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دارد.  خ�ود  در  را  پای�داری 

مأخذ :
www.allthingsmamma.com.

Pic4. New Urbanits’ lively 
communities meet all the 
social, economical and 
environmental criterions 
of sustainability. Source: 
www.allthingsmamma.com.
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مقدمه 
 در فرایند توس��عه شهري، با دگرگون شدن شهر و به تبع 
آن محالت ش��هري، دیدگاه هاي مختلف در رابطه با ش��هر و 
محل��ه نیز در بس��تر تحولي عظیم قرار گرفته  اس��ت. پس از 
دهه های 80 و 90 میالدی، نظریات جدیدی بعد از گسترش 
و تروی��ج مفاهیم پسامدرنیس��م، مانند توس��عه پایدار تحت 
تأثیر موج جدید شهرنش��یني در دنیا مطرح ش��ده است. در 
ای��ن موارد، عمده تمرکز به توجه مجدد به انس��ان و کیفیت 
زندگی او، خرده فرهنگ ها و محدودیت منابع زیست محیطی 
مثل زمین، برقراری عدالت بین نسلی و درون نسلی معطوف 
ش��ده که شهرسازی را به س��وي نگرش هاي جدیدي در امر 
توسعه سوق داده است. تالش تمامي این نگرش ها جلوگیري 

از اتالف منابع و عدم مخاطره آنها برای آیندگان است.
گرچ��ه مقوله پای��داري، بس��یار ایده آل گرایانه اس��ت، اما 
جامعیت آن و طیف وس��یعی که در نظر می گیرد، قابل طرح 
در س��طوح مختلف ش��هر از جمله محالت است. با توجه به 
طرح موضوع توسعه پایدار شهری در ادبیات نوین شهرسازي 
و توجه وسیع به آن، مالحظه برنامه ریزي و طراحي مبتني بر 
پایداري در س��طح محالت، در سال هاي اخیر، موضوعي مهم 
به شمار مي آید. چرا که در سطح خردتر، دست یابی به اهداف، 

ملموس تر است. 
در این میان، شهرسازی نوین امروزه به نوعی، هدایت نسل 
پس��ت مدرن برنامه ریزان و طراحان شهری را بر عهده دارد و 
به دنبال باال بردن کیفیت و استاندارد زندگی در شهرهاست. 
شهرسازی نوین در عین حال، توجه ویژه اي به برنامه ریزی و 
طراحی در س��طح محله و واحد همسایگي دارد و بسیاري از 
راه کاره��اي آن در جهت ارتقاي ابعاد مختلف محالت اس��ت 

که در قرابت با معیارهای پایداری محالت نیز قرار می گیرد.

نگاهی به مفهوم پایداری و توسعه پایدار در شهر
ریشه نگرش توسعه پایدار به نارضایتي از نتایج توسعه و رشد 
اجتماعي � اقتصادي در شهرها از منظر اکولوژیك باز مي گردد؛ 
لذا پایداری تبدیل به یكی از نگرانی های رش��ته های مختلف از 

جمله شهرسازی شد )کریمي و توکلي نیا، 1388 : 81(.
توس��عه پایدار به معن��اي برآوردن نیازهاي کنونی نس��ل 
حاضر، بدون آس��یب رس��اندن به توانایي نس��ل آینده براي 
ب��رآوردن نیازهایش اس��ت )WCED, 1987(. از این زمان، 
بحث به کار گرفتن و مدیریت منابع قابل تجدید به ش��رطي 
که منابع آینده صدمه نبینند، مورد توجه قرار گرفت )نوریان 

و دیگران، 1387(.
در بیانیه کمیسیون برانت لند1، توسعه پایدار به عنوان تنها 
مسیری است که بحث بین توسعه و محیط طبیعی را مشخص 
می س��ازد. با توجه به اینكه در دهه 60 بحث های اصلی توسعه 
بر توس��عه اقتصادی متمرکز بود که خود به فرس��ودگی منابع 
طبیعی منجر می شد، در اواخر دهه 70 و در دهه 80 بحث های 
اصلی توسعه بر اثرات منفی توسعه اقتصادی بر محیط زیست 
از طریق توجه به مش��كالت آلودگی و تغییرات جهانی محیط 

.)Jenkins, et al. 2007: 185( زیست تمرکز کرد
حفاظت از منابع طبیعی که در دهه های نخستین طرح این 
مقول��ه مورد توج��ه بود، از دهه ه��ای 80 و 90 جای خود را به 
وضع قوانین اصالح��ی، انعطاف پذیری و کارایی داد. از دهه 90 
نگاه توسعه پایدار و بحث جوامع پایدار، جایگاه ویژه ای پیدا کرد 

.)Mazmanian & Kraft, 1999(
به طور کلی، نگرش توسعه پایدار بر این اصل استوار است 
ک��ه فناوري نمي تواند کاهش منابع طبیعي را جبران س��ازد؛ 
چرا که س��رمایه طبیعي مكمل س��رمایه انسان ساخت است. 
در این راستا، سازمان ملل از مباني و دیدگاه مفهومي توسعه 

چکیده : شهرها و واحدهاي خردتر آن چون محالت، همچون ارگانیسمي زنده و پویا 
هس�تند که در بستر تغییر و تحوالت بس�یاری قرار می گیرند، لذا نظریات و راه کارهای 
متفاوتی برای هدایت این تغییرات پیش بینی می ش�ود تا ش�هر و زندگی انس�ان ها در 
زمان حال و آینده با مش�کل مواجه نش�ود. در دهه های اخیر رشد فزاینده برنامه های 
توس�عه، منجر به هشدارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شد؛ لذا در پاسخ به 
بحران های ایجاد شده، رویکردها و مفاهیم جدیدی در حوزه های مختلف شهری مطرح 
می ش�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، می بایس�ت راه کارهایی 
اتخاذ ش�ود. با توجه به اینکه در دهه های اخیر تأکید بر محالت و اجتماعات محله ای و 
ش�روع برنامه ریزی از این س�طح، در شهرها مطرح است )رویکرد پایین به باال(، به نظر 
می رس�د که توجه به معیارهای پایداری در محالت و برنامه ریزی به منظور توس�عه در 
س�طح محله، راه کاری مناسب برای ارتقای کیفیت آنهاس�ت. در ضمن به نظر می رسد 
ک�ه به دلیل برخ�ورد با محیط کوچک تری از اجتماع، پیاده س�ازی این اصول به مراتب 

عینی تر و ملموس تر باشد.
در ای�ن می�ان شهرس�ازی نوین به عن�وان رویک�ردي جدید در شهرس�ازي، طیفي 
کام�ل از برنامه ریزي و طراحي ش�هري تا معم�اري را در نظر مي گیرد که در پاس�خ به 
محالت ناپایدار به وجود آمده، شکل گرفت. اهمیت بررسي و تحلیل این الگو، به دلیل 
تأثیر گ�ذاري آن بر برنامه ریزي در تمامي س�طوح، و در نظر گرفتن مس�ایل اقتصادی، 
اجتماعی و زیس�ت محیطی اس�ت. ضمن آنکه اصول ارایه ش�دة این نظریه، در توسعه 
ش�هري، توس�عه هاي جدید، توس�عه هاي درون زای بافت و به خصوص در برنامه ریزي 
محالت شهري، اهمیت قابل توجهي دارد. به نظر می رسد که اصول مطرح شده در این 

رویکرد، رابطه تنگاتنگی با معیارهای پایداری داشته باشد.
روش پژوه�ش در ای�ن مقال�ه، توصیف�ي � تحلیلي اس�ت. جم�ع آوري اطالعات، بر 
پای�ه مطالعات کتابخانه اي اس�ت و به تفس�یر معیارهاي پای�داري در محالت، و اصول 
نوشهرسازي و نهایتاً مقایسه تطبیقي آنها با یکدیگر می پردازد. نتیجه آنکه بکارگیري 

اصول شهرسازی نوین در محالت، راهکاري به سوي پایداري آنهاست. 

واژگان کلیدی : محله، پایداری، شهرسازی نوین، توسعه پایدار.

Pic2. Mixed public uses 
in a short distance from 
homes result walk ability 
and healthy environment 
in New Urbanists’ com-
munities. Source: www.
newurbanismblog.com.

تصوی�ر 2 : اخت�الط کاربری های 
عموم�ی � خدمات�ی در فواص�ل 
موج�ب  خانه ه�ا  از  کم�ی 
پیاده م�داری س�اکنان و محیط 
مح�الت  در  س�الم تر  زیس�ت 
شهرسازان نوین می شود. مأخذ :
www.newurbanismblog.com.
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پایدار حمایت مي کند و راه دست یابي به توسعه پایدار را وجود 
بسته هاي فرهنگي مناسب مي داند که با ارتقاي سطح آموزش 

و آگاهي مردم مي توان به آن دست یافت )کیانی، 1383(.
اص��ل هش��تم بیانیه ری��و2 نیز بی��ان مي کند : ب��ه منظور 
دست یابي به توس��عه و کیفیت باالتري از زندگي براي تمامي 
مردم، دولت ها مي بایست الگوهاي ناپایدار تولید و مصرف را کم 
و متوقف کنند و سیاس��ت هاي جمعیتي مناسب را ارتقا دهند 

.)The Rio Declaration, 1992(
بر این اس��اس، چهار مش��خصه توس��عه پایدار را مي توان 
چنین دانس��ت : بهره وري )پویایی سیس��تم(، عدالت )توزیع 
عادالنه فرصت ها(، انعطاف پذیري )ترمیم یا نگه داري س��طح 
به��ره وري در بي نظمي ها( و ثبات )ظرفی��ت جامعه در ادامه 
اس��تفاده(؛ )قرخلو و حسیني، 1386( نتیجه آنكه یك الگوي 
توس��عه،  بای��د قابلیت س��ازگاري و انطباق در گس��تره اي از 
تغییرات اجتماعي و اقتص��ادي و ارزش هاي فرهنگي جامعه 

در یك بازه زماني را داشته باشد. 
توس��عه پایدار در مي یابد که توس��عه اقتصادي و اجتماعي 
سالم و بي عیب، بدون محیط زیست سالم، امكان پذیر نیست 
و برعكس، محیط زیست سالم با توسعه معیوب،  مورد تهدید 
قرار مي گیرد. به بیان دیگر،  استفاده،  حفاظت و ارتقاي منابع 
محل��ه با حفظ فرایندهاي زیس��ت محیطي که زندگي به آن 
وابس��ته اس��ت منجر به افزایش کیفیت کلي زندگي در حال 
حاضر و آینده می ش��ود )Riddle, 2004: 15(. بنابراین در 
این نگاه می بایس��ت چگونگي تأثیرگذاري مؤلفه های مختلف 
که ش��هر و محله را به سیستمي یكپارچه تبدیل مي کند، در 

نظر گرفته شود.

پایداری محله و محله پایدار
محالت، س��اخت و بافت اصلی شهرها را تشكیل می دهند. 
اگرچه زندگی روزمره مردم در مقیاس محله به طور محسوسی 
قابل درك بوده و آن را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما ابعاد توسعه 
پایدار محلی هنوز مورد تجزیه و تحلیل جدی قرار نگرفته است 
و این در حالی است که محالت، محدوده هایی هستند که ابعاد 

مسایل در آنها کاماًل ملموس است )عزیزی، 1385(.
البته در حوزه برنامه ریزی ش��هری، محالت مورد توجه قرار 
گرفته ان��د که از آن جمله می ت��وان به برنامه ریزی محله � مبنا 
اشاره کرد که مبتنی بر پایداری و در جستجوي تعامل اجتماعي 
است؛ رویكردی هماهنگ کننده که کمتر به مداخالت کالبدی � 
فضایي پرداخته و با نگاهی فرایندگرا به پایداري تصمیمات در 

سطوح مختلف خواهد انجامید )حاجی پور، 1385(.
ب��ا تم��ام این تفاس��یر می ت��وان گف��ت : توس��عه پایدار 
کوچك ترین پاره شهري، توسعه پایدار محله اي است. توسعه 
پایدار در مقیاس محل��ه به معناي ارتقاي کیفیت زندگي در 
آن ش��امل همه ویژگي ها و اجزاي زیست محیطي،  فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي بدون ایجاد مانعي براي نسل آینده است 

)هود سني، 1384 : 20(.
به لحاظ تاریخی در 1994، کنفرانس ساالنه ای در شیكاگو 
به نام »اتحادیه مدیریت شهرها/ بخش های جهانی«3، شامل 
بخشی به نام »برنامه ریزی محالت پایدار« بود. این اصطالح، 
توس��ط شهرسازان نوین آمریكا بدین گونه تفسیر شد : "یك 
محیط انس��انی مناس��ب رش��د و ترقی، درون یك اکولوژی 
حفاظ��ت ش��ده". در 2004، اداره معاون��ت نخس��ت وزیری 
بریتانیا4، شعار "س��اخت محالت پایدار" را سرلوحه کار خود 
قرار داد. گزارشی که برای این سازمان تهیه شد، محله پایدار 
را چنین تعریف می کند : "برآوردن نیازهای متنوع زمان حال 
و آینده س��اکنان، فرزندانش��ان و دیگر کاربران؛ مشارکت در 
ایجاد کیفیت باالتر زندگی و ایجاد فرصت ها و گزینه های متنوع 

و دست یابی به اهداف  با کاراتر کردن استفاده از منابع طبیعی، 
ارتق��ای محیط طبیع��ی، ترقی اتحاد و س��ازگاری اجتماعی و 

.)Cowan, 2005: 386( "تقویت دارایی های اقتصادی
»لینچ« با برشمردن هفت محور عملكردی یك شهر خوب، 
)سرزندگی، معنا، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی 
و عدال��ت( محله خوب و پایدار را س��كونت گاهی می داند که 
س��المت 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 شش گانه ذیل را برمی شمرد و سپس بر پایه 
آنها اهدافي در راس��تاي پایداري محله در سه زمینه فرهنگی � 
اجتماعي، اقتصادي و زیس��ت محیطي مطرح مي کند: "مداخله 
عوام��ل ذي نفع، افزایش اس��تقالل محلي، هم پیون��دي، تنوع، 
.)Barton, et al. 2003( "پاسخ دهي به مكان و قطعیت پذیري
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 می توان به محرمیت ترافیكی )در 
ارتباط با دسترسی(، همبستگی اجتماعی، اختالط کاربری ها، 
امنیت روانی و تعلق مكانی اشاره کرد )انصاری، 1387: 17(.

گ��زارش»اگان«5 عناصر یك محله پایدار را چنین تعریف 
می کند : "1. حكم روایی )کارا، با مش��ارکت س��ازگار، معرف 
نمایندگ��ی و رهب��ری عم��وم(، 2. ویژگی ه��ای اجتماعی و 
فرهنگی )اجتماعات باطراوت، هماهنگ و سازگار(، 3. مسكن 
و محیط س��اخته ش��ده )محیط انسان س��اخت با کیفیت در 
کنار محیط طبیع��ی(، 4. اقتصاد )اقتصاد محلی متنوع و در 
حال ش��كوفایی(، 5. محیط طبیعی )فراهم کردن مكان هایی 
به منظور زندگی در طبیعت با محیط دوس��تانه( 6. خدمات 
)دامنه کاملی از خدمات عمومی، خصوصی و اختیاری مناسب 

.)Cowan, 2005: 386( ")و در دسترس برای همه
در ادام��ه می بینیم که تمام معیارهای پایداری محالت به 
نوعی در اصول شهرسازی نوین تعبیه شده است )تصویر 1(.

تبیین مفهوم شهرسازی نوین )شهرسازی پایدار انسان گرا(
پس از دوران مخرب رواج مدرنیس��م در دهه 80 میالدی 
تعداد زی��ادی از معماران و شهرس��ازان آمریكایي در ارتباط 
با فرس��ودگي و زوال مراکز ش��هري و افزایش جوامع محلي 
پراکن��ده، مبتني بر وس��ایل نقلی��ه و داراي فاصل��ه با مراکز 

شهري، نگران و ناراضي بودند )بصیرت، 1386(.
نبود یك مرکز شهري واحد و یك مقیاس انساني، آلودگي 
هوا، وجود ترافیك در ش��بكه هاي دسترس��ي به دلیل دوري 
محل کار از س��كونت و جدایي گزین��ي کاربري ها، هدر رفتن 
قس��مت اعظمي از سرانه کاربري ها به منظور تخصیص براي 
ش��بكه دسترس��ی، از جمله مشكالت ایجاد ش��ده و عوامل 

.)Katz, 2001( ناپایداری شهرها و محالت بودند
در سال هاي پایاني دهه 80 و ابتداي دهه 90 میالدي این 
نارضایتي منجر به ظهور نهضت شهرس��ازی نوین ش��د. واژة 
»نوین« تالش دارد تا نشان دهد که اصول سنتي شهرسازي 
مثل تنوع، زندگي خیاباني و مقیاس انس��اني در حومه ها پیر 

.)Calthrope & Fulton, 2001: 279( و فرتوت شده اند
معموالً جنبش های این عصر که ظهورشان عمدتاً مبتنی بر 
مشكالت حومه نشینی در آمریكا بود، چون شهرسازی نوین، 
توس��عه پایدار، رشد هوشمند و ...، هر یك جنبه ای متفاوت از 
مفهوم توس��عه درون زا و میان اف��زا را بیان می کنند و از مبدأ 

مشترکی منتج می شوند )شریفیان، 1389: 48(.
شهرسازی نوین، گروهي از متخصصان رشته هاي مختلف 
علمي را گرد هم جمع کرد که از ویراني ناشي از پراکنده رویي 

ش��هری6 در ع��ذاب بودند و با به اش��تراك گذاش��تن بهترین 
ش��یوه هاي نظم و ترتیب، ایده واحدهاي همس��ایگي فشرده و 
قابل پیاده روي و ساختمان هاي سبز را ارتقا دادند. شهرسازی 
نوین درس هایي از ش��هرگرایي تاریخي با مالحظات شهري و 
.)Hutchison, 2010: 549( منطقه اي معاصر به کار مي گیرد

از مهم ترین محورهاي بحث کنگره شهرس��ازی نوین7 که 
منجر به ش��كل گیری این نظریه شد، می توان به مسایل زیر 

اشاره کرد :
بي مكان بودن حومه های مدرن، نابودي شهرهاي مرکزي، 
افزایش تبعیض نژادي و س��طح درآمدها، آسیب هاي وارد بر 
محیط زیست و ... )آرنت، 1387: 1، به نقل از مقدمه( پرواضح 
اس��ت که پیكان انتقادات شهرس��ازی نوی��ن متوجه عوامل 

ناپایداری شهرهاست، که عمدتاً از نتایج منفی مدرنیسم بود.
اصول کنگره س��ال 1996 شهرس��ازی نوین در ارتباط با 

پایداري محالت بدین شرح است :
"واحدهاي همس��ایگي، باید در کاربري و جمعیت، متنوع و 
مختلط باش��ند. محالت باید براي گذر عابر پیاده نیز همچون 
ماشین طراحي شود. محالت مي بایست از لحاظ فیزیكي معین 
و به طور عام، مقبول و نیز داراي فضاهاي عمومي و مؤسسات و 
نهادهاي اجتماعي باشند؛ فضاهاي شهري مي بایست با طراحي 
معماري و منظري که براي تاریخ محلي بافت، اقلیم، اکولوژي 
و ساختمان س��ازي با کیفیت ارزش قایل است، چارچوب بندي 

.)Congress for New Urbanism, 1996( "شوند
اعضای کنگره بیان کردند که برای حل مش��كالت شهری 
نمی ت��وان راه حل های مقطعی ارایه کرد، بلكه 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��ت های 
شهری و با تغییر نگاه، مشكل شهر و محالت را آشكار کردند. 

.)Cullingworth and others, 2003: 138(
اصول اولیه این رویكرد بر مبنای بكارگیری اصول س��نتی 
شهرس��ازی پایدار در شهرسازی انس��ان گرای گذشته است. 
تأکید بر بافت ش��هری با دو مش��خصه اساس��ی راهپیمایی 
س��اکنین و تأمی��ن مایحت��اج آنها� که از مش��خصات اصلی 
طراح��ی س��نتی واحدهای همس��ایگی8 اس��ت � و نیز ایجاد 
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راه کارهای اجرایی اصول شهرسازی نویناصول شهرسازی نوین

قابلیت پیاده روي )پیاده مداری(

� اغلب کاربري ها باید در فاصله 10 دقیقه اي پیاده روي از خانه و محل کار قرار گیرند.
� طراحي خیابان ها باید به طور مناسب براي افراد پیاده انجام شود )ساختمان هاي نزدیك به معابر، خیابان ها با درخت کاري در اطراف، پارکینگ هاي خیاباني، 

فضاهاي پارك مخفي و گاراژها، سرعت کم اتومبیل و...(.
� ایجاد خیابان هاي پیاده بدون اتومبیل

ارتباط پذیري
� شبكه خیابان هاي به هم پیوسته که ترافیك را توزیع و پیاده روي را آسان تر مي کند.

� سلسله مراتبي از خیابان هاي باریك، کم عرض، بلوارها و کوچه ها
� شبكه پیاده و قلمرو عمومي با کیفیت باال که پیاده روي را لذت بخش مي کند.

� ترکیبي از فروشگاه ها، دفاتر کار، آپارتمان ها و خانه ها در محدوده طراحي، کاربري مختلط در محالت، بلوك ها و ساختمان هااختالط کاربری ها و تنوع
� تنوع افراد از گروه هاي سني، درآمدی، طبقات، فرهنگ و نژادهاي مختلف

� گونه ها، اندازه ها و قیمت هاي مختلف واحدهاي مسكوني، با گروه های درآمدی متفاوت، در قرابت بیشتري با یكدیگر قرار مي گیرند.مسكن مختلط

� تأکید بر زیبایي،  زیبایي شناسي، آسایش انسان و خلق حس مكان، تعیین مكان کاربري و اماکن مدني در اجتماع به طور ویژه، معماري با مقیاس انساني و معماري و طراحي شهري با کیفیت
محیط پیراموني زیبا سبب نوازش روح انسان مي شود.

ساختار سنتي محالت

� مرکز و لبه قابل تشخیص و متمایز با فضاي عمومي در مرکز
� اهمیت کیفیت قلمرو عمومي و فضاي باز عمومي طراحي شده به صورت هنر مدني

� در بر گرفتن طیفي از کاربري ها و تراکم ها در فاصله پیاده روي 10 دقیقه اي
� برنامه ریزي در یك برش عرضی : باالترین تراکم ها در مرکز شهر و به تدریج کاسته شدن از تراکم ها به سمت لبه شهر

� نزدیكی ساختمان واحدهاي مسكوني، مغازه ها و خدمات به یكدیگر که سبب تسهیل در پیاده روي و به منظور ایجاد کارایي خدمات و منابع و خلق مكاني تراکم افزایش یافته
راحت، مطبوع و مناسب براي زندگي

� شبكه اي از سیستم هاي ریلي با کیفیت باال که شهرها، شهرهای کوچك  و محالت را به یكدیگر متصل مي کند.حمل و نقل هوشمند
� طراحي حامي افراد پیاده که سبب تشویق به استفاده بیشتر از دوچرخه، اسكیت، پیاده روي و ... به عنوان روشي به منظور رفت و آمد روزمره مي شود.

پایداري

� حداقل اثرات جانبي زیست محیطي با توسعه و اجراي بر اساس اصول شهرسازی نوین
� تكنولوژي هاي حامي محیط زیست که به محیط زیست و ارزش هاي سیستم هاي طبیعي احترام مي گذارد.

� با بازده انرژي باال و استفاده کمتر از سوخت هاي فسیلي
� پیاده روي بیشتر، رانندگي کمتر

� افزایش کیفیت محیط زندگي و خلق مكان هایي که روح بشر را غني، پر روحیه و آسماني مي کند. کیفیت زندگي

اصول شهرس�ازی   .1 جدول 
نوی�ن و راه کاره�ای اجرایی 
س�ایت رسمی  آنها. مأخذ: »

شهرسازی نوین«.9

از آنج��ا که امروزه یكي از بارزترین مش��كالت ش��هرهاي، 
فرس��ودگي، زوال مراکز ش��هري و گس��ترش افق��ي بي رویة 
شهرهاس��ت، راه کارهاي شهرس��ازی نوین، مبتنی بر پایداری 
که در انتقاد به شهرس��ازي دوران معاصر ب��ا الگوي پراکنده، 
غیر انس��اني و ماشیني است، با اس��تقبال مواجه شده است. 
ای��ن نهضت به دنبال حل مس��ایل ش��هري و ارایه راهبردي 
ب��راي احیاي محالت، پیكربندي مج��دد خودروهاي بي پیكر 
و محافظت از محیط طبیعي اس��ت و مناف��ع متعددي براي 
گروه ه��اي مختل��ف، از ش��هروندان گرفته تا ش��هرداري ها و 
پیمانكاران در بر دارد )آرنت و دیگران، 2000 : 3(؛ )تصویر 3(.

شهرس��ازی نوین بر پایه پایداری همواره بر توس��عه درون 
بافت و شهرس��ازي در ارتب��اط با حومه ه��اي موجود تأکید 
می کند. شهرس��ازی نوین، نیروي هدایت گري براي توس��عه 
ش��هري در تمام مقیاس ها و آمیزه اي از سبك هاي معماري، 
رش��د هوشمند، شهرس��ازي پایدار مبتني بر توسعه حمل و 
نقل عمومي10 است )Marshall, 2003: 189(؛ )تصویر 4(.

این رویكرد معتقد به بازگش��ت به الگوي محالت س��نتي 

ب��راي ایجاد جوامع پایدار و کاراس��ت و به دنب��ال باال بردن 
کیفیت زندگي و اس��تانداردهاي آن اس��ت. شهرسازی نوین 
بازگشتي به هنر ساختن مكان هاست و خواستار بازگشت به 
برنامه ریزي سنتي شهرها است. به همین دلیل است که یكی 
از مهم تری��ن رویكردهای برنامه ریزی و طراحی ش��هری قرن 

اخیر است )آرنت و دیگران، 1387: 6(.
در عین حال در کش��ور ما نیز محله هاي مرکزي ش��هرها 
دچ��ار فرس��ودگي و زوال ش��ده و کمت��ر تمهی��دي ب��راي 
برنامه ریزي محله هاي ش��هري جهت ارتقاي کیفیت زندگي 
آنها و معاصرس��ازي آنها انجام ش��ده است و این محالت، که 
زمانی پاس��خ گوي نیاز ساکنین و مقتضیات زمان حاضر خود 
بوده اند، مس��یر تنزل را طي کرده اند. در این راستا بكارگیری 
اصول شهرس��ازی نوین در تقویت هویت محالت از سویی و 
موفقیت های چشم گیری که در مقیاس گسترده ای از جهان 
به همراه داش��ته است، از س��وی دیگر، بسیار سودمند است 

)اصغری زاده یزدی، 1389: 52(.

محیطی دوس��تانه برای عابران پیاده ک��ه قابلیت زندگی در 
واحدهای همس��ایگی را فراهم می کند و هدف آن احس��اس 
ایمنی، آس��ایش و رضایت اس��ت، از دیگر اصول آن به شمار 

می رود )Steuteville, 2004(؛ )تصویر 2(.
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اصول پایداري 
بعد مرتبط با پایداريمعیارها و راهکارهاي پایداري محالتمحالت مسکوني

اصول شهرسازی نوین 
مرتبط با معیارهاي 

پایداري
مزایا و نتایج

هویت و سرزندگي

وضوح درك از محله و سهولت شناخت و برقراري پیوند میان عناصر 
و اجزا درك، قابلیت تمایز و خوانایي و وجود ساختار قابل درك با 
سایر رویدادها و مكان ها، فضاهاي عمومي مناسب، توجه به بناهاي 

واجد ارزش تاریخي. 

کالبدي- اجتماعي 
قابلیت پیاده روي و 

پیاده مداري، ساختار سنتي 
محالت، اختالط کاربری ها 

شكل گیري منظر ذهني قوي ساکنین از بافت، 
ارتقاي کیفیت محله، تأمین زیبایي و تعادل 

محله 

پویایي و سازگاري

تداوم زندگي ساکنین در طول زمان، تغییر و تداوم در انواع و الگوي 
فعالیت ها به صورت سازگار در قالب نیازهاي جدید اجتماعي و 

فرهنگي، حفظ کیفیت و ارزش بناها در محله در طول زمان، پذیرش 
تغییرات و سازگاري سیاست ها 

معماري و طراحي شهري اجتماعي- کالبدی 
با کیفیت 

پایه ریزي مفهوم شهروندي و هویت شهري، 
حفظ و تقویت هویت محله 

پاسخ گویي به نیازهاي متنوع با توجه به تغییر در شرایط در همه تنوع
ابعاد در قالب کارایي سرزندگي و پایداري محالت 

کالبدي � اجتماعي � 
اقتصادي 

اختالط کاربري ها، کیفیت 
زندگي، مسكن مختلط 

القاي حس مشارکت اجتماعي به ساکنین، ایجاد 
خوانایي

دسترسي

ارتباط مسیرهاي دسترسي با لذت فضایي عابران، تعادل میان انواع 
حرکت، تأکید بر استفاده کنندگان بدون اتومبیل، وجود امنیت پیاده 

دسترسي مستقیم و راحت، کاهش آلودگي هاي زیست محیطي و 
زمان و هزینه جابجایي

کالبدي � اجتماعي � 
اقتصادي � 

زیست محیطي

ارتباط پذیري، قابلیت 
پیاده روي و پیاده مداري، 

حمل و نقل هوشمند

بهبود سالمت افراد، کاهش آلودگي هاي محیطي، 
کاهش مصرف انرژي، کاهش تراکم ترافیك، 

تأمین رفت و آمدهاي مقیاس محلي

تراکم و ظرفیت قابل 
تحمل محله

ادراك مناسب از تراکم متناسب با ویژگی های محله، توان محله 
در ارایه خدمات اجتماعي � اقتصادي � زیست محیطي، درجه بندي و 

اولویت بندي اهمیت خدمات و میزان پاسخ گویي و کیفیت خدمات در 
جهت کیفیت زندگي مردم

اجتماعي � اقتصادي � 
زیست محیطي

ساختار سنتي محالت، 
تراکم افزایش یافته، کیفیت 

زندگي

صرفه جویي هاي ناشي از تراکم، جلوگیري از 
پراکنده رویي و رشد افقي، استفاده از اراضي 
موجود و توسعه از درون، حفظ محیط زیست

اجتماعي برقراري پیوند میان افراد، وجود حیات مدني هم بستگي اجتماعي
ساختار سنتي محالت، 
تراکم افزایش یافته، 

پیاده مداري 

ایجاد فرصت هایي براي مراودات اجتماعي، ایجاد 
سرمایه اجتماعي 

ترکیبي از کاربري هاي مكمل، ایجاد مراکز خدمات رساني به مرکزیت اختالط کاربري ها
یك کانون )مرکز محله( 

اقتصادي � اجتماعي � 
کالبدي 

کاربري هاي مختلط و تنوع، 
مسكن مختلط 

حفظ فضاي سبز و منابع طبیعي، کاهش استفاده 
از اتومبیل، خلق تنوع و ارتقاي کیفیت محیط، 

توسعه اقتصادي محله 

ارتباط متقابل میان روان انسان و محیط کالبدي احساس مسئولیت تعلق مكاني
و حساسیت نسبت به کیفیت محیط

کالبدي � اجتماعي � 
زیست محیطي

کیفیت زندگي، ساختار 
سنتي محالت، معماري و 
طراحي شهري با کیفیت

ارتقاي هویت فردي در محله و در نتیجه انسجام 
جامعه و هویت اجتماعي

کاهش ترس از جرایم خیاباني، وجود نظارت اجتماعي از انسان ها امنیت رواني
اجتماعي � کالبدي بدون گوشه هاي خلوت 

ساختار سنتي محالت، 
معماري و طراحي شهري با 

کیفیت، ارتباط پذیري 

ایجاد حس آرامش، امنیت و تعلق خاطر براي 
ساکنان 

راه کارهای اجرایی اصول شهرسازی نویناصول شهرسازی نوین

قابلیت پیاده روي )پیاده مداری(

� اغلب کاربري ها باید در فاصله 10 دقیقه اي پیاده روي از خانه و محل کار قرار گیرند.
� طراحي خیابان ها باید به طور مناسب براي افراد پیاده انجام شود )ساختمان هاي نزدیك به معابر، خیابان ها با درخت کاري در اطراف، پارکینگ هاي خیاباني، 

فضاهاي پارك مخفي و گاراژها، سرعت کم اتومبیل و...(.
� ایجاد خیابان هاي پیاده بدون اتومبیل

ارتباط پذیري
� شبكه خیابان هاي به هم پیوسته که ترافیك را توزیع و پیاده روي را آسان تر مي کند.

� سلسله مراتبي از خیابان هاي باریك، کم عرض، بلوارها و کوچه ها
� شبكه پیاده و قلمرو عمومي با کیفیت باال که پیاده روي را لذت بخش مي کند.

� ترکیبي از فروشگاه ها، دفاتر کار، آپارتمان ها و خانه ها در محدوده طراحي، کاربري مختلط در محالت، بلوك ها و ساختمان هااختالط کاربری ها و تنوع
� تنوع افراد از گروه هاي سني، درآمدی، طبقات، فرهنگ و نژادهاي مختلف

� گونه ها، اندازه ها و قیمت هاي مختلف واحدهاي مسكوني، با گروه های درآمدی متفاوت، در قرابت بیشتري با یكدیگر قرار مي گیرند.مسكن مختلط

� تأکید بر زیبایي،  زیبایي شناسي، آسایش انسان و خلق حس مكان، تعیین مكان کاربري و اماکن مدني در اجتماع به طور ویژه، معماري با مقیاس انساني و معماري و طراحي شهري با کیفیت
محیط پیراموني زیبا سبب نوازش روح انسان مي شود.

ساختار سنتي محالت

� مرکز و لبه قابل تشخیص و متمایز با فضاي عمومي در مرکز
� اهمیت کیفیت قلمرو عمومي و فضاي باز عمومي طراحي شده به صورت هنر مدني

� در بر گرفتن طیفي از کاربري ها و تراکم ها در فاصله پیاده روي 10 دقیقه اي
� برنامه ریزي در یك برش عرضی : باالترین تراکم ها در مرکز شهر و به تدریج کاسته شدن از تراکم ها به سمت لبه شهر

� نزدیكی ساختمان واحدهاي مسكوني، مغازه ها و خدمات به یكدیگر که سبب تسهیل در پیاده روي و به منظور ایجاد کارایي خدمات و منابع و خلق مكاني تراکم افزایش یافته
راحت، مطبوع و مناسب براي زندگي

� شبكه اي از سیستم هاي ریلي با کیفیت باال که شهرها، شهرهای کوچك  و محالت را به یكدیگر متصل مي کند.حمل و نقل هوشمند
� طراحي حامي افراد پیاده که سبب تشویق به استفاده بیشتر از دوچرخه، اسكیت، پیاده روي و ... به عنوان روشي به منظور رفت و آمد روزمره مي شود.

پایداري

� حداقل اثرات جانبي زیست محیطي با توسعه و اجراي بر اساس اصول شهرسازی نوین
� تكنولوژي هاي حامي محیط زیست که به محیط زیست و ارزش هاي سیستم هاي طبیعي احترام مي گذارد.

� با بازده انرژي باال و استفاده کمتر از سوخت هاي فسیلي
� پیاده روي بیشتر، رانندگي کمتر

� افزایش کیفیت محیط زندگي و خلق مكان هایي که روح بشر را غني، پر روحیه و آسماني مي کند. کیفیت زندگي

ج�دول 2. مقایس�ه تطبیقي 
اص�ول پای�داري مح�الت و 
اصول شهرسازی نوین. مأخذ 

: نگارندگان11.

نتیجه گیری 
گرچه امروزه بعد از چندین س��ال از طرح مقوله پایداري، 
منتقداني به تناقض در اصال��ت این موضوع صحبت هایي به 
می��ان مي آورند، اما ای��ن پارادایم در حوزه ه��اي مختلف، از 
ق��درت قابل مالحظه اي برخوردار اس��ت و هنوز هم نظریات 
پیشرو در حوزه مسایل ش��هری، بسیاری از ایده های خود را 
مبتني بر اصول پایداري ش��كل مي دهند. لذا باید قبول کرد 
پایداري مس��یري است که شهرس��ازي را به اهدافي عالي تر 
س��وق مي دهد و صرفاً نباید به دید یك هدف تك منظوره به 

آن نگریست.
گرچه دیدگاه پایداري در شهرس��ازي در س��ال هاي اخیر 
در کش��ور م��ا مورد توج��ه قرار گرفت��ه؛  لكن ب��ه دلیل نگاه 

تمرکزگرایانه برنامه ریزي، در کش��ور، هنوز در سطوح خردتر 
جامعه مثل محالت ش��هري به طور جدي مورد مالحظه قرار 
نگرفته است. در این زمینه اصول شهرسازی نوین امروزه جزو 
معتبرتری��ن نظریات مطرح ش��ده بر پایه پای��داري در زمینه 
توس��عه های ش��هری جدید و به طور روزافزوني مورد توجه و 

استفاده شهرسازان در سراسر دنیا است.
برنامه ریزی ش��هری پایدار بر این اصل اس��توار اس��ت که 
فضای یك شهر، درون محله شكل می گیرد و بر پایه آن تداوم 
پیدا می کند. نظریه شهرس��ازی نوین نی��ز، توجه ویژه ای به 
محالت دارد. از طرفی همه معیارها و اصول پایداري محالت 
و شهرس��ازی نوین به نوعي با هم درگیر هستند؛ وجود یكي 
منجر به دس��ت یابي به دیگري مي شود و برعكس. در نهایت 
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تصوی�ر 3 : مح�الت متن�وع 
شهرس�ازان نوین، س�اکنان 
مس�کونی  محی�ط  ب�ه  را 
می کشاند و با تقویت سرمایه 
اجتماع�ی  همیس�تگی  و 
محالت خود عاملی در ایجاد 

پایداری است. مأخذ :
www.images.wikia.com.

Pic3. A new Urbanism 
diverse community at-
tracts people to outside 
and promotes social 
capital and alliance and 
so results sustainability. 
Source:
www.images.wikia.com. 

مي ت��وان نتیجه گرفت که همگي به نوعي اش��اره به مفاهیم 
پایداري دارند. گرچه شهرسازی نوین منتقداني نیز دارد، اما 
از سوی آبادگران محالت و نیز دولت ها به طور روزافزون مورد 

قبول واقع شده است.
شاید بسته پیش��نهادي نوشهر گرایي به عنوان یك سبك 
نو � س��نتي12، براي ایج��اد جوامع پای��دار و کارا و تلفیقي از 
سبك هاي معماري، رشد هوشمند، مخالفت با پراکنده رویي، 
تقویت شهر سازي پایدار و انسان گرا، اختالط کاربري ها، حمل 
و نقل عمومي و پایدار، تمرکز بر فشردگی شهری و ...، موجب 
پیدایش نگاهي جامع براي رفع مش��كالت شهرها و محالت 
امروزی و ارایه راه کارهایي براي آینده و نیل به ایجاد محالت 

پایدار شهری شده است.
تنها توجه ش��ود که راه کاره��اي اجرایي و اهداف عملیاتي 
پیاده سازي این اصول در محالت باید با توجه به شرایط شهرها 
و متناس��ب با ابعاد اجتماعي � اقتصادي و محیطي مخصوص 

بافت مورد نظر باشد تا به بهترین نتیجه ممكن برسد 

پی نوشت
*. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناس��ی ارشد »عماد کتابچی« است 
که به راهنمایی آقایان دکتر »خلیل حاجی پور« و »محمد حس��ین پور« در 
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تصوی�ر 1 : یک ش�مای کلی 
پایدار شهرسازان  از محالت 
نوین با برنامه ریزی و طراحی 
ب�رای تم�ام اج�زای محل�ه. 
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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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Abstract: Cities and their small units, com-
munities, are like dynamic and alive organisms 
which are exposed to many changes. Thus dif-
ferent 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, increas-
ing growth of developmental planning, have re-
sulted 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, neighbor-
hoods and its people, starting the planning at 
this level in recent years, we have to select an 
appropriate approach for increasing the qual-
ity. In addition, it seems that in connection with 
the smaller units of the society, achieving the 
goals based on these principles is more objec-
tive and tangible. Meanwhile New Urbanism as 
a new approach in urban development consid-
ers 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 envi-
ronmental matters. While the principles of new 
urbanism in urban and new developments, in-
fill developments and especially in planning of 
urban communities and neighborhoods have a 
considerable importance. It seems these prin-
ciples have a close connection with sustain-
ability criteria.

Today, new urbanists are somehow the lead-
ers of postmodern urban planners and design-
ers. They are looking for the enhancement of 
life quality and standards in cities and commu-
nities. The primary principles of this approach 
based on traditional principles of sustainable 
urbanism, refer to traditional community pat-
terns for creating sustainable and efficient so-
cieties. This matter shows a comprehensive 
view in solving community problems.

The research method of this article is de-
scriptive-analytical. Data Gathering is based on 
librarian methods that explain sustainability cri-
teria and New Urbanism principles in commu-
nities and finally the comparison of these two 
approaches. We conclude that applying New 
Urbanism principles is a way to create sustain-
able communities, as all the criterions of sus-
tainable communities and New Urbanism are 
entangled together and all the principles of New 
Urbanism show the concepts of sustainability.

Keywords: Community, Sustainability, New 
urbanism, Sustainable development.

Reference list
• Ansari, R. (2008). Barrasie olgoohaye tarahie va-
hedhaye hamsayegi va naghshe an dar tose-e pay-
dare shahr [Study of the design of neighborhood pat-
terns and its role in sustainable urban development]. 
M.A. thesis, Shiraz: Shiraz University.
• Arnett, R. (2000). Manshoore Noshahrgerayee 
[Charter of New urbanism]. Translated by: Basiri 
Mozhdehi, R. & Danesh, A. Tehran: Pardazesh va 
barnamerizi shahri company.
• Asgharizadeh yazdi, S. (2010). Osoole pishnahadie 
noshahrsazi dar tarahie mahalate shahri [Suggested 
principles of New Urbanism in designing of urban 
communities]. Journal of Maskan va mohite roosta, 
)50(: 50- 63.
• Azizi, M. (2006). Mahalle maskooni paydar, motale-
e moredi: Naarmak [Sustainable residential commu-
nity, case study: Naarmak]. Journal of Honar-ha-ye-
ziba (Journal of fine arts), (27): 35- 46. 
• Barton, H, et al. (2003). Shaping neighborhoods: a 
guide for health, sustainability and vitality. London & 
New York: Spon press.
• Basirat, M. (2007). Noshahrsazi che migooyad? 
Daramadi bar osool va mabani nazari noshahrsazi 
[What does New Urbanism say? An introduction to 
principles and theoretical foundations of New Urban-
ism]. Journal of Abadi, )57(: 110- 115.
• Calthrope, P & Fulton, W. (2001). The Regional city: 
planning for the end of sprawl. Washington, DC: Is-
land press.
• Congress for New Urbanism. (1996). Available on: 
www.cnu.org/congresses.
• Cowan, R. (2005). the dictionary of urbanism, Tis-
bury, Wiltshire: Streetwise Press.
• Culling worth, B & Caves, R. W. (2003). Planning in 
the USA: issues and processes. New York & London: 
Routledge.
• Gharakhloo, M & Hoseini, S. H. (2007). Shakhe-
shaye tose-e paydar shahri [Sustainable urban de-

velopment indexes]. Journal of Joghrafia va tose-e 
nahieyee. )8(: 157- 177.
• Hajipoor, Kh. (2006). Barnamerizi mahale mabna, 
rahyafti karamad dar ijade modiriate shahrie paydar 
[Community-based planning, an efficient approach in 
sustainable urban management]. Journal of Honar-
ha-ye-ziba (Journal of fine arts), )26(: 37: 46.
• Hoodseni, H. (2005). Behboode sakhtarhaye kal-
badie mahalate shahri dar charchoobe tose-e ma-
haleyee paydar, mahale Jolfa [Improvement of the 
physical structures of urban communities in refer-
ence frame to sustainable community development: 
Jolfa community]. M.A. thesis, Tarbiat Modarres Uni-
versity: Tehran. 
• Hutchison, R. (2010). Encyclopedia of urban his-
tory. Green Bay: university of Wisconsin.
• Jenkins, P, et.al. (2007). Planning and Housing in 
the Rapidly Urbanizing World. New York: Routledge.
• Karimi, S. & Tavakolinia, J. (2009). Jaygahe tose-e 
dar meghyase khord va mahaleyee dar tose-e pay-
dare shahri, nemoone moredi: mahale Evin [The 
place of development in small and local scale in sus-
tainable urban development, case study: Evin com-
munity]. Journal of Joghrafiaye ensani, 1)3(: 81: 92.
• Katz, P. (2001). The New Urbanism: Toward archi-
tecture of community. New York: McGraw-Hill Profes-
sional.
• Kiani, M. (2004). Tose-e paydar va bazsazie Bam 
[Sustainable development and reconstruction of 
Bam]. Journal of Abadi, 14)42(: 4: 5.
• Lynch, K. (1970). Teorie shekele shahr [A theory 
of city form]. Translated by: Seyyed Hosein Bahreini, 
Tehran: Tehran university publications.
• Marshall, S. (2003). New Urbanism and introduc-
tion, built environment. 29)3(. UK: Alexandrine Press.
• Mazmanian, D. A. & Kraft, M. E. (1999). Toward sus-
tainable communities. Cambridge: The MIT press.
• Nourian, F., et.al. (2008). Tabyeene meyarha va 
shakhes-haye paydari dar mahale maskooni [Ex-
planation of criterions and indexes of sustainabil-
ity in residential community]. Shahrnegar magazine, 
9)50(: 49-63.
• Riddle, R. (2004). Sustainable urban planning: Tip-
ping the balance. UK, Oxford: Blackwell publishing.
• Sharifian, E. (2010). Tose-e mian afza, bahregiri az 
zarfiat haye daroonie shahr [Middle-fill development, 
using internal capacities of the city]. Journal of Man-
zar, )10(: 47- 50.
• Steuteville, R. (2004). The New urbanism and al-
ternative to modern automobile-oriented planning 
development. Available on: faculty.ncf.edu.
• The Rio Declaration. (1992). Agenda 21, United Na-
tions Conference on Environment and Development. 
Available on: www.unesco.org.
• World Commission on the Environment and Devel-
opment (WCED). (1987). Our Common Future, the 
Brundtland report. Oxford: University Press. 

New Urbanism; 

A process to create sustainable urban communities

Emad Ketabchi, M.A. in urban planning, Shiraz University.
Emad.ketabchi@gmail.com

Khalil Hajipoor, Ph.D in urban planning, Assistant professor, 
Shiraz University.
khajipoor@gmail.com

Mohammad Hoseinpour, Ph.D in urban planning, Assistant 
professor, Shiraz University.
m_hossainpour53@hotmail.com

No18/ Spring 2012
14




