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 چکیده

تداوم پایداری در یک مکان و به عبارتی تاب آوری یک سیستم نیازمند قابلیت هایی همچوون انعطواف پوذیری، انطبوای پوذیری،      

در شهرسازی ایرانی، چه  نی و ایجاد ظرفیت متناسب با نیاز کاربر در بنا می باشد.تغییرپذیری و کلیه اصولی که منجر به فرصت آفری

 .ی به نام تعادل روبورو هسوتیم  انامیم به طور اعم با پدیدهدر تک بناها و حتی اجزای آن و چه در آنچه اصطالحاً معماری شهری می

وی تأثیرگذار در معماری است، عامل دستیابی به یوک معمواری   تعادلی که ناشی از برابر شدن کلیه نیروها و متغیرهای مادی و معن

 .شودمعنایی و ماندگار در شرایط زمان و مکان خود است و منجر به طرح ریزی الگویی برای مدلی یک مکان پایدار می

مدل جدید از در تحقیق پیشرو سعی شده است با بیان مفاهیمی چون مکان پایدار شهرسازی ایرانی اسالمی،انعطاف پذیری به 

به مکان پایدار دست یافت و چگونگی انعکاس جهان بینی اسالمی را در ابعاد مکان پایدار نمایان ساخت در تحلیل های صورت گرفته 

بعد اجتماعی در پایداری و چگونگی مواجه با خاطرات جمعی در شهر اشاره شده است و در نهایت به عنوان خروجی تحلیل ها مدل 

 .ایدار با در نظر گرفتن تمام ابعاد ومولفه  ارائه گردیده استجدید از مکان پ

 کلمات کلیدی

 .یدار،مولفه، ابعاد، مکان پا یریانعطاف پذ ی،اسالم-یرانی: شهر ایدیواژگان کل

 

 مقدمه -6

انعطاف پذیری، انطباق پذیری، تغییرپذیری و کلیه اصولی که منجر بهه  

کاربر در بنها هتهتندا از    فرصت آفرینی و ایجاد ظرفیت متناسب با نیاز
ضروریات تداوم پایداری در یه  مکهان و بهه عبهارتی تهای آوری یه        

انعطاف پذیری در شهر ایرانهی در عملکهرد،   . شودسیتتم محتوی می
واههود داشههته ... ههها و سههااتار، ف،هها، اتییههات ف،ههایی و روابهه  آن 

مهل ااتمهاعی، شهرای  محیطهی و     طراحی پایدار از تعامل عوا[1].است

ههای  شود، آن چهه کهه ابلهب در حهوزه    ابداعات و فن آوری حاصل می
ی پایدار به عنوان یه  پهل   شود، متیر توسعهشهری نادیده گرفته می

بتهیاری از  . آوری و قوانین ااتمهاعی اسهت  مفهومی بین دو موضوع فن
پایداری آن کنند اما بیان می های اایر فق  ی  طرف معادله راانبش

ههای ااالقهی را بهرای ایجههاد    سهازد و ارز  دو را بها ههم بهرآورده مهی    

زیبهایی   -های انتانی مههم دانتهته و چشهم انهداز فرهنگهی      سکونتگاه

 [2].بخشد شناسی را بهبود می
از قبیهل ف،هاهای   )تعامل میان واحدهای ف،ایی منف  معمهاری  

مکهانی شهکل    -با ف،ای شهری در ی  انتجام ف،هایی  ...( متکونی و 

-یوستگی ف،ایی منجر مهی گیرد که به نوعی تداوم ف،ایی و نهایتاً پمی

لذا در چنین بینش فکری ای معماری و شهرسازی دو مقوله ادا . شود

ی که کلیه ااهتا   از هم نبوده بلکه کامال مکمل یکدیگر هتتند به نحو
در قالب سیتتمی انعطاف پذیر و پایدار به هماهنگی، تعهادلی و نهایتهاً   

سیتهتم پایهدار،    بنابراین شیوه اسکان را در قالب ی . رسندوحدت می
نماید و به ارائه یه  مهدم مکهان پایهدار     در بطن شهرسازی معرفی می

م پردازد براساس اههت دههی نگهر  معنها گرایانهه حهاکم، مفههو       می

پایداری فراتر از بعهد کالبهدی در اههت تعهالی روس انتهانی در بتهتر       
انعطهاف پهذیری و تعامهل گرایهی     شود و بدین ترتیب اامعه محقق می

اسههالمی در تمهامی سههطوس از املههه   -شهرسههازی ایرانهی   معمهاری و 
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ماحصل تفکر پایهداری  طراحی ف،اهای عمومی شهری سیالن داشته و 

لذا در شهر ایرانی بصورت . شوداست که در بطن شهرسازی حاصل می
انعطهاف پهذیری از   های  عمومی شهری بطور ااص، عام و طراحی ف،ا

صهه محهی ، معمهاری و ااتمهاع     نتایج دستیابی به مکانی پایهدار در عر 

 .است
ی شکل گرفته از آنجا که یکی از نمادهای هر تمدنی، واود مدینه

بینی حاکم بهر آن تمهدن   بر مبنای اصوم و ارز شهای منبعث از اها ن
ی های هویت دهنهده و تعریهک کننهده   باشدا یکی از نمادها و نشانهمی

گی شهرنشهینان و  تمدن اسالمیاواود شهر اسالمی به عنوان مکان زند
کالبد و ف،ای شهری هر تمدنی باید بها  . هایشان می باشدظرف فعالیت

تمهدن   تجلی کالبدی ارزشها و معارف اهانبینی حهاکم، معهرف هویهت   

مورد نظهر باشهد و بتوانهد اههل آن سهرزمین را در نیهل بهه آرمانههای         
 .[3]تمدنشان یاری رساند

ر حالی است کهه در شههرهای کنهونی ایهران، کهه متها ر از       این د
ی آاهر قهرن نهوزدهم مهیالدی اسهت      ها و تحوالت پس از دههدیدگاه

ههای زیتهتی همتهو بها محهی  و نیازههای       سااتار و ترکیب مجتمه  
شده و نوعی از ههم گتتهتگی و رشهد    ااتماعی و روحی انتان مختل 

که بدلیل ت،عیک در  شودی گتتته شهری دیده میناهمگون و توسعه

و ( روس، نفس و اتهم )تعامل سه اانبه اصوم و مبادی معماری ایرانی 
ههویتی، فقهدان   باشهد کهه بهی   کمرنگ شدن رابطهه درون و بهرون، مهی   

 .اشدیپیوستگی ف،ایی و نوعی از هم گتیختگی درآن مشهود می
الگوهای شهرگرایی ادید بری هرچند به تفکرات معماری ایرانی  

نتدی  شده است اما بطور کلی معیارهای شهرسهازی مهدرن    اسالمی -
بری تحت تا یر نگر  دنیای پتت مدرن کنونی است و ف،ای انتانی 

مکهانی آن کمرنهگ    -در آن به فراموشی سپرده شده و انتجام ف،ایی 

یتم کثرت در کثهرت اسهت کهه در آن چنهد     است، دنیای پتت مدرن
لتله مراتب و عدم طبقه بندی های مختلک، رد سگانگی در معنا، قرائت

- زند بنابراین قرابت چندانی با مبهانی فکهری معمهاری ایرانهی    موج می

بایتهت در کهاربرد اصهوم و معیارههای معمهاری و      اسالمی ندارد و مهی 

ت در کثهرت، دقهت بهیش    شهرسازی آن در اامعه ایرانی با تفکر وحد
 .تری لحاظ گردد

 ینظر یمبان -2

نه تحقیهق حاضهر، بهه بررسهی چهاچوی      مبانی نظری به عنهوان پشهتوا  
پژوهش در قالب بررسی مولفه ها و ابعاد مکان پایهدار پردااتهه اسهت.    

پس از بررسی اهان بینی اسالمی و رویکرد آن در شهرسازی  ارتبها   
تنگاتنگ بعد معنا در مکان پیدار و شهر اسالمی بیان گردیده است کهه  

اتب زنهدگی امعهی و حهس    می تواند اامعه پایدار از دیدگاه اسالم، مر

 را به ارمغان بیاورد.  ترین ااطرهح،ور و اصلی

 یدارمدل مکان پا -2-6

در شهرسازی ایرانی، چه در ت  بناها و حتی ااتای آن و چه در آنچهه  

ی به نام تعهادم  انامیم به طور اعم با پدیدهاصطالحاً معماری شهری می
ویها و ارگانیه    ههای پ این ااصیت متعلق به کلیه نظهام . روبرو هتتیم

تعادلی کهه ناشهی از برابهر     [4].اواهند پایدار بمانندمحی  است که می
مهاری  شدن کلیه نیروها و متغیرهای مادی و معنهوی تث یرگهذار در مع  

است، عامل دستیابی به ی  معماری معنایی و ماندگار در شرای  زمهان  

و مکان اود است و منجر به طرس ریتی الگویی برای مدلی ی  مکهان  
 .شودپایدار می

 [5]: مدل مکان پایدار و مولفه های سازنده )6(نمودار 

اسهالمی ،   -مدم مکان پایدار در معماری مبتنی بر سهنت ایرانهی   
 کالبد، معنا،)مدم چهار بعدی است که از ترکیب ابعاد چهارگانه محی  

شود و در قالب سیتتمی پایدار بهه تعهادم   حاصل می( فعالیت و محی 
راحهی  رسد و از این طریق نیروهای شهکل دهنهده کیفیهت کلهی ط    می

بدین ترتیب تفکر پایداری بهه   [6].شوند شهری ی  مکان استخراج می
عنوان ی  وسیله سیتتماتی  مادی، مفههوم معمهاری را نهه تنهها بهه      
سوی هنر سکونت بلکه به طرف هنر سکونت در طبیعت به ترتیبی که 

در ایهن  .[5]دههد بدون شناات طبیعت تعریفش دشوار باشد سوق مهی 
شهود، آن چهه   ی محیطهی توصهیک مهی   رویکرد اصوم طراحی آگاهانهه 

بهه   های آینده در دستیابیامروزه تحت عنوان عدم کاهش توانایی نتل
ای شهود ریشهه  ی پایدار مطرس مینیازهایشان به عنوان اصلی در توسعه
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ی و شهرسهازی  به استحکام تجلی وحدت در اامعه اسالمی در معمهار 

  .مبتنی بر سنت ایرانی دارد

 اسالمی بعد معنا در ارتباط با جهانبینی  اهمیت -2-2

همان گونه که همگان بر آن واقک اند تار و پود اهان بینی اسهالمی را  

تفکر، فلتفه و تامل تشکیل داده است به بیانی دیگر تمامی مفهاهیم و  
ا شاکله تفکر اسالمی را معانی به مثابه ذراتی به دور هم ام  شده اند ت

بنا کرده اند. از این رو تواه به بعد معنایی مکهان یکهی از مولفهه ههای     
کلیدی برای بیان مفاهیم شهرسازی اسالمی  می باشهد. الزم بهه ذکهر    
است که  ایجاد ی  مکان پایدار متتلتم به تواهه بهه تمهامی ابعهاد در     

 کنار یکدیگر )معنا، کالبد، محی  و فعالیت( است .
 : بعد معنا و چگونگی انعکاس آن درفضای شهری)6( جدول

عنا
د م
بع

 

 توحید

ی
هر
 ش
ی
ها
،ا
ی ف
اح
طر
در 
نا 
مع
س 
کا
انع

 
 نور

شکتههت  

 نور

استفاده از سطوحی کهه  

نور را مهنعکس کهرده و   

بهههه دیگهههر سهههطوس   

 تاباندمی

ت،اد نور 

 و سایه

کهارگیری تمهیهداتی   به

 بهرای شکتههتن نههور در 

 سطوس متنوع

تغییههههر ملمههههوس در 

سهههطوس، بنههها را بهههه   

مظهری از مراتهب عهالم   

 کندتبدیل می

فیلتهههههر 

کههههردن 

نور، نور و 

 رنگ

رنهگ  حق به نوری بهی 

شهود و الهق   تشبیه می

 ای رنگینبه آبگینه

در تههههاریم معمههههاری 

متهههلمین، از عبهههور و  

فیلتر شدن نور از ارسی 

-مهای چهوبی و شیشههه  

 های رنگی

وحهههههدت 

 واود

 تجلی

تتهههههبی  

 مواودات

ههههای ارز 

 هندسی

هندسه و 

 تناسب

رمتگشایی و کشک قدر 

و ورود بهههه بوسههههتان  

معرفهههههت اد و ادرا  

 صفات الهی

هندسه و 

 نظم

آنچهههه کثهههرت را بهههه 

سهازد،  وحدت مبدم می

واههود قههدر و تههوازن    

 است( تقارن و تناسب)

  

تفکهههههههر 

درآیههههات  

الههههههی و 

نظهههههههم  

 آفرینش

الگههههوی 

هندسههی 

 مرکتگرا

اسههههتفاده از الگههههوی  

سههی هماهنههگ در  هند

ااههتا و کلیههت بنههها و   

ف،ههههاهای داالههههی و 

اارای، در نمود بصری 

 وحدت و ح،ور اداوند

گیههری از هندسههه بهههره

مبتنی بر دایره، ویژگهی  

پههههذیری و گتههههتر 

 مرکتگرایی

حرکههت در 

اهههههههان 

 مادی

 نماد و رمت
از منظر معناگرایی، عالم سرتاسر رمت 

 : عدد، اشکام، رنگ هاو نماد است

واههههههوه  

سهههههلو  

انتههههههان 

 عارف

افتایش ف،ا 

و کههههاهش  

ماده، سبکی 

 و شفافیت

یکههی از نتههایج اصههلی متههافیتیکی    

، اهمیههت معنههوی ف،ههای  «توحیههد»

 االی است

ف،ای االی، یکهی از ابتارههای مههم    

 ایجاد شفافیت در ف،ا

 انعکاس

استفاده از ااصیت انعکاس عناصهری  

ینه در واق  با استفاده از چون آی و آ

ااصیت انعکاس در ف،اها و بناههای  

مفههوم امتهداد و    تهوان بهر  شهری، می

 .عالم مثام تثکید نمود

عناصههههههر  

طبیعههت در 

ف،هههههههای 

 معماری

بها م،همون    ههایی موتیهک  از استفاده

طههور بیههر متههتقیم در  طبیعههت بههه

 تتیینات و اتییات بنا

 نمکا حس و جمعی خاطرات یرابطه بررسی -2-3

 بهه  و تعلهق دارد  آن بهه  کهه  گرددمی باز اایی به هرکس که گویندمی
این  اگر. دارد تعلق آن که به برود اایی به دارد میل انتان دیگر تعبیر

 یافهتا  ح،ور آن در یا بازگشت آن به باید  که اایگاهی یا مکان تعلق،
 بهی  و بربهت  احتهاس  انتهان  گهرددا  انتخهای  یا تصور شود اشتباه به

 منجهر  قلمرو، ی  بر . دوام سلطه[7]کرد اواهد گمگشتگی نی واانما

 شود.می آن شدنِ نتیجه درون دانتته تعلق در افتایش حس به
 زمینهه  نه تنها ف،ایی چارچوبی عنوان به مکان کلی، بیان ی  در

 امعهی  اهاطرات  حفظ به بلکه کند،می فراهم را ااطره و رویداد وقوع
 ف،هایی  تصهاویر  گیهری شهکل  بهه  ف،ها،  ی  در رویداد وقوع. انجامدمی

 معنها  ف،ا به رویداد این سو دیگر از. انجامدمی گروه اع،ای برای ذهنی
 مکهان  ایهن  اینکهه  بهرای  حام. کندمی تبدیل مکان به را آن و بخشیده
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 گهروه  مجهدد  راوع نیازمند هد،د ادامه اویش حیات به و شده تثبیت

 تداعی مکان که کرد اواهد مرااعه مکان به صورتی در نیت گروه. است
 وقهوع  سهاز  زمینهه  گهروه،  مجهدد  راوع. باشد امعیش ااطرات کننده

. نمهود  اواههد  تهر بنهی  را مکهان  معنهای  که گرددمی تازه رویدادهایی

اهاطره   و مکهان  گهروه،  آن در کهه  گیهرد مهی  شکل های چرخ بنابراین
 .نیازمندند یکدیگر به بقا و تداوم برای امعی

جمعی در یک پذیری و خاطرهانعطافرابطه  -2-4

 پایدارمکان

 گیهرد  قهرار  مهدنظر  ااطره امعی و مکان میان رابطه در بایتتی آنچه

 بها  را اهود  و بوده "پذیرفانعطا" بایتتی ااطره وقوع مکان که آنتت
 ایهن  در تنهها . دههد  تطهابق  زهتها  رویهدادهای  و زمان از ناشی تغییرات
 گهرو  و هها نتهل  تمامی برای ایااطره مکانی به مکان که است صورت

 شد. اواهد تبدیل هها

 نحوه شکل گیری خاطره جمعی: (2)نمودار

نقش مولفه های مکان پایدار درشکل گیری  -2-5

 شهر انعطاف پذیر ایرانی 

ایرانی  یشهرسازتعامل گرایی ( مدم مکان پایدار)براساس مدم حاصل 

عملکهردی،   ی کیفیهت توان برآینهد چههار نیهرو مهلفهه    اسالمی را می -
زیبهایی شهنااتی، کیفیهت اقلیمهی و نهایتهاً کیفیهت        -کیفیت تجربی 

که در ادوم زیر بهه ارائهه مفهاهیم     حفاظت زیتتی نتیجه گیری نمود
 کلیدی آنها پردااته شده است.
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مولفه 

تجربی 

زیبا 

 شنااتی

های ادراکی، شهنااتی و ترایحهات محیطهی افهراد در     به دریافت

 تلقی می شودقبام ف،اهای گوناگون 

که در  است بر ویژگی های ارتباطی نیت داللت می نمایدبه عالوه 

 این نظام رابطه ای تناق،ی هم واود دارد  

ی ارتبا  و نظم حاکم بر روابه  در نهایهت منجهر بهه     تعیین الگو

 .گرددسازماندهی ف،ایی می

انتقههالی در  یارتبهها  دهنههده اتصههام دهنههده از طریههق حههوزه  

 .سازماندهی ف،ائی داالت می کند

بنابراین اگر نقش تث یرگذار ف،ای بینابین در هر شهرای  و از ههر   

بهروز  طریق کهم رنهگ و یها بیرنهگ شهود، متهتقیما منجهر بهه         

ااتالالتی در سازماندهی ف،ائی مجموعه شهده و از ایهن طریهق    

موابات بحران هویتی و به تب  آن از بین رفتن ااطرات امعهی  

 .در مجموعه را فراهم می نماید

مولفه 

 اقلیمی

باشهد، در ایهن راسهتا    در برگیرنده مقوالتی چون تنظیم اقلیم می

ههای رنگهی،   ههای مشب  با شیشه سطوس پر از شکتتگی، پنجره

ف،اهای پشت به آفتای، واود ف،هاهایی نظیهر سهردای و تهاالر،     

ی در بنا نظیر بادگیر و کهاله فرنگهی، واهود حهو  آی و     عناصر

همگههی پاسههخی در اهههت   ... دراتههان در حیهها  مرکههتی و  

 پاسخگویی به نیازهای آسایشی

مولفه 

)عملکردی

بعد 

بعد+کالبد

 (فعالیت

رسی سهل و مناسب پیاده هها و  در برگیرنده تثمین حرکت و دست

 ها به مراکت ااذی شهریسواره

های فعالیت از طریقضامن سرزندگی و بنای تجربه ف،ایی شهر 

دیگر همچون تفری  بیرفعام، تماشای مردم و مراسهم گونهاگون،   

  ...بذا اوردن و گفتگو ، روزنامه اواندن، مالقات با دوستان و 

مولفه 

حفاظت 

زیتت 

)محیطی

بعد 

تیتتم اک

 (بعد معنا+

ر رابطهه  د... چگونگی استفاده از مناب  طبیعی اعم از زمین، آی و 

 های شهریبا طرس

بهه عنهوان     عناصر مصنوع و عناصهر طبیعهی  شبکه شهری شامل 

ابتارهای هویت دهنده و نقها  عطفهی در شههر کهه بها سهازمان       

از شههر و اوانهایی    ذهنیایجاد ااطره موابف،ایی ااص اود 

 شوندمی  آن

متشکل از ااتا  و عناصر و اصوم و قهوانین   ) بندى طبیعتطبقه

قوانین حهاکم  "و "کالبد"در دو گروه  (و زمینه هاى اصلى متفاوت

  "بر کالبد

 تتجزیه، تحلیل و جمع بندی مباحث  -3

بخش مهمی از ادرا  زیبایی یعنی ادرا  معنها، نشهانه هها و نمادهها،     

انهد،  شناسهی وااهد اهمیهت اهاص     عالوه بر آنکه در ترایحات زیبایی
-هویت. مردم با مکان نیت می باشندمشخص کننده اصوصیات ارتبا  

مکان به عنوان یکی از راه های ارتبها  بهین انتهان و مکهان از طریهق      

ی تهاریخی، اهاطرات امعهی، نهوع و ماهیهت فنهاوری       فرهنگ، سابقه
ههای  ساات، عملکردها، نشانه ها، فرم ها و نمادهای شهری و ویژگهی 

 . [8]بصری و کالبدی ادرا  می گردد
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است چهرا کهه   در ارتبا  انتان با گهذشته اههمیتى در اور تواه 

گذشته یکى از لحظات تاری  و بحرانى حیات  از انتان احتاس انقطاع
و در اهت رهایى از این بحران و ظلمت است کهه انتهان    است بشرى

یکى « دارد آن را تمایل به احتاس ریشه داشتن در گذشته و ارتبا  با

د، عینهى تجتهمى پیهدا کنه     از آرمهان هاى معقوم ما که اگر در اهان
زبیایى را بواود مى آورد، عبارت است از احتاس پیوستگى با گذشته و 

 . [9]آینده 
 ده زمههینه و عامهل ظههور   عناصر تذکر دههن با تماس: مذکِّر بودن

هاى شهودى است به ایهن ترتیهب کهه    ح،ورى و شکوفایى دانش علم
و احیهاى اهاطره ههاى     "فطهرى "تهبیین مههطالب   بهه تذکر انتان را

  .نمایداویش هدایت مى درونى

آ هار  “و ” عوامل طبیعهی “عوامل تذکردهنده و یادآور، در دو گروه 
سهاات حاصهل   آ هار انتهان  . ندبنهدی هتهت  قابل طبقهه ” سااتانتان

ههای هنهری در   های هنری هتتند که به صورت آ ار و یا شیوهفعالیت
 انیاً، براهی  . گیرندقرار می ف،اها و سیمای عمومی شهر مورد استفاده

ااطره مردمان ی  شههر  هایی هتتند که در فرهنگ و نمادها و نشانه
. شهوند تهذکر مهی  هایشهان م نقش بتته است و آنان را به اصوم و ارز 

هها و آدابهی   توان از ف،اهایی نام برد کهه اهاص برپهایی آیهین     الثاً، می

تذکردهنهده هتهتند، و   ها، هتتند،که هم در حین برپایی آدای و آیین
هم این که در فاصله دو برپایی آیین، مردمان را بهه آن آیهین اهاص و    

 .شوند مبانی آن متذکر می
بل تصور براى انتان زمانى و مکانى قا عهالى ترین هدف و یا مرتبه

است که بتواند در آن با اهالق اهویش ارتهبا  برقهرار نمهوده و یها در    
 [9]. مح،ر او قرار گیرد

 اسالم دیدگاه از پایدار جامعه -3-6

پدیده های ااتماعی در مدتی که باقی هتتند حتمها بایهد بها اواسهته     
بدین معنی که یا اود آن پدیهده هها اواسهته    . های بشر تطبیق کنند 

نده اواسته های بشر بهوده باشهند یعنهی یها     و یا تامین کن: بشر باشند
را بخواهد، از عمق بریته و فطرتش آنها را بخواهد، و  باید بشر اود آنها

-انتان از عمهق بریهته آنهها را نمهی     یا باید از اموری باشند که هرچند

اواهد و اودشان مطلوی طبیعت بشر و هدف تمایالت بشر نیتتند اما 
وسیله می باشند، یعنی وسیله تامین اواسته های اولیه بشر می باشهند  

 . ی آورندو حااتهای او را برم
.  هها واهود دارد  اواسهته  طیهک از در میان اواسته های بشر دو 

، (بیهر فطهری  )و اواسته های بیرطبیعی(فطری)های طبیعی اواسته
اواسته های طبیعی آن چیتهایی اسهت کهه ناشهی از    . یعنی اعتیادی 

بشر است، ی  سلتهله امهور اسهت کهه ههر      ( فطری)سااتمان طبیعی

اواهان آنهاست و رمت آنها را هم هنوز  بشری به مواب آنکه بشر ست

به تحقیق  مثال بشر عالقه مند. کتی مدعی نشده که کشک کرده است 
و کاو  علمی است، همچنین به مظاهر امام و زیبایی عالقه دارد، به 

امور طبیعی مانند امهور  . همدردی و ادمت به همنوع عالقه مند است 

لذا به عقیده حکمای اسالمی . [01]بیرطبیعی قابل تر  دادن نیتت 
عهه  مثل بری که اام) دوام پیدا نمی کنند( بیر فطری)امر بیرطبیعی

حوم تمایالت نفتانی شکل میگیرد مثل هواداران ی  تیم فوتبام کهه  
باشهد قابهل بقها    ( فطهری )بلکه تنها اریانی که طبیعی(بیر پایدار است

ان پایدار ،ف،اها اگر بر اساس فطرت در طراحی مک. ،دوام و پایدار است 
و اواسته حقیقی انتان شکل گرفته باشد بقا پیدا اواهدکرد ا و هرگت 

 .طوم تاریم ، گذشت زمان آن را کهنه و بی رنگ نتااته است در 

 ااسهتگاه متکی به مبهانی الههی، ارکهان و    در ی  ااتماع اصیل و 
گرایهی و  عنویهت کننده روابه  ااتمهاعی، معنویهت، م   همه اصوم تنظیم

این در حالی است که اوام  دنیای معاصهر، عمومها   . گرایی استآارت
تًنههها بهها قههوانین مههدونِ اعتبههاری اداره میشههوند کههه مههدام در حههام    

 .[11]تغییرهتتند

 مراتب زندگی جمعی -3-2

ههایی  توان دارای طبقات، مراتب و الوهمد نظر را می” زندگی امعی“ 

صورت انفرادی در ها، فعالیت و ح،ور مردم به یکی از این الوه. دانتت
یکدیگر استا مثل ها به صورت مجتا از ف،اهای عمومی و انجام فعالیت

یها  الوه دیگر، ح،ور انفرادی . کنندف،ایی که مردم در آن حرکت می
بهدون نیهاز بهه    یافته و امعی های سازمانگروهی مردم و انجام فعالیت

ها و آشنایی و حتی تعامل نتدی  با یکدیگر استا مثل شرکت در آیین

شارکت مردم در ف،اها و م( یا فردی)ح،ور گروهی . مراسم و اشن ها
دهنهد مثهل ح،هور    گهروه اهاص انجهام مهی    هایی که همان در فعالیت

بدر و یا ام  دوستان در پار  ها یا ایام ااص، مثل سیتدهها و اانواده
ههای  ح،ور مردمان به صورت گروهی و فردی و مشهارکت در فعالیهت  

ح،هور گروههی یها    بنابراین، اولین ویژگی زندگی امعهی،  . امعیدسته
امعی هایی به صورت فردی یا دستها و انجام فعالیتفردی در ی  ف،

که متاحمتی برای دیگران ایجاد نشهود و  ای در همان ف،استا به گونه
بهه نظهر مهی رسهد     .[11]تلقی کنهد ” ام “ناظر، امعیت حاضر را ی 

له مراتب قلمرو انتانی در ف،های  بع،ی از مراتب زندگی امعی با سلت

ی مطابقت داشته که از طریق ایهن همهانی بها آن فعالیهت باعهث      شهر
 .شودافتایش حس تعلق به مکانی می شود که آن فعالیت انجام می
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 خاطره تریناصلی و حضور حس -3-3

ترین صفت عالی ترین کتابی که سخت ح،رت احدیّت است،ذکر اصلی
ربو  به انتهان  ترین ویژگی همه موضوعات مبودن است،بنابراین اصلی

ههای  ها و دریافتحس حظور برآیند حس.ااصیت تذکر دهی آنهاست
ها ر او به ارز با تکیه برانتانیّت انتان یادآو.شودوی از محی  تلقی می

و البتهه کنتهرم و ههدایت و راهبهری برایهت      )و اصهوم معنهوی و الههی    

بیهدار   ایفای نقش کنند و به او احتاس ح،ور رو القا نمایند و او را(وی
متذکر بودن انتان را که حاصل آن،بیداری و آگاهی .و هشیار نگه دارند

وان ته و اود آگاهی و احتاس ح،ور انتان در مح،هر الههی اسهت،می   
ساز رشد ایمان و انجام عمل صال  او و عامل وصولش بهه حیهات   زمینه

،و آن را به عنوان اصلی بنیادین حیات معقوم و (97:نحل)طیّبه دانتت
اصلی که در هر حالتی ،بهاالترین و برتهرین میهتان    .ی مطرس کردانتان

آگاهی انتان را نتبت به هر عمل و هر موضوعی برای انتان به ارمغان 

زمان،مکههان ، ایههن اصههل ،آگههاهی انتههان را نتههبت بههه     . وردآمههی
ترین سط  در پی داردابه تبه   عالم،اامعه،هتتی و نیت اود ،در عالی

تهرین راه بهرای حیهات و    توانهد مناسهب  مهی  این آگاهی است که انتان
 .هایش برگتیندفعاّلیت

ترین تبعات رابطه انتان با زمان، موضهوع تهاریم بهه    یکی از اصلی
گیرند،و در احراز هویّت و هاست که در طوم زمان شکل میااطرهویژه 

ی انتان که ترین ااطرهاصلی.کنندهای انتان ایفای نقش میبروز رفتار
اهاطره مشهتر  و امعهی    )فرامو  شود و باید راهنمای او باشدنباید 

تفویض امانت الهی به انتهان اسهت و عههدی کهه     ی ااطره(متلمانان

بتته است که ات او نپرسهتیدو از شهیطان پیهروی     ادای سبحان با او
 (.61-62: و یس 72:احتای)کنید

 نتیجه -4

اگهر شههر را متناسهب و    . در انتها ذکر چند نکته االی از لطک نیتهت 
همرا با اهل آن بدانیم ا شهر و ف،ای شهری ،در مقایته با اهل شهر ، 

ت اوم حال.شودبه دو صورت ،دگرگون،متحوّم ،م،محل و یا متکامل می
شیوه زیتت مردمان است و حلت دوّم،به دنبام تغییر نگهر   تغییر در 

بازاوانی و باز زنده سازی اصوم و .انتان به اویش،شهر و طبیعت است
معیارهای الق آ ار در تمدن های مختلک، نیازمند برقراری اشهتراکاتی  

چارچوی فکری اامعه معاصر تحقیق و مبانی نظری آن مکتب یها   بین

 .ستتمدن ا

 : مدل مکان پایدار و مولفه های سازنده(3)نمودار
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 تعاریک، مبانی،) شهری فضای طراحی و تحلیل ،،محمدزادهنقی [7]

 .1392 دانشگاهی، اهاد انتشارات سازمان انتشارات ،تهران ،(هاشیوه و معیارها

 هویهت  فصلنامه ،مکان هویت و زیبایی ارزیابی بهناز،زاده،امین [8]

 .1389 ،14–3 صص ،5   شهر،

   دینهی،  هنهر  ماهنامهه  ،کعبه شناسی زیبایی ،،محمدزادهنقی [9]

 .1383 ،128–71 صص ،19

 ،تههران ،بشور  زنودگی  در غیبوی  امدادهای ،یمرت،ه ،مطهری [11]

 .1367 صدرا، انتشارات

 دان، راه انتشارات ،تهران ،شهری طراحی اصول ،،محمدزاده نقی [11]
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