
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 

به سوی توسعه پایدار شهری با تأکید بر نقش فرهنگ و نیروهای محرک در 

 بازآفرینی شهری

 2، علی اصغر اسمعیل پور روشن *1 جعفری بهاره

 
 bahareh_jafary@yahoo.com   بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 aliasghar_esmaeilpourroshan@yahoo.com   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام -2 

 چکیده

 هایی تصمیم محصول امروز، شهر .نیست اتفاقی اما است، نشده بینی پیش معموال آن شکل  .نیست اتفاق یک امروز، شهر

 با جاذب، هایی، مکان ایجاد دنبال به ما اگر واقع در  .شوند می اتخاذ مجزا و منفرد هایی هدف یا هدف نیل به برای که است

 .است ضروری امری مطلوب شهری طراحی برسیم، آرامش به و پرداخته زندگی و کار آنها به در که هستیم پایدار و کیفیت

 شکوفا و کرده رشد آنها در قادرند محلی جوامع شود و می یاد آنها از نیکی که با برانگیزاننده و بخش الهام های مکان امروزه
 ترین اصلی واقع در  .نماییم ایجاد را فرهنگی تحولی مهم، باید این به دستیابی برای .دارند شماری بی هواخواهان شوند،

 استفاده برای معنادار های مکان ساختن و فرهنگی- اجتماعی هم و مادی هم عمومی عرصه کیفیت شهری، طراحی دغدغه
 می شهری طراحی در عملیاتی به هدفی نیل در مطلوب عملکرد مبثوت که آنچه بسط این با .است مردم سرگرمی و تفریح و

 مفهومی بر معیارهای استنباط با نیز پژوهش این هدف  .نماید عمل تواند می فکری های محرک برای بستری مثابه به باشد

توسعهبا تاکید به فرهنگ و  شکل جوانب گرفتن نظر در و پایدار توسعه جهت در هم که باشد می نوین شهرسازی نظری و

 تحلیلی _ توصیفی مطالعه پژوهش، این در تحقیق روش راستا همین باشد در گو طراحی پاسخ اصول به بازآفرینی شهری
 موجود مورد بحث و به نتیجه رسیده است. مدارک و اسناد و ای کتابخانه مطالعات بر مبتنی

 

 شهری فرهنگ و هنر و هویت، بازآفرینی توسعه پایدار شهری، توده،طراحی شهری،   :یدیکل واژهای

 

 مقدمه -1

 فرآیند این .گردد تدوین دهد، می رخ آن در طراحی که مکانی با متناسب باید و هستند عام و کلی شهری طراحی عملیاتی اهداف

 .گردد تقویت شد، خواهد پرداخته بدان ادامه در که شهری طراحی مورد در تفکر برای هایی محرک مجموعه وسیله به می تواند

 به منحصر و بوده مرتبط هم به شدت به اما شوند، می آشکار شهری طراحی عملیاتی اهداف از یک هر تحت های مذکور محرک
 راه دادن قرار مدنظر و ها، دغدغه از وسیعی گستره به توجه پیامد مطلوب، طراحی باشند. نمی اند، یافته آن تجلی تحت که هدفی
 تمام که شود منجر حلی راه به باید طراحی و ریزی برنامه فرایند واقعی، دنیای در .است بالقوه های کشمکش خالق برای حلی

 گذار تأثیر شرایط در موارد این از یک هر میزان اهمیت پیرامون قضاوت به اول وهله این در که دهد قرار نظر مد را ها دغدغه
 دشوار کار دستور یک مطالبات پاسخگویی به منظور به طراحی های مهارت خالقانه ارتقاء قابلیت به بعد وهله در و محیطی،
 های محرک از ها این محرک از برخی تبیین .کنند می تبعیت ها محرک از مطلوب، طراحی ی ها نشانه و ها شاخص .دارد بستگی

 محلی، شرایط خاص و تجربه تدریجی تحول و توسعه .ترند اهمیت کم آنها که نیست معنی بدان الزاما اما است، تر ساده دیگر

 .شد خواهد منجر» بهتر شهری طراحی «به دستیابی جدید های شیوه به همواره
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 شهری فضای -2

احساسات  اندیشه ها، تولیدات، دادوستد حیات آزمودن امکانات گوناگون عنوان به فضا از سکونت شولتز در طبقه بندی مفهوم

دیداربا دیگران، نام برده است.او فضا را محل و ماوای دیالوگ بین اندیشه و حاصلی ازجدال دیالکتیکی  جامع ترعرصه به طور و

 حضور افراد معرفی می نماید.

تقابل میان روابط و رفتارهاست. یعنی ضمن آنکه محل هم جوار هویت های فردی فضای شهری نیاز در معنای عام، ارتباط م

گذارد. عالوه بر  است. در یک زندگی شهری خود به مثابه مهمترین عامل احراز هویت بوده و بر رفتارها و روابط انسانی تاثیر می

و خواسته های فردی و اجتماعی انسان این، فضای شهری به عنوان یک فضای عمومی محل ظهور و حیات بخشی اندیشه ها 

هاست، یعنی مهمترین مرکز ادراکات اشتراکی آدمی است. به همین دلیل در توسعه انسانی جوامع نقش بسیار پر اهمیتی را 

باید توجه داشت جوامع انسانی از مردان و زنان تشکیل شده است و فضاهای شهری محل تعامالت،گفتگو و حضور  دارا است.

 [1]فعال هر دو قشر اجتماعی است. و  موثر
 

 هویت و فرهنگ -3
افتخوارات و در  هوا، فرهنگ به عنوان شناسنامه یک ملت است و هویت فرهنگی به عنووان سوندتاریخی توالش هوا و خالقیوت

سوهم ارزش ها، اعتقادات و باورها  شود. مجموع فراز و فرودهای افتخار آمیز یا عبرت آموز گذشته و حال یک ملت محسوب می

 [2] دهی به محیط های انسانی دارند.عمده ای را در شکل

هویوت ایرانوی، هوویتی  کنونی آن در خواهیم یافت کوه ایران و نگاهی به مؤلفه های هویتی در جامعه اریخ گذشتهتنظری بر با 

منش مشترک استوار آداب و  دین مشترک، چند پایه است و بر عواملی چون سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک،

شریک نباشد، در دیگر عوامل با او و دیگور ایرانیوان شوریک اسوت.  است. هر ایرانی که در یک عامل از عوامل باال با ایرانی دیگر

تمامی اجزا و عناصر موجود در فرهنگ آن جامعه است، اما نمی توان انکوار کورد کوه  اگرچه هویت فرهنگی یک جامعه، مدیون

در واقع عناصری از فرهنگ در سطح مقطعی از زموان  برخی از عناصر یک فرهنگ حضوری قوی تر دارند. راین هویت بخشی د

 [3]. عنوان نمادهای هویت یک ملت متجلی شده و خود را عیان می سازد به

ر وظیفه اصلی فرهنگ نمایش ایدئولوژی ها، اهداف و آرمان های خاص یک جامعه به وسیله نمود اشکال عینی است و ب

معماری و شهر که نمودار سیستم ارزشی حاکم بر جامعه است، تاثیر گذاشته و به آن فرم می دهد و وظیفه هر بنا عینیت 

 [4] بخشیدن به یک اندیشه ذهنی بوده و هرساختمان نمودی برای سنجش فرهنگ و یک شاهد فرهنگی است.

هرکدام نقش اساسی در تشکیل هویوت بور عهوده دارنود. از فرهنگ و محیط، هویت ساز زندگی انسان می باشند، به نحوی که  

 [5] دیگر سو می توان دید که فصل مشترک هویت انسانی محیط و هویت فرهنگی انسان، هویت محیط را تشکیل می دهد.

هویت شهر با شکل شهر تفاوت هایی دارد امروزه شهرهای زیادی داریم که به ظاهر زیبوا محسووب موی شووند ولوی از عناصور 

هویتی تهی می باشند. هویت و شخصیت شهر زمانی معنا پیدا می کند که شاخص های خاص شهر نمود یابند. شواخص هوایی 

 [6]که ریشه در مکان و زمان دارند و با سنت، عقاید و به طور کلی با دانش و فرهنگ آن جامعه پیوسته اند. 

 

 اهمیت فرهنگ در سیاست های شهری  -4
در مواجهه با چالش های جهانی شدن، اروپا در حال ارزیابی مجدد نقش خود در اقتصاد جهانی می باشد. آن ها که خود 

استانداردهای عصر صنعتی را تعیین کردند در حال حاضر به جستجوی مبنایی جدید در توسعه پرداخته اند. آن ها به طور 

شهروندان مبتنی بر دانش و نوآوری با ارتباطات قوی اجتماعی و زیست محیطی، فزآینده ای به دنبال رقابت بین المللی و رفاه 
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« صنایع خالق»به جای تولید و خدمات کم هزینه می باشند. در این زمینه، تمام فعالیت های فرهنگی و به ویژه آنچه که 

شهروندان با چالش های جهانی  نامیده می شود نشان دهنده نیروی محرکه ای قدرتمند به سمت جلو و کمک به آشنا نمودن

است. آن ها نماینده یک گام مهم به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش هم به طور مستقیم، و هم به طور غیر مستقیم، از طریق 

این دانش ها،  ایجاد شرایط مناسب برای خالقیت که به تولید نوآوری در دیگر بخش های اقتصادی منجر گردد؛ می باشد. اغلب

تنها از فرد، بلکه از خالقیت جمعی یک جامعه به عنوان یک کل، منتج می گردد. به این ترتیب محیط اجتماعی  آشکارا نه

بسیار مهم و دارای ابعادی قوی می باشد. بنابراین فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق برای ایفای نقش هدایت گر در نوآوری، 

نامید برای شکوفایی « قلمرو خالق»و آنچه که می توان  فعل و انفعاالت بشر به انواع خاصی از زیر ساخت ها، شبکه های فشرده

نیاز دارد. تمامی این شرایط تنها می تواند در یک محیط شهری جمع شود و این به وضوح نشان می دهد که شهر در خط 

الیت های فرهنگی و صنایع مقدم این کشاکش قرار گرفته است. در نتیجه شهرها می بایدتمرکز اصلی خود را در توسعه فع

خالق قرار دهند. شهرهای اروپا در حال حاضر اهمیت فعالیت های فرهنگی در توسعه مجدد را برای بیش از یک دهه به وضوح 

با این  .درک کرده و تعدادی از شهرها با موفقیت از آن ها به عنوان بخشی قاطع در طرح های بازآفرینی استفاده نموده اند

یکرد به نوعی، با تمرکز بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی اجتماعات محروم توسعه یافته در حالی که هدایت حال، این رو

جامعه محلی از یک شهر مولد به سمت شهر خالق، اغلب نه تنها به عنوان ابزاری برای کمک به افزایش درک جذابیت و تصویر 

، ایجاد حس تعلق، توسعه خالقیت و همچنین ایجاد مشاغل و فرصت های شهرها بوده بلکه بیشتر به بهبود اعتماد به نفس

شغلی جدید نهفته است. نقش عوامل فرهنگی در سیاست های بازآفرینی نیاز به یک رویکرد یکپارچه داشته که طیف وسیعی 

 آن ها عبارتند از: از موضوعات و فعالیت ها به طور بالقوه توسط تم های گسترده فرهنگ پوشیده شده اند که مهم ترین

 

 رویکرد اقتصادی   -4-1

ه عنوان نیروی محرکه و ابزاری شناخت نقش بالقوه فرهنگ و خالقیت، در بازآفرینی اقتصادی. میراث فرهنگی و هنری ب -

 ارائه شهرهای با هویت.در 

و فرصت ها بین پروژه ها  سیاست راهبردی: استراژی های شهری برای صنایع خالق و برنامه های فرهنگی. ایجاد ارتباطات  -

 و طرح هایی که ظاهرا از هم جدا شده اند.

 فناوری ارتباطات و اطالعات: عناصر حیاتی برای صنایع خالق با استفاده از ارتباطات رسانه ای. -

جواموع جشنواره ها که در خدمت اهداف بسیاری بوده از جمله حمایت از پویایی محلی صنایع خالق و همچنین توانمند سازی 

  محلی، تبیین هویت محلی و انسجام اجتماعی.

 

 رویکرد اجتماعی  -4-2

 فرهنگ : کانالی ممتاز بیان افراد و گروه ها به عنوان تضمینی برای دخالت و مشارکت در پروژه ها. -

احزاب، به عنوان پیوند مدنی و انسجام اجتماعی در فرآیند بازآفرینی شهری: کارگاه های هنری، مانند رویدادهای خیابانی،  -

 راهکاری در ایجاد و یا تجدید انسجام و پیوند مدنی.

فضای عمومی و حس تصاحب م تملک مجدد: تجارب هنری تحت نظارت هنرمندان و پیامدهای اجتماعی، مشارکت،  -

 دخالت سکنه، تخصیص مجدد یک فضای عمومی و یا منطقه ای از شهر.

ماعی، در برابر تمام اشکال محرومیت و جدایی در ارتباط منابع مالی یا موقعیت نقش فرهنگ در مبارزه با نابرابری های اجت -

 اجتماعی.

 نقش فرهنگ در همزیستی بین افراد و گروه ها از خواستگاه های مختلف چند فرهنگی و بین فرهنگی. -
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 رویکرد فیزیکی -4-3

 نقش میراث فرهنگی، در مراکز شهری و همچنین در محله. -

 زیرساخت های الزم رشد و شک.فایی خالقیت.نقش خالقیت و اهمیت  -

 اهمیت فضاهای عمومی در توانمندسازی خالقیت و تعامالت اجتماعی. -

 برنامه ریزی تسهیالت فرهنگی محلی و شهری و نقش حیاتی که در این فرآیند بازی میکنند. -

 ه ای.گنجاندن حرفه ای فرهنگ در بازآفرینی مناطق شهری، روش هایی برای تقویت تعامل حرف -

 

 رویکرد یکپارچه -4-4

بهره مندی از فرهنگ در بازآفرینی شهری، فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق به عنوان منابع راهبردی و نیروی محرکه  -

 در بازآفرینی شهری.

رویکرد یکپارچه در یک بازآفرینی موفق زمانی که جنبه های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگ ادغام شده اند و با  -

 گر کارکنند.یکدی

 قدرت و پتانسیل فرهنگ در توسعه شهری که به پایداری اقتصادی و اجتماعی کمک می کند. -

بازآفرینی شهری در هر مکان که صورت بگیرد امری منحصر به فرد بوده و به زمینه ها و شرایط آن مکان بستگی دارد، در  -

رهای فرهنگی به ارزیابی فرصت ها و منابع موجود می پردازد. واقع بازآفرینی شهری با پشتیبانی طیف گسترده ای از کاتالیزو
[7] 

 

 اهمیت اثربخشی ابعاد فرهنگی در طرح های بازآفرینی شهری و رقابت بین شهرها -5

 فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق به عنوان یک موتور متحرکه پر قدرت   -5-1
« صنایع خالق»به منظور رقابت بین المللی و رفاه شهروندان، فعالیت های و صنایع خالق مبتنی بر دانش و نوآوری، استفاده از 

به عنوان نوآورانه ترین روش استفاده از عامل فرهنگ در بازآفرینی شهری به طور فزآینده ای در حال شکل گرفتن است. 

تواند به پیشرفت جامعه و به تصویرآینده خود به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر دانش به فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق می 

طور مستقیم و از طریق فعالیت های مهم مرتبط با دانش آن وهم به طور غیر مستقیم و از طریق ایجاد شرایط خالقیت که به 

 نوآوری در تولید بخش های اقتصادی منجرمی شود کمک نماید. 

 اجتناب ناپذیر در توسعه شهری فرهنگ؛ بعدی   -5-2
فرهنگ و بازنمودهای فرهنگی، همواره به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از مناسبات شهر محسوب شده و هر شهری و دیاری با 

امروزه فرهنگ در قلب استراتژی های شهری، نهفته است. نه [ 8].فرهنگ و با رژه های فرهنگی مختص خود شناخته می شود

بلکه توجه به  [ 9] رسالت ذاتی آن ترویج حقوقی انسانی و شکل دادن به دانش جمعی و بهبود کیفیت زندگی فقط با توجه به

عالوه بر این، تعامل بین فرهنگی و ترویج تنوع  [10]نقش آن در ایجاد اشتغال ، بازآفرینی شهری ، و انسجام اجتماعی.

 شدنو از بزرگترین چالش های نوع انسان است.فرهنگی، به منزله یکی از موضوعات عمده تقابل با جهانی 
 

 ابعاد اقتصاد فرهنگی  -5-3
تمرکز بر فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق شیوه ای است که در بررسی شهرهای اروپایی، به عنوان رویکردی مناسب به 

نشان می دهد که تجارب و غنای تحوالت موجود در اقتصاد منطقه می پردازد. تعداد زیادی از پروژه ها و نمونه های ارائه شده، 
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فرهنگی، یک ظرفیت بسیار باال در فعالیت های اقتصادی و تبدیل شدن به ثروت داشته است. طیف گسترده ای از فرصت های 

 برداشت منافع اقتصادی از فعالیت های فرهنگی و صنایع خالق وجود دارد.

قتصادی گسترده، متغیر بوده و در این میان اهمیت قدرت صنایع خالق و نقش آن ها به عنوان نیروی محرکه در نوآوری ا

محلی  وضعیت فرهنگی منطقه برای جذب استعداد، مشارکت و گردشگری و نقش خالقیت به عنوان ورودی در تولید محلی و 

 [11]منطقه ای انکار ناپذیر است. 
 

 فرهنگ هنر و میراث؛ نیروی محرکه و ابزاری برای ارائه شهرهای با هویت  -5-4

جود امکانات فرهنگی با کیفیت باال و قرار دادن منظر چشمگیر در شهرها و مناطق بر روی نقشه، به عنوان مکانی که هم برای و

ز اهمیت است. به این ترتیب، ئزندگی و هم به عنوان یک نقطه جذاب برای شرکت ها و فعالیت های فرهنگی دیده شود، حا

ش و بهبود شهرت شهرها در نظر گرفته شده و آن ها را در یک مرز رقابتی در جذب فرهنگ به عنوان یک ابزار در خدمت افزای

 بازدید کننده و توریست، شرکت ها و موسسات و همچنین استعداد های خالق قرار می دهد. 

 

 پروژه های فرهنگی   -5-5
سیاست گذاران شهری با ترکیب تک عنصرهای شاخص و رنگ مایه های میراث بومی و تکمله هایی از فرهنگ جهانی نهایت 

 [12]سعی خود را به کار گرفته اند تا برای هر بازدید کننده مکان خاطره ای بیافرینند. 

اتر از هر منشا اجتماعی یا قومی می پروژه های فرهنگی با کمک به تقویت احساس تعلق به شهر، در یک جامعه شهری فر -

 تواند به شناسایی شهر، خلق و تقویت هویت جدید برای آن ها کمک نماید.

به افراد اجازه کسب مجدد اعتماد به نفش و عزت نفس داده. از این رو در سطوح ذهنی و شخصی، پروژه های فرهنگی می  -

 باشد. تواند فراتر از منابع صرف به بازار و کاال انتفاع بخش

اجازه می دهد که اشکال جدیدی از پتانسیل ها و خالقیت افراد و جوامع بدون در نظر گرفتن دست آوردهای اقتصادی،  -

 آموزشی و رسانه ها به رسمیت شناخته شود.

ترغیب آزادی و احترام به فرهنگ های دیگر، شیوه های دیگر زندگی و تفکر و به همین دلیل محیطی جدا از کلیشه ها و  -

 تعصبات و توجه ویژه به ساکنان بومی منطقه را تسهیل می بخشد.    

مهم ترین و موفق ترین پروژه های فرهنگی که منجر به بازآفرینی محله و شهر گردیده می توان موزه گوگنهایم و ژورژپمپیدو 

 را نام برد.

 

 راکز شهردر بعد فیزیکی استراتژی های بازآفرینی شهری با هدف تحکیم اهمیت نمادین م -6

استراتژی های شهری به طور طبیعی مراکز شهر را به عنوان مناطق مکان گذاران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی ترویج می 

له دار برخی از مراکز شهری کنند. تحلیل گران و برنامه ریزان شهری معتقدند که خطر تبدیل شدن به فضاهای ناکارآمد و مسئ

راهبردهای تولید فعالیت می توان از بین برد. محله های تاریخی، حومه های شهری و پیرامونی هدف بازآفرینی شهری را با 

 بوده است و بعد فرهنگی تحول فیزیکی نمی تواند نادیده گرفته شود. 

 

 کیفیت فضای فیزیکی و تمرکز بر توسعه شهر خالق   -7
لنگرگاهی در فرهنگ و فضاهای شهری داشته که بتوانند محیط زندگی خود را شهروندان و مصرف کنندگان نیاز به نقاط 

تشخیص دهد. معماران و برنامه ریزان فضایی، متعلق به بخش خدمات حرفه ای خالق بوده که با ارائه به صورت نرم افزاری 

ائه دهندگان اصلی محتوا و فعالیت می کنند، در حالی که سایر بخش های صنعت خالق و شهروندان ار برای اقتصاد شهری



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

 
سخت افزاری آن می باشند. تعامل بین بازآفرینی، فعالیت های اقتصادی و تحریک کیفیت زندگی در محیط شهری امری 

ضروری و ثمربخش است. یک طراحی شهری خوب، کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و همراه با خالقیت، استفاده های 

طراحی شهری در حال حاضر به عنوان عنصر مهم در استراتژی های بازآفرینی شهری  اجتماعی نیز به ارمغان می آورد.

محسوب می گردد. حفاظت و مرمت میراث ساخته شده، گاهی اوقات به منظور ارزش گذاردن به خاطرات و به عنوان رسمیت 

ور افراد خالق نیاز به بسترهای شناختن هویت ساکنانش و به عنوان یک کاتالیزور در فرآیند بازآفرینی آغاز می شود. حض

فیزیکی دارد، آن ها خوشه هایی را تشکیل می دهند که نیاز به تمرکز در مناطق خاص و زیر ساخت های خاص به منظور 

توسعه را دارند. تجربه شهرهایی که برای بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ تالش کرده اند اهمیت مشاوره گسترده با شهروندان، 

در این فرآیند، استفاده از آئین نامه های برنامه ریزی فیزیکی از جمله خط مشی های مسکن، اولویت دادن به هدایت مردمی 

 یع را بیش از پیش نشان داده است.تولیدات فرهنگی و تعادل بین پروژه های فرهنگی تجربی و شا

 

 یشهر یطراح یاتیعمل اهداف -8
 ویژگی این .دارند گرایش مشترک خصوصیات و ها ویژگی داشتن به ،موفق شهرهای و ها شهرک روستاها، فضاها، ها، خیابان

 آفرینش منظور به باید که آنچه به و شده تحلیل و تجزیه » مطلوب شهری طراحی « عملیاتی اهداف یا اصول برای ایجاد ها

 متقابل طور به و دارد وجود عملیاتی اهداف بین ای توجه قابل پوشانیهم .نمایند می کمک شود،  جستجو موفق مکان یک

 [13].کنند می تقویت را یکدیگر
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 شهری طراحی عملیاتی اهداف :1 جدول

 کاراکتر یا شخصیت

 

 خود به مختص هویت با مکانی

 به پاسخگویی طریق از زمین( آرایی)منظر محوطه و شهری منظر در کاراکتر ارتقاء

 تقویت حال عین در و محلی فرهنگ و طبیعی مناظر بومی، ساز و ساخت الگوهای بارز

 آن ها

 تیمحصور و تداوم

 و عمومی فضاهای آن در که مکانی

 می تشخیص قابل روشنی به خصوصی

 .باشند

 توسعه طریق از فضا محصوریت ارتقاء نیز و خیابان های جداره در کالبدی تداوم بهبود

 .کند می تعریف را خصوصی و عمومی های محدوده به وضوح که ای

 عمومی عرصه کیفیت

 و جاذب بیرونی های محدوده با مکانی

 موفق

 افراد جمله از جامعه اقشار همه برای که نحوی به عمومی معابر و فضاها ترویج و ارتقاء

 .باشند وکارا منظم ایمن، جذاب، و سالمند ناتوان

 حرکت و سهولت

 با آن در حرکت و دسترسی که مکانی

 .گیرد می صورت سهولت

یکدیگر  با که هایی مکان آفرینش بوسیله موضعی نفوذپذیری و دسترسی ترویج و ارتقاء

 و نموده عرضه مردم به را ومرور عبور .است آسان آنها در حرکت و ارتباط داشته

 .سازند می یکپارچه را نقل حمل و و زمین کاربری

 ییخوانا

 داشته شفافی ذهنی تصویر که مکانی

 .شود می درک سهولت به و باشد

 هایی نشانه و ها تقاطع تشخیص، قابل مسیرهای که ای توسعه طریق از خوانایی ارتقاء

 .کند می تأمین را کنند می کمک مسیرشان کردن پیدا مردم در به که

 )سازگاری( پذیری انطباق

 متغییر شرایط به تواند می که وسازی ساخت یا توسعه طریق از پذیری انطباق ارتقاء کند. تغییر تواند می سهولت به که مکانی

 .دهد پاسخ اقتصادی و اجتماعی، فنی

 گوناگونی)تنوع(

 

 انتخاب. و تنوع با همراه مکانی

 ایجاد برای که سازگار های کاربری و توسعه از اختالطی طریق از انتخاب و تنوع ارتقاء

 .دارند تعامل یکدیگر با باشد، محلی نیازهای پاسخگوی که مکانی موفق

 

 توسعه شکل مختلف جوانب -9
 زندگی توانند بر می که است توسعه شکل به شدن تبدیل طریق از تنها و داشته انتزاعی حالتی شهری طراحی عملیاتی اهداف

 الگوی بر که چیزیست همان این .است شهری طراحی کالبدی جلوه فضاها، و ها سازه ها، ساختمان شکل. تاثیر بگذارند مردم

 تاثیر کنند، می کار یا زندگی آن در و نموده مشاهده را آن که افرادی های تجربه و مکان یک در وحرکت فعالیت ها، کاربری

 .دهد می نشان آن از متفاوت وجه هشت بیان طریق از را توسعه کالبدی شکل های مهمترین ویژگی راهنما این  .گذارد می

 برحسب (مکانی مقیاس ،)ساختمانی های بلوک و مسیرها برحسب (جانمایی مکان کلی طرح وجه هشت این این، بر عالوه

 عمومی، های عرصه شامل (آن آرایی محوطه و) مصالح وکاربرد جزئیات حسب بر (مکان سیمای ،)ساختمان توده و ارتفاع

 .کنند می تعریف مصنوع( را و سبز فضاهای
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 توسعه شکل مختلف جوانب  :2 جدول

 یشهر  )ساختار (یبند استخوان  :ییفضا دمانیچ طرح

 با محلی فرا و محلی لحاظ از که وفضاهایی مسیرها از چارچوبی

 و مسیرها ها، توسعه ای که شیوه نیز و بوده مرتبط یکدیگر

 هستند. ارتباط در یکدیگر یا آن از استفاده با باز فضاهای

 و توسعه شکل مختلف جوانب که را طرحی فضایی، چیدمان طرح

 .کند می فراهم را وابسته اند آن به توسعه های کاربری

 شهری بندی دانه: فضایی چیدمان طرح

 ناحیه یک در ها ساختمان و زمین قطعات ها، بلوک چیدمان الگوی
 سکونتی.

 قطعات، و بلوکها از ای محدوده الگوی آن، حسب بر که ای درجه

 .هستند دانه( )درشت نامنظم و بزرگ شوند)ریزدانه(یا وتکرار کوچک

 )نیزم منظر (ییآرا محوطه

 ،)اکولوژی (شناسی بوم فرم، شکل، شامل زمین سیمای و کاراکتر

 این که روشی نیز و عناصر و رنگ ها ،طبیعی عوارض و ها ویژگی
 .شوند می ترکیب هم با اجزاء

 و حصارها گیاهان، کاشت انظمام به را باز فضاهای همه آرایی، محوطه
 گیرد. می بر درختان در آرایش و ها، مرزبندی

 اختالط و تراکم

 زمین از معین ای قطعه روی بر ساز و ساخت و توسعه میزان ،تراکم
 بر تراکم .باشد می مختلف کاربری های از طیفی اختالط، و است

اختالطی  با ترکیب در و بوده گذار تأثیر وساز ساخت و توسعه شدت

 مکان یک پایداری زیست و زندگی سر بر ست قادر ها کاربری از
 .بگذارد تأثیر

تدراکم .نمود بیان توان می مختلفی طرق به را توسعه یک تراکم میزان

 بنای زیر کل سطح یا ساختمانی ضریب تراکم حسب بر تواندمی

 ویژه برای شوند )به ساخته سایت یک در مجازند که هایی ساختمان

 قابل های اتاق تعداد ویا مسکونی منازل تعداد تجاری(یا های توسعه

 .شود گیری اندازه های مسکونی( توسعه سکونت )برای

 ارتفاع  :اسیمق

 اندازه ویژه به یا پیرامونش محیط به نسبت ساختمان یک اندازه

 را شخص یک اندازه به یداتش نسبت جز یا بنا یک از هایی بخش

 دیدها، بر را وساز ساخت و توسعه تاثیر ارتفاع،. گویند مقیاس

 .کند می تعیین آسمان خطوط و چشم اندازها

 برآمدگی یا پناه جان ارتفاع طبقات، تعداد حسب بر توان می را ارتفاع

 نسبتی عوامل، این از کدام هر ترکیب یک بنا، سراسری ارتفاع بام، لبه

 یا ویژه نشانه های به نسبت ارتفاع فضا، یا خیابان عرض به بنا ارتفاع از

 استراتژیک دیدهای حسب بر یا و زمینه پس های ساختمان

 .نمود بیان )راهبردی(

 گذاری توده: مقیاس

 یا ساختمان یک وشکل حجم چیدمان، از ای شده ترکیب اثر

 دیگر. فضاهای و ها به ساختمان نسبت ها ساختمان از گروهی

 قطعه روی بر ساز و ساخت و توسعه میزان از بعدی سه ای جلوه توده،
 .است زمین از معین ای

 جزئیات: سیما

 تزینات، ساز، و ساخت های تکنیک دستی، کارهای و ها مهارت

 یا سازه. بنا یک نورپردازی ها، سبک

 بیرون های پنجره و بازشوها قبیل از ساختمان عناصر همه بنا، سیمای
 را نماد های ضرباهنگ و بام، ومنظر ها کولونادها، بالکن و ها ورودی زده،

 .گیرد می بر در

 مصالح و مواد: سیما

 بنا سیمای جذابیت به که مصالحی از استفاده به ساختمان یک غنای آن ها. از استفاده نحوه و مصالح دوام و الگو رنگ، بافت،

 .دارد بستگی می کنند، کمک ناحیده یک کاراکتر و
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 یکم بیست قرن در شهر شکل -10

 :دارد به دنبال را زیر مزایای شهری مناطق در توسعه تراکم افزایش

 بهتر عمومی نقل و حمل از حمایت -
 چسبیده بهم همسایگی های فرم فرصت ایجاد -
 شهری اقلیم خرد بهبود -
 ها ساختمان انرژی بازدهی بهبود -

 ساختمان یک گرمای اتالف که شود می موجب و کند می رشد نیز فیزیکی تراکم یابد، می افزایش شهری تراکم که همان طور

 و حمل از استفاده و سواری دوچرخه روی، پیاده به را افراد همچنین بیشتر فیزیکی نزدیکی .باشد دیگر گرمای ساختمان منبع

 فاصله چگونگی کار این گرچه،  .است پایدار شهر الگوی تنها شهری، مختلط کاربری و فشردگی  .می کند تشویق عمومی نقل

 و باشد داشته درپی را شهرها آلودگی تواند می شهرها حد از بیش تراکم. کند می را محدود باشند بهتر توانند می که چیزهایی

 آن دارد، اما مزایایی تراکم افزایش چه اگر بنابراین، .دارد ها ساختمان انرژی کارایی کاهش و افراد سالمتی بر آوری زیان تاثیر

 .کنند می تغییر جغرافیایی عرض و فرهنگ زمین، مورفولوژی اقلیم، اساس بر مزایا

 با های ساختمان دارای و شده تعریف خوبی به آن های لبه که است فشرده شهری آل ایده شهر پایدار، ی توسعه دیدگاه از

 پرهزینه است، نیاز انرژی به رفتن باال برای بلند های ساختمان در که اینست علت. نیستند ارتفاع کم یا متوسط، مرتفع ارتفاع

 می آسیب اقلیم خرد به هایشان پی در و اندازند می سایه اطراف شهری منظر روی بر است، نگهداریش مشکل و تعمیر و بوده

 متوسط ارتفاع مختلط، کاربری باال، تراکم شامل ترکیب بهترین. کنند می را سوراخ «گرمایی ی جزیره حباب»و  رسانند

 سایر و نقل و حمل های ایستگاه مرکز در است بهتر بلندتر های ساختمان .است طبقه ده تا چهار توسعه اساس بر شهرسازی

 همچنین آل ایده شهر. بگیرند قرار یافت، خواهد تمرکز خرده فروشی و تجاری های فعالیت آنجا در که نقل و حمل های گره

 ی تصفیه شهر، آغوش در طبیعت قرارگیری که موجب است پربرگ درختان با شده درختکاری های خیابان و میادین شامل

 با آن ها زدن پیوند به که دارند خود به سبز متعلق فضای یا پارک مختلف، های بخش. شوند می افراد ی روحیه بردن باال و هوا

 رواج اروپا در کپنهاگ تا از بارسلونا قبال که سازی شهر نوع این. کند می کمک نشینی شهر های همسایگی و شهری کالبد

 و کنند می رقابت با یکدیگر وروح فرم در اغلب و حجم نظر از ها ساختمان. است بیستم قرن غربی شهر الگوی برخالف یافت،

 های فرم صحت این پایداری جنبش. دارند قرار ارتفاع کم بافته بهم موانع و اتومبیل های پارکینگ از مبهم منظر یک در

 [14].دهد می قرار نکوهش مورد شهری آفرین خطر فضاهای و ها نارسایی ها، آلودگی ها، سرگردانی با را شهری پراکنده

 

 پایدار زندگی شرایط ایجاد -11

   شهری مناطق« زندگی قابلیت»بهبود  -
 شهری احیای و بازسازی توسعه -
 تراکم توسعه مختلف، های کاربری گسترش -
 سوارها دوچرخه و پیاده عابرین دسترسی بهبود -
 عمومی نقل و حمل های گره اطراف در متمرکز رشد -

 متروک بدون فرسایش مقابل در ومطلوب پایدار ایمن، جذاب، شهرسازی یک کمک به شهرهایمان احیای ما امروز چالش

 الیه برای نه ساخت زیر این. است الزم ساخت زیر از تفسیر یک جدید شهرهای برای. است لندن یا پاریس مانند، رم، ساختن

 حتی غنی ی الیه یک تواند می پایدار طراحی الزامات. اند شده وارد آن در که است الزم هایی برای ساختمان بلکه بنیادین

 .باشد شده طراحی پایان بی ارزان انرژی منابع فرض براساس که فراهم کند جدید کالن شهرهای برای
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 پایدار شهرهای در کلیدی متقابل های کنش :1شکل  

 خود( به مختص هویت با کاراکتر)مکانی یا شخصیت -11-1

 ویژگی این. کند می کمک آن در هویت حس ایجاد به و شده خاص کاراکتری موجد ساکنینش، و مکان یک بارز های ویژگی

 از را مکان یک که باشند می دیگر عوامل و محلی زندگی الگوهای ساز، و ساخت مصالح و سنن آرایی، محوطه مشتمل بر ها

 اهمیت و ارزش توانند می مردم که هستند مند هویت و انگیز خاطره های مکان ها، مکان بهترین. می سازند متمایز دیگر مکان

 از مراتب به متمایز مکانی آفرینش چالش ندارد، وجود توجهی قابل محلی سنن که جایی در .نمایند درک راحتی به را آن ها

 مطرح نوآوری و بدعت با همراه نتوانند کاراکتر و شخصیت که ندارد وجود هیچ دلیلی. بود خواهد برخوردار بیشتری اهمیت

 به یکی این که بدون قدیمی، و جدید های ساختمان است، شهری عملیاتی طراحی اهداف به پاسخی جدید طراحی اگر: گردند

 طرح»ئه  ارا هنگام به. گیرند قرار هم کنار در به خوبی توانند می شود، خود ماهیت کردن پنهان به مجبور دیگری خاطر

 [15]داده است.  قرار توجه مورد را سایت زمین شخصیت و شکل« ها راه شبکه نقشه فضایی و چیدمان

 

 محلی بارز های شاخصه ارتقاء در مهم عاملی بومی مصالح -11-2
 .دهد می انعکاس را محدوده یک ویژه عملکرد و شخصیت ساختمانی، مصالح رنگ و بافت مقیاس، -
 هویت به شهری( مبلمان هاو فواره سازی،کف  زباله، های سطل ها، نرده روشنایی، ها، )مجسمه خیابان منظر از عنصر هر -

 .کند کمک می مکان یک
 آن از که بخشید ارتقاء محدوده آن سنتی صنایع و هنر انعکاس طریق از توان می را محدوده یک در ساز و ساخت و توسعه -

. نمود اشاره سازی کف و دیوارسازی بنایی، آجرکاری، کاهگل، از استفاده رنگی، شیشه از استفاده آهنگری، توان به می جمله

 مدنظر طراحی فرایند از بخشی عنوان به ابتدا از باید بلکه گردند، اضافه جدید سازهای و ساخت به از اجرا پس نباید عناصر این

 .گیرند قرار
 

 ارتفاع و توده مقیاس،  -11-3
 طریق این از تا باشد محدوده گوناگونی و تنوع برای مانعی نباید ها، ساختمان ارتفاع کلی الگوهای با جدید توسعه ارتباط -

 به ها ساختمان از یک هر کمک نحوه به شهری، منظر کاراکتر و شخصیت. نماید منعکس را ای ویژه شرایط محیطی بتواند

 .دارد بستگی پیوسته، شهری فرم یک آفرینش و ها همسایگی مقیاس با ارتباط از طریق هماهنگ کل یک خلق
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 به حتم طور به یابند، می استقرار پلکانی صورت به و زمین واقعی بستر روی بر که هایی ساختمان شیب دار، درسایت -

 را توپوگرافی که زمین سطح در سنگی یکپارچه و بزرگ قطعات و خالی دیوارهای ایجاد از و نموده کاراکتر محلی و شخصیت

 .می نمایند جلوگیری گیرند، می نادیده
 و ها شهرک شهرها، در هویت با آسمان خط ایجاد به جدید های توسعه در سیلوئت(و  حجم و ارتفاع )ترکیب گذاری توده -

 توده از ترکیبی آسمان، خط کاراکتر و شخصیت. دهد می قرار موردتوجه را موجود آسمان خط یا و نموده، روستاها کمک

 . باشد می ها ساختمان ارتفاع نیز و ها بام ها، شکل بلوک گذاری

 ساختمان زمینه پس از باید نماید، ها انداز چشم و دیدها به مثبتی کمک تواند می نشانه یک عنوان به ساختمان یک اگر -

 [16]نمود.  اشاره برخوردارند، مهمی شهری عملکرد از که هایی ساختمان به توان می آن ها جمله از که باشد مشاهده قابل ها
 

 محصوریت و تداوم  -11-4
 طراحی. باشد می نیز آن تخریب به قادر نماید، کمک شهری بافت یکپارچگی و انسجام به تواند می این که عین در توسعه

 کل یک از جزئی ها ساختمان از یک هر که است مهم این شناخت و مطلوب های شیوه اتخاذ موضوع، اغلب مواقع در شهری

 را علت که اند گشته زائل نیز داشته هایی مزیت شان طرح حتی که هایی توسعه واسطه به ها، از مکان بسیاری. هستند بزرگتر

 و ساخت از مانده پس فضاهایی خرد هایی توسعه چنین. کرد جستجو محلی از ساختارشهری غفلت یا تطابق عدم در توان می

 بر موفق )مشتمل شهری فضای. است نکرده روستاها و ها، شهرک شهرها، زنده سازی به کمکی هیچ که اند نموده ایجاد را ساز

 ساختمان بین ارتباط. شود می محصور حال عین در و طبیعی تعریف مناظر و ها سازه ها، ساختمان بوسیله خیابان( فضای

 خط»از  هایی ساختمان. است شهری فضای یک موفقیت در کلیدی عاملی خیابان و ها ساختمان بین نیز و خیابان یک های

 بر در را ها حیات و ها خلوت حیات داخل خصوصی فضای و کنند می تبعیت خیابان بلوک یک اطراف در پیوسته«ساختمانی

 و فعال های لبه دارای ساختمان هایی. ترند موفق گیرند، می قرار سایت یک وسط در که منفردی های ساختمان از گیرند، می

 را مردم فوقانی مسکونی( طبقات شوند، می باز خیابان به مستقیم طور به که هایی درب ها، مغازه نمای و )بر باشند می زنده

 [17] شوند. می امنیت حد افزایش موجب ترتیب بدین و داشته اشراف عمومی فضای به که سازند می قادر

 

 تاثیر محیط بر انسان با رویکرد غالب روانکاوانه  -11-5
بصری در یک تصویر، باعث ایجاد تعادل  نظم را مهم ترین عنصر در ایجاد تعادل و موازنه بین نیروهای متفاوت جهان می دانند.

ایجاد آرامش در ذهن انسان و مقبولیت آن از جهت دارا بودن ارزش های زیبایی شناسانه می باشد. بنابراین هر نوع اغتشاش، 

مکان یابی نادرست، تناسبات ناهمگن و شکل های نامرتبط می تواند به عنوان زشتی تلقی شود. اگر به عنوان مثال یک پیاده 

اروپایی را با یک پیاده رو در کشور خودمان مقایسه کنیم مهم ترین تمایز قطعا در نوع و شکل مصالح و بافت ها  روی یک شهر

 نیست بلکه در انتظام اجزا با هم و با کل است. در روانشناسی محیط باید دو خصوصیت مورد توجه باشد:

 اینکه محیط یکپارچه و از نظم مشخصی تبعیت کند. -1

 .تمایزات محیط را به هم پیوند دهد ایجاد تغییرات و -2

 

 توجه به سلسله مراتب شهرهای سنتی  -11-6
از خصوصیات شهرهای ایرانی ارگانیک بودن آن است. هندسه منظم معماری در مقیاس شهری فرمی آزاد به خود می گرفت تا 

ن بدان معناست که فضای تنوع را در فضای شهری ایجاد کند. به هر حال فضای شهری واجد خصوصیاتی متضاد است. ای

تواند یکدست و یکنواخت شود چرا که یکنواختی هویت را نابود می کند. در سلسله مراتب هدف تغییر از یک شهری نمی 

وضعیت به وضعیت دیگر به صورت تدریجی است. بنابراین نمی توان همیشه فضاها را شبیه هم نمود بلکه گهگاه باید تضاد را 
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ل هایی ارتباط الزم را به شکلی تدریجی به وجود آورد. رسیدن از یک فضای خصوصی به عمومی، از حفظ کرد و سپس با مفص

حرکتی به یک فضا حرکتی دیگر با سنخیتی متفاوت بایستی در چهارچوب  فضاهای حرکتی به مکث و یا حتی از یک فضا

 سلسله مراتبی مشخص باشد. 

 مکان های مکث -11-7
ی شوند در کنار فضاهایی که با اجزای معماری محصور می شوند محیط شهری را انعطاف فضایی که با محیط طبیعی تعریف م

پذیر می کند و در تعادل بخشیدن به فضاهای شهری موثر است. طراحی فضاهای باز برای حضور، عبور و مکث با اجزای ساخته 

شکننده این محصوریت زمینه شهر در  و طبیعی راهکاری موفق و پاسخگو خواهد بود این گونه فضاها با کاهش ماخذ شده

 [18]خیابان های اصلی، مکان های جمع کننده برای آرامش و استراحت می شوند. 

 

 اجزای شهری  -12
در حال شکل گیری و در عین حال تغییر است، می توان با طرح اصول کلی  با توجه به اینکه بدنه خیابان ها به دلیل تعریض

سازی را با الحاق اجزایی شکل گیری خیابان به وجود آورد و بدنه های نوسازی شده یا در حال نوتعریفی معین از بدنه در حال 

 سایر بدنه ها هماهنگ نمود. مشخص با 
همانطور که گفته شد سلسله مراتب نظمی است که تغییرات اجزا یک مجموعه را بهم متصل می کند و در واقع در سلسله 

پیوندد. براین اساس بدنه های خیابان شامل دو عنصر اصلی می شوند که نقاط شاخص و مکث مراتب تغییر تدریجا به وقوع می 

و فضاهای اتصال دهنده آن ها را در بر می گیرند. نقاط مکث در واقع ایجاد کننده تغییر، تنوع و تحول در یک فضای معماری و 

 عی و کوچه ها، جز نقاط مکث می باشند. شهری می شود که در مقیاس کلی شامل محل طالقی خیابان های اصلی، فر

تناسبات در فضای شهری در دو مقیاس مورد توجه است؛ اول در کل توده ساختمانی در جهت ایجاد مقیاس انسانی و دوم در 

مقیاس اجزا تشکیل دهنده بدنه ها که با رعایت خطوط عمودی و افقی یکسان یا خطوطی که از ریتمی هماهنگ طبعیت می 

یجه می شود. از عوامل موثر در ایجاد پرسپکتیویته توالی عناصر در فواصل معین است و خصوصا در بخش پایینی کنند، نت

 [19]جداره بیشتر مورد توجه بوده چرا که بیشتر در افق دید قرار می گیرند. 
ت بسیار دارد این نقطه در میان اجزایی که پرسپکتیویته را شکل می دهند نقطه ای که پرسپکتیو به آن ختم می شود اهمی

 می تواند همان نقطه مکث مورد نظر باشد.

استفاده از سطوح باز و شفاف بیشتر نسبت به سایر بخش های بدنه و در نتیجه دید بیشتر  پرداخت بدنه های شهری: -

 برای استفاده کنندگان از فضای داخلی، تنوع بافت و مصالح به همراه تنوع رنگ وتنوع شکل.

 پرسپکتیو دید انسانی و ایجاد تناسب و ریتم در منظر شهری.تحدید فضای  -

حفظ تداوم محصوریت خیابان ها: بخش هایی که به شکل زمین های خالی باقی ماندند با راهکارهایی با اجزای جدید  -

 جایگزین شوند تا محصوریت خیابان بیشتر جلوه کند.

 خاص.توجه به خط آسمان، ریتم های نما و حرمت گذاری عناصر  -

 جلوگیری از توده های ساختمانی خارج از مقیاس که منجر به دگرگونی نادرست منظر شهر می شوند. -

مواد و مصالح همگون باهم: انتخاب مواد و مصالح به رنگ غالب نماهای شهری و در نظر گرفتن هویت شهری و منطقه  -

 ای و شرایط محیطی اقلیمی انجام شود.

 ز مکان همگانی با احیای خیابان با کارکرد های متنوع مناسب مکان.تقویت و باال بردن استفاده ا -
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مشارکت، آگاهی و شناخت نسبت به علوم رفتاری، جامعه شناختی و ارتباط با ساکنان شهر برای اطالع از خواست و نیاز  -

 آنان.

رگیرنده فضای استراحت، بوجود آوردن مکان های مکث )حضور، عبور و مکث(: فضایی برای ارتباط میان عموم مردم در ب

 [20وجود آوردن نقاط کانونی و جذاب(. ]پوشش گیاهی و ابژه ها )اجزا و مبلمان شهری برای ب
 

 نتیجه -13
 احساس با همراه مستمر تالشی داشتن به میل و سنف به اعتماد ایجاد و آرامش موجب انسان زندگی در هویتی رصعنا و هویت

 و کرده فراهم آنان نزد را خاطر تعلق و شهروندان در عمومی خاطرات تداعی و ایجاد واسطه به شهر در هویت. شود می امنیت

 هویت که چند هر سپ. کند می هدایت دارد، فرص شدن ساکن از تر فعال ای گستره که شدن شهروند سوی به را شهرنشینان

 تدوینث باع تواند می و داده قرار تأثیر تحت را شهروندسازی فرایند لیکن است، آن شهروندان فرهنگ معلول خود شهر

 در عینی تبلور که بود خواهد معنادار زمانی شهری هویت .گردد ساکنان و رانظنا نزد قضاوت و مشارکت با مرتبط معیارهای

 و تأسیسات بناها، آورندگان پدید آدمیان.باشد شهری هویت از نمادی شهر فیزیک و بیرونی کالبد واقع در و داشته شهر فیزیک

 و فرهنگ تبلور معماری ساده، بیانی به .شود می محسوب نیز فرهنگی اثر ، یمعمار اثر هر رو این از.اند زیستی یهاافض

 ها ارزش و است نمایان آن دینی های ارزش در ملت هر روح. است ملت و قوم هر و باورها ها ارزش عینی تجلی و انسان اندیشه

 و فرهنگ تجلی هصعر یشهر یفضاها اگر .آیند می شمار به فرهنگ بخشترین  لطیف و گرانقدرترین ترین، عمیق دینی

 یها ارزش از عدول نوعی نماید می رخ ایرانی یدرشهرها امروز که آنچه پذیرفت توان می آنگاه شوند، شمرده ها ملت تاریخ

 . است « زمانه هنر واژگونی »عمیقتر نگاهی با و سرزمین این ساکنان کهن و فرهنگی غنی

 با جدید های ساختمان طراحی و موجود ساختمانی در انرژی کم های سیستم از استفاده در ریزی برنامه پایدار آینده کلید

 اما نمایند، کار یا سفر زندگی، مختلفی طرز به مردم است ممکن چه اگر. است موجود محیطی زیست و الزامات اکولوژیکی

 گره خاص اهدافی با تغییری قابل غیر شکل به آنکه از بیشتر هایی مکان کالبدی چنین بافت اصلی بندی استخوان یا ساختارها

 از ناشی مخرب فشارهای و ها آسیب از موفق، های مکان. شده است بنا انسانی حیات ثابت الگوهای اساس بر باشد، خورده

 تنگ اهداف از طیفی تحقق جهت در که جدید های فراگیر ساز و ساخت از نوعی نیز و بزرگ های در مقیاس زوال و فرسودگی

 و تولد با همگام خانوار یک. باشند قابل انعطاف و سازگار مقیاسی هر با باید ها مکان.کنند می اجتناب دارند، می بر گام نظرانه

 صنایع زوال و رشد با را خود کل، باید یک عنوان به بزرگ شهرهای. کند می طلب را مسکن از متفاوتی مطالبات کودکان، رشد

 . انطباق دهند ها ساخت زیر و ها ساختمان عمر نهایت در و کار های محیط ماهیت در تغییر مسکن، تقاضای ،
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