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قرار  یکم توجه خوش دستدر کشور ما،  یمیقد ير، محله هایدر چند دهه اخ يشهر يبا توسعه روز افزون محله ها

ازمند ین یسنت ين محله هایا. را موجب شده است... و  يات شهری، کم رنگ شدن حیجین امر زوال تدریکه ا اند گرفته

ق ساختار یو تلف یسنت يشهر يمحله هاساختار ل ین تحلیبنابرا. ندیا نمایمجدد هستند تا ساختار خود را اح يزیبرنامه ر

قرار دهد که به  سازان شهرار یرا در اخت یمطلوب يارهای، معتواند یم يدار شهریمعاصر توسعه پا يدگاه هاید لبا اصو ها آن

 يدگاه هایاز د یکی. ر خواهد بودی، امکان پذیفرهنگ - یخیت تاریامروز و حفظ هو يازهایبه ن یی، پاسخگوها آنله یوس

ست یت زیکه قابل کند یمفراهم  يزیبرنامه ر يرا برا یاست که مجموعه اصول يشهرساز نودگاه ی، ديمعاصر توسعه شهر

ن است که با یپژوهش حاضر به دنبال ا. عابران را به دنبال دارد يط دوستانه برایو خلق مح یگیهمسا يواحدها يریپذ

ک محله دست یدر  يزیبرنامه ر يبرا ییران، به راهبردهایا یسنت يو شهرساز يشهرساز نو يدگاه هاید يارهایق معیتلف

در آن  یبه طور نسب یرانیا یات سنتیاست که هنوز حدر شهر تهران  کیو ارگان یبا بافت سنت يذر، محله ایمحله چ. ابدی

 نو يدگاه هاید يارهایرامون اصول و معیق پیات تحقیو ادب ينظر یمبان ین پژوهش، پس از بررسیدر ا .خورد یمبه چشم 

ق بر اساس روش یتحق ين چارچوب نظریو تدو يران، با استفاده از مطالعات کتابخانه ایا یسنت يو شهرساز يشهرساز

و مطالعه منابع در ارتباط با  یدانیم يها برداشتسپس با . شود یممحله حاصل  يزیبرنامه ر يارهای، اصول و معیقیتطب

ذر با یچ یک و سنتیدها در محله ارگانیو تهد ها فرصت، نقاط قوت، نقاط ضعف، یلیذر و استفاده از روش تحلیمحله چ

گرفته، برنامه  انجام يها لیتحلق، مشخص شده و با توجه به یتحق يمطرح شده در چارچوب نظر يارهایت معیمحور

  .رفتیپذران، صورت خواهد یا یسنت يو شهرساز يشهرساز نو يدگاه هایق دیذر با تلفیک چیمحله ارگان يراهبرد يزیر

  

  .ذریچ، محله رانیا یسنت يشهرساز، يشهرساز نو، يراهبرد يزیبرنامه ر: 
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 یکم توجه خوش دستدر کشور ما،  یمیقد ير، محله هایدر چند دهه اخ يشهر يبا توسعه روز افزون محله ها

 یسنت ين محله هایا. را موجب شده است... و  يات شهری، کم رنگ شدن حیجیامر زوال تدر نیکه ا اند گرفتهقرار 

ن یا يسبب باز زنده ساز يراهبرد يزین رو برنامه ریاز ا. ندیا نمایمجدد هستند تا ساختار خود را اح يزیازمند برنامه رین

ست، ین یو عمل یصول کهن در دوران معاصر منطقنکه بازگشت به گذشته و تکرار ایبا توجه به ا یاز طرف. شود ها محله

، تواند یم يدار شهریمعاصر توسعه پا يدگاه هاید لبا اصو ها آنق ساختار یو تلف یسنت يشهر يل محله هایتحل

ر ی، امکان پذیفرهنگ -یخیت تاریامروز و حفظ هو يازهایبه ن ییار قرار دهد که پاسخگویرا در اخت یمطلوب يارهایمع

  . خواهد بود

 يشهرساز نو. مطرح شد 1980انسان گرا است که، از دهه  يشهرساز يدگاه هایاز د یکی، يشهرساز نو يالگو

ط دوستانه یو خلق مح یگیهمسا يواحدها يریست پذیت زیکه قابل کند یمفراهم  يزیبرنامه ر يرا برا یمجموعه اصول

ش یو آسا یمنی، احساس اها لیاتومب، با وجود ها ادهیپکه  شود یم یسعن یهم چن. عابران از نکات مهم آن است يبرا

 يت محله هایبا هو ی، که طراحدهد یمنشان  یخیتار ينوشته ها یگر، بررسید یاز طرف .) Steuteville, 2004( ندینما

 وبرخوردار بوده  يژه ایت ویاز اهم یرانیا ي، در شهرساز...و  یت فضاها، تعامالت اجتماعیاده، جذابیپ يرهای، مسيشهر

، يشهر يها طیمحک برقرار بوده و یاست، نظم ارگان یرو به فراموش متأسفانهران که یا یسنت يدر ساختار شهرساز

 یدر تهران است که با توجه به وجود نسب یمیقد یبا بافت یذر محله سنتیچ. اند بودهن یساکن يازهاین يجذاب و پاسخگو

ق یق آن با تلفیو تلف يشهرساز نو يحل مشکالت موجود، استفاده از الگو يدر محله، در راستا یرانیا یات سنتیح

  . موثر خواهد بود یرانیا يشهرساز یسنت يالگو

ران کدامند و یا یسنت يو شهرساز يشهرساز نودگاه یدر د محله يزین است که، اصول برنامه ریپژوهش ا سؤاالت

 يه هایدا کرد؟ فرضیک دست پیمحله ارگان يزیبرنامه ر يدگاه، به راهبردهاین دو دیق اصول ایبا تلف توان یمچگونه 

ک یارگان محله يزیبرنامه ر يارهایق معیبا تلف توان یماست و  یک محله سنتیذر ین است که محله چیپژوهش حاضر ا

روش . دا کردیمحله مذکور دست پ يزیبرنامه ر يران، به راهبردهایا یسنت يو شهرساز يشهرساز نودگاه یدر دو د

محله  يراهبرد يزین پژوهش که برنامه ریا یهدف اصل ين در راستایبنابرا. باشد یم یقیتطب یلیپژوهش حاضر تحل

ق با یات تحقیو ادب ينظر یمبان یران است، پس از بررسیا یسنت يو شهرساز يشهرساز نودگاه یق دو دیذر با تلفیچ

برنامه  يارهای، اصول و معیقیق بر اساس روش تطبیتحق ين چارچوب نظریو تدو يانه ااستفاده از مطالعات کتابخ

ذر و استفاده از روش یو مطالعه منابع در ارتباط با محله چ یدانیم يها برداشتسپس با . شود یممحله حاصل  يزیر

مطرح شده  يارهایت معیمحورذر با یچ یک و سنتیدها در محله ارگانیو تهد ها فرصت، نقاط قوت، نقاط ضعف، یلیتحل

ک یمحله ارگان يراهبرد يزیصورت گرفته، برنامه ر يها لیتحلق، مشخص شده و با توجه به یتحق يدر چارچوب نظر

  .ذر صورت خواهد گرفتیچ
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  :شود یمپرداخته  يراهبرد يزیاز برنامه ر یفیل به ارائه تعاریدر ذ : يراهبرد يزیبرنامه ر

 يها تیمحدوداست، به دور از  يگذار استیسل یت گونه و ممتد مرور و تعدیریند مدی، فرايراهبرد يزیبرنامه ر. 1

 ) .19: 1382دانشپور، ( گرفتند یم نظر درنده دور یآ يرا برا ییت نهایک وضعیکه  یسنت يها افتیره

 يو ابزارها کند یمم یدن به هدف را ترسیرس يبرا یو اساس یاصل ياست که راه ها يندی، فرايراهبرد يزیبرنامه ر. 2

  ) .38: 1383ا، ید نیسع( کند یمفراهم  تیمأمورن یا يالزم را برا

ت یجامع يزین برنامه ریا. گردد یمن ییسازمان در بلند مدت تع یک، اهداف و خطوط کلیاستراتژ يزیدر برنامه ر. 3

 یاتیعمل يزیو برنامه ر یکیتاکت يزیبرنامه ر يمشخص برا یو چارچوب ردیگ یمسازمان شکل  یداشته و در سطوح عال

  ) .34 - 35: 1382، یو ملک یبیطب(د بلندمدت است ید ين برنامه دارایا. دینما یمم یترس

 يبه سو يریک، جهت گیاستراتژ يزیبرنامه ر يها یژگیو یبرخ یبه طور کل : يراهبرد يزیبرنامه ر يها یژگیو

د بر برنامه ی، تاکيزیسطوح برنامه ر یکپارچگی، یاجتماعات محل یط خارجیاد بر درک محید زیج و اجرا، تاکینتا - عمل

 -يبا اهداف اقتصاد يق اهداف کالبدی، تلفها طرحجاد نظام هماهنگ از انواع یبا حفظ سلسله مراتب، ا یمحل يزیر

جاد یطرح، ا يریو اصالح پذ يریتحقق پذ -يرید بر انعطاف پذیو مشارکت، تاک ییت اجرایرید بر مدی، تاکیاجتماع

 يها یژگیوگر یاز د ) .59: 1384، یحیمس يمراد( باشند یمو اجرا  يریم گیتصم -يم سازیدر تصم ینظام سلسله مراتب

اشاره کرد  یمال يزیو برنامه ر یرونیو ب یو امکانات درون یابی، توجه به ارزییبه جامع گرا توان یم يراهبرد يزیبرنامه ر

به  توان یم يدر جهت حل مشکالت شهر يراهبرد يزیبرنامه ر يها توان نیتر مهماز  ) .98 -99: 1382، یملک افضل(

ت آن، یریه طرح و مدیان تهیم یوستگیه طرح، پیته يها روشاصالح  ،هتوسع يها طرحجاد تنوع و سلسله مراتب در یا

: 1385زاده، یمهد(اشاره کرد ... و  يکرد به مقررات شهرسازی، اصالح رويتوسعه شهر يها طرحدر  یگاه طراحیت جایتقو

535. (  

 
 

بر  یمبتن يدر شهرساز يدیجد يها نگرشستم، یمه اول قرن بیدر ن:  يشهرساز نوکرد یرو يریبر شکل گ يمرور

در ارتباط با زوال  ییکایاز شهرسازان آمر ينده ایتعداد فزا يالدیم 1980از دهه . شکل گرفت ها يکاربر يمنطقه بند

 يو ابتدا 1980دهه  یانیپا يها سالدر . اند دادهارائه  ییها هینظره، یحاش ينده جوامع حومه ایش فزایو افزا يمراکز شهر

انسان گرا شده است  يبر شهرساز یمبتن ییمنجر به ظهور نهضت نوشهرگرا ها هینظرن ی، تکامل ايالدیم 1990دهه 

)Steuteville, 2004 . (ت یبه رسم یبه منظور توسعه اجتماعات محل یمل يزیبه سرعت در سطح برنامه ر یینوشهرگرا
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: 1389، یو روشن یحسن(داشته است  یینهضت نقش بسزان ین ایدر تکو 1933در سال  ییکنگره نوشهرگرا. شناخته شد

52. (  

ن یساکن ییمایت راه پیقابل یبا مشخصه اساس يجاد بافت شهریا: عبارت است از یینوشهرگرا:  يف نوشهرسازیتعر

 یطراحا ی یا طراحیو  یینوشهرگرا. ادهیمودن راه به صورت پیق پیاز طر یروزانه زندگ يحتاج و انجام کارهایما نیتأمو 

 يریست پذیو ز ياده رویت پیکه قابل کند یمفراهم  يزیبرنامه ر يرا برا ی، مجموعه اصولیگیهمسا يواحدها ینئوسنت

ک مردم یلزوم برخورد رو در رو و از نزد. عابران از نکات مهم آن است يط دوستانه برایو خلق مح یگیهمسا يواحدها

ن یادید بر اصول بنی، تاکییموضوع نوشهرگرا) . Steuteville, 2004( ردیگ یممورد توجه قرار  يگر در نوشهرسازیکدیبا 

 يح محتوایکه به تشر يسند نیتر مهم. باشد یممعاصر  يایبا دن ییو همسو ياس محله و سازگاریدر مق يشهر یطراح

 يو پس از برگزار يالدیم 1966ن منشور که در سال یا. است یی، منشور نوشهرگراپردازد یم ییجنبش نوشهرگرا ينظر

ن منشور یا. در مقابل منشور آتن دانست يه ایانیب توان یمارائه شد،  ییساالنه انجمن نوشهرگرا یین گردهمایچهارم

  ) .1387گران، یارندت و د( دهد یمقرار  یرا مورد بررس یدر ارتباط با اجتماعات انسان یسطوح قابل بررس یتمام

 يها تیفعالاز  یگستره متعادل يهستند که دارا يشهر يمحالت محدوده ها:  يدگاه نوشهرسازیمحله در د 

 ) .79: 1387گران، یارندت و د( باشند یم يژه ایت ویا هویت یشخص ياز شهر هستند که دارا یا بخشیباشند  یانسان

  )Steuteville, 2004(: عبارتند از  يدگاه نوشهرسازیمحله از د یاصول طراح

ک گوشه ی یسبز و گاه يک فضایا یدان و یک مین مرکز اغلب یا. ز استیمرکز قابل تما کی يهر محله دارا �

 .جاد شودید این مرکز بایدر ا یستگاه حمل و نقل عمومیک ای. ز استیشلوغ و خاطره آم

 600در حدود  ين فاصله ایانگیاز مرکز هستند که بطور م ياده رویپ يقه ایدق 5در فاصله  یمسکون ياکثر واحدها �

 .متر است

ر و یب افراد پین ترتیو بد ها آپارتمانو  یفیرد يژه خانه هایبه و: وجود دارند یمسکون ياز واحدها یف متنوعیط �

 .ابندی یمدر محله  یزندگ يبرا یران و ثروتمندان مکانی، فقها خانوادهجوان، مجردها و 

 .کند یم نیتأمخانوار را  یهفتگ يازهایوجود دارند که ن یو دفاتر متنوع و کاف ها فروشگاهدر لبه محالت،  �

ن یا. جاد شوندیهر خانه ا یاط پشتیدر ح تواند یمگاراژ  منشأ باک آپارتمان یا یکوچک و  یک ساختمان فرعی �

 .کار به کار رود يبرا یا مکانی ياجاره ا یبه عنوان واحد مسکون تواند یمبخش 

اده به آن رفت و آمد یبتوانند به طور پ ها بچهاست که  یمسکونک به هر واحد ینزد يبه اندازه ا ییک مدرسه ابتدای �

 .کنند

 .هستند ها خانهو دسترس  یکیکوچک در نزد يباز يها نیزم �

 یف متنوعیا طیت یق هدایک را از طریکه تراف دهند یموسته را شکل یک شبکه به هم پی یمحل یدرون يها ابانیخ �

 .دهد یماده به مقاصد مختلف پاسخ یر پیاده و غیپ ياز راه ها
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ک و خلق یتراف ين امر سبب آرام سازیا. شوند يه اندازیاز درختان سا یفیله ردیک باشند و به وسید باریبا ها ابانیخ �

 .شود یماده و دوچرخه سواران یافراد پ يمناسب برا یطیمح

ف یتعر یرا که به خوب یرونیب يک فضای بین ترتیو بد شوند یمابان واقع یخ یکیمرکز محله در نزد يها ساختمان �

 .ندینما یمشده است، خلق 

قرار دارند و  ها ساختماناغلب در پشت  ها نگیپارک. ابان قرار دارندینگ و گاراژ به ندرت در کنار خیپارک يفضاها �

 .شود یم نیتأم ها کوچهق یاز طر ها آن یدسترس

 يفضا ها آن. شود یمدر نظر گرفته  یمدن يبناها يمحله برا ا در مرکزی ها ابانیخد یت مناسب در افق دیچند موقع �

 .آورند یمرا فراهم  یو مذهب یفرهنگ یآموزش يها تیفعال، یاجتماع يدارهاید يالزم برا

 یرامون موضوعاتیپ یک سازمان رسمی. که بتواند به طور مستقل اداره شود شود یم یسازمانده يمحله به گونه ا �

البته موضوع . کند یم يریم گین باره تصمیو در ا ندینش یممحله به بحث  يرات کالبدییتغت و ی، امنيچون نگهدار

 .ار سطوح باالتر اجتماع استیات در اختیوضع مال

 
 

مجموعه محالت  یمتشکل از سه بخش کل توان یمرا  یشهر سنت يکالبد ییساخت فضا: یرانیشهر ا يها یژگیو

در طرح  ) .37: 1388، یمحسن( تدانس یو محل ين شهریادیو م یفرع يو گذرها یشهر، معابر اصل يو هسته مرکز

د را از ید نیتر مناسب یو چه شعاع یچه به صورت شطرنج یاصل ين بوده که شبکه های، کوشش بر ایرانیا يشهرها

 یرانیا يگر شهرسازید یژگی، ويسبز درون شهر يآن با فضاها يمعماروند بافت شهر و کالبد یپ. عت به دست دهندیطب

در  يشهر يدر فضاها ها برکهع و یوس يکم عمق و استخرها يو پهنه ها ها حوضچه، ها يجوجاد نهرها و یا. است

سبز  يفضاهال کننده یو تکم یاساس یزمان به عنوان عامل نیتر کهنران از یا يشتر شهرهایسبز در ب يوند با فضاهایپ

 يها مکانجاد ی، با توجه به ایرانیا يدر شهرساز. بر عهده داشته است ين کننده اییدن به بافت، نقش تعیو جلوه بخش

جاد یذشته از شکل دادن به کالبد شهر و اگ ،باز ين فضاهایا. ار برخوردار بوده استیت بسیاز اهم ها محلهباز در شهر و 

خاص برخوردار بوده است  یتیاز اهم ممرد یاسیو س یاجتماع یبخش، از نظر زندگت یشکوهمند و هو يمجموعه ها

  ) .589 -591: 1375جلد سوم،  - رانیا يو شهرساز يخ معماریمجموعه مقاالت کنگره تار(

 يوندیران است که در پیا ير شهرسازیچشمگ يها یژگیومشخص از  يبا عملکردها یم شهر به بخش هائیتقس

 یه بافت مسکونیتک. افته استی یبه وجود آمده و دگرگون جامعه برو فرهنگ حاکم  ي، اقتصادیاسیس طیآگاهانه با شرا

ساکنان محله، موجبات  یاز تمامیمورد ن یهمگان يهر محله با چند بنا يت برایجاد مرکزیمختلف و ا يشهر بر محله ها

روباز و  يسربسته مجموعه همراه با فضاها يفضاها. شتر آشنا شوندیتا مردم محله با هم ب ساخت یمآن را فراهم 

گسترده و به  يها صحن، برخوردار از یع جانبیوس يوند با سراهایهمه بازارها در پ. شدند یم یسرسبز طراح يفضاها
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از  یدر پ یپ توانستند یمچنان بود که گذر کنندگان  ها یدسترسباغچه و درخت و حوض قرار داشتند و  يطور عمده دارا

  ) .592 -592همان، (سته و باز بگذرند ب يفضاها

ش از هر یشکل دهنده شهر، ب یاصل يبه عنوان واحدها ها محلهران، یا يدر شهرها:  رانیدر ا يشهر يمحله ها

، یاز نظر جامعه شناس. اند داشته یو طبقات يو حرفه ا يو گاه ادار یقوم یدر درون خود، همبستگ يگر شهریواحد د

به صورت ناخودآگاه به وجود آمده و با گذشت زمان  يهستند که تا حد یقیحق یاجتماع يبه مفهوم واحدها ها محله

، با ياز مجموعه افراد ها محلهن یا. ف کنندیخود تعر ين برایمع یمیبه خود گرفته و حر يداریفرم پا اند توانسته

 ین اشتراک، روابط متقابل جمعیکه به واسطه ا شود یمل یمشابه تشک يژه اقتصادیو به و ی، مذهبیاجتماع يها یژگیو

 3: 1385، يخاکسار( سازد یمز یمتما ها محلهر ی، آن را از سایهر محله بر حسب مورد و مختصات اجتماع. دیآ یمبه وجود 

  : ران عبارتند از یا يشهرها يمحله ا یاصول زندگ ) .127و 

 .مشروط و محدود برخوردارند یو استقالل سکونت ياریشهرها از خود یک از محالت مسکونیهر  )1

 .وجود دارد یمحدود و مستقل از بازار در سطح شهر و در محالت مسکون یاجتماع یزندگ ینوع )2

نوواردان به شهر، محالت  يهمه شهروندان و برا يبرا یعموم ي، بازار به عنوان فضایدر مقابل مجموعه فضائ )3

 .خاص است یحجاب سکونت يدارا یمسکون

ساکنان هر  ی، رفتار اجتماعشود یمحفاظت  یمحالت مسکون يها خانوادهبالقوه که نزد  یسنت يها یژگیوبه خاطر  )4

 .یرنگ یاز ب ياست عار یتیو هر فرد معرف شخص ابدی یممحله شکل خاص 

 ریتأث يامنطقه  -ير منتظره شهریو اتفاق غ یخیع تاریک محله، از وقایساکن  يمتشکل خانواده ها یستیهمز )5

 . )132 - 133: 1374، یفالمک( ردیپذ یم

: از جمله یبه عوامل یمسکون يمحله ها يکالبد يفضا:  رانیدر ا يشهر يمحله ها يکالبد ییساختار فضا

هر محله، مصالح  یاجتماع -ي، وضع اقتصاديالت اداریگاه شهر در تشکیت شهر، پای، اقتصاد و جمعیمیاقل يها یژگیو

از جمله عوامل فوق قرار داشت،  یعوامل ریتأث تحتوسعت و اندازه هر محله که . داشته است یو فن ساختمان بستگ

 یید در منتجه فضایران را بایا یمسکون يشکل دهنده محله ها یاصل ) .240: 1367سلطان زاده، (بسار متنوع بود 

 يرویش ساخته، پیپ يها طرحاز  یجیژه با تکامل تدریساخته شده به و يفضاها يریشکل گ. ، جستجو کردیاصول

 یان گر نظام اجتماعیب يرین شکل گیا. ردیپذ یم ریتأث ساکنان يازهایو ن ها قهیسلالت، ینکرده و در طول زمان از تما

رفع  يبرا ییفضاها يریاز به شکل گیو ن یمسکون يساکنان است، که استقالل محدود محله ها ینیفرهنگ شهرنش

.  )63: 1385، يخاکسار(ار متفاوت بودند یل دهنده بسیاز لحاظ عناصر تشک ها محله. کند یمرا مطرح  ها آن يازهاین

ر بناها در مرکز محله یو سا یسطوح مسکون ،زات آنیتجه و ساتیتأسر مرکز محله و ینظ يگریمختلف د يفضاها

 يفه ساخت کالبدیوظران، یا يشهر ي، محله هايدر خصوص سلسله مراتب شهر .ردیگ یمجهت برآوردن اهداف شکل 

ن سلسله مراتب در صورت یوجود ا. دادند یم، را به نحو احسن انجام يجاد سلسله مراتب شهریز ایو ن یط مسکونیمح
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هر  یرانیا یمیقد يدر فضاها. آمد یمبشمار  ها محلهت دهنده، در بافت یعوامل هو نیتر مهماز  یکیفضاها،  يبند

ت یآن فعال يباشد که برا یتیفعال دارنده نگاهرد و یمشخص انجام پذ يواجد مظاهر کالبد يد در عرصه ایت بایفعال

 یو روان یکیزیف يداری، عملکرد مناسب، دوام و پایم، آرامش درونیقد يب در محله هاین ترتیبد. شده است یطراح

   ) .66 -69: 1385، يخاکسار( آمد یمد یپد ها مراتبن سلسله یبا حفظ ا يادیتا حد ز ها محله

   یرانیا يشهرساز یاصول و مبان:  1جدول 

  فیتعار  اصول

  جاد کردیآن ا تر نییپاا یفارغ از مراتب باالتر  توان ینمرا  يشهر يچ فضایه  سلسله مراتب

  کثرت
، هر یگوناگونر شدن و ین کثیدر ا یه شدن دارد و گوناگونیبه تجز يبه کثرت دارد و تنوع، رو يش رویدر انبساط خو يشهر يفضا

  .ش را داردیخو يت و معنایگر عناصر هویفارغ از د يعنصر

  وحدت
ن یدر ا یب دارد و همگونیبه ترک يرو یکسانیبه وحدت دارد و  يدر انقباض خود و در مجموعه همبسته اش رو يشهر يفضا

  .شود یمگانه ی یتیهو يکل دارا یجمع شدن و همسان

  تمرکز
ب هر فضا با نحوه ین ترتیبد. سازد یمز یگر فضاها متمایو آن را از د بخشد یمخاص بدان  يراعتبا يشهر يمتمرکز شدن فضا

  .ژهیو یتیو هو ابدی یمخاص  یفیش تعریتمرکز اجزا

  تجمع
به آن مکان  یفضائ یتیکه هو یمفهوم. بخشد یمژه بدان مکان یو یک مکان خاص مفهومیجمع شدن عناصر متفاوت در 

  .شود یمف یتعر ها آنن یماب يکه در فضا یتیهو. بخشد یم

  نیتبا
 ياست که فضا یگر عناصر و فضاها، اصلین بودن آن در ارتباط با دین حال آهنگیو درع يشهر يعناصر و فضاها یناهمگون

  .رهاند یم یتیهو یو ب یک دستی، یکسانیرا از  يشهر

  اتصال
ل یبه جمله تبد ها واژهگفته نخواهد شد و  یجاد نشود، کالمیاتصال ان یهرگاه ا. گر فضاهاستیوصل به د یدر پ يشهر يهر فضا

  .شهر را نخواهند ساخت... و گنبدها و  ها خانهنخواهد شد و 

  توازن
 یین فضایدر چن. شود یممنجر  یانسان يجاد فضایبه ا یاس انسانیبا مق ییوازن فضات ،ها تیفعالاشکال و  ییروابط فضا یدر موزون

  .سر خواهد شدیز مین ییاست که تعادل فضا

  تناسب
ه و روشن، نسبت انسان و فضا و ی، نسبت سایته يانباشته و فضاها ي، نسبت فضاهاها ساختمان، نسبت به احجام و ها اندازهنسبت 

  .شود یمجهان در تناسب آن معنا  ییبایکه ز گنجد یم يهمه در امر... 

  حرمت
 یم مکانیحر. گستراند یمکه دامنه درون را به برون  یمیحر. خاص خود دارد یمیا کالن شهر، حراز ذره فضا ت يشهر يهر فضا

  .شوند یمف یگانه تعریو ب يکه در آن خود شود یم

  استقرار

ن یدر ا. ابدی یما شهر معنا یاصل استقرار در مفهوم ساخت کالم . کند یمت ین دستور عام تبعیدر شهر ا يشهر ياستقرار فضا

گر اعضا ین نقش را در برابر دیشتریکه هر واحد ب يگر به گونه ایکدیک کل با ی يمجموعه روابط متقابل اجزا یعنیمفهوم، ساخت 

  .داشته باشد

  زمان
 يصورت است و نه محتوا محتوا شود یم ین آنچه در زمان، دچار دگرگونیبنابرا. د به زمان استیدر متن شهر مق يشهر يفضا

  است در دستور زمان يچون واژه ا يشهر يفضا

  74 - 75م زاده، یکرنگارنده بر اساس  :مأخذ
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 یها تیفعالجهت  یگر وجود فضاهائیو از طرف د یو عموم یمه خصوصی، نیخصوص یک طرف وجود فضاهایاز 

 یو فرهنگ ی، اقتصادیفرم شهر کهن با عوامل اجتماع یل بر سازگاریدل ی، همگ...و  یدر واحد مسکون یاقتصاد

ن شهر یدر ا. خته استی، مردم در هم آمیق انجام شده و با مسائل اجتماعیعناصر دق ینیگزیاندازه و جا. باشد یم

باعث به وجود  یتین خصوصیاست که چن ها آنبوده و آن محصور بودن  یاساس یژگیک وی یدارا یشهر یفضاها

شهر، به چشم  یماین اجزا سیافته بیوجود ارتباط نظام  ،ن بافتین در ایهم چن. جذاب شده است یها مکانآمدن 

قابل  یک نشانه شهری یشهر بوده و هر محله در مرکز آن دارا یاصل یمراکز محالت هفت گانه گره ها. دیآ یم

و  یخ معماریمجموعه مقاالت کنگره تار( ندینما یم یریمجموعه کمک چشمگ ییب به خواناین ترتیو بد باشد یمص یتشخ

  ) . 301 - 309: 1375جلد چهارم،  - رانیا یزشهرسا

  

 

 یزین اصول مشترک برنامه رییک، به تبین پژوهش طبق جدول شماره یا یچارچوب نظر ی،نظر یدر قالب مبان

   .پردازد یمران یا یسنت یو شهرساز یدگاه نوشهرسازیق دو دیک با تلفیمحله ارگان

ک شهر تهران است که در مجاورت یواقع در منطقه  یاز محله ها یکیذر یمحله چ:  محدوده مورد مطالعه یمعرف

ب و جوزستان از شمال و یدزاش یو رستم آباد از شرق، محله ها یبوعل یه از غرب، محله هایطریحکمت و ق یمحله ها

بر طبق اطالعات مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و . ه و رستم آباد از جنوب قرار گرفته استیاریاخت یمحله ها

محله . ) www. tehran. ir( باشد یمهکتار  18/86 ،نفر و مساحت آن 11545جمعیت محله، برابر  1385مسکن در سال 

ز یهستند که اغلب ن یمیقد ییبافت روستا یایکهن بقا یها بافت. باشد یمک یکهن، خودرو و ارگان یبافت یذر دارایچ

دانه  یاغلب دارا ها بافتن گونه یا. گر پر شده استید یها بافتبا  ها آنن ی، مابیکه با توسعه شهر باشند یمفرسوده 

 یمیه قدینیمسجد و حس یبه عنوان مرکز محله که دارا ها گرهوجود . باشند یمک یارگان یز، متراکم و با دسترسیر یبند

اصول مشترک برنامه ریزي محله در دو دیدگاه نوشهرسازي و شهرسازي سنتی ایران

ساختار سنتی  

محله

سلسله مراتب 

دسترسی

استقالل  

مدیریتی
فضاي سبز

کاربري 

مختلط

مسکن 

مختلط

قابلیت پیاده 

روي

  رانیا یسنت یو شهرساز یدگاه نوشهرسازیمحله در دو د یزیاصول مشترک برنامه ر:  1 نمودار
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بررسی مسائل توسعه ( رود یمن نوع بافت به شمار یبارز ا یها یژگیوگر یاست، از د گرا درون یبه شکل یو مراکز تجار

 یدانیم یها برداشتبا توجه به مطالب فوق و  ) .26: 1382، یشهر یمایو س ییسازمان فضا یلیمطالعات تکم - شهری

ک از بافت داخل محدوده به علت وجود یک و عدم عبور ترافیو بافت ارگان یل شبکه دسترسیصورت گرفته، به دل

اما شبکه . ذر وجود داردیاده در محله چیپ یرهایمس نیتأمک و یتراف یل آرام سازیپتانس ،کم عرض یها ابانیخ

  .ز عدم وجود سلسله مراتب در شبکه معابر محله را موجب شده استیبن بست و ن یادیک، وجود تعداد زیارگان یدسترس

که شامل مرکز و لبه قابل  یک ساختار سنتیاز  ها محله یمطرح شد، برخوردار ینظر یهمان طور که در مبان

 یسنت ین در تجارب شهرسازیهم چن. باشد یم یاز اصول نوشهرساز یکیدر مرکز است،  یعموم یز فضایص و نیتشخ

 یز با برخورداریذر نیمحله چ. اند بودهات محله یو کانون ح یارائه خدمات محله ا یبرا یمرکز یدارا ها محلهز یران نیا

از یرنده خدمات مورد نیکه دربرگ یدان محلین هسته و میز چندیو ن یمصنوع به صورت شبکه معابر شهر یاز لبه ها

ذر را یواقع در محله چ یمحل یمراکز و هسته ها. برخوردار بوده است یسنت یک ساختار سکونتی، از باشند یمن یساکن

  .کرد یم بندید اندرزگو تقسیذر و شهیاکبر، چ ین ندا، امامزاده علیادیبه م توان یم

صوص در مرکز متنوع و مختلط به خ یها یکاربرمطرح شد، وجود  ینظر یکه در مبان طور همان:  نیزم یکاربر

ز اصول مطرح یران و نیا یسنت یو شهرساز ینوشهرساز یارهایاز جمله مع یزان کافیسبز به م یز وجود فضایمحله و ن

ن در محله یزم ین اساس و به دنبال شناخت وضع موجود کاربریبر هم. باشد یمن پژوهش یا یشده در چارچوب نظر

 یها برداشتاز  ها یکاربرنه تنوع و اختالط یدر زم توان یمکه  یاز جمله موارد. الزم صورت گرفت یها یبررسذر یچ

دان یاکبر و م یامامزاده عل یت بخشیمناسب با هو ین است که نظام مرکز محله ایصورت گرفته استنباط کرد ا یدانیم

ن با توجه یهم چن. خورد یمبه چشم  ها یکاربر انواع از یتمرکز یمحل یذر در محله وجود دارد و در اطراف هسته هایچ

 یفراتر از حد مطلوب و سرانه ها یحیو تفر یآموزش یها یکاربرذر، سرانه یبه جدول سطوح و سرانه جدول، در محله چ

 ینیش بیپ یاز سرانه ها یو ورزش یسبز، فرهنگ ی، فضایدرمان یها یکاربرو  باشند یمشده طرح جامع  ینیش بیپ

 یمطالعات کاربر -بررسی مسائل توسعه شهری(، کمبود وجود دارد ها نهیزمن یو در ا باشند یم تر نییپارح جامع شده ط

   ) .26: 1382ن، یزم

 یدر شهرها. باشد یم یاز اصول نوشهرساز یکی یمسکون یواحدها یها متیقو  ها اندازه، ها گونهتنوع در :  مسکن

ازشان مسکون یط و نیو مردم با توجه به شرا اند گرفته یم بر دررا  یمتنوع یمسکون یواحدها ها محلهز، یران نیا یخیتار

 یذر در ارتباط با گونه هایدر محله چ یدانیپژوهش، برداشت م یها تیمحدودبا توجه به . کردند یمدلخواه را احداث 

ن در یطبقه هستند؛ ا 3- 6، یمسکون یها ساختماناز  یذر قسمت عمده ایدر محله چ. مختلف مسکن صورت گرفت

را به خود  یمسکون یاز واحدها یکسانی« نسبتاًبلند مرتبه سهم  یها آپارتمانز یو ن ییالیو یها ساختماناست که  یحال

بلندمرتبه  متأسفانهگرفته در محله،  صورت یدانیم یها برداشتن است که با توجه به یا یگرینکته د. اند دادهاختصاص 

ن یهم چن. اتفاق افتاده است یو خدمات عموم ی، دسترسینامناسب از لحاظ توپوگراف یها مکاندر محله در  یساز
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در محله وجود  یو تراکم مسکون یتیان تراکم جمعیار کم میانگر آن است که تفاوت بسیذر نمایتراکم در محله چ یبررس

ن محله را یدر ا یمسکون یاراض یو سهم باالمحله با کل سطوح آن بوده  یان سطوح مسکونیماز تفاوت اندک  یدارد که ناش

فرسوده و  ییروستا یگر، بافت مسکونید یاز طرف) . 40: 1382، یجمع بند -بررسی مسائل توسعه شهری( دهد یمنشان 

در ساخت و ساز است که  یمنیت مالحظات ایو رعا ی، نوسازیازمند بهسازیذر وجود دارد که نیز در محله چیمسئله دار ن

  ».است رگذاریتأث یمسکون یت واحدهایمت، اندازه و امنی، قها گونهن موارد در انواع یا یتمام

ت یریشود که امکان مد یسازمانده یبه گونه ا یستی، محله بایکرد نوشهرسازیطبق رو:  یتیریاستقالل مد

 یسنت یدر شهرسازن یهم چن. وجود داشته باشد یرات کالبدییت و تغی، امنیهمانند نگهدار یمستقل آن در موضوعات

ن رو در برنامه یبوده است؛ از ا یمحله ا یاز اصول زندگ یکیمحدود،  یتیریمحله از استقالل مد یز، برخورداریران نیا

ت در یریجهت توسعه مد یسمیمکان یستیدگاه مذکور، بایق دو دیبا تلف یک و سنتیارگان یمحله ها یراهبرد یزیر

و  باشند یم یت محله ایریسم مدین مکانیذر، فاقد ایط وضع موجود، محله چیدر شرا. در نظر گرفته شود یسطح محل

. باشد یم... و  ها کالس یهمچون برگزار یجز در موارد ها محلهز در اداره یناچ یتیریقدرت مد یمحله دارا یاریشورا

، روابط یمین بافت قدیاکنس« خصوصاًذر ین محله چیان ساکنیکه در م دهد یمصورت گرفته نشان  یدانیم یها برداشت

خواهد  رتریپذ امکانساکن  یت در سطح محله با مشارکت گروه هایریب توسعه مدین ترتیوجود دارد و بد یقو یاجتماع

سم ینه مکانید، در زمیارائه گرد 1383ذر که در سال یمسائل بافت مسئله دار چ ییقابل ذکر است که طرح شناسا. بود

شنهاد داده یذر را پیمحله چ یأت توسعه و ساماندهیتحت عنوان ه ییل شورای، تشکیو بهساز ینوساز یها طرح ییاجرا

در سطح  یتیریتوسعه استقالل مد یبرا ینه ساز و بستری، زمیأت محلین هیل این احتمال وجود دارد که تشکیاست و ا

   ».باشد یمحله ا

  

  

ذر در ارتباط با وضع یپژوهش، شناخت محله چ ین شده در چارچوب نظریتدو یدر قسمت قبل، بر اساس محورها       

 یتیریت مدیو وضع یاده رویت پی، مسکن، قابلی، سلسله مراتب شبکه دسترسین، ساختار محله ایزم یموجود کاربر

و  ها فرصتبر اساس اطالعات منتج از شناخت محله، نقاط قوت، نقاط ضعف،  ،2در جدول شماره . صورت گرفت

ل قرار یمورد تحل )SWOT(ک سوات یبا استفاده از تکن یچارچوب نظر یمحورها یذر در راستایدها محله چیتهد

  . ردیذر انجام پذیمحله چ یراهبرد یزیبرنامه ر ،ها لیتحله یتا بر پا رندیگ یم
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 ین و سپس در چارچوب نظرییتب ینظر یران در مبانیا یسنت یو شهرساز ینوشهرساز یقیتلف یارهایمع        

 یزیبرنامه ر یدر راستا. ل قرار گرفتیذر مورد شناخت و تحلین اصول، محله چیه اید و بر پاین گردیپژوهش تدو

و  ها استیسچشم انداز، راهبردها،  ،3مذکور، در صفحه بعد و در جدول شماره  یدگاه هایق دیذر با تلفیمحله چ یراهبرد

  . ن و ارائه خواهد شدییراهکارها تب

  

ران و یا یسنت یو شهرساز یدگاه نوشهرسازیمشترک د یارهایت اصول و معیل در ارتباط با وضعینکات ذ      

  :ذر قابل طرح است یدر محله چ ها آن یبهبود و ارتقا یچگونگ

ذر و مکان یدان چیاکبر و م یامامزاده عل یت بخشیمناسب با هو ی، نظام مرکز محله ایاراض ینه کاربریدر زم �

ازها ین نیتأمد اندرزگو وجود دارد که با یذر، ندا و شهین چیادیبه م یمنته یمختلف در محورها یعملکردها ینیگز

 یت نقش خدماتیسبز، تقو یر موجود در محله، حفظ و توسعه فضایبا یها نیزمن با استفاده از یساکن یو کمبودها

 تواند یمن یبه ساکن ید جهت خدمات رسانیجد یر محله ایمراکز ز یزیموجود و برنامه ر یو مراکز محل ها هسته

 .ابدیارتقا 

محله،  یها قسمتاز  یاده در برخیسواره و پ یود سلسله مراتب و تداخل حرکت، عدم وجیدر ارتباط با شبکه دسترس �

ن یک و تأمیتراف یل آرام سازیدر داخل بافت و وجود پتانس یک عبوریو عدم وجود تراف یاز نقاط ضعف اصل

 یمن سازیسواره و ا ین اصالح شبکه دسترسیبنابرا. ندیآ یمذر به شمار یاده، از نقاط مثبت محله چیپ یرهایمس

 .موثر واقع شود یدر بهبود حمل و نقل و شبکه دسترس تواند یماده یپ یشبکه دسترس

دان ین هسته و مین چندیمصنوع و هم چن یل وجود لبه هایذر به دلیدر محله چ یقو یسنت یساختار محله ا �

 تواند یم... و  یو عموم یشهر یفضاها یایمحله، اح یت مرکز و لبه هایب، تقوین ترتیبد. شود یممشاهده  یمحل

 .محله شود یساختار سنت یموجب حفظ و ارتقا

ز بافت فرسوده یمتعارف و بلندمرتبه و ن ی، آپارتمانییالیمختلف مسکن از جمله و ینه مسکن، گونه هایدر زم �

 ی، بهسازیسکونت یازهاین نیتأمتنوع و  یارتقا یآن وجود دارد و در راستا یو نوساز یل به بهسازیو تما یروستائ

 تواند یم یخدمات یها تیقابلبا  یتیجمع یها تیظرف یفرسوده و هماهنگ ساز یمسکون یواحدها یو نوساز

 .گردد یتلق یمناسب یها استیس

ت یبه همراه تقو یاس محلیت در مقیریمد ییسم اجرایف مکانیذر و تعریمحله چ یأت توسعه و ساماندهیل هیتشک �

 .در محله شود یتیریاستقالل مد یریساز شکل گنه یزم تواند یممحله  یاریشورا
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رضا، نشر شرکت پردازش یو دانش، رضا و عل یمژده يریترجمه بص ،»ییمنشور نوشهرگرا« ،)1387(گران ید لو رندارندت،  .1

 .، تهرانيشهر يزیو برنامه ر

ماهنامه طاق،  ،»يشهر يزیو برنامه ر یطراحد در یجد يکردیرو یینوشهرگرا« ،)1389(سا یرضا و پری، علیو روشن یحسن .2

 .51 -53، صفحات 42شماره 

 .، تهرانیو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،»رانیدر ا يشهر يمحله ها« ،)1385( ی، عليخاکسار .3

 ،»ها شرطش یپ و ها تفاوت، ها یژگیو، يار راهبردیاخت يزیو برنامه ر يراهبرد يزیبرنامه ر« ،)1382(دانشپور، زهره  .4

 .کشور، تهران يها يشهردار، انتشارات سازمان 14، شماره يت شهریریفصلنامه مد

 .، تهرانها يشهردار، انتشارات سازمان »)جلد اول - ها يشهردار يکتاب سبز راهنما( يشهرساز« ،)1383(ا، احمد یدنیسع .5

 .نشر سپهر، تهران ،»رانیدر ا ینیخ شهر و شهرنشیبر تار يمقدمه ا« ،)1367(ن یسلطان زاده، حس .6

مطالعات سازمان  ،»تهران يک شهرداریمنطقه  يمسائل توسعه شهر یبررس« ،)1382(ن مشاور بافت شهر یشرکت مهندس .7

 . ، تهرانين و جمع بندیزم يو کاربر ییفضا

 .، تهراننیمؤلفنشر  ،»کیاستراتژ يزیبرنامه ر« ،)1382(و محمدرضا  نیالد جمالد ی، سیو ملک یبیطب .8

 .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ،»یخیتار يبناها و شهرها يباززنده ساز« ،)1374( منصور محمد، یفالمک .9

 .72راه و ساختمان، شماره  یالملل نیبماهنامه  ،»ران معاصریا يو شهرساز يدر معمار يفکر یمبان«د، یم زاده، جمشیکر .10

 .کشور یراث فرهنگی، جلد سوم، سازمان م1375 ،»رانیا يو شهرساز يخ معماریمجموعه مقاالت کنگره تار« .11

 .کشور یراث فرهنگی، جلد چهارم، سازمان م1375 ،»رانیا يو شهرساز يخ معماریمجموعه مقاالت کنگره تار« .12

 -یرانیا يو شهرساز يم معماریق کاربست اصول و مفاهیاز طر يشهر يت فضایفیارتقا ک« ،)1388(رضا ی، علیمحسن .13

، دانشکده يشهر یارشد طراح یان نامه کارشناسیپا ،»د هشتگردیساختار محله در شهر جد یطراح: ينمونه مورد

 .با، دانشگاه تهران، تهرانیز يس هنرهای، پرديشهرساز

 يزیشرکت پردازش و برنامه ر ،»رانیا يک و کاربرد آن در شهرسازیاستراتژ يزیبرنامه ر« ،)1384(، واراز یحیمس يمراد .14

 .، تهرانيشهر

 .ر، تهرانیرکبیواحد ام یجهاد دانشگاه ،»يشهر يزیک در برنامه ریانتخاب استراتژ« ،)1382(اصغر  ی، علیافضلملک  .15

و  يشهرساز یقاتیو تحق ی، مرکز مطالعات»يتوسعه شهر يراهبرد يزیبرنامه ر« ،)1385(زاده، جواد و همکاران یمهد .16

 .، تهرانيوزارت مسکن و شهرساز يمعمار

17. Steutevill, Robert (2004) , "The New Urbanism : An alternative to modern, automobile- oriented 
planning and development", 

18. www. Newurbanism.org 
19. www.tehran.ir 
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