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  چکیده
از موارد شاهد  اريیدربس. خود را از دست داده اند یو خوانش اسالم تیشهرهاي امروز هو  

و  یاساس و اصول طراح یکه ب ییاحداث شهرها م،یباش یالگوبرداري نادرست از فرهنگ غرب م
 یزندگ طیگونه تعلق خاطري نسبت به مح چیآن ه نیساخته شده اند، به گونه اي که ساکن

 داريیشهرسازي بر اساس الگوهاي پا.دارد یدر آن فقط جنبهی خوابگاه یگنداشته و زند شیخو
توان  یم داریاز اهداف توسعه پا نیدر حل مشکالت امروزي شهرها باشد، همچن یپاسخ تواند یم

 تیریحفاظت و مد ،یشهروندان، بهبود استانداردهاي زندگ یاساس ازهايین نیو تام یابیدست
 یدر معماري اسالم یخیو تار لیاص اي نهیشیداراي پ رانیکشور ا. داشت انیرا ب ستمیبهتر اکوس

 یرانیا یو معماري سنت تیاما امروزه ساخت شهرها براساس هو باشد، یم نهیرید تیهمراه با هو
 داریالگوهاي توسعه ي پا از دیحال اگر تالش شود در احداث شهرهاي جد. رنگ باخته است

آل دهیتوانست به شهرهاي ا میخواه استفاده شود، یاسالماز معماري کهن و  ريیهمراه با بهره گ
به  ییکتابخانه ا -یلیاز روش تحل ريیبرآن است تا با بهره گ یدر مقاله مذکور سع. میابیدست 

پرداخته شود و  یاسالم - یدر راستاي شهرسازي سنت داريیاز مولفه هاي پا ريیضرورت بهره گ
 .ردیمذکور مورد واکاوي قرارگ لشهرها با اصو نیحاصل از احداث ا جینتا

 
 اسالم ،یرانیا شهرسازي، ،داریتوسعه پا :کلیدي هاي واژه

 
 مقدمه و بیان مساله -1

روند، باتوجه به  یدر جهان به شمار م داريیکننده ناپا جادیا یشهرها به عنوان عامل اصل   
به  یابیدر جهت دست  یشهرها شناخت عوامل اصل رگذاريیو ابعاد مختلف تاث یذات یدگیچیپ
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 یخیتار لیاي اص شـنهیکه داراي پ رانیا ریدر کشوري نظ. رسد یشـهري ضروري به نظر م داريیپا
 یالگوهاي معماري کهن به بستر فراموش تیامـروزي رعا طیو شهرسازي است، در شرا عماريدر امر م

 یرانیا یهرها بر اساس اصول الگوهـاي معمـاري سـنتسپرده شده اسـت و کمتر شاهد احداث ش
 یو چگونگ نیکـاربري هـاي زم یـابیمنظور از الگوهاي شهرسازي، نحوه مکـان . میباش یمعماري م
ت فضاي شهري با توجه به روابط آنها بـا یفیو ک ـتیکالبـدي شـهر و کم - ییفضـا وسعهرشد و ت

از رش د را ارائه  یهر شهر در طول زمان الگوهاي مختلف. شهري است رامونیو بـا منـاطق پ گریکـدی
 ،یعیهاي طب یژگیو تیفیو ک تیاز کم یرشد و توسعه الگوهاي شـهري بازتـاب یچگونگ. دینما یم

شهر  زيیاساس برنامه ر نیبر ا. است ییایهر منطقه جغراف یاقتصـادي و فرهنگ -ینظام هاي اجتماع
داشته  داریتواند رشد و توسعه پا ینمـ یو فرهنگ یطیتوجه به ساختارهاي مح ما بدون ندةیامروز و آ

 .باشـد
هـاي جـدي  ـتیسـازي، از حما یامـروزه الگوهـاي شهرسـازي مدرن بدون توجه به بـوم 

هستند، به طوري که دانشگاه ها و رسانه  برخوردار یو دستگاه هاي دولت یمؤسسه هاي علم نهادهـا و
است که مهارت ها و الگوهاي  یدر حال نیا. کنند یم جیرشد و توس عه آنها را ترو ،یهاي گروه

و اقتصادي  یاجتمـاع ،یفرهنگـ ،یمـیبا وجود سـازگاري بـا اوضـاع اقل یرانیا - یسنت سازيشهر
در تفکر حاکم  یاز دست اندرکاران توسعه معتبر ناشـناخته بوده و شهرسازي سنت اريیاز سوي بس

ان، شـتگگذ ـاتیو بهـره منـدي از تجرب یاز الگوي سـنت ريیبهره گ اعتبار اسـت، مسـلماً یآنها ب
هـاي شهرسازي مدرن از هرگونه نظام  ـهیسازي اصـول و نظر یو بوم ندهیبراي آ یارخوبیبس ربنايیز

بـه روش هـا و  د،یاز پژوهشگران و دانش آموختگان علوم جد یبرخـ. برتـر اسـت گـریفکـري د
 یو انکـار، واکنش نشان م ـريیمانند سرزنش، فاصله گ یبه اشکال مختلف یبوم یالگوهـاي سنت

سواد، واپس گرا و امثال آن یاز برچسب هاي ب یدهند، آنها در سرزنش معماران وشهرسازان محل
 ريیو اسباب شکل گ داریپرداختن به الگوهاي توسعه پا. تندسیاستفاده کرده و حاضر به باور آنها ن

هاي  هیاز اهداف و توص قتريیشناخت عم ۀمعماري و شهرسازي، الزم یدر طراح کرديیرو نیچن
 دیشد یوستگیو اقتصادي، و پ یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیحل مشکالت مح ییباشد، از سو یم داريیپا
 یقرار م گریکدیو سنجش با  سهیدر مقا داريیپا کردیو رو یموضوعات، ما را به سوي معماري سنت نیا

 داریالگوي شهر پا. ردیگ قرارمعماري شهري امروز، مورد استفاده  یهاي آن براي طراح دهد، تا آموزه
و  طیو مح میي اقتصادي، اقل هیمنطقه، فرهنگ، پا خیشماري بسته به تار یتواند در شکلهاي ب یم

هر راهکار توسعه  یبه عنوان هسته ي اصل ینروي اهداف انسا دیبا داريیکند، پا دایها نمود پ استیس
 .شهري امروز را داشته باشد یگو مشکالت زند ازهایرفع ن ییو توانا دینما دیشهري تاک

 
 داریتوسعه پا -2
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واژه  نیا نیدر فرهنگ مع. آمـده است  یبه معناي بـا دوام و مانـدن داريیدر لغت نامه دهخدا پا
کـردن و اسـتقامت نشـان  ـداريیبه معناي پا «شیپا»بودن و مقاومـت از مصدر  داریبه معناي پا
مطرح  1992 البراتلند در س ونیسیبه صورت کالن بعد از گزارش کم داریاصطالح توسعه پا. دادن است

 ـلیدل نیبـه همـ. و مردمان جهـان قرارگرفـت شمندانیاند نیاز محققـ اريیشد و مورد توجه بسـ
 .[1]واژه شکل گرفته است نیمت عددي از ا فیتعـار

است و  یکیاصطالحات  نیمفهـوم محـوري در همه ا ،یصرف نظر از تفاوتهاي اصطالح شناس اما
 تیو هم وضـع یانسان طیاست که در آن، هم شرا داریپا یجامعـه در صـورت ـکی نکهیآن ا
واژه در مفهـوم گسترده آن به  ـنیدر حال بهبـود باشـد، ا ایبخش و  تیجاري رضا سـتمیاکوس

براي  یانسان رويیو ن یمال ،یعیطب ه،یو کـارا از منـابع پا حیو بهره بـرداري صـح هادار) یمعن
 التیو سـاختار و تشـک یامکانات فن ريیبـه الگـوي مصـرف مطلوب است که با به کارگ یابیدسـت

 .[2]شود یم ریامکان پذ( بخش  تیو رضـابه طـور مسـتمر  ندهینسل امروز وآ ازیمناسب براي رفع ن
نسـل حاضـر بـدون  ازهـايیرفـع ن: کنـدیمـ فیتعر نیچن نیرا ا داریبرانتلند توسعه پا شگزرا

 نسلها، انیبرابري م گرید یانیو به ب[ 3] شانیازهایبراي رفع ن ندهینسل هاي آ هايییکاسـتن توانا
بقاي  ر،یناپذ دیاستفادهی حداقل از منابع تجد.  یعـیطب طیبرابري درون نسـلها، حفاظـت از محـ

در واقع، گزارش . افراد جامعه یاساس ازهايیاقتصادي و تنوع جامعه ي خود اتکا، رفاه فردي و رفع ن
توسعه  .[4]ستیز طیتوسـعه، برابـري و مسـاوات، و حفاظت از مح: اسـت هیبرانتلند شامل سه ال

و  یاجات انس انیبه هدف بر طرف کردن احت یابیتوسعه اي است، که احتماال به منظور دست داریپا
 .ردیگ یصورت م یبه صورت دائم ،یزندگ یفیک طیبهبود شرا

 
 شهري داریپا توسعه -2-1

وسطوح  نیدر کاربري زم راتییتغ یتوان به معنـ یم ییمفهوم فضا کیتوسعه شهري را به عنوان 
... مسکن، حمل و نقل ، اوقات فراغـت، غـذا و  نهیشهر در زم نیساکن ازهايیتراکم جهت رفع ن

 یطیمح ستیخواهد بود که در طول زمان، شهري از نظر ز داریپا یتوسعه، زمان نیچن.کرد ـفیتعر
در راسـتاي تحقـق . همبسته باشد یاز نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتماع ،یقابل سکونت و زندگ

و  یانسان داریفراهم شود، تا امکان بستر سازي توسـعه پا یطیشرا ستیبا یشهري م دارـیتوسـعه پا
 یبستر م نیاهماهنـگ بـا شهروندي، فراهم گردد که در  یمـیاقل یطراحـ ،یبهبود رفاه اجتمـاع

 یسـاختارهاي همبسـتگ ـتیتقو[ 5] یانسـان ستیز طیمح یتوان به برقراري عـدالت اجتماع
 ايیو اح یو خانوادگ یهـاي اجتماع ـانیبن ـتیتقو ري،یپـذ تیهمچون تعهـد و مسـئول یاجتماع

 ییواناو خ یباشناختیانتظـام ساختاري در فضاي شهري براي ادراك ز جـادیوا یهمگان ستیز طیمح
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و  شهروندي تیرضــا شیاز فضــاهاي شــهري و افــزا ــريیو بهبــود بهــره گ[ 6]شهري 
 . و منظر شهري اشاره کرد طیبه ساختار بصري مح یبخش یکپارچگی

 
 یجهان ونیسیکم دگاهیاز د داریتوسعه پا الزمات -2-2

 یاسینظام س کیدر بستر  ريیگ میمشارکت شهروندان در تصم .1
 نظام اقتصادي  کیتوسعه در بستر  یبراي تنشهاي حاصل از ناموزون یشیچاره اند .2
 ديینظام تول کیدر بستر  ستیز طیو حفاظت مح میالتزام به ترم .3
  ینظام دانش فن کیدر بستر  یاز تجارت مال داريیفراهم سازي الگوهاي پا .4
  یالملل نینظام ب کیدر بستر  ییاز تجارت و دارا ییالگوها جادیا .5
  یتیرینظام مد کیدر بستر  یو خود اصالح ريیوجود انعطاف پذ .6
 داریي پا ت توسعهسوق دادن فن آوري هاي مورد استفاده در شهر به سم .7

را  یعیتواند هرگونه کاهش منابع طب یاست، که فن آوري نم شهیاند نیبر ا داریتوسعه پا نگرش
راستا سـازمان ملـل از  نیانسان ساخت است و در ا هیمکمل سرما یعیطب هیجبران سازد و سرما

 هرا ب داریبـه توسعه پا یـابیکند و راه دست  یم تیحما داریتوسعه پا یه مفهوم دگایو د یمبـان
به آن دست  توانیدادن به مردم م یدانـد کـه بـا آموزش و آگاه یمناسب م یوجود بسترهاي فرهنگ

سازگاري و انطباق را در زمان  تیقابل دیشهري با داریالگوي توسعه پا کی نیبنـابر ا[. 7]افـتی
 .جامعـه داشته باشد یواقتصادي و ارزش هاي فرهنگـ ياجتماع  راتییتغ

 
 داریهاي توسعه پا شاخص -2-3

 یم ریارائه شده است به شرح ز یجهان ونیکه توسط کمس داریشهر پا کیهاي ضروري  یژگیو 
شاخصه بهروري، عدالت ،  4به  یابیبراي دست ريیتـوان بـه عنوان مسیها را م یژگیو نیا: باشد

 . مطرح نمود داریشهري پا جادیانعطاف و ا
 .کـه ساکنان شهري را پوشش دهد یـیبـه گونـه ا ،یفرصت هاي اقتصادي و اجتماع شیافزا .1
 کاهش سهم انرژي در رشد شهري . 2 

 . رشد شهري است نیچن ازیکه مورد ن یمنابع ریو سا نیدر مصرف آب ،زم نهیاستفاده ي به. 3
 از پسماند  افتیکـ ردن باز نهیشـیزبالـه و فاضـالب و ب دیتول زانیکردن م نهیکم. 4
و  یبه اهداف اقتصادي،اجتماع لیجهت ن یکاف ییبا قدرت و کارا تیریهاي مد ستمیس جادیا. 5

  یطیمح ستیز
  داریسوق دادن فناوري هاي مورد استفاد در شهر به سمت اهداف توسعه ي پا. 6
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و اهداف  داتیبه تهد ییپاسخگو ـای ريیتوان مناطق مختلف شهري، در راستاي جلـوگ تیتقو. 7
،  ندیآ یبه وجود م یو انسان یعیعوامل طب ي جهیکه در نت یطیمح ستیو ز یاجتماع اقتصادي،

رابطه شهر  نیدر ا. شـهر ستمیدر س رمنتظرهیبا اختالالت غ ییدر روبرو ريیانعطاف پذ نیهمچنـ
مطلوب  تیفیبا ک یتنوع و امکان زندگ ،یشهري اسـت کـه در آن بهبـود در عـدالت اجتماع دار،یپا

 .]8]ابدیتحقق 
 

 داریمعماري پا کردیدر راستاي رو یرانیاستفاده از کاربرد اصول معماري ا دیفوا -2-4
و داراي  ـرونیمتعلق به جهان ب ،یعیطب ـای یهـاي اجتمـاع ـدهیاعـم از پد میاگر قبول کنـ

 ـزیرا بـدل بـه چ ـزیتواند هر چ یآن انرژي که م) داراي انرژي خاص است  ـای ـژهیو اتیخصوصـ
با )  اکه انسان در تـدارك فضـاي سـاخته شده با استفاده از شکل ه میریو اگر باز بپذ( کند گريید

 ریو غ یخود، اعم از جسمان ازهايیدر قالب کاربري ها به ن( یطیهاي مح تیامکانات و محدود
در  یادعا کـرد کـه معماري سنت توان یگفته است، در آن حالت م یورت ها جواب مو ضر ،یجسـمان
 .[9]یجسمان ریو غ یجسمان ریکاربردي است، البته با مفهوم فراگ خیاز تار یهر مقطع

 
 بودن الگوي توسعه یرانیا ضرورت -3

که توسط خود آنها ) موجود ارهـايیرا بـر اسـاس شـاخص هـا و مع یاگـر کشـورهاي غربـ 
شروع  از د،یآ یبر م خیهمان طور که از تار م،یبنام افتهیکشـورهاي توسـعه ( شـده اسـت  یطراح

متفاوت از  یفضاي به کل کیکشورها در  نیو ا گذرد یاز سه قرن م شیکشورها ب نیتوسعه ا ندیفرا
قابل ارائه  ریچهار محور ز تفاوتها حداقل در نیا. توسعه را پشت سـر گذاشـته انـد ندیحال، فرا نزما

 : باشند یم
 کشورهاي تحت استعمار آنها  میغارت منابع عظ- 1
  ییایبازار تقاضا به وسعت کل جهان در اثر انقالب در صنعت حمل و نقل در کیبه  یدسترس- 2
 شدن یدر اثـر مـوج اول جهان( بـرد ه هـا ) یمجان بایکار تقر رويیبه ن یدسترس- 3
 نمود فایمحوري در توسـعه اقتصادي آنها ا یظهور طبقه بورژوازي درآن کشورها که نقش- 4

را قانع کند، که کشور بـراي  شمنديیهر اند نکهیاست براي ا یکاف لیدال انگریآن چه گفته شد ب
قابل الگوي منحصر به فرد توسعه است که  یطراح ازمندین ـدار،یدشـوار توسـعه پا ریمسـ مـودنیپ

نه چنـدان موفـق کشور در امر توسعه که  زي،یشصت سال تجربه برنامه ر. ستین گرانیاز د ريیوام گ
بـر  یمبتن دیالگو با نیا. مدعاست نیبر ا گريید لیصـورت گرفـت، دل گـرانیاز تجربـه د رويیبا پ

 طیبوده و با شرا نیاو در زم یخیتار تیو خلقت هدفمند انسان و مسئول یاسالم ینـیجهـان ب
فرادست بلند  سنادکشور سازگار باشد و آرمانهاي مندرج در ا یو فرهنگ یاقتصادي، اجتماع ،یاسیس
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را با اجراي برنامه هاي  یسند چشم انداز و قانون اساس لیبلنـد مـدت کشور از قب اریمدت و بس
 .دیبر آن محقق نما یمبتن
 

 یمعمـاري وشهرسـازي سنت تهـايیضرورت شـناخت قابل -3
 یلیفس هايیبشر به انرژ یابیو دست یمعماري پس از ظهور انقالب صـنعت نهیکه در زم ییطرحها 

 شـرفتیگـر چـه پ. انطبـاق را با اصول معماري کهـن و اصـولگرا را دارد نیعرضه شده است، کمتر
 و هایناسازگار نیي از ا اریمنجر به کاهش اثرات بس یحاصل از انقالب صنعت یکیي تکنولوژ ها

طرحهـاي  یکنـواختیحال  نیدوره بوده، با ا نیمعماري در ا میبر روي ضعف طرحهاي اقل یپوشش
 ییعصـر بـه خصـوص در کشورها ـنیدر ا مختلـف، کـامالً مهايیمعمـار ي در همـه شهرها با اقل

عرضه آن در اواسط سده  تیو محدود یلیفس هايیاما خطر کاهش انرژ. خورد یبه چشم م رانیمانند ا
آن به منظـور بهبود  روهايیاز ن ريیو بهره گ عتیبه طب یکشورهاي صنعت شیموجب گـرا ستمیب

کشورها به جنبه هاي مصرف انرژي در شهرسازي  نیتوجه ا انیم نیشده، که از ا یزندگ طیشرا
بعـد از انقـالب  رانیالگوهاي معمار ي ا یاز طرف. شده است یطراح کهايیموجب ابداع انواع تکن

گوناگون  کهايیو متناسب بـا فرهنـگ غـرب بـوده اسـت، اسـتفاده از تکن ديیتقل کامالً یصـنعت
 - یدر صورت عدم توجه به معماري بـوم ز،ین یارائه شده از سوي متخصصان کشورهاي صنعت

 نهیشیو پ رانیسابقه سکونت در ا ن،یر اعالوه ب. الزم برخوردار نخواهد بود ییاز کـارا ،یسـنت
مدرن را  هویش معماري و استفاده از آن با یسنت کهايیمعمار ي، لزوم توجه به تکن نهیدرخشان در زم

ي بشر در مکان است،  ازهایبه ن ییمعماري پاسخگو یاصل تیهو گـریبه عبـارت د. داند یضروري م
سبب، شناخت و  نیاسـت بـه هم افتـهیتجربه انسان تکامـل  شیهمراه با افزا خیکه در طول تار

جهت اصالح  ییمؤثر است، بلکه موجب راهنما انیآنها به جهان ییارزشها نه تنها در شناسا نیا یمعرف
 [.11]هر محل خواهد بود یبوم طیبا شرا یمیاقل یطراح کهايیو انطبـاق تکن

 
   یرانیا یشهرسازي سنت -4

عناصر و سازه هاي .دارند گریکــدیبــا  یشهرســازي رابطــه ي تنگــاتنگمعمــاري و 
معماري و  شنهیپ .دهد یآن شهرها را شکل م مايیمعماري شهر اعـم از سـاخت، بافـت و س

نشانگر  یخیتار قاتیهـا و تحق-یبررسـ[. 11]سـال سـابقه دارد 6111از  شیبـ ـرانیشهرسازي در ا
و سازگار با  کیو به شکل ارگان یو سادگ ییبایبه ز رانیا یمعمـاري و شهرسـازي سنت هآن اسـت کـ

 نیا .ندیگو یشهرسازي بوم ایشهرسازي را درونزا  نیا.است افتهیساخته شده و تکامل  ستیز طیمح
 طیمح ییو تواناها طیاز شرا ريیمادي و معنوي مردم با بهرهگ ازهايیشهرسـازي بـا توجـه بـه ن

انسـان شـکل  یو روح یجسم شیآسا نیبه منظـور تام ییایو فرهنگ خاص هر منطقه جغراف یعیطب
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 یحاکم از جملـه اعتقادات مـذهب دئولوژيیو ا یعیطب طیهاي مح یژگیدر گذشته و .گرفتـه اسـت
اما امروزه معماري و  .داشته است ییشهري نقش بسزا مايیسـاخت، بافـت و سـ ـريیدر شـکل گ
 گرید یانیبه ب .را کمتر در بردارند یو فرهنگ یطیو تعلق مح تی، شاخص هاي هومدرنشهرسازي 

 یو فرهنگ بـوم یمیاقل طیجمله شرا از ،یطیامـروزه کمتـر هماهنـگ و همسـاز بـا اوضاع مح
 جهیدر نت .شهرسازي درونزا شده است نیگزیدر واقع شهرسازي برونزا جا. ابندی یرشـد و توسعه م

و تعلـق الزم را  یفرهنگــ -یخیشـهر مـدرن آن آرامــش و احســاس تــار اهايبناهـا و فضـ
 یطــیمح ســتینــاگوار ز امـدهايینکرده و باعث به وجود آوردن پ جادیبــراي شهروندان خود ا

 ،یو اصول معماري و شهرسازي بوم ارهایمع ،یدر پژوهش 1381زاده در ســال  ینقــ .شــده
، نیاعتدال، اصالح زم تیاجتناب از اسراف، قناعت، رعا ،ییکمال جو: را شامل یخیهاي تارشهر

نگـري در فضـاهاي  نـدهیآ و انسـجام، یوستگیپ ن،یدرکـاربري زم یهـودگیاجتناب از بطالت و ب
مطرح  داریتوسعه ي پا هیسنت و مدرن در نظر نینمونه جالب تعامل ب. [12] کرده است یشـهري معرف

است و در آن بـه  21موجه و معقول براي شهرسازي مدرن قرن ینیدار جانشـیشهر پا. شده است
 ـزین نیجامعه شهرنشـ یو فرهنگ یمسـائل اجتمـاع ،یطـیمح سـتیموازات توجه به مسـائل ز

آلدوس معتقداست،رشد و گسترش شهري که بـه توسـعه کم . [12] ـردیگ یمـورد توجـه قـرار مـ
هـاي  نیزمـ بیمصرف انرژي در حمل و نقل شهري و تخر شیافزا اعثگردد،ب یم شهري منجر متراک

که توسعهی شهري فشـرده کـه بـا تراکم متناسب  یدر صورت شود، یم یعیکشـاورزي و منـابع طب
 یرا به حداقل م یطیمح ستیز یمصـرف انـرژي را کـاهش داده و آلودگ همـراه باشد، یتیجمع

در  دیبا یالگوي سه وجه :دیگو-یمـ ـلیکمپ ـدار،یپا ـعهتوس یبراساس هـدف هـاي اصـل. رساند
، توسـعه سـتیز طیحفاظـت از محـ ـدیشهرسازان با .ردیشـهري مـد نظـر قرارگ ـزيیبرنامـه ر

از رشد شهري  یمشکالت ناش .کنند ـتیرا رعا یتوسعه اقتصادي و عدالت اجتمـاع ،یطیمح ستیز
گـذران توسـعه شهري و  اسـتیاري از طرح هـاي سیبرنامه ، موجب شکست بس یو ب ختهیم گسلجا

 نیبه ا یدر پژوهش 1384دادخواه در سال . طرح هاي توسـعه شـهري شـده اسـت ییکاهش کارا
 یعیجامعـه متناسـب بـا عوامل طب ـکی ازهـايیجوابگوي ن یکـه شهرسازي سنت دهیرسـ جـهینت

 ـزيیدر برنامـه ر ریبا مشارکت مـردم و بـا تـدب رایو با خواسته هاي مادي و معنوي انسان ها است، ز
در  لمیبرندي ه. شود یم نیشهروندان تام شیآسا طیشرا مناسب فضاهاي شهري، یو طراحـ

معتقد است، که معماري و  «یعملکرد و معن ،فرم،یمعمـاري اسـالم»تحـت عنـوان  یپژوهش
 یسنت اتیو ادب نیرسوم ، هنر، آئ ونشان از فرهنگ، آداب  یمعماري اسالم ژهیبه و یزي بومشهرسا

 .]6] مناطق دارد 
 

 یرانیا یبقاي معماري سنت لیو دال یسنت هنر -4-2
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را دارد و  امـتیتا ق( ذر)  شیداینامحدودي از عـالم پ یخیدر بستر فرا تار شهیر ،یهنر سنت 
 ایبشري  خیمشترك سراسر تار نیخو د آزاد است، که مضام یو مکان یهنرمنـد در عرصـه زمـان

قابل  یلبو در قا ندیشود را برگز یم انیدر خلـق عـالم ب یسنت اله ریاساساً اصول عالم که گاه به تعب
نسبتاً ثابت  خیدر طول تار زیانسان ن یکیزیحال کالبد ف نیدر ع. دیارائه نما نیفهم بـراي مخـاطب

رفتارهاي وابسته به جسـم انسان همچون نشستن، برخاسـتن، خـوردن،  اتینجا که کلاست و از آ
و  ریبستر متغ کیخود را در  ،یمعمار سنت. تـا حدودي فرا، زمان و مکان هستند... و  ـدنیخواب

و  یتواند الگوهاي فرهنگ یو تنهـا بـا تطابق مختصري م نـدیب یکالبـدي نمـ ازهايیپرتالطم ن
 یبیبـا اخالص و تهذ ،یسـوم آنکـه هنرمنـد سـنت.  دیمخاطب سازگار نما ازیموجود را با ن یمیاقل

 یم یو محتاج اله ریگذارد، او خود را فق ینم یبراي خود در اثر باق ینقش چیکرده ه جادیکه در خود ا
در . ند ک یم میتقد یاله شـگاهینام باشد بـه پ یکه بهتر است ب زيیدانـد و اثرش را خدمت ناچ

خـالق  - یالهـ یاز آموزه هاي وح یاز درك مشترك انسان یآورده، بازتـاب ـدیآنچـه پد قتیحق
 .]7] است ییبایز یاصـل
نوشتار از سنت، عبارت از اصول و  نیبه معنا و مراد ا تیعنا یرانیا یمعماري سنت یاز مبان هدف

بدون  ایداشته و ثان انیرانیو معنوي ا یدر اعتقادات و باورهاي آسمان شهیر اسـت کـه اوالً ییارزشها
تمدنها بر  ریسادر تماس با  انین رایا ییو نوگرا ییجـو قـتیدر اثر ممارسـت و حق یخیانقطاع تار

و  تگریهدا یو تکامل دائم هیو تصف ییایو در بستر فرهنگ و با پو یرانیا یاسالم ینـیجهـان ب ـهیپا
ثابت از  یتوان به عنوان اصول یآورندگان آثار برجسته معماري و شهري بوده و ثالثا م دیراهنماي پد

کالبدي نو و متناسب بـا زمان و مکان از آنها ظهور و  اتیو تجل ریکرد که البته همواره تفاس ـادیآنها 
ي، نـه بـه معنـا و منظـور و رمزپـرداز یینمـادگرا نکـهیسـرآمد اصول ا. [12] بـروز نمـوده اسـت

معنوي دادن به هر  ی، بلکـه بـه معناي ساحت(معمـار )  ییو خودنمـا( اثر) و غامض بودن  یدگیچیپ
و  یبـوده و بـراي هـر عمل( از جملـه معمـاران ) مسلمان  ندانهمواره مورد نظر هنرم ءیو هر ش زیچ

اصوال سنت به معناي ارجاع بـه . [12] اند - قائل بـوده یو معنوي و مثال یآسمان یاي، اصل دهیپد
 سـتیو روش ز ـنیبه معناي د قایباشد، بلکه سنت دق یگذشـته و مخالفـت بـا تفکرات و آراء نو نم

 .باشد یجا معه معتقد به آن م تهايیو مبنـاي فعال یجهـان هسـت هنگـرش بـ یو چگـونگ
 

 یسنت کردیشده با رو یبناهاي طراح -4-3
و مدرن صورت گرفته است، در اواخر  یمعمـاري و شهرسـازي سـنت قیکه تلف یاز دوران یکی

در امـر شهر  داريیاز روابط پا ريیو بهره گ انهیو فرهنگ گرا انهیبـا مداخلـه نـو گرا ستمیقرن ب
 با،یاردالن،کـامران د نادر حون،یمعمـاران برجسـته هم چـون هوشـنگ سـ. سازي بـوده اسـت

مهم و  ییو غالمرضـا فـرزان مهـر، سـاختمان ها یسردار افخم یعل ،یکوروش فرزام امانت، نیحسـ
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 قیتلف با،یز یبیو ترک عیبد ییکرده اند که الگوها یرا به عنوان عناصر مهم شـهري طراحـ یبا ارزش
ادغام سنت و مـدرن در معماري و شهرسازي،  ي ينمونه ها .[8]گذاشته اند شیسنت و مدرن را به نما

در سال  نایس یتوان به مقبره بوعل ینمونه ها م نیاز ا. و اجرا شده اند یطراح حونیتوسط هوشنگ س
، مقبره کمال المک 1341در سال  امیعمـر خ میمقبره حک ،1338، مقبره نادرشاه افشار در سال 1331

 یطراح. اطـراف آن اشـاره کرد درگذرهاي شکل گرفتـه ها و  ابانیو فضاي سبز و خ 1342در سال 
نموده که در آنها  یشهري طراح بايیو فضاهاي اطراف را با عناصر ز نایس یفضاي دانشگاه بوعل

، موزه 1348شفق در سـال  پارك با،یکامران د .(2ریتصو)  شود یم دهیسـنت و مدرن د ـبیترک
 .(3ریتصـو)  کـرده اسـت یراحـبه عنوان عناصـر مهـم شـهري ط 1355هنرهاي معاصر را در سال 

آزادي را در سال  ـدانیکشـور، بنـاي بـرج و م یفرهنگ راثیامانـت، ساختمان سازمان م نیحسـ
 یر شاخص شهر تهران طراحبه عنوان عناص 1345و سر در ورودي دانشگاه تهـران را در سال  1355

 یسنت و مدرن معرفـ قیاز تلف ي يها نمونهبه عنوان  توان یآثار مذکور را م .و اجـرا نموده است
 ژهیبه و ییایجغراف طیفضاهاي شهري با مح یو هماهنگ یاسالم - یرانـیکرد،کـه در آنهـا هنـر ا

 .گذاشته است شیرا به نما یرانیفرهنگ ا
 

 جیبحث روي نتا -5
 یرا براي هم خوان اريیبس انیاست که سال انمانینیشیپ اتیحاصل تجرب رانیمعماري کهن ا

صرف کرده و به  نیسرزم نیفرهنگ و مذهب ا خاص منطقه، میمعماري و شهرسازي متناسب با اقل
 یمبحثـ داریبحث معماري پا نکهیبـا وجود ا .به دست ما سـپرده انـد یخیصورت بناها و بافتهاي تار

 یرانیا وهیتوجه به اصول معماري و ساخت بـه ش یاست ول شیـد و مربـوط بـه چهل سال پیجد
کشـف و اسـتفاده از ارزشهاي فرامـوش شـده گذشـته در بناهـاي . اسـت ـداریمعمـاري پا نیعـ

و  یراستا ساق نیدر ا .کند یم یسازي معماري و شهرسازي کنون داریدر پا یامـروزي کمـک فراوان
آن بــر روي  راتیو تـاث رانیو مدرن در ا یمعماري سنت یبررس»در نوشتاري با عنوان گرانید

و فطري  یواقع ازهايیکه با توجه به ن یاسالم -یرانیمعماري ا:دارندیم انیب نیچن «ستیز طیمحـ
 اصولو  میکه مفاه یاسالم -یرانیاصول معماري ا. باشد یانسان شکل گرفته است، همه جنبـه نگر م

از آن  ـريیگ را استخراج کرد و با بهره داريیاصول پا توان یوجود داشته با نگاه به آن م ربازیآن از د
اساس معماري گذشته  نیبر ا. دیکوش یبرگرفته از اصول معماري اسالم ـداریمعمـاري پا جـادیدر ا

به  باشد،یم نهیو به ارابه صورت ک یهـاي اسالم وهیبرگرفتـه از شـ یداراي نمونههاي با ارزش رانیا
در اثري با  دادیمجتبوي و ول [.9]شود یم دهینام داریبـه آنچه که امروزه معماري پا یابیدست یعبارت

 یمـ ـانیب نیخود را چنـ جینتا «ريیکو یدر خانههاي سنت داریشاخصهاي معماري پا یبررس»عنوان
به انرژي هاي  یضـمن کاهش وابستگ د؛تواند درس آموز باش یهنوز م یتجارب معماري سنت: دارنـد 
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. ـدیکمـک نما یمسـکون طیو بهداشـت محـ شیآسا تیفیتوانـد بـه ارتقـاء ک یمـ ،یلیفسـ
و  یطیمح طیانطبـاق ساختمان ها با شرا ،یعـیطب طیاز شرا ريیقدم براي بهره گ نیاول نیبنابرا

 یهمچـون طراح گـريیبـا اقـدامات د میهمساز با اقل یباشد، خـاص بـر آنکه اگر طراح یم یمیاقل
مصالح  ريیکاشت گونه و با بکارگ فیکم و ک ینیب شیپ یساختمان ها و حت ريیو بافت، جهت گ تیسا

 فایا یتواند نقش مهم یکاهش اتالف انـرژي مـ ایهمراه گردد، در حفظ  دیو تکنولوژي هاي جد
 ـداریمعمـاري پا قیمصـاد یبررسـ»عنوان  باراستا در اثري  نیدر ا زین گرانیو د انیکاظم [.11]کند

 داريیپا جادیا یچگونگ: دارنـد یم ـانیب نیخـود را چنـ جینتـا«  ـزیتبر یدر معماري سـنت
نخواهـد بـود مگـر  یـافتنیدست (  داریتوسعه پا یشـاخه هاي اصل ـریاز ز یکیبه عنوان ) یطیمح

بخش از  کیو در  یطیمح داريیپا جـادیکـل در ا زا ییبـا الگوهاي کاربردي که هر کدام بصورت جز
هاي متفاوت به فراخور  میتوانسته بود در اقل یبه خوب رانیا یمعماري بوم. انسان مؤثر باشند ازهايین
 ییبـایو مد نظر قـرار دادن عوامـل ز طیو مخـتص بـه آن مح ـژهیو ریاز تداب ريیو با بهره گ ازین

ساکنان آن  سـتیبـراي ز یرا ولو به طور نسب یمیاق ل شکالتاز م اريیبصـري، بس یشناسـ
استفاده از ارزشهاي معماري »و سروري در اثري با عنوان  یباغستان [.11]دیمحدوده قابل تحمل نما

همانطور که در قسمتهاي قبل عنوان : دارندیم انیب نیچن زین «داریبه معماري پا لیدر جهت ن یبوم
که بتوان آن را تکرار کرد؛  باشد ینم یشده و مشخص نییتع شیاز پ گوهايلشامل ا داریشد معماري پا

هر منطقه هماهنگ و سـازگار  عتیو طب یفرهنگ ،یمیاقل هايیژگیبا و دیو با استیبلکه معماري پو
 نیکرده اسـت توجـه بـه همـ ریکشورمان را ماندگار و کم نظ یباشـد و آنچـه معمـاري بـوم

است که توجه به همه ابعاد  یر داراي ابعـاد مختلف ـدایمعمـاري پا گرید تبه عبار. است اتیخصوص
منجـر بـه شکست در  گـریاز آنها بدون توجه به ابعـاد د یکیآن الزم و ضروري است و پرداختن به 

سخگو نام برده شد به جهت پا داریدر معماري پا یآنچه که به عنوان ارزشهاي بوم. شود یحوزه م نیا
 اریدر ابعاد گوناگون بسـ رامونشیپ طیبه مح تیحساس یو فرهنگ و اجتماع و بطور کل میاقلبودن به 

در اثري با عنوان  یو تهران اريیاله رینظ گريید نیمحقق ـنیعـالوه بـر ا [.12]باشـد یارزشـمند مـ
 -یالمدر آرمانشهر اس دارینقش توسـعه پا) در ی، شرق(رانیدر معماري کهن ا داریاصول معماري پا)
الگو )و صحاف در  یقی، حق(داریابزاري در جهت توسعه پا ،یفهـم معمـاري بوم)در  ی، الهـ( یرانـیا

از الگوهاي  ريیگ در آثار خود ضرورت بهره... و( یاسالم -یرانیمعماري امروز اصول معماري ا ريیپذ
با . اند قرارداده يو واکاو یرا مورد بررس یاسالم - یدر راسـتاي شهرسازي سنت ـداریتوسـعه پا

به همگام  ازیشدن ن یالگوي جهان ریتحت تـاث ران،یشهري در ا یزندگ شرفتیتوجه به رشد و پ
ي  شـنهیکـه داراي پ رانیا ریکشوري نظ. شود یحس م داريیو الگوهـاي پا نیشـدن بـا قـوان

برخوردار  اي ژهیو گاهیدر آن از جا ـزین رانیا یسنت لیاست، معماري اص یو فرهنگ یخیتار لیاص
 لیخاص و شگرف توسط معمـاران اصـ وهايیبه ش یرانیا یمعمـاري سنت ربـازیاز د .باشـد یمـ
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 .را مشاهده نمود داريیالگوهاي پا ـتیتـوان رعا یاز آنهـا مـ اريیاجرا شده است که در بس یرانیا
-یرانیبـه شـهر ا یابیدر راستاي دست یکنون طیشرادر  داريیو علوم پا یرانیدانش معماري ا قیتلف

مگر با شـناخت  گرددیبه آن محقق نم یابیداشته باشد، که دسـت یینقش بسزا تواند یم یاسالم
دانش آن با  ـقیشهرسـازي و معمـاري و تلف نـهیدر زم داریتوسعه پا هیو اول ـهیضـوابط اصـول پا

 - یسنت هرسازيبه ش یدر جهت ده ینقـش مهم تواند یاصل م نیا تیکه رعا یرانیالگوهاي ا
جهـان از منظـر شهرسازي قرار  شرفتهیرا همگام با کشورهاي پ رانیو کشور ا دینما فایرا ا یاسالم
بـه  یـابیدر راسـتاي دسـت  یتالش داریاز الگوي پا ريیگ در مقاله مذکور هدف از ارائه بهره. دهد

 تیدر شـهر امروزي با رعا ـداريیبه شاخصهـاي پا یابیبر اساس دست  یاسالم - یرانـیشـهر ا
شهري باعث  نیچن جادیاي که ا به گونه باشد یم نیزم ـرانیا یضوابط و اصول معماري کهن و سـنت

 .گردد شان یزندگ طیشهروندان و تعلق خاطر به مح تیباال رفتن هو
 

 گیري نتیجه -7
در شهرسازي معاصـر باعث برهم زدن نظم و آرامش انسانها  الگوبرداري نامناسب از فرهنگ غرب

نه اي کهن و شـیکـه داراي پ رانیا نیهنر معماري در سرزم. است دهینظـام شـهري گرد ـبیو تخر
ارزشـمند  روجود آثا. همراه بوده است یاسالم -یرانـیباشد، همـواره بـا الگـوي خـاص ا یم یخیتار

با الگوهاي  یاز الگوهـاي شهرسـازي سنت اريیبس. باشند یمطلب م نیخود گواه ا یهمگـ یباسـتان
شـهر  ـداريیبـــه توسـعه پا یابیبلکـه در رونـد دسـت ستند،یمدرن نه تنها در تقابل و تضاد ن

 نیو همچن یفرهنگ راثیم و سـتیز طیشهري از لحاظ حفظ محـ داریتوسعه پا. گرندیکدیمکمـل 
 یو بـوم ـدیهـاي جد شـهیبا اند یخیهاي تار شهیتجارب و اند ـقیتلف قیشهري از طر تیحفظ هو

با مدرن، اصالح نظـام هـاي  یبـراي کـاهش مو انـع ارتبـاط روش هـاي سنت. ابدی یسازي تحقق م
 تـوان یحـال م. واقـع شـود وثرتواند م یم داریري از الگوهاي توسعه پاـیبـا بهـره گ یآموزشـ

در فرهنگ  شهیکه ر یرانیاز معماري ا ريیبر اساس بهره گ داریشهري پا یاذعان داشت، طراح نیچن
 یو تعلق خاطر در شهروندان م یمل تیهو جادینه تنها باعث ا مرز و بوم دارند، نیمردم ا تیو هو

مستلزم  داریبه توسعه پا یابیدست. ابدی یانطبـاق مـ یرانیا یزندگ ارهايیشود، بلکه با آرمانها و مع
 ازین ران،یمندي از آن در شهرسازي و توسـعه شـهري ا و بهره باشد یهاي آن م ا شاخصهب ییآشنا

منطبق  یرانیا یو فرهنگ زندگ طیبه گونـه اي که با شرا کند یم انیبودن الگوي توسعه را ب یرانیا
و موجب خلق بناها و  زندیرا رقم م یرانیا -یاصول سنت سبر اسا یامر، طراح نیا ـتیباشـد کـه ر عا

و اجـراي آن بـا بهـره  ـداريیالگوهاي پا ترعای .گردد یمـ ـداريیپا کـردیفضاهاي شهري بـا رو
آرما ن  جادیدر ا تواندیرا در خـود نهفته دارد، م داريیپا هاي یژگیکه خود و یاز معماري سنت ريیگ

 .دینما فایموثري ا شنقـ یاسـالم -یرانیشهر ا
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