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  چکیده
 و شهرها در تیجمع ییزگراکتمر ابعاد مهار ،یعیطب منابع نهیبه ياربرک ،ییفضا ساختار هدف با دیجد يشهرها احداث

 مطرح رانیا ینیشهرنش نظام در تجربه یک عنوانبه دیجد يشهرها. گیرد می صورت شورک یستیز نظام در نیسرزم شیآما
 دچار ها آن اغلب زمان گذشت با یول ،شدند مطرح رانیا يشهر التکمش و مسائل حل هدف با ابتدا در هک ییشهرها .هستند

 اسالمی -رویکرد ایرانی با فضاهاي شهري ایجاد در موفقیت عدم از حاکی ایران در جدید شهرهاي بررسی .شدند ستکش
مناظر و  از اند، گرفته شکل شهرها کالن جمعیت سرریز سکونت نیاز به پاسخ پی در تنها که شهرها گونه این .است مطلوب

 با حاضر مقاله .اند بهرهبی دارند، شهروندان بازیابی هویت  در توجهی قابل تاثیرات اسالمی که -فضاهایی با نشانه هاي ایرانی
 سؤال این به پاسخگویی يبرا است تالشی ،اسالمی موثر بر آن -ایرانی يهامولفه و منظر و فضاي شهر پرند مفهوم بر يمرور

 از ،ها داده ماهیت به توجه بااسالمی تأکید شده است؟  -در منظر و فضاي شهر جدید پرند چه مقدار به نشانه هاي ایرانی که
در ساختار و  که است آن از حاکی پرند، جدید شهر مطالعه از حاصل نتایج .است شده استفاده تحلیلی و توصیفی تحقیق روش

ها بوده و توجه سازي ساختماناسالمی توجه شود سعی در تجمیع و بلند مرتبه - ایرانیفضاي این شهر بیش از آنکه به هویت 
 باعث بوجود آمدن منظر و فضاي معماري شهر جدید پرند، در تناقضو این ، اسالمی نگردیده است -چندانی به هویت ایرانی

  .است شدهشهر  این براي ساکنینپویایی  و تحرك فاقد و روحبی آور،مالل
  .اسالمی، شهر پرند -ایرانی جدید، منظر و فضا،  شهرهاي :هاکلید واژه
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  مقدمه -1
 دیجد يشهرها توان می را ها آن هک ،شدند احداث مختلف اهداف با ییشهرها ایدن نقاط یاقص در ،یخیتار مختلف هاي دوره در      

 شهیهم یانسان اجتماعات ه،ک است تیواقع نیا نندهک سکمنع دیجد يشهرها جادیا ییتوانا ،تاریخی از نظر ).1382 ،ياریز( دینام1
موازي  اصلی که هدف دو جدید، شهرهاي احداث در .)2005پور، مدنی( اند بوده خود التکمش حل يبرا دیجد یراه افتنی به قادر

 .توسعه هاي قابلیت داراي اما محروم، مناطق در تمرکزگرایی دوم، و شهرها مادر از تمرکززدایی اول، :است شده پیگیري هم هستند،
 در بویژه شهري، رشد به رو جمعیت اسکان براي موجود حل راه تنها عنوانبه را خود نوعی به که رفته پیش حدي تا نگرش این

 براساس هک نوپا هاي سکونتگاه عنوانبه دیجد يشهرها). 1388همکاران،  و زاده ابراهیم( است کرده مطرح شهرها مادر با ارتباط
 احداث قبل سال هزار چهار از شیب هک موهنجودارو از دارند؛ چندهزارساله ياسابقه ،اند شده جادیا دهیشیاند شیپ از يساختار برنامه
 باغ از نیهمچن و نوزدهم، قرن یآرمان يشهرها تا رنسانس دوره یدفاع يشهرها از و باستان، ونانی يشهرها دولت تا است شده

 هک بود 2هاوارد نزریاب شهرها گونه نیا یاصل پردازهینظر .)1376 ،یمانینر( هستند ها آن جمله از حاضر، زمان تا ستمیب قرن يشهرها
 دیجد يشهرها از یمختلف هاي طرح هک بود هینظر نیهم از بعد و ردک شنهادیپ لندن مادرشهر يبرا را شهرهاباغ طرح بار نیاول يبرا
 1898 سال در هاوارد شهر باغ جنبش .گرفتند قرار يشهر معماران و زانیربرنامه توجه مورد مختلف اهداف با و ایدن نارک و گوشه در
 و هیپا عنوانبه دیجد يشهرها يالگو ).Mimar, 2005(است  داشته 21 قرن آغاز در اروپا در يشهر يزیربرنامه بر یمهم ریتأث

 شده، يبازساز مستقل، ،ياقمار مختلف هاي مدل در شهرها نیا .است شده انتخاب بزرگ يشهرها شیپاال و یسازمانده يبرا یاساس
 يشهرها جادیا از هدف ).Ziari, 2006( اند شده ساخته و يزیربرنامه قایافر و ایآس ا،یاسترال ا،یکامر اروپا، در یاسیس يادار و داریپا

 یعیطب منابع از استفاده و ياهیناح توسعه مادرشهر، ياقتصاد هاي فعالیت بارِ اهشک شهرها، یتیجمع زیسرر جذب توانیم را دیجد
 و یاجتماع و ياقتصاد التکمش حل به کمک يبرا شهرها نیا واقع در بیترت نیبد .ردک عنوان تیجمع نۀیبه عیتوز نیهمچن و

 هاي فعالیت و تیجمع حد از شیب زکتمر ای »سیمگالوپل« به ید پاسخیجد يشهرها .آمدند وجود به بزرگ يشهرها یطیمح
 ).Eddie and Hui, 2003( اند بوده بزرگ يشهرها درون ياقتصاد
 از ندهیآ در ياقتصاد هاي فعالیت و تیجمع زیسرر تیهدا لزوم و شورک بزرگ يشهرها در يشهر تیجمع عیسر رشد ران،یا در      

 ,Atash(ساخته است  يضرور را ها آن جادیا د،یجد يشهرها يسو به مشهد و رازیش ز،یتبر اصفهان، تهران، مانند بزرگ يشهرها
 خدمات هاي نارسایی و نکمس لکمش حل شهرها، یعیطب و یزراع يهارانهکپس بیتخر از يریجلوگ يبرا ن،یا بر عالوه ).1998

 یالزام دیجد يشهرها احداث ،ها آن ياقتصاد و یتیفعال بار اهشک و مادرشهرها از ییززداکتمر نیهمچن و ییروبنا و ییربنایز
 جادیا حل راه ،)تهران شهر النک ژهیو به( رانیا يشهرها النک يالبدک و یاجتماع ياقتصاد مسائل دنبال به گر،ید عبارت به .شود می

 شهر النک اطراف التاسیسدیجد هايشهر یکی از). 1376اعتماد، (د یگرد مطرح جهان يشورهاک از ياریبس همانند دیجد يشهرها
 هیناح در تیجمع شده يزیربرنامه و مناسب عیتوز .است  شده احداث و يزیرطرح یاهداف نیچن با باشد که،می پرند، شهر تهران
 يشهرها توسعۀ و جادیا عمدة هاي سیاست ازجمله دیجد يشهرها به تهران شهر النک تیجمع زیسرر تیهدا قیطر از تهران يشهر
 به هاي میدانی صورت گرفته،و بازدید اطالعات و آمار به توجه با تا است شده یسع مقاله نیا در. است بوده تهران اطراف دیجد
  .شود پرداختهها اسالمی در مناظر و فضاهاي شهري و ساختمان – ایرانی  رویکردگیري از بهره در شهر جدید پرند ردکعمل یابیارز
  
  
  

                                                             
١  - New Towns 
٢ - Ebenezer Howard 
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  پیشینه شهرهاي جدید در جهان و تعاریف -2
 احداث .اند شدهتاریخی، بویژه از آغاز شهرنشینی در دورترین نقاط دنیا طراحی و ساخته  يها دورهجدید در بیشتر  يشهرها      

از شهرهاي  توان یمبوده است که در این زمینه  ها حکومتاین شهرها در مواردي به مثابه برنامه براي تحقق بخشی از سیاست 
و پرنیس در یونان و تعدادي از مراکز  توسیلیم در مصر، کاهن در ایندوس، جوداروموهن النهرین،جدید بابلی و آشوري در بین

اي پنجاه ساله دارد که تاکنون براي دو میلیون نفر واحد انگلستان در مورد شهرهاي جدید تجربه. شهرهاي جدید در آفریقا نام برد
شهرهاي جدید در بریتانیا بعد از جنگ دوم جهانی در  در واقع ساخت. مسکونی و براي یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است

در ساحل جنوبی جزایر اسپانیولی شهر  1492همچنین پس از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب در سال . پیش گرفته شد
گ براي تجدید ساختار و نوسازي شهرهاي بزر ییها نمونهبه هر حال باید پذیرفت که شهرهاي جدید، پیش . جدیدي ساخته شد

و الگوهاي مختلفی براي ساماندهی فضایی شهرها به  ها طرحمتعدد شهري و  يها هینظرهستند و در این راستا پس از قرن بیستم 
شیراز، مشهد و  ،شهرهاي تهران، اصفهاندر ایران نیز شهرهاي جدید بویژه در اطراف کالن. شود یمخصوص شهرهاي بزرگ ارائه 

 مجلسی، فوالدشهر، بهارستان، هشتگرد، پرند، پردیس، اندیشه،: توان به شهرهاي جدیدکه از آن جمله می ،اندساخته شده...
امیرکبیر و غیره اشاره کرد  شهر، شیرین تیس، رامین، سیراف، علوي، مهاجران، سهند، صدرا، رامشار، عالیشهر، گلبهار، بینالود،

  ).1392سال،  آمار جدید، شهرهاي عمران شرکت(
 و نظري مباحث به توجه با و گوناگون اجتماعی و اقتصادي سیاسی، هاينظام در جدید شهر از کامل و جامع تعریفی ارائه      

 که است آگاهانه و ارادي عمل یک جدید شهر احداث :پذیرفت ها آن براي را زیر تعاریف توان می اما نیست، ايساده کار تحقیقاتی،
 هستند ايشده ریزيبرنامه اجتماعات جدید شهرهاي .گیردصورت می معین محیطی در انسان تولیدي و زیستگاهی تجمع جهت در
 مدت در و سرعت به "بحرانی توده"به  رسیدن تا شروع لحظه از و شوندایجاد می شده تعیین پیش از اهداف به پاسخ در آگاهانه که

 متکی که باشد شده ریزيح طر و ریزيبرنامه ايگونه به باید جدید شهر ).1380 دانا،رئیس( شوند می ساخته معینی و کوتاه زمان
 و بوده شهر اجتماعی و اقتصادي نیازهاي بر قادر و باشد شده بینیپیش هاي فعالیت و هابرنامه بر مبتنی و توسعه اهداف به

 انجام خود ايمنطقه و جغرافیایی فضاي در را اجتماعی و اقتصادي توسعه هايزمینه انتقال و مدیریت گیري،تصمیم بتواند همچنین
 شهر  ).1369ارجمندنیا، (دهد  ارائه شهري زیست محیط را در اجتماعی و فرهنگی محیط و الگو بتواند باید دلیل همین به دهد

 واحد هزار 10 کم دست یا نفر هزار 50 از بیش جمعیتی فعالیت و اسکان براي آن محدوده در که شوداطالق می مکانی به جدید
 شهري حوزه از خارج در آن ساکنان اقتصادي و اجتماعی عمومی، نیاز مورد ات تجهیز و تأسیسات و هاساختمان اضافه به مسکونی

 و جمعیت با اتکاست خود اجتماعی جدید شهر ).1378 هاشمی،(باشد  شده بینیپیش موجود شهرهاي استحفاظی حریم و
 تسهیالت تمام از برخوردار همچنین و معین اهداف شده، تعیین پیش از ریزيبرنامه شهر، مادر از معین ايفاصله مشخص مساحت

 ).1378زیاري، ( مستقل محیط یک براي الزم
 و کشت قابل غیر بکر هايزمین در بیشتر جدید شهرهاي ساخت و طراحی که است این .آیدبرمی فوق تعاریف از که آنچه      
  .گیرد می انجام معینی و کوتاه زمان در و مشخص تولد تاریخ داراي اولیه، هسته بدون

  
  تحقیق روشمواد و  -3

 در اطالعات آوريجمع .است پیمایشی و تحلیلی اسنادي، مطالعه روش. باشد می ايتوسعه -کاربردي صورتبه حاضر پژوهش      
 همچنین جدید پرند، شهر با رابطه در نظري اطالعات که ايگونهبه .است گرفته انجام میدانی و ايکتابخانه روش دو به تحقیق این

 میدانی هاي برداشت تحقیق، روند ادامه در .است شده گردآوري عمران و توسعه هاي طرح از پرند جدید شهر مورد در اولیه هاي داده
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 ارزیابی، نهایت در. بدست آمد جدید پرندمنظر و فضاي شهر  به مربوط اطالعات پرسشنامه، تکمیل و مشاهده طریق از و انجام شد
  .پذیرد  انجام ها و مشاهدات یافته از گیرينتیجه و تحلیل و تجزیه

  
  پرند جدید شهر -3-1
غربی شهر تهران و در  کیلومتري جنوب 33این شهر در  .کریم، استان تهران استپرند شهري تازه تأسیس در شهرستان رباط      

اراضی شهر جدید پرند  .باشد پرند هم مرز با شهرستان زرندیه در استان مرکزي می شهر .مسیر آزادراه تهران ـ ساوه واقع شده است
ثانیه  6دقیقه و  25درجه،  35ثانیه تا  52دقیقه و  23درجه،  35شهري تهران و کویر بین  منطقهدر حد فاصل شرایط اقلیمی 

متوسط ارتفاع  .ثانیه طول شرقی قرار گرفته است 33دقیقه و  58درجه،  50ثانیه تا  40دقیقه و  54درجه،  50عرض شمالی و 
دماي هواي پرند در  .متغیر است متر یلیم 250تا  200متر بوده و میزان بارندگی در این شهر بین  1100سطح دریا  ازاراضی آن 

رطوبت هوا . گردد یمگراد محاسبه درجه سانتی 6/16متغیر بوده و به طور متوسط دماي آن  گراد یسانتدرجه ) - 2و  5/36(دامنه 
درصد در بهمن  58درصد در تیر ماه و حداکثر  24سال حداقل  يها ماهدرصد خواهد رسید و در سایر  66نیز در ماه دي حداکثر به 

 مصوبه براساس شهر این ).1392 ایران، آمار مرکز( بود است 200000شهر پرند  جمعیت 1392همچنین در سال  .د بودماه خواه
 این عمران و توسعه طرح و گرفت قرار شهرسازي مسکن و وزارت کار دستور در  1368سال در شهرسازي و معماري عالی شوراي

سال ( طرح افق در هکتار 850 تقریبی وسعت داراي پرند جدید شهر .رسید تصویب به 1395 سال با افق و 1377 سال در شهر
 زمینه این در .است شده داده مطابقت جمعیت نسبت با و یافته تدقیق سطوح این نیز سازي آماده هاي طرح در .باشدمی )1395

 شمال از شهر این شیب جهت .است شده منظور متر 700 ناحیه خدمات براي و متر 300 محله خدمات براي دسترسی شعاع حداکثر
 سیالبی و پست اراضی و پرند شهر شمال ارتفاعات .باشد می غربی بادهاي و کویر از متأثر نیز آن اقلیم و بوده شرقی جنوب به غربی
 وجود شرق، در خمینی امام المللیبین فرودگاه اراضی استقرار نیز و طبیعی کننده محدود عوامل عنوانبه شهر جنوب در شور

 بایر و باز اراضی مقابل، در و شده محسوب شهر توسعه موانع ترین مهم بخش همین در ارتباطی هاي راه نیز و تاسیساتی هاي شبکه
مسکن مهر در این  پروژه ).1384یران، ا امکو مشاور مهندسین( اند شده منظور شهر آتی توسعه جهات عنوانبه غرب شمال و غرب

توسعه سریع و افزایش جمعیت این شهر تا مرز . آینده به شهري بزرگ و پرجمعیت تبدیل خواهد شد شهر در حال اجراست و در
  .همه جوانب توسعه، ممکن است مشکالت اجتماعی براي آن در پی داشته باشد نفر بدون در نظر گرفتنهزار  600بیش از 

  
  ناحیه صنعتی شهر جدید پرند -3-2
 نقطه نیتر کینزدصنعتی جدید در  منطقهیک  يها یژگیوهکتار و امکانات زیر بنائی با  350صنعتی شهر جدید پرند با  هیناح      

نقش بسزائی در  تواند یم، و نمایشگاه اکسپو )ره( امامالمللی همجواري این ناحیه با فرودگاه بین. یابی شده استشهر تهران مکان
به حفظ تعادل در استفاده از    طراح سعی نموده در جانمائی صنایع. بازرگانی، منطقه ایفا نماید - تجاري  - صنعتی  يها تیفعال

ت اهمیت خاصی قائل هاي صوتی، همجواري صنایع و ارتباط تولیدي محصوالآوري فاضالب، آلودگیزمین، میزان تابش آفتاب، جمع
 ها آنافزایش درآمد و اشتغال، تنظیم جریان صنعت و راهنمائی استقرار منظم : به توان یمصنعتی  هیناح يها تیمزجمله  از. باشد

براي صنایع ضمن تخلیه و آزادسازي اراضی صنعتی در شهر مادر و  ها نیزم نیتر مناسبشهرهاي بزرگ، حفظ  محدوده در
 .اشاره نمود ها نهیهزجوئی در محل کار تا مسکن، کاهش حمل و نقل و صرفه فاصله، کم کردن تر مناسباختصاص آن به کاربري 

  :شود یمناحیه صنعتی پرند شامل سه بخش 
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سازي آن تکمیل شده و متقاضیان صنایع آماده باًیتقر، باشد یمهکتاري که تحت نظارت شرکت عمران  150ناحیه  )الف      
واحد صنعتی و  170شامل . (بینی گردیده استواحد صنعتی پیش 250ناحیه براي استقرار    این. مشغول ساخت و ساز هستند

  ؛)انبار 180
این  ،گذراند یمسازي را آماده اکنون مراحلو هم شود یمصنعتی اداره  يها شهركهکتاري که زیر نظر شرکت  200ناحیه  )ب      

  ؛واحد صنعتی طراحی گردیده است 400ناحیه براي استقرار 
  .آتی و میزان تقاضا مساحت آن تعیین خواهد گردید يها استیسناحیه توسعه که بنا به  )ج       

مواد غذایی، نساجی،  فلزي،صنایع الکترونیک، ) ک صنعتیفاز ی(الزم به ذکر است در بخش متعلق به شرکت عمران شهر جدید پرند 
فاز دو (صنعتی  يها شهركبخش متعلق به شرکت  در. بینی گردیده استغیرفلزي و انبارها پیش يها یکانسلولزي، شیمیایی، 

  .بینی گردیده استبراي صنایع فلزي و الکترونیک پیش) صنعتی
  

  .تهران کریم و استان رباط شهرستان در پرند جدید شهر استقرار موقعیت نقشه: 1شکل 
 
 اهداف طرح شهر جدید پرند -3-3

 تهران؛ شهري منطقه سرریز جمعیت جذب 
 کرج؛ و تهران شهرهاي به ساماندهی فرصت 
 ؛)ره( خمینی امام فرودگاه کارکنان جمعیت جذب  
  يها رساختیزاستقرار کانون شهري پرند در جنوب غربی تهران در جوار کانون شهري پرجمعیت اما ضعیف از جنبه 

  ؛به منظور ارائه خدمات برتر به ساکنین موجود در منطقه تحت نفوذشان ،شهري همچون رباط کریم
  براي رفع نیاز جمعیت ساکن در شهر و حوزه نفوذ آن  ،مناسب شغلی يها فرصتایجاد مرکز خود اشتغالی و فراهم نمودن

  ؛ید پرنددر رابطه با امکانات و تاسیسات احداثی در آتیه شهرجد ها يگذاربا در نظر داشتن حجم سرمایه
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 ؛ایجاد محیطی مناسب و مطلوب براي زندگی و رفاه شهري به دور از هر گونه آلودگی و ترافیک شهري  
  ؛سازي شهر جدید پرندتخصصی و مراکز خدمات رفاهی و اجتماعی در فازهاي آماده يها کارگاهایجاد و جذب  
 در طراحی و برنامه ،عوامل اکولوژیک محل زیست با استفاده از بعضیدر نظر داشتن اصول جلوگیري از تخریب محیط -

  ؛ریزي شهر جدید پرند
  
  د یجد شهر یهایمنظر و فضا و ارزیابی بررسی -3-4
میادین،  ها،خیابان جمله؛ من پرند جدید شهر هايعرصه و فضاها ترینمهم به بررسی و ارزیابی پژوهش، از بخش این در      

و میزان برخورداري منظر و معماري این فضاها را از هویت و رویکرد  پرداخته شهري مبلمان شهري و هايپارك و سبز فضاهاي
افزایش تراکم ساختمانی از :  توان اینطور بیان کرد کهاما در یک نگاه کلی و جامع می. دهیممی قرار بررسی اسالمی مورد– ایرانی 

را به دلیل عدم تناسب و تعادل در  جدید پرندشهر معماري  منظر و هاي دسترسی از سوي دیگر، یک سو و افزایش سطح شبکه
- ، به)بیشتریک تا شش طبقه و یا در مواردي (ناهماهنگی در تراکم ساختمانی . ها با چالش اساسی روبرو ساخته است نسبت کاربري

ه کار رفته در ها و مصالح ب ضمن این که نماي ساختمان. شود محسوب می شهر جدید پرنددر معماري  مؤثرترین عامل  عنوان مهم
ها و همجواري  همچنین ناهماهنگی بین کاربري. کند تبعیت نمیاسالمی  - ایرانی از یک الگوي متناسب با فرهنگ شهر جدید پرند

همجواري کاربري مسکونی با : به عنوان مثال. به نمایش گذاشته است در شهر جدید پرندشکل نامناسبی از معماري فضا را  ،ها آن
  ). تجاري و کارگاهی(کوچک خدماتی  يواحدها

  معابر) الف
 طول در مسیر انسداد عدم و توازن دهنده نشان ها شبکه این توان دریافت کهمی پرند، جدید شهر در معابر شبکه مشاهده با      

 دسترسی امنیت و سهولت براي تمهیداتی چندان و است سواره انسان عبور براي هدف طراحی از متأثر که هستند، نهایتبی دید
 نقاط به سواره دسترسی مجاري ،حالت بهترین در و سواره عبوري هاي کانال حقیقت در معابر این .است نشده اتخاذ پیاده عابرین
 پرند جدید شهر گفت توان می. باشند داشته ها پیاده به چندانی عنایت آنکه بدون ،اند شده طراحی خودرو تردد براي لذا و اند مختلف

 عدم بدلیل اي،شبکه چنین فقدان در .است نبوده نظر مد چندان پیاده آن طرح در رسد می نظربه و باشد می پیاده شبکه فاقد
 امتداد در پیاده صورت به تردد به آنان تمایل ساکنان، خود گفته به شان،کیفیت به توجهیبی و عمومی فضاهاي میان پیوستگی
 طول و ابعاد و کالبدي فرم .هستند رهواري قابلیت حداقل با روییپیاده فاقد حتی معابر اکثر .است بیشتر سواره شبکه محورهاي

 طی از ناگزیر که هایی پیاده براي ها آن کردن ترجذاب جهت در تالشی هیچ و ندارد پیاده حرکت با تناسبی اصوالً هم معابر این
اسالمی هیچ  - و با این احتساب در ساخت مسیرهاي معابر به معماري ایرانی است نگرفته صورت هستند طوالنی مسیرهاي کردن

  .توجهی نگردیده است
   شهري میادین) ب

 از جزئی کالبدي، دید از آن به مربوط عناصر و میدان زوکر نظر از .دنباش می شهري مهم فضاهاي و ها عرصه از یکیمیادین       
 براي را جایی فضاها، این واقع در ،دهد می جاي خود در را ها آدم اجتماعی تعامالت اجتماعی، دیدگاه از و است شهر فضاي ساخت
  ).1386پاکزاد، (بخشند  می انسانی بوي و رنگ آن به اجتماعی تعامالت امکان برقراري با و اند آفریده مردم تجمع

 تالقی عنوانهب و داشته ترافیکی صرفا کارکردي که برد می نکته این به پی بیننده پرند، جدید شهر در میادین مشاهده با      
 که ،شوند می محسوب گذرگاهی شبکه میان در باز سطوح و تهی فضاهاي رشته یک صرفاً و .پردازند می نقش ایفاي به ها شریان

شهر جدید پرند، براساس رویکردهاي  نیدامی از یک هیچ .گردند می محسوب مردم اجتماعی تعامالت جایگاه گونه هر از تهی
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 همشهریان دیدار و گفتگو و مراوده اجتماعی، تعامالت براي مکانیاسالمی ساخته نشده و باعث جذب گردشگران یا - معماري ایرانی
 .باشندنمی

   شهري هاي پارك و سبز فضاهاي) ج
 هاي ریه از غیر توانند می ،شوند اداره صحیح طور به چنانچه شهرها در طبیعی هاي جنگل و جنگلی هاي پارك و سبز هاي باریکه      

فري،  براند( کنند فراهم را طبیعی و شهري فرایندهاي بین تعامل امکان جمله من دیگري هاي نقش ،تفریح هايمحل یا و سبز
1383.( 

 درختانی و گیاهی پوشش ها، پارك و سبز فضاهاي ویژه به پرند جدید شهر فضاهاي مناظر ودر شده انجام مشاهدات به توجه با      
اسالمی -رده و با بینش و رویکرد ایرانیک خود هاي جذابیت مجذوب را بیننده و آورد بوجود را خاصی جذابیت و زیبایی بتواند که

 و پویایی و نشاط از عاري که ،است گیاهی پوشش و کاريدرخت بدون بکر، و باز فضاي هست چه هر .گردد نمی مشاهدهآشنا کند، 
- درخت اگر یا و است نشده کاريدرخت و کاريچمن به چندانی توجه نیز شهري هاي پارك در حتی .باشد می شهر در زندگی روح

 براي انگیزهاي و بزرگساالن، براي نشستن براي رغبتی نتیجه در نشده آن شادابی و دارينگه و حفظ به چندانی توجه شده کاري
 چند گذاشتن به تنها، دارد قرار پرند دو فاز در که فدك پارك مثال، عنوان به .کند نمی ایجاد ها پارك در کودکان کردن بازي

 خبري ...و تندیس و گلدان و نورپردازي کاري،درخت و کاريچمن از آن در و شده اکتفا دانزباله چند و ورزشی وسیله و نیمکت
 شمالی هايکوه دامنه بر پارك این گرفتن قرار .نمود اشاره کوهسار پارك در مناسب فضاسازي به توان می بین این در البته .نیست

 شهري نمادهاي جزء شوندگان پرسش از برخی نگاه از مرتفع مکانی در قرارگیري بدلیل حتی و باشد می جذاب و زیبا حدي تا شهر
هاي دانشمندان و و نصب تندیس اسالمی - ، اما در مبلمان این فضاهاي شهري هیچ توجهی به رویکردهاي ایرانیشود می محسوب

  .اندیشمندان ایرانی نشده است و هر نوع مبلمانی در راستاي صنایع نو و جدید بوده است
   فضایی کالبد و سیما) د
 کند، می توجه جلب بیشتر شهر از اول مشاهده در آنچه فضایی، کالبد و سیما لحاظ از پرند، جدید شهر از مکرر مشاهدات طی      

 به واگذاري جهت ادرات و ها سازمان و سازانانبوه ها، تعاونی وسیله به متحدالشکل و همسان هاي ساختمان و ها مجتمع ساخت
 ها آن فرم و نما و شکل در تنوع عدم هندسی، کلیتی با شده ساخته هاي مجتمع یکسان شکل .باشد می اداري نیروهاي و پرسنل

 آن در مستقر زندگی روح با که بزرگ سکونتگاهی هاي مجتمع از ايمجموعه به را شهر عمالً ،)شده استفاده آجرنما از نماها غالب(
 یکدیگر درکنار اسالمی- و همگام با رویکردهاي ایرانی مناسب طراحی گونههیچ بدون و شده ایجاد ها تعاونی بوسیله است، تعارض در

 شهر معماري در را تناقضی و پیچیدگی بیننده و کرده القاء بیننده به را روشن و درشت ترکیب و است نموده تبدیل اند، قرارگرفته
 سطح در نمایانی و خوانایی عدم و معماري کثرت و تنوع عدم کاهش باعث ها مجتمع و ها بلوك همسان شکل .کند نمی احساس

 بدون وسیع و باز فضاهاي که بنحوي .گردد می مشاهده شهر درسطح پراکنده بصورت اغلب ها مجتمع این ساخت .است شده شهر
 اسالمی-با رویکر ایرانی منسجم فضایی سازمان و ساختار آمدن بوجود از مانع و شده رها ها آن میان در بایر بصورت عمدتاً و برنامه

 به شهروندان تا ،نماید نمی ایجاد جذابیتی چندان و بوده آورمالل بیننده براي کالبدي و فضا چنین یک که .است شده شهر سطح در
 نیز همشهریان دیدار و اجتماعی تعامالت حین این در و بپردازد شهري مناظر و نماها فضاها، دیدن و شهر در زدنقدم و زنیپرسه

تنها در چند نمونه از  .و انگیزشی براي جذب گردشگران و مسافران گردد .گردد برخوردار پویایی و تحرك از شهر و بگیرد صورت
توان به مسجد امام اسالمی مشاهده نمود، که از آن جمله می- هایی از معماري ایرانیتوان نشانهمی هاي شهر جدید پرندساختمان
باشد و فقط مرمت گشته گردد و حاصل ساخت و ساز شهر جدید نمیکه از آثار باستانی محسوب می( قلعه سنگیو ) ع(حسین 

  .اشاره نمود) است
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  ):ع(مسجد امام حسین ) 1
، به ایرانی اسالمی معماري و دارا بودن خاص يها یژگیبا و ،شهر جدید پرند قرار دارد 2جنوب غربی فاز این مسجد که در       

از طراحی منحصر به فردي برخوردار است و داراي محراب و ) ع(مسجد امام حسین  .مسجدي منحصر به فردي تبدیل شده است
طراحی این مسجد  .اي به دو قسمت تقسیم شده استیک شیار شیشه اي این مسجد از میان بااي است؛ گنبد نیم دایرهگنبد شیشه

رو شب هنگام وقتی از این ،قرار دارد الشعاع نوربه نوعی است که از نور خورشید و ماه در روز و شب نمایانگر بوده و مسجد تحت
دي این مسجد ویژگی خاصی دارد و وقتی پل ورو .شوند ی، ماه و ستارگان به وضوح رویت مستندیا ینمازگزاران در مسجد به نماز م

؛ از یک پل عبور کرده که نشان از عبور آن از دنیاي فانی و تقرب به سوي خدا شوند ینمازگزاران از ورودي شمالی وارد مسجد م
  .استفاده شده در بناي این مسجد طیف کرم استخوانی تا گردویی است که جلوه خاصی به آن بخشیده است يها رنگ. است

  قلعه سنگی پرند )2
عظیم سنگی آن در  يوارهایایرانی است و امروزه د- قلعه سنگی پرند از یادگارهاي بسیار شاخص و ارزشمند معماري اسالمی      

. خواند یو هر تازه واردي را به سوي خود فرا م کند یشهر جدید پرند تنها بناي کهن و باشکوهی است که در این منطقه خودنمایی م
نامنظم شاید بیش از دویست سال به طول انجامیده و سالیان متمادي  يها ه عنوان قلعه حکومتی عظیم از سنگساخت این بنا ب

است تاکنون تاریخ دقیقی از زمان احداث این  یآن دوران مورد استفاده قرار گرفته است، گفتن يها براي انجام امور محرمانه حکومت
لی با توجه به معماري، آثار و شواهد تاریخی بدست آمده از عملیات پژوهشی و ژوهشگران مشخص نگردیده و قلعه عظیم توسط پ

هاي  هاي فرهنگی کشور و سیاست در راستاي برنامه. گردد یبویه باز مشناسی به احتمال زیاد زمان احداث آن به دوران آلباستان
ند تاریخی، قلعه سنگی پرند که از شاهکارهاي کلی دولت جمهوري اسالمی ایران مبنی بر حفاظت، مرمت و احیاي ابنیه ارزشم

پروژه پژوهشی و مرمتی میراث فرهنگی استان تهران با مدیریت شرکت عمران شهر  نیتر اسالمی، به عنوان بزرگ- ایرانیمعماري 
 1382جدید پرند به عنوان کارفرما، و نظارت عالیه کیفی سازمان میراث فرهنگی استان تهران، بدون وقفه از اول مهر ماه سال 

  .گذارد اکنون مراحل اجرایی پژوهشی و مرمتی را پشت سر میشروع به کار نموده و هم
  

  
  شهر پرند قلعه سنگی)ج                                ،)ع(مسجد امام حسین )ب             شهر جدید پرند، ینوکسممناطق  )فلا: 2شکل 
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  شهري مبلمان) و
 چندان مبلمان از شهري هاي پارك و میادین ها، خیابان پرند؛ جدید شهر عمومی فضاهاي در شده انجام مشاهدات به توجه با      

 و گیاهی پوشش پرند، جدید شهر هاي خیابان در .باشند نمی اسالمی باشد، برخوردار- همگام با رویکردهاي ایرانی  مناسبی که
 مشاهده کند آن هاي جذابیت تماشاي به مجاب را بیننده و ببخشد زیبایی خیابان هاي جداره و اطراف به بتواند که درختانی

 عبور مسیرها آن از سرعت با گهگاه که هایی ماشین نهایت وبی دید با یکنواخت مستقیم، هاي خیابان هست چه هر .گردد نمی
. اند گشته رها کارهنیمه احیاناً یا و اند نشده مناسب فضاسازي و طراحی نیز شهري میادین و ها پارك حتی .گردد می مشاهده کنند می

ها و شود و اکثر معماريسطح شهر جدید پرند مشاهده نمیاسالمی در - و هیچگونه مبلمانی در سطح شهر همگام با رویکرد ایرانی
  .ساخت و سازها بصورت مدرن و بلندمرتبه سازي بوده است

  
  گیرينتیجهبندي و جمع -4
 این اساس بر و است بزرگ شهرهاي سریع رشد سرریز اسکان ایران، در جدید شهرهاي گیريشکل اصلی حاضر علت حال در      

 شهري شهر، بهترین آنکه حال. است شده توجه انسان زیستی و فیزیکی هاي جنبه به صرفاً جدید شهرهاي گیريدرشکل هدف،
 و کند را جذب افراد که شهري بگذرانند؛ آنجا در را خود روز تمام و کنند زندگی آنجا در خواهند می آن ساکنان و مردم که است
 ذهن در را شدن شاخص خصوصیات تمام باید وطن این .شود ها آن براي وطنی واقع در و باشد آنان زندگی در جدید شروع نقطه
 چگونگی در بایدسازگاري با هویت و فرهنگ مردم ساکن،  و مطلوب محیطی کیفیت ،اجتماعی همبستگی ایجاد .آورد فراهم مردم
 متاسفانه ایران، در جدید شهرهاي احداث شروع از دهه دو به نزدیک گذشت از پس .گردد لحاظ جدید شهرهاي بارز صفات ایجاد

 براي کانونی و شکل بوده است برسند کافی جمعیت جذببه هدف اصلی از احداث خود که همانا،  نتوانستند حتی شهرها این
 ها آن اکثر در اما گردید؛ جدید شهرهاي وساز ساخت به اقدام شده، تهیه پیش از طرح براساس گرچه .بگیرند خود به زندگی
 جمله از سازيسري و یکنواختی سادگی، انبوه، تولید هاي روش کردن، استاندارد .شد زندگی کیفیت حصول مانع گراکمیت برخورد
 در .شده است گرفته بکار ایران در جدید شهرهاي ساخت در )نوگرا شهرسازي و گرایانه کارکرد دیدگاه به توجه با( که بود مسائلی

 از اسالمی،- ایرانی فرهنگ با و همگامی هماهنگی و عدم هویتیبی مکانی،بی است، مکانی هویت شد، گرفته نادیده آنچه میان این
 شاهد یاجتماع و ياقتصاد ،یاسیس خاص تیموقع لیدل به شیپ دهه چند از تهران شهر النک .شهرهاست این هايویژگی

 تیفعال و تیجمع حد از شیب مکترا براثر هک یطیمحستیز و یاجتماع و ياقتصاد دةیعد التکمش .است بوده یعیوس هاي مهاجرت
 شهر هک بود خاطر نیهمبه .ساخت مطرح تهران شیپاال و یسامانده هدف با را دیجد يشهرها احداث آمد، شیپ شهر النک نیا در

جذب  هدف به یابیدست منظور به یمشخص تیجمع تعداد ،نیمع یزمان  افق در و شد احداث شهر النک نیا اطراف در پرند دیجد
اسالمی در ساخت و ساز و  – اما نگاه عمیق و اساسی به مسائل هویت ایرانی . دیگرد ینیبشیپ سرریز جمعیت اضافی شهر تهران

   .این شهرصورت نگرفتفضا و منظر مراحل تکمیل 
با معضل بزرگ تراکم جمعیتی جدید پرند  گیري کرد که امروزه شهر توان این چنین نتیجه با توجه به عوامل ذکر شده می      

این فشردگی و ارتفاع  .و همین موضوع باعث افزایش تراکم ساختمان و فشردگی بافت کالبدي شده است شدهبسیار باال مواجه 
باالي واحدهاي مسکونی و یا خدماتی منجر به پیدایش نوعی معماري شهري ناموزون و ناهماهنگ در ابعاد فرهنگی و فیزیکی 

 شهر مشاهده از آنچه .این ناهماهنگی بوده است کنندههاي دسترسی نیز تشدید  در این ارتباط گسترش سطح شبکه .گردیده است
 و ها پارك میادین، وجود شهري، فضاهايمنظر و  پایین کیفیت از حکایت گردید، دریافت هابررسی ماحصل و پرند جدید

 اسالمی - و ناهمگونی با رویکرد ایرانی )شهري مبلمان( مناسب فضاسازي عدم ها، کاربري اختالط عدم از ناشی که خلوت هاي خیابان
   .است نموده پویایی و تحرك فاقد و روحبی آور،مالل بسیار را شهر که ،است معماري در تناقض و پیچیدگی و کثرت و تنوع عدم و
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اسالمی برخوردار باشد،  - که از هویت ایرانی در شهر جدید پرند مناسب منظر و فضايیابی به یک  طور کلی به منظور دستبه      
 :باید به عوامل زیر توجه داشت

در شرایط فعلی که یک پایداري (شهر جدید پرند، و رعایت ظرفیت توسعه براي  اسالمی- و ایرانی عملیاتی کردن طرح کالبد ملی  -
  ).این مهم دست یافتنی خواهد بود ،نسبی در اسکان جمعیت در مناطق مختلف کشور ایجاد شده است

معماري و شهرسازي در خصوص الگوي معماري  حرفهنظران یابی به یک اجماع نظر در بین مسئوالن اجرایی و صاحب دست  -
  ؛اسالمی - ایرانی

- اسالمی در شوراي شهر و دیگر مراکز تصمیم - طراحی شهري و معماري ایرانی نهیزمبه کارگیري افراد متخصص و با تجربه در   -
  ؛)هاي تخصصی زیربنایی و شهرسازي شوراي عالی معماري، شهرسازي و کارگروه( شهر جدید پرندگیري 

  ؛سط شهروندانتواسالمی - براساس هویت ایرانیآور براي حسن اجراي ضوابط و مقررات معماري و ساختمان تدوین قوانین الزام  -
متناسب با فرهنگ و محیط  شهر جدید پرند، يها اسالمی و بومی براي تمامی ساختمان -الگوهاي مناسب معماري ایرانی ارائه  -

بدیهی است هر شهر به فراخور محیط جغرافیایی و فرهنگی خود از یک الگوي معماري خاص برخوردار خواهد ( منطقهجغرافیایی 
  .)بود

سازمان راه و شهرسازي، شهرداري و سازمان نظام (طرفه و اجباري توسط مسئوالن اجرایی یک ينظرهاجلوگیري از اعمال   -
به تعبیري دیگر اعمال مدیریت اجرایی بر مبناي مشارکت  اسالمی، - ایرانی در خصوص الگوهاي معماري) مهندسی ساختمان

  ؛شوراي شهر نهپشتوااي و  شهروندان با تقویت تشکل شوراي محله
هاي دسترسی، خدماتی،  از جمله مسکونی، شبکه( شهر جدید پرندهاي مختلف  برقراري تناسب منطقی بین نسبت کاربري  -

  ؛...)فضاهاي سبز و تفریحی، فضاهاي ورزشی
  ؛)ها هماهنگی در ارتفاع آن( ي شهر جدید پرندها ایجاد تعادل و تناسب بین تراکم ساختمان  -
، توپوگرافی، فضاهاي سبز طبیعی و یا غیر نهرآبهمچون رودخانه، ( شهر جدید پرندهاي فیزیکی  ظرفیت هیکلمطلوب از  استفاده  -

  شهر جدید پرند؛ اسالمی- ایرانی به منظور ارتقاي معماري....) طبیعی و
ریزي رفت و برگشت با مشارکت  شهري باید در یک نظام برنامه  توسعههاي  ها و طرح ها به عنوان مجري برنامه شهرداري  -

ضمن این . هاي شهري اقدام نمایند هدایت اتاق فکر شوراي شهر به اجراي صحیح پروژه و) اي توسط تشکل شوراي محله(شهروندان 
اي شوراي شهر به طور مستمر، هاي اجرا شده توسط اعض پروژه) کوتاه، میان و بلند مدت(اي  که ارزیابی عملکرد و بازتاب دوره

  .ضروري خواهد بود
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  منابع -5
  توسعه، و جغرافیا مجله تهران، شهر مادر از زداییتمرکز در پردیس جدید شهر نقش بر تحلیلی. م شهریاري، م؛ ع؛ قرخلو، زاده، ابراهیم -

1388.  
 و مسکن وزارت تهران، شهرنشینی، در جدید فرهنگی جدید، شهرهاي مقاالت جدید، مجموعه شهرهاي در اجتماعی اهداف. ا ارجمندنیا، -

  .1369  شهرسازي،
  .1376اصفهان،  سمینار در شده ارائه مقاالت مجموعه ،آن علل و جدید شهرهاي احداث از حاصله نتایج و اولیه اهداف تفاوت. گ اعتماد، -
   .1383حسین،  بحرینی، ترجمه شهر؛ پایدارتر شکل یک سوي به شهري طراحی. ه فري، براند -
   .1386جدید،  شهرهاي عمران شرکت کیفیت؛ تا کمیت از شهرسازي در هااندیشه سیر. ج پاکزاد، -
 .سازممی را آن من ولی کنیمی ترسیم را معماري تو مقاالت مجموعه ،)پوالدشهر جدید شهر بررسی در( شهر -انسان رابطه. ف دانا،رئیس -

  .1371سمر،  نشر مرکز
، جدید شهرهاي شرکت عمران ،شهرنشینی در جدید فرهنگی جدید شهرهاي ایران، در جدید شهرهاي کارکرد و نظریه ارزیابی .ا .ك زیاري، -

  .1378 اصفهان،
  .1382ریزي شهرهاي جدید، چاپ سازمان و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، برنامه  .ا .ك زیاري، -
    .1392شهرسازي،  و مسکن وزارت معماري و شهرسازي معاونت .جدید شهرهاي عمران شرکت -
  .1381آگه،  نشر .یاراحمدي امیر محمود تمثیلی، معماري سوي به :سکونت مفهوم .ن .ك شولتز، -
 .1392تهران،  شهرداري توسعه و ریزي برنامه معاونت .ایرانآمار  مرکز -
  .1384 .تهران جدیدایران؛ شهرهاي عمران شرکت آرشیو پرند؛ جدید شهر عمران و توسعه و بازنگري طرح .مشاورامکو مهندسین -
 شرکت جدید، در سمینار شهرهاي شده ارائه مقاالت مجموعه ،ایران جدید شهرهاي در تأثیرگذار عوامل و گیريشکل فرایند .م نریمانی، -

  .1376جدید، اصفهان،  شهرهاي عمران
  . 1378هشتم، سال آبادي، ایران، مجله در اخیر سال چهل طی در جدید هايشهرك احداث روند. ا. ف هاشمی، -
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