هری جديد و به طور روزافزوني مورد توجه و
استفاده شهرسازان در سراسر دنيا است.
برنامهریزی ش��هری پایدار بر این اصل اس��توار اس��ت که
فضای یک شهر ،درون محله شکل میگیرد و بر پایه آن تداوم
پیدا میکند .نظریه شهرس��ازی نوین نی��ز ،توجه ویژهای به
محالت دارد .از طرفی همه معيارها و اصول پايداري محالت
و شهرس��ازی نوین به نوعي با هم درگير هستند؛ وجود يكي
منجر به دس��تيابي به ديگري ميشود و برعكس .در نهایت
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ميت��وان نتيجه گرفت كه همگي به نوعي اش��اره به مفاهيم
پايداري دارند .گرچه شهرسازی نوین منتقداني نيز دارد ،اما
از سوی آبادگران محالت و نیز دولتها به طور روزافزون مورد
قبول واقع شده است.
شايد بسته پيش��نهادي نوشهرگرايي به عنوان يك سبك
نوـ س��نتي ،12براي ايج��اد جوامع پاي��دار و كارا و تلفيقي از
سبكهاي معماري ،رشد هوشمند ،مخالفت با پراكندهرويي،
تقويت شهرسازي پايدار و انسانگرا ،اختالط كاربريها ،حمل
و نقل عمومي و پايدار ،تمرکز بر فشردگی شهری و  ،...موجب
پيدايش نگاهي جامع براي رفع مش��کالت شهرها و محالت
امروزی و ارایه راهكارهايي براي آينده و نیل به ایجاد محالت
پایدار شهری شده است.
تنها توجه ش��ود كه راهكاره��اي اجرايي و اهداف عملياتي
پيادهسازي اين اصول در محالت بايد با توجه به شرايط شهرها
و متناس��ب با ابعاد اجتماعيـ اقتصادي و محيطي مخصوص
بافت مورد نظر باشد تا به بهترین نتیجه ممکن برسد

تصوی�ر  : 1یک ش�مای کلی
از محالت پایدار شهرسازان
نوین با برنامهریزی و طراحی
ب�رای تم�ام اج�زای محل�ه.
مأخذ:

www.bettercities.net.

Pic1. A general scheme of
new urbanists` sustainable
communities by planning
and designing for all parts
of community. Source:
www.bettercities.net.
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Pic3. A new Urbanism
diverse community attracts people to outside
and promotes social
capital and alliance and
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Abstract: Cities and their small units, communities, are like dynamic and alive organisms
which are exposed to many changes. Thus different theories and opinions are proposed to
lead these changes, so that the city and people
will not face any problems at the present time
nor in the future. In the recent decades, increasing growth of developmental planning, have resulted in economic, social and environmental
problems. So in response to this crisis, new
concepts and approaches have been formed
for different parts of the city. Today sustainable
development, as one of these approaches, is
concerned with different parts of the society. In
order to achieve the corresponding goals, we
have to look for new solutions. Regarding to the
considerations of the communities, neighborhoods and its people, starting the planning at
this level in recent years, we have to select an
appropriate approach for increasing the quality. In addition, it seems that in connection with
the smaller units of the society, achieving the
goals based on these principles is more objective and tangible. Meanwhile New Urbanism as
a new approach in urban development considers a complete spectrum, from urban planning
to urban design and architecture which was to
answer the unsustainable communities. The
importance of study and analysis of this pattern
is due to its effects on planning in all levels and
also considering economic, social and environmental matters. While the principles of new
urbanism in urban and new developments, infill developments and especially in planning of
urban communities and neighborhoods have a
considerable importance. It seems these principles have a close connection with sustainability criteria.
Today, new urbanists are somehow the leaders of postmodern urban planners and designers. They are looking for the enhancement of
life quality and standards in cities and communities. The primary principles of this approach
based on traditional principles of sustainable
urbanism, refer to traditional community patterns for creating sustainable and efficient societies. This matter shows a comprehensive
view in solving community problems.

The research method of this article is descriptive-analytical. Data Gathering is based on
librarian methods that explain sustainability criteria and New Urbanism principles in communities and finally the comparison of these two
approaches. We conclude that applying New
Urbanism principles is a way to create sustainable communities, as all the criterions of sustainable communities and New Urbanism are
entangled together and all the principles of New
Urbanism show the concepts of sustainability.
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