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 مقدمه

 و مفاهیم کمکبه ایرانی مسکونی هایهمحلاز  یکی بازطراحی برای هاییرهیافت به دستیابی حاضر پژوهش هدف

 در ر،یاخ یهاسال یط  .است یاسالم-یرانیا یشهرساز یدر کنار اصول سنت ،ییمانند نوشهرگرا یجهان روز معیارهای

و نقد  لیتکم جیتدربهشده که  توجه یگوناگون یکل اصول به معموالً ،یینوشهرگرا ۀنیزم در گرفتهصورت یهاپژوهش

 نیهمچن  .(1880 ک،یترید نایساب و سیلا فیکل) و( 1880 ،لیاو تیاست) نشود دیتأک دیجد یهاتوسعهبر  تنها تا اندشده

 ةدور به معطوف و کالبدی گاهی که اندکرده یبنددسته یاسالم-یرانیا یشهرساز یبرارا  یاصول گوناگون نظرانصاحب

 ،زادهسلطان ؛210: 2301)ابولقد،  است شده ذکر بارو و برج و بازار مسجد، قرارگیری ماننداز آن  یفاتیو توص استگذشته 

اصول را در  نیو نقش ا اندداشته دیتأک یفرازمانو  یکالبدریغ یهاجنبه بر نظرانصاحب یبرخ انیم نیا درالبته   .(2911

  .(2931 ،ییرضاو  2901 ،کارنقره ؛2901 ،زادهی)نق اندکردهامروز پررنگ  ۀجامع

و  ندپرداخت 2تسبرگیشهر پ یمیقد یهاهمحل یایدر اح انیگرانوشهر یهاهتجرب یبه بررس( 1880)ک یتریو د سیآل

موفق  یهاهچهار نمونه از تجرب هاآن  .کردند نقدد یجد ۀافتیتوسعها ی یاحومهدر مناطق  را ییگرانوشهر صرف یراهبردها

، 1رمنگامیوبین یهاهمحل یو بازساز یبه نوساز که دادندشهر ارائه  یمیقد یهابافت یایاح ۀنیدر زم را انیگرانوشهر

مسکن  یجادا»اصل  رب هاهمحل بازسازی و نوسازی منظوربه ،شپژوه این در  .استمربوط  1و منچستر 0د، گرافور9اکلند

  .شده است استفاده «رویپیاده یتقابل»اصل  از یوبیرمنگامن ۀمحل در وشده  تأکید« متنوع

 اسالمی-ایرانیشهر  هایشناسهاز اصول و  ایچکیدهمعاصر را با  ییآن است که اصول نوشهرگرا مطالعه این هدف

 شهرستان  .شود استفاده( کهنه رباط) کریمرباط قدیمی ۀمحل نوسازی و یبازساز برای آن یجمجموع نتا از تا کند مقایسه

 زیارتی راه و «ابریشم ةجاد» راه سر بر اینکه دلیلبهشده و  واقع تهران استان غربی جنوب کیلومتری 98 در کریمرباط

 مانندترینبی و ترینکهن رواین از است؛ توجهمورد  بسیار ودارد  دیرینه یاهمیت ،است گرفته قرار «بغداد به خراسان»

 از یکی و جامع مسجد همچنین ( . . .و شاهی فتحعلی یا کمال حاج کاروانسرای سنگی، کاروانسرای) ایران کاروانسراهای

 ،کریمرباط شهر هادی طرحاست ) شده ساخته منطقه این در ((ع) محمدتقی امامزاده) شهرستان قدیمی ةامامزاد دو

 روی،یادهپ یتاز جمله قابل یاسالم-ایرانی شهرسازی با همگام نوشهرگرایی اصول از ،پژوهش این در  .(1: 2938

 یمیو قد باارزش ۀمحل این به زندگی جریانشده است تا  استفادهمختلط و مسکن متنوع  یکاربر پذیری، ارتباط

 یشهرساز اصول خود، فراوان یو غنا پویایی با سالمیا-یرانیا یکه شهرساز دهدمی نشان مطالعه نتایج  .شود بازگردانده

برخالف اصول   .شود نگریستهآن  به یاو پو یفراکالبد هایجنبه از که شرطی به ؛دهدمیمدرن و معاصر را پوشش 

 هایجنبه بهعمل و نظر  در نظرانصاحب است ضروری ،شودمیانجام  آن یلیتکم هایبازنگریمدرن که  یشهرساز

  .کنندتوجه  بیشترکشور  یشهرها ۀتوسع یبرا یاسالم-یرانیا یشهرساز ۀیپرما



نظریمبانی

یینوشهرگراانیجر

 متضاد یجنبش ،شودیم شناخته دیجد یزشهرسا ای دیجد ییاشهرگر ،ییانوشهرگر مانند ییهامعادل باکه  یزنوشهرسا

 بر یمبن یسکونت یهامجتمع دجایا برابر در حومه در را شهرها ۀتوسع و هشد حمطر 2308 ۀهد از که ستا سمیمدرن

                                                                                                                                                                          
1. Pittsberg 
2. New Birmingham 

3. Oakland 
4. Grawford 
5. Manchester 
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-ادهیپ و داریپا ،زادرون ۀتوسع بر دیتأک با مفهوم نیا قتیدرحق  .است هدیکش چالش به یمسکون یهاهمحل یسنت رساختا

  .(2901 آرندت،) .کند یم عمل ،کندیم مطرح را لیمبتوا ،حومه که کندیم عمل سمیمدرن با تقابل در رمحو

 در آمریکایی معاصر شهرسازان اندیشیچاره حاصل ،شودمی نامیده  . . .و جدید شهرگرایی نوین، شهرگرایی نوشهرگرایی، آنچه»

 پراکندگی به نسبت واکنشی نوشهرگرایی امروزه  .ستمریکاآ شهرهای پاشیدگی و پراکنده رشد بر غلبه برای 2308 ۀده اواخر

 نوشهرگرایی  .شودمی انجام ماشین با سفری هر آن در که است اتومبیل به وابسته جوامع با مقابله برای مؤثر راه یک و است شهری

دغدغه به پاسخ در هاییحلراه یافتن برای سنتی شهرگرایی از هاییدرس به رسیدن پی در سنتی کالبدی خصوصیات بر تأکید با

 است واکنشی کلمه دقیق معنای به نوشهرگرایی جنبش»  .(31: 1828 یبرک،و ز ی)دوان «است معاصر شهری و ایمنطقه های

که بر شهر  یرپایدارغ هایینههز  .(211: 2901 پور،ی)مدن «آن یرپایدارغ هایینههزشهرها و  ۀحوم در افقی گسترش به نسبت

 یبخش اعظم روزافزون یگانگیازخودب ،کردندیم ییبا افتخار خودنما یکه زمان ییهامحله یرعادیغزوال »شامل  ،دشویم یلتحم

  .(2901 پور،مدنی از نقل به 2330)کتز،  است «محیطییستز ةو تنزل گسترد یتمستمر نرخ جرم و جنا یشاز جامعه، افزا

 از زیرتقسیماتی ،هامحله ،هاآن تعریف در  .نوشهرگراهاست ۀمطالع مورد ۀعرص شهری، محورهای و ناحیه محله،»

 و خاص هایفعالیت شهری، هایناحیه کهدرحالی  .دهندمی جای خود در را هافعالیت از متعادل ترکیبی که شهرند

 زمینه این در مهم اینظریه «سنتی همسایگی واحدهای ۀتوسع»  .(201: 1889 یکیچی،)ه «کنندمی تأمین را تخصصی

 پیاده عابر اولویت و مختلط کاربری با فشرده هاییمحله به هاآن  .کردند مطرحرا  آن زیبرک و دوانی بارنخستین که است

 و طبیعی هایمحیط هاآن کمکبه توانمی که معتقدند زیبا و کارکردی کریدورهای و مناسب موقعیت با مناطقی و

 هایهمحل الگوی به بازگشت که است معتقد نوشهرگرایی .بخشید انسجام ماندنی و پایدار کلیتی قالب در را ساخت انسان

 ۀزمین در اگرچه  .دارد قرار آن توجه کانون در هاهمحل سنتی ۀتوسع و است الزم کارا و پایدار جوامع ایجاد برای سنتی

 و است کرده تأکید موجود هایبافت اصالح و بافت ندرو هایتوسعه بر همواره ،آمده وجودبه جدید مسکونی هایتوسعه

  .(21: 1888 مریکا،آ ریزیبرنامه)انجمن  «است زمین هدررفتن درنتیجه و شهر ةانداز و ازحدبیش گسترش مخالف

 مدرن هایپیشرفت و تحوالت به پاسخگو که است انسانی مقیاس در مناسب محیط یک خلق نوشهرگرایی هدف»

از  ییگرانهضت نوشهر نفعاال نیترمهماز   .(1881)کستر،  «باشد پایدار ۀتوسع اهداف راستای در ایتوسعه و شهری

اشاره کرد که سه نفر  1مول و 1دیزویپول 0،سالمون 9،کالتورپ 1،برکیز پالتر 2،یدوانبه  توانیم آن یریگشکل یابتدا

  .(20: 2901 ،ییاسکو یحلم) اندداشتهنهضت  نیدر گسترش ا یاریبس نقش نخست

 و اصول براساس 1ینئوسنت یمعمار سبک با یمسکون یهاساختمان از یامجموعه ،ینوشهرساز نهضت در

 یدارا و یروادهیپ قابل باال، نسبتاً مکترا با ییهاهمحل تا شوندیم بیترک گریکدی با یشهر یطراح یهادستورالعمل

 لکش یونکمس دیجد یهاتوسعه با ارتباط در هک است یمفهوم ینوشهرساز اگرچه  .رندیبگ شکل متنوع و مختلط یاربرک

 ۀتوسع ،یمعمار یهاسبک از یازهیآم یریارگکهب با نهضت نیا  .دارد دیکتأ00بافت درون ۀتوسع بر همواره است گرفته

 تیهدا در قدرتمند ینهضت اده،یپ تردد و یعموم ونقلحمل بر دیکتأ ،داریپا یشهرساز نده،کپرا ۀتوسع با مقابله33هوشمند

  .(203: 1889)مارشال،  ستهااسیمق ۀهم در یشهر ۀتوسع

                                                                                                                                                                          
1. Duany 

2. PlaterZyberk 
3. Calthorpe 

4. Solomon 
5. Polyzoides 
6. Moule 
7. neo–traditional 
8. infill development 
9. smart growth 
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جنبش  ینظر یمحتوا حیکه به تشر یسند نیترمهم ،سدینویم ییمنشور نوشهرگرا ةدربار( 2901) ییاسکو یحلم

انجمن  ۀساالن ییگردهما نیچهارم یبرگزار از پس و یالدیم 2331است که در سال  آن، منشور پردازدیم یینوشهرگرا

درمقابل منشور آتن دانست که  یاهیانیبرا  آن توانیم نیهمچن  .شد ارائه یینوشهرگرا یمنشور نظر عنوانبه یینوشهرگرا

 نیا در  .است( مطرح شده امیمعماران مدرن )س یالمللنیب ةکنگر در یو معمار یبه شهرساز یستیمدرن دگاهیدر آن د

ساختمان، محله، بخش و محور  ،ابانیبلوک، خ لیقب از یبا اجتماعات انسان مرتبط یبررسقابلسطوح  یتمام ،منشور

توسعه در  ،ن حالیبا ا  .ماندینم دور ذهن از کیچیهو  شودیم ی، شهر و شهرک بررسشهرکالنتا منطقه،  یشهر

 را یینوشهرگرا منشور :سدینویم زین( 2909) یلیخل  .کندیمشنهاد ینده پکپرا ۀموجود شهرها را در مقابل توسع یمرزها

 عمل یمحل و میشیندیب» یجهان شعار دهدیم نشان منشور نیا متن بر یمرور  .دانست داریپا ۀتوسع ۀینظر از یبسط دیبا

  .است آمده 2شده در جدول  مطرح یینوشهرگرا انیاساس جر درتاکنون  آنچه. است انینما آن در وضوحبه «مینک

 
 ییاصولنوشهرگرانیترمهم.7جدول

رده
اصول

نوشهرگرایی
پردازاننظریهتعریف

 2رویپیاده تیقابل 2
 کار، محل و منزل از رویپیاده دقیقه 28 ۀفاصل در هانیازمندی و خدمات قرارگیری

 پیاده دوستدار هایخیابان طراحی

 پالتر ،یدوان
 ،کالتورپ،برکیز

 ،سالمون
 ،مول ،دیزویپول

 آرندت ،مارشال

1 
 و یریپذارتباط

 1تداوم
  ،عرضکم هایخیابان از مراتبیسلسله ،هاخیابان پیوستۀهمبه ۀشبک
 پیاده عابر باکیفیت ۀشبک و عمومی قلمرو ،هاکوچه و لوارهاوب

9 
 مختلط هایکاربری
 9متنوع و

 از متنوعی طیف و ساختمان یا بلوک محله، یک در کار دفاترو  هامغازه از ایمجموعه
 مختلف هایفرهنگ و گوناگون درآمدهای با متنوع سنین از گوناگون اقشار

0 
 هایمسکن

 0مختلط
 در متفاوت هایقیمت و متنوع هایمساحت با گوناگون هایمسکن از متنوعی طیف

 یکدیگر نزدیکی در و هم کنار

1 
 یطراح و یمعمار
 1باکیفیت یشهر

 هایمکان در ویژهبه مکان حس ایجاد انسانی، آسایش تناسبات، زیبایی، بر تأکید
 زیبا فضاهای و انسانی مقیاس با معماری عمومی،

1 
 یسنت ساختار
 1هاهمحل

 قلمرو کیفیت اهمیت مرکز، در عمومی فضاهای قرارگیری مشخص، مرکز و لبه داشتن
 رویپیاده دقیقه 28 ۀفاصل در هاتراکم و هاکاربری از طیفی شدنو شامل میعمو

 1یافتهافزایش مکترا 1
 عمومی خدمات و هافروشگاه وجود ،یکدیگرکنار  مسکونی هایساختمان قرارگیری

 از هاتراکم از کاملی طیف برای نوشهرگرایی طراحی اصول ،رویپیاده کردنآسان برای
 بزرگ شهرهای تا کوچک شهرهای

0 
 ونقلحمل

 0هوشمند

 شهرهای و بزرگ ،کوچک شهرهای که باال کیفیت با شهری قطارهای از ایشبکه
 دوچرخه، از استفاده و پیاده عابر دوستدار طراحی ،کندمی متصل یکدیگر به را همسایه

  . . .و اسکوتر

 3یداریپا 3
 و زیستمحیط به احترام طبیعت، دوستدار هایفناوری محیط، بر توسعه آثار کاهش

 و محلی تولید محدود، منابع از کمتر ةاستفاد و انرژی کارایی طبیعی، هایسیستم ارزش
 کمتر رانندگی بیشتر، رویپیاده

 یزندگ تیفکی 28
28 

مکان خلق و باکیفیت و ارزشمند زندگی به رسیدن برای فوق موارد تمام از گیریبهره
  .یابد ارتقا و شود غنی بشر روح هاآن در که هایی

; Steuteville, 2004 Arendt, 1999Cnu and Hud, 2000; :منبع

                                                                                                                                                                          
1. Walkability 
2. Connectivity 
3. Mixed Use and Diversity 

4. Mixed Housing 
5. Quality Architecture and Urban Design 
6. Traditional Neighborhood Structure 
7. Increased Density 
8. Smart Transportation 
9. Sustainability 
10. Quality of Life 



 399...اسالمی-ایرانیشهرهایشناسهبامطابقنوشهرگراییاصولکاربست

یاسالم-یرانیایشهرساز

 رمسلمانیغ و مسلمان پژوهشگران و شمندانیاند مطالعات در یاژهیو گاهیجا ستم،یب قرن لیاوا از ژهیوبه یاسالم شهر

 و( یماهو) یشناسیستیچ ابعاد به زین یپژوهش مکتوب آثار و یاسالم متون ات،یروا ات،یآاز  یاریبس در  است. افتهی

 یبرا یاگسترده تیقابل کهن، اریبس یقدمت با یرانیا شهر ان،یم نیا در   .است شده توجه شهر نیا( یوجود) یشناسیهست

 یمعمار در توانیم که هستند یدانش ارزشمند یهاسرچشمه شهر دو نیا رونیا از ؛دارد پژوهشگران تتبع و پژوهش

   .کرد استفاده آن از امروز مدرن

به  توجه نیبنابرا ؛داردساکنان  یبا زندگ میرمستقیغو  میمستق یارتباطاست که  یامور تمامزنده از  یامجموعه شهر

 شهر در هایژگیو نیا گر،ید یسواز   .است یضرور آن یخیو تار یمکان ،یزمان ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ جوانب ۀهم

 شهر نیا  .دشو نییتب یاسالم ۀدر جامع یو فرهنگ یاسالم میتعال ۀیپا بر و یرانیا بستر و نهیزم در دیبا یاسالم-یرانیا

 یزندگ طیمح جادیو ا یزیربرنامه ،یدر طراح دیاست که با ییهاارزشمربوط به اصول و  یهایتئورو  یمتشکل از مبان

اصول و  نیا  .باشند حاکم شیخو نوعانهم ریساو مصنوع( و  یعی)طب طیشوند و بر روابط انسان با مح تیمسلمانان رعا

 ستندیندر تضاد و تناقض  هاآنبا  که ندهست یملعوامل مهم فرهنگ  ةدربردارند و ،یاسالم میتعال از برگرفته هاارزش

 .(11: 2939 ان،ی)بمان

و  باشدخدمت انسان  در رد،یبگ شکل یاسالم میتعال اساسبر که شودیم همراه یاسالمصفت  با یزمان یرانیا شهر

 شهر یبرا یرانیا صفت  .کند تیهدا یاسالم یهاارزشو  یتعال یسورا به یاو، و یماد یازهایبه ن ییپاسخگو نیدر ع

 یکی .است رانیا ةگستر و پهنه در یاسالم اعتقادات حاصل یاسالم-یرانیشهر ا  .است آن بودنیمکان مصداق انگریب زین

در سازمان و جامعه و  هاانسان ۀمرتب و شأن حفظ که است آن تیریمد ۀمقول شهر، نیابه  دهندهتیهو یهاشاخصاز 

 .(01: همان) است آن مدنظر یاله ریدر مس هاآنرشد  و یآن تعال دنبالبه

در  ارشینو  ییگرادرون ،یخودبسندگ نیهمچن ،یهودگیاز ب زیپره و یوارمردم لیقب از یبه اصول (2912) ایرنیپ

 در 2اصفهان مکتب انیم زاتیتما( 2938) یبیحب دگاهید از .اشاره کرده است یاسالم یرانیا یو شهرساز یمعمار

 مانند یموضوعات و است توجه مورد شیبوکم 1،یسازمند شهر یهاهستهو  یینوشهرگرا یهایتئورو  یشهرساز

 «سفر زمان» ،«یانرژ» ،«یساختمان و یتیجمع تراکم»، («افزاانیم ۀبافت )توسع یفشردگ»، «و ارتباطات ونقل حمل»

  .هستند هاانیجر نیا یزمانهمعدم  نشانگر و ،انیجردو  نیا انیم یو گاه تعارضات هاتفاوت بروز عواملدر ظاهر امر  ،...و

باز  یمحافظت از فضاها .است شده دیتأکمسکن  یبیترک یو الگوها هایکاربراختالط  بر شیوبکم ،یجهان یهاهینظر در

 یقیحق مشارکت یارتقا یبراالزم  یبسترها جادیا ،ییروپراکنده یجابهتراکم در بافت  شیافزا به قیو سبز و تشو

 توانیمهستند که  یاز موارد یسنت یساختارها تیدر کنار حفظ و تقو یبوم یاز فرهنگ و معمار یریگبهره و ساکنان

 رامحله  میمفاه( 2931) یو صفر یفیلط  .(23-20: همان) کرد طرحم یبوم یاصول و قواعد شهرساز عنوانبهرا  هاآن

 یاسالم-یرانیا یهاهمحل یرا در طراح ییارهایو مع هاشاخص وکردند  سهیمقا ییجنبش نوشهرگرا و اصفهان مکتب در

بر  دیتأک ،مراتبسلسله ،ییوحدت و تنوع فضا ،ییفضا یوستگیاز: پ اندعبارتکه  دادند شنهادیپ ییاصول نوشهرگرا ۀیپا بر

  .محله مفهوم به دادنتیو اهم یروابط اجتماع

ذکر و تفکر، عدالت، اصالح، شکر،  یت،هدا ،تقوا عبادت، توحید،مانند  یگرید یرکالبدیغ اصول یز( ن2901) زادهنقی

                                                                                                                                                                          
( در یقمر یهجر 22و  28) یالدیم 20 یلو اوا 21 ةسد یط یو هنر یفقه ی،مختلف فلسف های یتفعال یریگ اوج یاست که برا یعنوان مکتب اصفهان. 2

 .داشت کاربرداصفهان 

 برمبنرای  و محرور پیراده  مخرتلط  کراربری  برر  مبنی شهری های توسعه خلق منظور به شهری سازمند های هسته مفهوم شهری، بازآفرینی نهضت با زمان هم. 1
 (. Caves, 2005) شدند تبدیل توسعه شکل ترین مهم به پایدار، مقیاس
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 هایجنبه بندیدسته( به 2931) ییرضا  .است کرده تحلیل را شهرسازی یندر ا رویمیانهاحسان و  یت،امن عبرت،

 کهاست  کردهاستخراج  جزئی یرا با راهبردها یچهار اصل کل درنهایتو  پرداخته یشهرساز ینا یرکالبدیو غ یکالبد

و استقرار متوازن  عیتوز ةویش مانند ییراهبردها شامل «با عدالت یداریپا»اصل اول   .دهندمیعوامل مختلف را پوشش 

اصل   .استکاروانسراها، محله و مرکز محله در بافت شهر  ،هاخانهمقابل آن،  دانیمسجد، بازار و م یعنی یعناصر شهر

 نیهمچن ،هامحله زیمتمامنسجم و مشابه و  ،یجیمانند رشد تدر ییراهبردهااست که  «کثرت نیوحدت در ع»دوم 

  .ردیگیمرا دربر یشهر ۀتوسع در یمردم و یگروه مشارکت عرف، لیقب از یبخشوحدتاز موارد متکثر و  یریگ بهره

 ،هایکاربر قیو تلف تنوع ،ییفضا یدگیچیپ نیع در یسادگ ۀتوسع یالگوکه  است« تکامل نیتضاد در ع»اصل سوم 

 بیترک حرمت، و میحر به توجه(، خانه )مسجد/ بسته با( جلوخان /دانیمباز ) یفضا یغن بیترک رون،یب با درون تکامل

را  غنا و ییخودکفا نیع در تیمحصور رامون،یپ و مرکز به توجه ارتفاع، تنوع ،یعموم و یخصوص یقلمروها متناسب

 گوناگون یالگوها ازاست که  ییراهبردها تمامشامل  «یمنطق یریپذانعطاف» عنوان با یانیپا اصل .شودیشامل م

شهر با  تطابق و فوق یبا الگوها یسازگار ایو تناسب  بیترک  .کندیم استفاده یبوم طیبا شرا منطبق یو فرهنگ یاجتماع

 2.(211-212: 2931 ،یی)رضا است موارد نیا لهاطراف از جم طیمح یهاسکونتگاه

 
 یاسالم–یرانیاشهریکالبدفرایهاشناسه.2جدول

رده
هایشناسه
شهریکالبد

اسالمی-یرانیا
نظرصاحبآمیزیهمۀنمون

 عدالت با پایداری 2

 ترکیب مانند یکدیگر با هاآنشهر و ارتباط  یاجزا یعتوز ةشیو
خانه ییبازار، جانما هایراستهمقابل آن، تنوع  یدانو م بازار مسجد،

 اساسمنسجم محله بر ساختار ،هامحله ،کاروانسراها ی،مسکون های
 محله مرکز و اذان صدای مسجد،

 وبر، یموند،ر مارسز،و  ویلیام
 زادهنقی ،کارنقره برانشوینگ،

1 
 عین در وحدت

 کثرت

 نقش ،هامحلهحال واحد  ینبافت، بافت مجزا و در ع گامبهگام رشد
 اساسبر ییفضا یابیجهتشهر،  توسعۀ درو عرف  یمردم مشارکت
 تناسب بودن،روان ،بودنمستقل ،مراتبسلسله تمرکز، ی،محوربند
 و شهر درونی ریز مقیاس با شهرییرونو ب شهریکالن مقیاس

 معماری

 بورکهارت، مارسز، یم،حک سلیم
 زادهنقی ،کار نقره

9 
 عین در تضاد

 تکامل
 روشن /سایه کوتاه، /بلند همگانی، /پنهانی مرد، /زن بیرون، /درون

 ریموند،بورکهارت،  برانشوینگ،
 زادهنقی

0 
 پذیریانعطاف

 یمنطق

مصالح و  یترعا ی،و بوم یمختلف اجتماع یالگوها یمنطق انطباق
 ی،و بوم یکیاکولوژ هایگیریبهره ی،فرهنگ-یمیاقل هایویژگی

 اطراف یطمح هایسکونتگاهتطابق شهر با 

 ی،کند یراالپیذوس،وبر، ا کوهن،
 زادهنقی

7932:711رضایی،:منبع



 پژوهشروش

 ةدور در نوشهرگرایی اصول کنار در اسالمی-یرانیا یاصول شهرساز کارگیریبه ةیوو ش یتقابل ةدربارحاضر  مطالعۀ

اصول  رونیااز  هستند؛ یو فرازمان یفراکالبد یاسالم-یرانیا یشهرساز هایایده ،پژوهش ۀفرضی براساس  .معاصر است

 ابتدا موضوع، این سنجش یبرا  .دارند کاربرد امروزی هایمحلهبهبود  برایو  دنگیربرمیامروز را در یشهرساز یننو

 براساسآن  یو ترازبند مقایسهسپس  و (1 و 2)جدول  شد خالصه یاسالم-ایرانی شهرسازی و نوشهرگرایی اصول

                                                                                                                                                                          
اصرول خرود    بررای  «یبا خرردورز  یریپذ سازش»و  «ناهمگونی با پرمایگی» ،«یگونبا گونه یگانگی» ،«یبا دادگستر یداریپا» یپارس یها از واژه یی. رضا2

 شده است. یمقاله برابرساز ینا یها واژه یشانبا ا یاستفاده کرده که با هماهنگ
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 ؛(0)جدول  شد استفادهآن  یدر طراح یمورد ۀنمون یلپس از تحل یزن ترازهم اصول  .(9)جدول  گرفت صورت محتوا

 نوین اصول با یسنت-بومی اصول پوشانیهم  .است شده انجام یقو تطب یسهمقا با که است کیفی حاضر پژوهش ینبنابرا

در   .شد انجام یمورد ۀدر نمون اجراو  یبا هدف کاربرد یفکر یاندو جر ینمرتبط در ا رانظنصاحب دیدگاه از شهرسازی

 طراحی یندافر موردی، تحلیلدر   .استفاده شد یزن اولدست منابع از ،یدانیم هایبرداشت برعالوه یمورد ۀمطالع یلتحل

 و مفهومی طرح ۀارائ و سیاست ،راهبرد ،اندازچشم ،شناخت) روش سازیمناسب برای تغییراتی اعمال با ماتین شهری

  .(2333 ین،)مات 2شد گرفته کاربه پیشنهادی

 
یقیتطبۀمقایس

 
















 روندپژوهش.7شکل

 نگارندگان:منبع

هایافتهوبحث

 یکل صورتبهاصول  این دهدمینشان  (1)جدول  یاسالم-ایرانی شهرسازی و( 2)جدول  نوشهرگرایی جریان اصول در تعمق

 ایپاره یجهدرنت .یابد افزایش یمکان-یزمان یاتتوجه به مقتض با هاآن یاتخاذ هایسیاستراهبردها و  تا کنندمیعمل  یرو فراگ

و  یمعمار»مثال، دو اصل  برای  .شوندمیشامل  را گوناگونی یراهبردها ،معنا تفسیر بهتوجه  با یا ،پوشانیهم یکدیگر با هاآناز 

را در  یگراصل د 0 توانندمی ،هستند 2 جدول در یینوشهرگرا 28و  1اصول  ازکه  «یزندگ کیفیت»و  «باکیفیت شهری یطراح

 1در اصول جدول  دیگر نمونۀ  .کندمیدو اصل را ممکن  ینا به رسیدن اصول سایربه  دستیابی ،یگرد یانبه ب  .دهند جایخود 

 یشود تا راهبرد سبباست  کنمم «تضاد عین در تکامل» و «کثرت عین در وحدت» اصل تفسیر و فهم. است مشاهدهقابل

 جریان هشتم اصل مانند یموارد که داشتتوجه  باید  .شود گرفته درنظر اصل دو این از یکدر هر «ییفضا مراتبسلسله» مانند

 یسنت یهرچند در دوران شهرساز  .پردازدمی یادهپ وسواره  یکتراف معضالت به «هوشمند ونقلحمل» یعنی یینوشهرگرا

 یزن منطقی انعطاف یعنی شهرسازی این چهارم اصل .نبوده است مطرح یبه شکل امروز ونقلحملموضوع  اسالمی-یرانیا

در  ییاجرا اقدامات و راهکارها نیاست تدو یضرور یانم ینا در  .کندمی توجیه یشهرساز ینا یممفاه با راروز  مسائل انطباق

 یایاح یهاافتهی یریکارگبه ةدر نحو ،رانیا یشهرها یو اجتماع ی، اقتصادیمی، اقلیفرهنگ یهایژگیکامل با و یهماهنگ

  .ردیگبقرار  مدنظرران یا یشهرها یخیتار یهابافت

                                                                                                                                                                          
 به آمده دست به نهایی طرح برای. دارد اشاره اسالمی-ایرانی شهرسازی و نوشهرگرایی اصول با منطبق انداز چشم تهیۀ به تنها طراحی بخش در نوشتار این. 2

 .شود رجوع مربوط رسالۀ

  

 موردیمطالعۀتحلیل طراحیاندازچشم

 طراحیگام طراحیپیشنهادسیاست،راهبرد،
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 ییبا اصول نوشهرگرا یرز صورتبهکه  است یاسالم-یرانیا یشهرساز ۀچهارگان هایشناسه دهندةنشان 9 جدول

 :دارند ارتباط

 بازار و مسجد یعنی اسالمی-ایرانی شهردو عنصر مهم  :داردمطابقت3و2،9،4،9اولبااصولۀشناس

در کنار  .داشتند یمسجد دسترس یکبه  آسانیبه یمسکون ۀخان 18 تا 18که  صورتیندب .شدمی رییپذارتباط سبب

 هایکاربری. دادمی یرا در خود جا یمسکون یطبا مح سازگارمتنوع  هایکاربریقرار داشت که  بازاری نیزمسجد 

 یزن هاخانه  .گرفتندمیقرار  یهحاش در یداریتحقق اصل پا و یاز آلودگ یریجلوگ ،یاحترام به ساختار سنت منظوربهناسازگار 

در مرکز و  یگروه ۀخان زیادی تعداد ،این وجود با .در کناره یدستانته ۀتوانگران در مرکز و خان ۀخاندو صورت بودند:  به

 .(2300 ،ریموند) شدمیدو رده  ینا ترازیهمسبب  که بود هاکنارهدر  ینکمتر زم یبها دلیلبزرگ توانگران به هایخانه

  .شدامر موجب تحقق اصل مسکن متنوع  ینا درنتیجه

 

 
مسجدباآنآمیزشواصفهانشهربازار.2شکل

نگارنقشیتسا:منبع



 دلیلبود که به ایگونهبه اسالمی-یرانیوحدت فضاها در شهر ا تطابقدارد:1و7،2دومبااصولۀشناس

با  یگانگی ۀشناس .یافتمی تحقق پذیریارتباط درنتیجهو  رویپیاده یتاصل قابل ،یکدیگرفضاها از  ۀفاصل زیادنبودن

 در بیشترو تنوع  رفتمی یشپ گامبهگامشهرها  ینبود که رشد بافت ا ایگونهبههمان وحدت در کثرت  یا یگوناگون

 .(2901 ،کارنقره ؛2301 ،حکیم سلیم ؛1883 ،بورکهارت) سطح در تا افتیمی افزایش تراکم
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ضرابخانه،مدرسه،بازارو...انبار،آبها،زادهامامها،راستهها،تیمچهسراها،شاملاصفهان،درفضاهاپذیریارتباط.9شکل

 7937منصوری،وپارسی:منبع

علمیههایحوزه،هاحسینیهمدارس،مساجد،حمام،کاروانسرا،شاملکرمان،درفضاهاپذیریارتباط.4شکل

 7937:921بحرینی،:منبع



بود که  ایاندازهبه ییفضا یگوناگون یگاه اسالمی-یرانیا یدر شهرها تطابقدارد:9سومبااصلۀشناس

 داشت یمختلط و متنوع را در پ یمسجد در کنار بازار که تحقق اصل کاربر قرارگیریمانند  ؛شدمی ناهمگونی سبب

 .(2300 ،ریموند ،1883 ،بورکهارت)

 

 
 یزددرساالرسپهۀمدرسومسجد.0شکل

 http://architects.irمرجعمعمارانسایتازوپالنیاسمیازراندو:منبع



ۀشناس اصول با 9چهارم مردم  یازهایبا ن سادگیبه اسالمی-یرانیشهر ا یفضاها :استمطابق9و

 کاربرد ینی،کاربرد د برعالوهگذشته  درمکان  اینمثال  یبرا است؛ همراه یاییپو با یسازگار ینا ودارد  سازگاری

 یتحقق اصل کاربر موجبکه  داشترا  یو شادمان سرگرمی یو حت پزشکی بازپروری، نیکوکاری، ،ییفرمانروا ،آموزشی

 .گرفتمی تأثیر یسنت ساختار ازکارکرد نبود و  یروشکل فضاها تنها پ ینهمچن  .شدمیمختلط و متنوع 

 امروزه که اندگرفته شکل یاصول براساس رانیا یخیتار یگرفت که شهرها یجهنت توانمی شد بیان آنچه به توجه با
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 با اصول این ۀسیمقا .اندشده لیتبد( نوشهرگرایی) جهان در یشهر یطراح هاینهضت ترینمطرح از یکی یشعارها به

 نهضت در شدهمطرح اصول و رانیا یخیتار یشهرها به دهندهشکل اصول تطابق ۀیفرض ،یرانیا یشهرها هایویژگی

  .دهدمیخالصه نشان  طوربهانطباق را  این 9جدول   .کندمی تأیید را نوشهرگرایی

 

  
 جهاننقشیدانچوگاندرمی.باز9شکل

 7930مهر،خبرگزاری:منبع

آقابزرگکاشانمدرسۀومسجد.1شکل

 (غریبیمحسنازکروکی)همان:منبع


 اسالمی-ییرانایبااصولشهرسازییتطابقاصولنوشهرگرا.9جدول

رده
شهرهایشناسه
اسالمی-ایرانی

پردازاننظریهنوشهرگراییاصولپردازاننظریه

 عدالت با پایداری 2

 ،مارسز مارسز،
 ،وبر ریموند،

 ،برانشوینگ
 کارنقره

 تداوم و پذیریارتباط. 1
 متنوع و مختلط یکاربر .9

 متنوع هایمسکن .0
 هاهمحل سنتی ساختار .1

 پایداری .3

 ،یدوان
 ،برکیز پالتر

 ،کالتورپ
 ،سالمون

 ،دیزویپول
 ،مول

 ،مارشال
 آرندت

 کثرت عین در وحدت 1
 ،مارسز یم،حک سلیم

 ،بورکهارت
 کارنقره

 رویپیاده یتقابل .2
 تداوم و پذیریارتباط .1

 یافتهیشتراکم افزا .1

 تکامل عین در تضاد 9
 ،برانشوینگ

 ریموند بورکهارت،
 متنوع و مختلط یکاربر .9

 یمنطق پذیریانعطاف 0
 وبر کوهن،
 کندی الپیدوس،

 متنوع و مختلط یکاربر .9
 هاهمحل یساختار سنت .1

نگارندگان:منبع



موردپژوهی

 شناخت:اولۀمرحل

 از ترکاشوند، مرتضی شهید بلوار به شمال از که دارد قرار تهران استان در کریمرباط شهرستان جنوب در کهنه رباط ۀمحل

 مساحت. شودمی منتهی( ع) محمدتقی امام خیابان به غرب از و جعفری حاج شهید خیابان به شرق از باغات، به جنوب

  .است مترمربع 211.888 حدود یزآن ن
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کریمرباطقدیمیۀمحلاراضیکاربری.9شکل

 7930:91سعادتمندی،:منبع

رباطکهنهۀمحلمهمهاینشانه.3شکل

 39همان::منبع



 طراحی اندازچشمۀبیانیتنظیم:دومۀمرحل

بهپژوهش  ینا یمورد ۀمطالع یبرا یطراح اندازچشم ۀیانیب ،نوشهرگرایی و اسالمی-ایرانی شهرسازی اصول براساس

 :است هشد یمتنظ یرز صورت

ارزشمند  یوجود عناصر و فضاها ۀواسطبهمدار بوده که یادهمنسجم و پ یساختار یاست تا محله دارا یستهشا»

آن مانند مسجد، کاروانسرا،  یبا سنت یدعناصر جد یبترک  .جهان باشد روزبهو  یدو امکانات جد یاسالم-یرانیا یخیتار

ن را پاسخ خواهد اساکن نیازهای تمامی محله، مرکز در( یکمال یدشه یابان)خ در بازار یجادشدها هاییکاربرو  یدانچهم

و  یفرهنگ ی،آموزش یهاکالس مانند یدجد یکمال( امکاناتحاج یمانند کاروانسراگذشته ) یراثدر م گذارییهسرمابا   .داد

و مساکن متنوع و  هایکاربر یدارا یامحله  .شود یهتعب یناقشار و سن یتمام ین امروز محله برااساکن درخور یحیتفر

مردم با عناصر ارزشمند ماندگار و  یانمتقابل م ۀاز رابط یبوده و نمود یناز اقشار و سن یمتنوع یفط یرایگوناگون که پذ

مناسب  یسازبا کف یخیعناصر با ارزش تار یندر ب یادهپ هاییانشربه  دهییتاولو  .ن باشداساکن یحس تعلق باال

 یطراح یبه بافت همه با احترام به بافت سنت شدهافزوده یهاپالک  .یابدتحقق  یهنقل یلو محدودکردن عبور وسا یرمس

 ینن ااو فرهنگ ساکن یخو معرف تار یخیتار یتبا هو ای)رباط کهنه( محله یمکررباطکهن  ۀکه محل یطور ؛شده

.(220: 2931 ی،)سعادتمند «باشدمیشهرستان 



 یطراحهایپیشنهادوهاسیاستراهبردها،ۀارائ:سومتاپنجمۀحلرم

 یموضع هایطرح از هاییایده ،یاسالم-یرانیا یبا شهرساز نوشهرگرایی اصولانطباق  ضمن پژوهش از مرحله این در

  .است شده ارائه نوشهرگرایی اصول از 2برخی براساسمحله 









                                                                                                                                                                          
-211: 2931 سعادتمندی، به نوشهرگرایی اصول تمام  به دستیابی برای. است آمده 9 جدول در اصول از تعدادی تنها حاضر، پژوهش محدودیت دلیلبه. 2

 .شود مراجعه 291
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 یموردۀدرنمونیاسالم-رانییایشهرسازونوشهرگراییاصولکاربست.4جدول

پژوهشیموردۀنمونبرایهاپیشنهاد(یاسالم-ایرانیشهرسازیونوشهرگراییاصولاز)برگرفتهراهبردهاردیف

2 

 یاصل ،نوشهرگرایی یهاپیشنهاد در و کهن یشهرها هایراه در مراتبسلسله اصل (الف
  .آیدمی شماربه یمحور

 نوشهرگرایان هایتالش از او حرکت لیتسه یبرا مناسب یطراح و ادهیپ حرکت تیاولو (ب
 ،اندازیسایه میتنظ قبیل از یداتیتمه با ادهیپ حرکت تیفیک رانیا یخیتار یشهرها در .است
  .یافتمی ارتقا ریمس هایقسمت یبرخ کردنسرپوشیده و هاراه گیریجهت

 یفضا منزلۀ به هکبل صرف، یمواصالت محور عنوانبه نه ابانیخ از استفاده نوشهرگرایی در (ج
 یدسترس حال نیع در و یفرهنگ -یتجار یردهاکعمل هک گیردمی قرار مدنظر زنده یشهر

 .دارد نهفته خود در را

 یروهاادهیپ جادیا با را یروادهیپ تیقابل توانیم
 و گذشته یروهاادهیپ یو نوساز یبهساز د،یجد
 تیجذاب تا داد ارتقا دیجد یروهاادهیپ ۀعتوس
با توجه به   .شود شتریب ادهیپ عابران یبرا ریمس
لبهدر  توانیم یکمال دیشه ابانیخ بودنضیعر
 کرد یطراح ییهارواق ،هانشانهو  یتجار یها
که  ییهاآنو  ادهیپ عابراناز تداخل حرکت  تا

 آن برعالوه .شود یریجلوگ اندآمده دیخر یبرا
 قابل طول حداکثر و ریمس یانسان اسیمق دیبا
  .ردیگبتوجه قرار  مورد رهایدر مس یروادهیپ

1 

 ادهیپ و سواره هایدسترسی از ایپیوستههمبه ۀشبک ۀجینت یریپذارتباط ،نوشهرگرایی اصول در( الف
به را یدسترس امکان که بولوارها و هاکوچه ک،یبار ،عرضکم هایخیابان از یمراتبسلسله ؛است
 یفضاها و بازارها یاصل یگذرها کمکبه رانیا یشهرها در یریپذارتباط  .کنندمی فراهم خوبی
  .است شدهمی تأمین جامع مسجد اطیح و هینیحس ه،یتک دان،یم مانند دهندهارتباط

 شیافزا و افراد یاروییرو ،ادهیپ یدسترس ۀکشب ۀتوسع با ویژهبه یریپذارتباط شیافزا( ب
 خوبیبه ایرانی هایمحله در  .دهدمی افزایش یشهر هایعرصه در را یاجتماع تعامالت

  .ردک جووجست را یاجتماع ارتباطات بر ییفضا ارتباط هایویژگی تأثیر توان می
و  هامحله ،هابخش دهندةارتباط دورهایکر و مراتبسلسله اده،یپ یدسترس ةگسترد ۀشبک( ج

 در یریپذارتباط با یخیتار یشهرها یریپذارتباط تفاوت  .است شهر هایقسمتتمام 
  .است رانیا یشهرها در یریپذارتباط تیمحدود در نوشهرگرایی

 ةادیپ محور جادیا با را یریپذارتباط توانیم
و ارتباط آن  یکمال دیشه ابانیدر خ یگردشگر

 یاصل یانیو محور شر یمحل ةادیپ یبا محورها
گرهمحورها با  نیا یارتباط تمام نیهمچن ،محله

  .داد شیافزامحله  یاجتماع یها

9 

فاصله در را شهروندان ازین از زیادی بخش نوشهرگرایی هایپروژه در متنوع هایکاربری( الف
 در زکتمر نیا  .دارد وجود آن به ادهیپ یدسترس انکام راحتیبه هک کند می تأمین معقول ای

  .است مشاهدهقابل خوبیبه یرانیا یشهرها یونکمس یهاهمحل
 و شهرها توانیم ست،ین اسیققابل امروزه تیوضع با یمیقد یشهرها در تنوع اگرچه( ب

 برعالوه یرانیا یبازارها  .دانست مختلط یاربرک یدارا ویژهبه و متنوع را یمیقد هایهمحل
 و تأسیسات ،هافعالیت از یاریبس خدمات، و االک کنندةارائه یواحدها از یعیوس فیط داشتن

  .دادندمی یجا خود نارک در زین را گرید زاتیتجه
  .است نوشهرگرایان مدنظر نیز شهر دهندةتشکیل انکار در هکبل ،یاربرک در تنهانه تنوع( ج

برنامه و یطراح در نوشهرگرایان اهداف از... و یمعمار ،یسن هایگروه ،یاجتماع طبقات تنوع
 گرید ایگونهبه رانیا یخیتار یشهرها هایهمحل در تنوع اما ،آیدمی شماربه یشهر یزیر

 در ،رسیدمی حداقل به محله یمرزها درون ینژاد و یقوم تنوع اگرچه  .گرفتمی صورت
  .شدمی مشاهده خوبیبه شهر سطح

 جادیا اب توانیم رامختلط  یهایکاربر
 در داروخانه مانندساعته  10 یها یکاربر

مکان  لیتبد نیهمچن ،یکاربر بدون یها نیزم
 یهاتیفعالانجام  یبرا یکاروانسرا به محل

مکان درنظرگرفتن و یآموزش ،یهنر ،یفرهنگ
از آنجا   .کرد جادیا هالبهدر  نگیپارک یبرا ییها
مهم  یاز محورها یکی یکمال دیشه ابانیخ که

 یهایکاربر شتریب شودیم شنهادیپ ،است محله
  .شوند جادیمحور ا نیجذاب در امتداد ا

0 

 اندازه، تراکم، ،یمعمار در تنوع نیا  .دارند تأکید مسکن جادیا در تنوع بر نوشهرگرایان( الف
 به توجه و نهیزم به یوفادار این وجود با  .است مشاهدهقابل غیره و ناساکن یاجتماع طبقات

  .کندمی محدود را تنوع این یتاحدود ،بافت یطیمح و یکالبد هایپتانسیل
 گرایدرون یژگیو دلیل به مسکن تنوع یم،بنگر یرانیا یشهرها بهدور  ایفاصله از اگر( ب

 شدمی موجب تیامن و یفرهنگ ،یمیاقل طیشرا در گذشته .شودمی مشاهده یمسکون یمعمار
  .باشند داشته کنواختی یظاهر یمسکون هایبافت

 طبقات و یسن هایگروه تمام از متنوع یبیترک نوشهرگرایان، مدنظر یاجتماع بیترک( ج
 نخست  .داشت دوگانه یتیماه رانیا یمیقد هایهمحل در یاجتماع بیترک اما ،است یاجتماع

 افراد یگاه یحت  .داشتند یکسانی یمذهب ای یالهیقب-یقوم ایهشیر محله کی انساکن آنکه
 گاهیجا هاهمحل ،یکسانی نیا وجود با  .دادندمی لیتشک خاص ایحرفه صاحبان را محله کی

  .بودند یاجتماع طبقات ۀهم یزندگ

به اصل مسکن  توانیم ریز موارد به توجه با
: افتیدست  میرباط قد ۀمختلط در محل

مرمت  یبرا یبانک وام التیتسه درنظرگرفتن
 یطراح ارزش،با یمسکون یهاساختمان

که مجاور  یصورت هب دیجد یآپارتمان یواحدها
 ییالیو پالک سه حداقل و رندیقرار نگ گریکدی
 یهاپالک اختالط حفظ و واقع شود هاآن نیب

  دانهو درشت زدانهیر یمسکون

1 

 هایربهتج و خیتار م،یاقل به یوفادار با نوشهرگرایی جنبش در یشهر یطراح و یمعمار( الف
 یالقا و آرامش سبب نهیزم با هماهنگ و یانسان اسیمق با یمعمار .گیردمی صورت یمعمار

 یانسان اسیمق خ،یتار م،یاقل به یوفادار  .شودمی فضا از کنندگاناستفاده و نندگانیب به ییبایز
 یشهرها در یشهر یفضاها و یمعمار دهندةشکل یارهایمع ترینمهم متن، به احترام و

  .هستند یرانیا یخیتار
 و ژهیو یمعمار و تیموقع دیبا یعموم یفضاها و بناها نوشهرگرایان، هایانگاره براساس( ب

 یعموم یبناها در را یمعمار آثار ترینغنی توانیم یرانیا شهر در  .باشند داشته یبخشهویت
  .کرد مشاهده بازارها و مدارس مساجد، مانند

 یهاساختمان دیاصل با نیبه ا یابیدست منظوربه
حذف  جیتدربه ،محله یخیتار تیهو با ریمغا

 بانوساز  یهاساختمان یشوند و مصالح نما
 هماهنگ هاآنو احترام به  میقد بافت مصالح

 با دیجد ینما دیبا زین هابدنه یدر نوساز  .شود
  .باشد مطابق میبافت قد

790-7930:720سعادتمندی،:منبع
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گیرینتیجه

 یکه امروزه در شهرساز ییهاهینظر  .است نطبقم کامالً ییبا اصول نوشهرگرا یاسالم-یرانیا یشهرساز یهاارزش

 مانند توانیمرا  یاسالم-یرانیا یشهرساز اصول  .است شدهیم استفاده زینما  یسنت یدر شهرها دارد، کاربردجهان 

 یمکان ای یزمان یهاتیمحدودگرفت و آن را تنها با  نظردر ایپو صورتبه( یینوشهرگرا مثالً) نینو یشهرساز اصول

 یمناسب بستر عیوس فهم و با نگاه نو هاآنو تکامل  یسنت یهاارزشدر کنار  دیآگاهانه از اصول جد ةاستفاد  .نکرد یبررس

  .کردفراهم خواهد  رانیا یامروز یشهرها ۀتوسع یبرا


 اسالمی-یرانیایبااصولشهرسازییتطابقاصولنوشهرگرا.0جدول

رده
شهرهایشناسه
اسالمی-ایرانی

یموردهایپیشنهادوهاسیاستراهبردها،نوشهرگراییاصول

 عدالت با پایداری 2

 تداوم و پذیریارتباط .1
 متنوع و مختلط یکاربر .9

 متنوع یها مسکن. 0
 هاهمحل سنتی ساختار. 1

 یداریپا .3

 هایگرهمحورها با  تمامی میانارتباط  و یگردشگر ةیادمحور پ یجادا .1
 محله یاجتماع

در  ینگپارک یبرا هاییمکان نظرگرفتنساعته، در 10 هایکاربری یجادا .9
 گوناگون هایفعالیت یاستفاده از مکان کاروانسرا برا ،هالبه
 یآپارتمان یواحدها یمرمت، طراح یبرا یوام بانک یالتتسه نظرگرفتندر .0

 دانهدرشتو  یزدانهر هایپالکحفظ اختالط  ید،جد
مسجد و کاروانسرا، مرمت  یجلو یسرزنده در فضا ایمحلهمرکز  یجادا .1

 یفرهنگ یراثدر فهرست م هاآنباارزش و ثبت  هایساختمان
 ،رویپیادهبه  ناساکن یقمناسب و جذاب و تشو روهایپیاده ساخت .3

قابل و بومی مصالح از استفاده ،هافاصلهکاهش  منظوربهتراکم  یشافزا
 یالزم برا هایتسسیا تبیین ،مناسب گیاهی پوشش از استفاده بازیافت،
 بازیافتغیرقابل و بازیافتقابل هایزباله یجداساز

1 
 عین در وحدت

 کثرت

 رویپیاده یتقابل .2
 تداوم و پذیریارتباط .1

 یافتهیشتراکم افزا .1

موجود،  روهایپیاده یو نوساز یو بهساز یدجد روهایپیاده ساخت .2
و حداکثر  یانسان یاسو توجه به مق یادهپ عابران یبرا یرمس یتجذاب یشافزا

 رویپیادهطول قابل
 هایگرهمحورها با  تمامی میانارتباط  یجادا ی،گردشگر ةیادمحور پ یجادا .1

 محله یاجتماع
 یشمحله، افزا ةخدمات روزمره در محدود کنندةتأمین هایکاربری ایجاد .1

 هافاصلهکاهش  منظوربهتراکم 

9 
 عین در تضاد

 تکامل
 متنوع و مختلط یکاربر .9

 
در  ینگپارک یبرا هاییمکان نظرگرفتنساعته، در 10 هایکاربری یجادا .9

 گوناگون و متنوع هایفعالیت یاستفاده از مکان کاروانسرا برا و هالبه

0 
 پذیریانعطاف

 یمنطق
 متنوع و مختلط یکاربر .9

 هاهمحل سنتی ساختار. 1

در  ینگپارک یبرا هاییمکان نظرگرفتنساعته، در 10 هایکاربری یجادا .9
 گوناگون و متنوع هایفعالیت یاستفاده از مکان کاروانسرا برا و هالبه
مسجد و کاروانسرا، مرمت  یجلو یسرزنده در فضا ایمحلهمرکز  یجادا .1

 یفرهنگ یراثدر فهرست م هاآنباارزش و ثبت  هایساختمان
 نگارندگان:منبع

 

عناصر و  به توجه با باید میکررباطمانند محلۀ قدیمی  شهرهای سنتی ایران تاریخی یهابافت برای یزیربرنامه

ی از اصول شهرسازی نوین با ریگ بهره  جهان باشد. روزبهاسالمی و امکانات جدید و -فضاهای ارزشمند تاریخی ایرانی

ی هامحلهی طراحی هاشنهادیپو  هااستیسبستر ارائۀ راهبردها،  تواندیماحترام به شرایط بومی و اصول پایدار ایران نیز 

ی شهرها در جهان مطرح زیربرنامهولی مانند نوشهرگرایی که امروزه در سطح طراحی و اص  را فراهم کند. مرزوبوماین 

اصول شهرسازی سنتی ایرانی با اصول   های گذشته در توسعۀ شهرهای سنتی ایران کاربرد داشته است.، از سالشودیم

ی فعلی ایران بسیار ها محلهامروزه کاربست این اصول برای حل مشکالت   نوین شهرسازی جهانی سازگاری زیادی دارد.



 7931،زمستان4،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش342

 نیزم رانیای شهرهای ریگشکلو از مبانی  البته باید مطالعات شهرسازی در حوزة جهانی صورت بگیرد  ضروری است.

  غفلت نشود.

 مراکز و شهر درونی توسعۀ بر دیتأک با شهری است که یزیربرنامه و طراحی جهانی نهضت نوشهرگرایی نهضت

 اصول کاربست رسدیم نظربه شد، بیان آنچه به توجه با  .شهرهاست سنتی یهاارزش به بازگشت خواهان شهرها، قدیمی

ی ریکارگ بهدر این میان،   ما مورد غفلت قرار بگیرد. تاریخی یهابافت احیای فرایند اسالمی نباید در-شهرسازی ایرانی

  ی عظیم شهرسازان ایرانی است.هاتیمسئولی نظری، از هاانیبنمبانی نظری در عمل و در گسترش پویای 
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