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هاي شرحی بر اصول و قواعد شهرسازي بومی در ارتباط با نظریه
 معاصر شهرسازي

  
  

  ***نوید پورمحمدرضا**/ مهدي تحصیلدار/ * یمحسن حبیب                

  01/08/1390                                                                                                                                                  :تاریخ دریافت مقاله
  22/08/1390                                                                                                                                                  :تاریخ پذیرش مقاله

  چکیده
از یک سو، مکتب . است) اسالمی -ایرانی (هدف اصلی نوشتار حاضر نیل به تصویر و تصوري بیش و کم روشن از اصول و قواعد شهرسازي بومی 

عنوان نمادي از شهرسازي بومی معرفی گردیده و شرح ، در تاریخ معماري و شهرسازي ایران، بهدلیل تبیین روشن و دقیق مضمونیشهرسازي اصفهان به
هاي معاصر شهري نمادي از نظریه ۀبه مثاب )(Urban Village» هاي سازمند شهريهسته«و » نوشهرگرایی«و بسط یافته است، و از سوي دیگر دو جنبش 

ترین منابع مکتوب مرتبط با موضـوع،  در هر بخش، در کنار مروري بر برخی از مهم. اندرند، بازخوانی شدهو روستایی، که ریشه در انگاره پایداري دا
در انتها . ندهاي هر مکتب ارائه و در صورت لزوم با یکدیگر مقایسه گردترین اصول و آموزهاي از مهمسعی گردیده در قالب جداولی مشخص، سیاهه

  و » نوشـهرگرایی «هـاي  هـاي جنـبش  هـا و مشخصـه  بـا مؤلفـه  ) هاي بومیآموزه(ي مستخرج از مکتب شهرسازي اصفهان هاآموزه نیز، از طریق مقابلۀ
هـاي  ها مورد تحلیل قرار گرفته و بـر مبنـاي چنـین قیاسـی، آمـوزه     ، افتراقات و اشتراکات میان آن)شمولهاي جهانمؤلفه(» هاي سازمند شهريهسته«

هاي پژوهش نشان از آن دارند که میـان  یافته. است اصول و قواعد شهرسازي بومی در قالب بیست محور ارائه گردیدهپیشنهادي نوشتار تحت عنوان 
، تمایزهایی » هاي سازمند شهريهسته«و » نوشهرگرایی«هاي معاصر شهرسازي، باالخص هاي مکتب شهرسازي اصفهان و اصول و قواعد نظریهانگاره

هاي شهرسـازي  در واقع تحلیل قیاسی این دو جریان، بیش از آن که مبین تعارض و ناهمخوانی میان ویژگی. ر وجود داردشماهایی بیاندك و قرابت
چـون  گو این که در ارتباط با موضوعاتی هـم . شودشمول شهري باشد،  قرین و همسو بودن این و آن را یادآور میهاي معاصر و جهانبومی و مؤلفه

 تر حکایت از آن دارد که ریشۀشود، نگاهی دقیقتمایزاتی میان این دو جریان مشاهده می... و » فشردگی بافت«، »زمان سفر«، »تحمل و نقل و ارتباطا«
زا، بنا به مقتضیات و شرایط زمانه و با عطف بـه زیسـت   گردد؛ به بیان ساده، این مصادیق تناقضهاي مذکور باز میزمانی جریانها به ناهماین تفاوت

در مقابل ریشه داشتن ذات مفهـوم پایـداري در   . اندعنوان چالشی جدي مطرح نبودهان ایرانیان عصر صفویه، هرگز در مکتب شهرسازي اصفهان بهجه
هاي بسیاري میان جریانات معاصر شهرسازي و مکتب شهرسازي اصفهان گیري قرابتشکل سازماقبل مدرن، زمینه -هاي شهر سنتی ها و ویژگیسویه

هـایی از  اند براي استخراج اصول و قواعد شهرسازي بومی؛ اصولی که از یک سو سر در درون دارند و رگـه این تشابهات محملی مناسب. ده استش
هـاي مکاتـب معاصـر    هـا و مشخصـه  هاي مکتب شهرسازي اصفهان را در خود دارند و از دیگر سوي نگاه به بیرون دارند و پژواکـی از مؤلفـه  آموزه

  .تواند در برگیردهاي شهري نیست، بلکه روستا و قلمروهاي روستایی را نیز میحوزه شمول این اصول، تنها، شهر و عرصه. کنندي را بیان میشهرساز
  .هاي سازمند شهري، شهرسازي بومیپایدار، نوشهرگرایی، هسته ۀمکتب شهرسازي اصفهان، توسع :واژگان کلیدي

    .استاد دانشکده شهرسازي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران  *
  .هاي بنیاد مسکنکارشناس ارشد شهرسازي، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران و مدیر کل دفتر امور فنی و تهیه طرح **

  .ا، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد شهرسازي، پردیس هنرهاي زیب*** 
است که در معاونت عمران روستایی بنیاد » ) اسالمی-ایرانی(اصول و معیارهاي معماري و شهرسازي بومی « این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی  -

از سرکار خانم فرزانه  بدین وسیله نویسندگان مراتب قدردانی و تشکر خود را. تهیه و تدوین گردیده است 1389-90مسکن انقالب اسالمی در سال 
  .دارنداند، اعالم میجالیر، کارشناس محترم معاونت که در تهیه طرح مذکور همکاري داشته
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  مقدمه 
  

 -مشخصاً قرن نـوزدهم مـیالدي   -پایداري، که در ابتدا 
هاي میانی قرن اي ذهنی ظهور کرد و در سالچون ایدههم

هـاي اجتمـاعی،   نظري و در قالب سـویه  بیستم، در حیطۀ
فراگیر گردید،  به مفهومیمحیطی، بدل اقتصادي و زیست

طـرح در   سرانجام در دو دهۀ پایانی قرن بیستم به واسطۀ
ــین  ــامع ب ــت    مج ــی یاف ــور عین ــمیت و تبل ــی رس الملل

.(Wheeler, 1998) پایدار  ۀبحث پایداري در قالب توسع
گزارش برانت «از طریق گزارش موسوم به  1987در سال 

یون کمیسـ «توسـط  » مشـترك مـا   ةآیند«تحت عنوان » لند
طور رسـمی در دسـتور   به» جهانی محیط زیست و توسعه

، در 1992چنـین در سـال   هـم . کار سیاسـی قـرار گرفـت   
اجالس سازمان ملل در شهر ریـودوژانیرو تحـت عنـوان    

 178اجالس سران زمین، سندي در همین رابطـه توسـط   
انتشـار  » 21دسـتور کـار   «عنوان کشور به امضا رسید و به

بور تمام کشورها مکلف به تـدوین  بر طبق سند مز. یافت
هاي استراتژیک و عملی جهت اجراي مفاد دسـتور  برنامه
در مقیاس ملی کشور خود تحـت عنـوان دسـتور     21کار 

  ).1379گلکار، (گردیدند  21کار محلی 
 ۀچـون توسـع  ایداري در قالب ترکیباتی همپاز این پس 

ي ، بارهــا و بارهــا، از ســو...پایــدار، شــهرهاي پایــدار و 
هـاي رسـمی   ها و محافل علمی و نیـز سـازمان  شخصیت

، 1990 ۀخصـوص در دهـ  تعریف شد و بدین ترتیب، بـه 
ادبیــاتی غنــی از تعــاریف، مفــاهیم و ترکیبــات مشــتق از 

ــت ــرانس  . پایــداري شــکل گرف ــال در کنف ــوان مث ــه عن ب
URBAN 21 ) تعریـف زیـر بـراي    ) 2000برلین، جوالي

ارتقـاء کیفیـت   : شـهري پایـدار ارائـه شـده اسـت      ۀتوسع
محیطـی،  هـاي زیسـت  مؤلفـه بـه  زندگی شـهر بـا توجـه    

فرهنگی، سیاسـی، نهـادي، اجتمـاعی و اقتصـادي بـدون      
  .هاي آیندهایجاد تنگنا براي نسل

هــاي مطروحــه در انگــاره تــرین آمــوزهیکــی از مهــم 
پایداري، توجه به گذشته و شهرهاي سـنتی اسـت؛ یعنـی    

زیست مردمان  ةن و شیومد نظر قرار دادن شهر ماقبل مدر
مفهـومی   ،رسد که پایدارينظر میدر روزگاران گذشته؛ به

) چه شهر و چه روستا(جدي در اجتماعات ما قبل مدرن 
هـا و  شاید به همـین دلیـل اسـت کـه جنـبش     . است بوده

گـر  مکاتب معاصر شهري و روستایی، که هر یـک تجلـی  
هـاي  آرمان اند، بخشی ازپایداري ةهایی چند از انگارسویه

خود را در بازآفرینی و البته معاصرسازي برخی از وجـوه  
  هاي شـهر سـنتی و اجتماعـات قـدیمی جسـتجو      و لمحه

هاي معاصر شـهري و  کاوش و بازخوانی نظریه. نمایندمی
در ایـاالت متحـده    1»نوشـهرگرایی «روستایی ، از جنـبش  

در  2»هـاي سـازمند شـهري   هسته«آمریکا گرفته تا نهضت 
هـا،  ستان، حکایت از آن دارد که تمـامی ایـن جنـبش   انگل

ــده    ــاز زن ــازآفرینی، ب ــوداي ب ــم، س ــیش و ک ــازي و ب س
معاصرسازي کالبد و محتواي زندگی شهري مطروحـه در  

  .شهرهاي ما قبل مدرن را در سر دارند
هاي مذکور، البته یکسویه نیست؛ بدین معنا کـه  گرایش

نهفتـه در   هـاي تمایل مکاتب معاصر شهرسازي به ویژگی
شهر سنتی، خود، بر ایـن امـر داللـت دارد کـه شـهرهاي      

 ةهـاي بـارزي از انگـار   سنتی و بومی هر منطقه نیز جلـوه 
انـد؛ گـو ایـن کـه بسـیاري از      پایداري را در خـود داشـته  

ــی ــاعی  ویژگ ــی، اجتم ــت محیط ــاي زیس ــادي  و ه اقتص
. پایدار هستند ۀتوسع ۀشهرهاي سنتی یادآور ابعاد سه گان

توان اذعان داشـت کـه ارتبـاط میـان     رهگذر می از همین
/ هاي نهفته در شهرسـازي بـومی   مفهوم پایداري و آموزه

هـاي متکثـر   تأمل بر سویه. سنتی، ارتباطی دو سویه است
پایـداري در معنـاي    ةانگار ةدهندشهرسازي بومی، بازتاب

هـاي  پایـدار و مکاتـب و جنـبش    ۀدقیق آن است و توسع
راه نیل به اهداف و راهبردهاي خـویش   متأثر از آن نیز در

هـاي  جـدي بـه برخـی از اصـول و آمـوزه      نیازمند توجه
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تردیـد بازگشـت بـه چنـین     شهرسازي بومی هسـتند؛ بـی  
هایی نه از سر تکرار و تقلید، که بـراي روز  اصول و آموزه

  .هاستآمد کردن آن
رو در مســیر جســتجوي اصــول و قواعــد مقالــه پــیش

زمـین، بـه نـاگزیر و بـا عطـف بـه        شهرسازي بومی ایران
هـاي  هـاي برخـی از نظریـه   منطق فـوق، اصـول و آمـوزه   

معاصر شهرسازي را نیز مـورد کـاوش و بازکـاوش قـرار     
بخـش اول  : شـود مقاله در پنج بخش ارائه مـی . داده است

دو جنبش بسیار  ۀهاي معاصر شهرسازي را از دریچنظریه
مـورد  » هريهاي سـازمند شـ  هسته«و » نوشهرگرایی«مهم 

گزینش این دو جریان به دو دلیل مهم . دهدمداقه قرار می
صورت گرفته است؛ نخست آن که به اسـتناد بسـیاري از   

برتـر از   ايمنابع و مقاالت مکتوب، دو جریان فوق نمونه
گردنـد، بـه   شهري پایـدار محسـوب مـی    ۀمصادیق توسع

هـاي یـک شـهر    روشـن اي که بخش اعظمی از سایهگونه
ایـن دو جنـبش قابـل     ۀاز منظـر و زاویـ   ،اي پایـدار هنمون

 ۀردیابی است و دلیل دیگر آن که حـدود و ثغـور و دامنـ   
نفوذ این دو جریان به حدي بسیط و گسـترده اسـت کـه    

هاي بسیاري را با دیگر مکاتب معاصـر  تشابهات و قرابت
، شـهر  4، شـهر سـالم  3چون رشـد هوشـمند  شهرسازي هم

بنـابراین در بخـش اول، ابتـدا    . ازدسعیان می... و  5فشرده
 ۀتوسـع «و دو الگوي مهم آن، یعنی » نوشهرگرایی«جنبش 

توسعه بـا محوریـت   «و  (TND) 6»واحد همسایگی سنتی
  ، و ســپس نهضــت  (TOD) 7»حمــل و نقــل عمــومی  

. گیرنـد مورد بررسی قرار مـی » هاي سازمند شهريهسته«
ــات و   ــناخت افتراقـ ــناخت و بازشـ ــش دوم، شـ در بخـ

هـاي مـذکور، هـدف اصـلی بـوده      اکات میان جنبشاشتر
اي تطبیقـی، ابتـدا افتراقـات    ، با مقایسهتهجاین به . است

طـرح و   ،ها بر مبناي معیارهایی مشخصمیان این نهضت
  هایی بـیش و کـم مشـترك در میـان     سپس اصول و آموزه

  .گردندها نیز معرفی میآن

زي هاي شهرسـا بخش سوم به بازخوانی اصول و آموزه
ترین بیان کالبدي آن، استوارترین و ظریف ۀبومی از دریچ

در ایـن  . یعنی مکتب شهرسازي اصـفهان اختصـاص دارد  
هاي راهبردي و اصول و قواعد بخش نیز سعی شده آموزه

اي مـوجز و خالصـه طـرح    دستوري این مکتب به گونـه 
هـاي  در بخش چهارم، تحلیلی قیاسی میان انگـاره . گردند

هـاي معاصـر   اصـفهان و اصـول آمـوزه    مکتب شهرسازي
هـاي  باالخص نوشهر گرایی و هسـته (شهري و روستایی 

مـراد اصـلی از ایـن    . صورت گرفته است) سازمند شهري
هاي میان این و آن بوده بخش استخراج تمایزات و قرابت

کلـی، بـا عطـف بـه      ۀنتیج بخش پایانی نیز به مثابه. است
هـاي  ل و آمـوزه هاي قیاسی صـورت گرفتـه، اصـو   تحلیل

  .دهدپیشنهادي نوشتار را در قالب بیست محور ارائه می
الزم به یادآوري است که اصول و قواعـد مطروحـه در   

  هــاي شــهري را هــدف قــرار ایــن نوشــتار، تنهــا، عرصــه
  انـد، بلکـه در قلمروهـاي روسـتایی نیـز از قابلیـت       نـداده 
ول جا که منطق حصـ از آن. سازي و اجرا برخوردارندپیاده

قواعـد شهرسـازي بـومی، در نوشـتار حاضـر، مبتنـی بـر        
هاي شهر و روسـتا در کنـار   ملحوظ داشتن توامان ویژگی

توان اصول و قواعد شهرسازي یکدیگر بوده است، لذا می
بومی را به مثابه اصولی راهنما هم براي شهر و هم روستا 

و » مکتب شهرسازي اصفهان«منطق گزینش . شمار آوردبه
هـاي سـازمند   هسـته «و » نوشهرگرایی«ي معاصر هاجنبش
زیـرا از   .نیز، در همین راستا صورت گرفته اسـت » شهري

سویی، مکتب شهرسازي اصفهان با محوریـت قـرار دادن   
در پی بیان پیونـدهاي چندسـویه و   » منطقه شهري«مفهوم 

ناپذیر میان شهر و روستا است و از دیگر سـوي،  گسست
هاي سازمند شـهري نیـز   تههاي نوشهرگرایی و هسجنبش

سازي و معاصرسازي کالبـد و  در مسیر بازآفرینی، باززنده
محتواي زندگی جاري در اجتماعات سـنتی، هـم شـهر و    

بـر   تأکیـد جـا کـه   آن اند؛ تـا هم روستا را مدنظر قرار داده

5 



 

 
 

ره 
شما

13
5

♦ 
ییز

پا
 

90 ♦
   

ترین محورهـاي  مهم هاي طراحی روستایی یکی ازویژگی
. شـود مـی هـاي معاصـر محسـوب    پیشنهادي این جنـبش 

هاي طراحـی  ارتباط چندسویه و بسیار محکم میان ویژگی
شهري و خصوصیات طراحـی روسـتایی سـبب گردیـده     

هـاي بـومی   رو نیز قواعد طراحی بافتاست تا مقاله پیش
روستایی را مجزا از اصول شهرسازي بومی ندانسـته و در  
. مقابل، این دو را کامال وابسته و آمیخته با یکدیگر بدانـد 

اصـول و  «این اساس قواعد پیشنهادي که ذیـل عنـوان   بر 
ــومی  ــازي ب ــد شهرس ــده» قواع ــرح گردی ــه  ط ــد، گرچ ان

عنوان به توانند، خوداند، می»شهرسازي«دربردارنده صفت 
 ل در روستاها منظور گردند، و گـاهی مبناي طراحی و عم

ســندي راهنمــا باشــند بــراي اســتخراج اصــول و قواعــد 
  . اییهاي بومی روستطراحی بافت

  
  هاي تحقیقپرسش

آیا پیوندي معنادار میان اصول و قواعد شهرسـازي   -
 هاي معاصر شهرسازي وجود دارد؟بومی و نظریه

در تدوین اصول و قواعد شهرسازي بـومی، نقشـی    -
نمایند، تا چه حـد  هاي معاصر شهرسازي ایفا میکه نظریه

 شود؟اي را شامل میاست و چه گستره
مکتـب شهرسـازي اصـفهان    مقایسه تطبیقـی میـان    -

و دو جنبش نوشـهرگرایی و  ) نمادي از شهرسازي بومی(
هـاي معاصـر   نمـادي از نظریـه  (هاي سازمند شهري هسته

مبین چه افتراقات و اشتراکاتی اسـت  ) شهري و روستایی
  توانـد در  و چنین تحلیلی چگونه و بـه چـه صـورت مـی    

  رسان باشد؟ریزي شالوده شهرسازي بومی یاريپی
  
  روش تحقیق 

هـاي اساسـی پـژوهش حاضـر و      شرح و تبیین انگـاره 
هاي مطروحه در آن، از طریق پژوهش اسـنادي یـا    دغدغه

پژوهش اسـنادي، در  «. روش اسنادي پی گرفته شده است

هاي  هایی است که به شکل واقع یکی از فراگیرترین روش
» .شود ها مورد استفاده واقع می گوناگون در گردآوري داده

در روش تحقیق اسـنادي، فرضـیات   ) 733، 1385ز، گیدن(
مشخصی وجـود دارد کـه هـم مـورد تحلیـل ـ در مـورد        

هاي کمـی ـ    هاي کیفی ـ و هم آزمون ـ در مورد داده   داده
تحلیـل از طریـق روش تـاریخی و روش    . گیرنـد  قرار می
اي یا تطبیقی و آزمون نیـز براسـاس روش آزمـون     مقایسه

از آن جـا  . گیـرد  صورت می فرض آماري در درون اسناد،
که پژوهش حاضر داراي بعد نظـري و عمـدتاً مبتنـی بـر     

رسد روش تحلیلی بـه هـر    مباحث کیفی است، به نظر می
اي راهگشـا بـراي    دو صورت تـاریخی و تطبیقـی، شـیوه   

بـه دیگـر   . هاي اصلی پـژوهش باشـد   شرح و تبیین انگاره
چون شهرسـازي بـومی،   سخن، شرح و بسط مقوالتی هم

هـاي معاصـر شـهري    کتب اصفهان در شهرسازي، نظریهم
  . نیازمند اتخاذ روش بررسی تاریخی ـ تطبیقی است... و

هـاي  تـرین آمـوزه  بر این مبنا، از سویی برخـی از مهـم  
هــاي دو نهضــت توســعه پایــدار بــه طــور عــام و انگــاره

هاي سازمند شهري به طـور خـاص،   نوشهرگرایی و هسته
بـه  . انـد اي اسـتخراج گردیـده  نـه از طریق مطالعات کتابخا

طـور  بهموازات این امر، اصول و قواعد شهرسازي بومی، 
مکتب اصفهان، نیز از طریق مـرور منـابع مـورد     مشخص

با اسـتناد بـه روش تحلیـل تطبیقـی،     . اندمداقه قرار گرفته
  هـــاي اصـــلی مکتـــب شهرســـازي اصـــفهان و لفـــهؤم

هـاي  ستههاي نوشهرگرایی و ههاي اساسی نظریهمشخصه
سازمند شهري، در قالـب جـداولی بـا یکـدیگر مقایسـه،      

هـا اسـتخراج و در نهایـت    سپس افتراقات و اشتراکات آن
  .انداصول و قواعد شهرسازي بومی ارائه شده

  
  نهضت نوشهرگرایی

ریـزي  برنامه عنوان جنبشی در طراحی ونوشهرگرایی به
مــیالدي در ایالــت  1980شــهري،  نخســت بــار در دهــه 
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که پیش از تولد ایـن واژه،  گو این. حده آمریکا زاده شدمت
همـین   دررا سـاخته و   8نوشهرگرایان چنـدین باهمسـتان  

از به طور کلـی،  . ابداعات نوینی را آغاز کرده بودند استار
مـیالدي، منتقـدان و طراحـانی همچـون      1970اوایل دهه 
، کـالین  11، رابرت استرن10، کریستوفر الکساندر9لئون کریر

، گوردون 14، ژاکلین رابرت استون13، وینست اسکالی12ور
، بــی آنکــه ایـن واژه را طــرح کــرده باشــند،  ...و  15کـالن 

خواستار بذل توجه بیشتري به اصول معمـاري و طراحـی   
 ,Plater-Zyberk and Donnelly(  شهري پایدار بودنـد 

ــه معنــاي دقیــق کلمــه  « ). 2010 جنــبش نوشــهرگرایی ب
ه گسترش افقی در حومه شـهرها و  واکنشی است نسبت ب

ــدار آن  ــاي غیرپای ــه ه ــدنی(» .هزین ــور، م ). 165، 1387پ
شـوند شـامل   هاي غیر پایدار که بر شهر تحمیل مـی هزینه

هایی که زمانی با افتخار خودنمایی زوال غیر عادي محله«
کردند، از خود بیگانگی روز افـزون بخـش اعظمـی از    می

و جنایــت و تنــزل جامعــه، افــزایش مســتمر نــرخ جــرم 
به نقل از  katz , 1994(شود می» گسترده زیست محیطی

هـاي شـهري بـه اهـداف خـود      حومه).  1387مدنی پور، 
کیفیــت بنیــادي کــه در «انــد انــد، زیــرا نتوانســتهنرســیده

شهرهاي اصلی وجود دارد ماننـد برخـورداري از مقیـاس    
پیاده، مرکـز و لبـه قابـل شناسـایی و بـا هویـت، تنـوع و        

هـا و جمعیـت سـاکن و فضـاهاي     کپارچکی در کاربريی
  ).1387مدنی پور، (را فراهم کنند » عمومی مشخص
مطروحــه از ســوي طراحــان شــهري و ( ایــن نگــرش 

در پی آن بـوده اسـت   ) میالدي 1980معماران اوایل دهه 
و  16تا مشکالت و معضالت ناشی از پراکنده روي شهري

را شناسـایی   توسعه حومه اي پس از جنـگ جهـانی دوم  
بر خصوصیات کالبـدي سـنتی    تأکیدنوشهرگرایی با  .کند

خصوصیاتی کـه در گذشـته اسـاس سـاخت واحـدهاي      (
در پی نیل بـه درسـهایی از   ) همسایگی را شکل می دادند

هـایی در پاسـخ بـه    حـل شهرگرایی سنتی براي یـافتن راه 

هـایی  اي و شهري معاصر است و آموزههاي منطقهدغدغه
توسـعه حمـل و    «، »افظـت از فضـاهاي بـاز   مح«هم چون 

حمایت از واحدهاي همسـایگی فشـرده و   «، »نقل عمومی
تـرین اصـول   جزء مهم» ساخت و ساز سبز«و » پیاده مدار

 ,Plater- Zyberk and Donnelly(ها است پیشنهادي آن

به زعم برخی از متفکرین، ایـن جنـبش در واقـع    ). 2010
جنـبش بـاغ   «یی همچـون  هادر پی تولید و بازتولید سنت

ــا «و » شــهر ــهر زیب ــبش ش ــت» جن  ;Grant,2006. (اس
Talen,2005 (  

هایشان در قالب یک منظور ارایه دیدگاهنوشهرگرایان به
ــال تأثیرکلیـــت  ــذار در سـ ــره  1993گـ ــتین کنگـ نخسـ

اعضاي اصـلی ایـن کنگـره    . نوشهرگرایی را برگزار کردند
ـ 17پیتر کلتورپ: عبارت بودند از ، الیزابـت  18ی، آندره دوان

و  21، اسـتفان پـولی زویـد   20، الیزابـت پالترزیبـرك  19مول
 23با انتشار کتاب پیتر کاتز مذکورکنگره  .22دانیل سولومرن

هم زمان شد؛ کتابی که مبـین  » نوشهرگرایی«تحت عنوان 
انـدك  ).  Katz, 1994( گر اصـول نهضـت بـود   و تشریح

منشـور  ، 1996زمانی پس از برگزاري این کنگره در سـال  
نوشهرگرایی نیز بـا هـدف طـرح مجـدد و بـاز گسـترش       

در پی  این منشور در بیانی ساده. اصول پیشین تدوین شد
معکوس سـازي رونـد سـرمایه گـذاري     : بود نظیر اهدافی

مناطق، حفاظت از / منفی در شهرها، شکل دادن به نواحی
منشـور  ( ي باز و اثر بخش کردن شبکه حمل و نقلهافضا

راهکارهاي نهضت نوشـهرگرایی     ).1387نوشهرگرایی، 
تنها محدود به یک مقیاس یا عرصه مشخص نبـود، بلکـه   

ــو : (در مقابــل، ســه ســطح را شــامل مــی شــد  منشــور ن
  )1387شهرگرایی، 

  
  کالنشهر، شهر و شهرك: منطقه  .  1
  محله، ناحیه و محور شهري .  2
  بلوك، خیابان و ساختمان .  3
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شارحان این نهضت، اصول و  پردازان وکه نظریهگو این
اي را در هـر یـک از   معیارهاي منحصـر بـه فـرد و ویـژه    

ــاي     ــی از راهکاره ــد برخ ــی دهن ــه م ــوق ارائ ــطوح ف س
ها معطوف به سطح خاصـی نبـوده و حـوزه    پیشنهادي آن

ها تمامی سطوح را در بر می گیرد؛ راهکارهایی شمول آن
 :هم چون 

رتبــاط در حمایـت از حرکـت پیــاده در بافـت، ایجـاد ا    
بافت، ایجـاد کـاربري هـاي مخـتلط، ایجـاد گونـه هـاي        
مختلف مسکن در بافت، افزایش تراکم در بافت، توجه به 
بناهاي واجد ارزش تاریخی، استفاده از مشارکت سـاکنان  
در ساماندهی بافت، حفظ و تقویـت سـاختارهاي سـنتی،    
تقویت حمل و نقل عمومی باالخص حمل و نقـل ریلـی،   

  .ابزار طراحی جهت ایجاد اماکنی امناستفاده از 
هـا  نظریه پردازان این نهضت، شهرها، شـهرك و حومـه  

را در ) هـا به عنوان بزرگتـرین عرصـه مـورد بررسـی آن    (
نوشـهرگرایان  . دهنداي جاي میقالب یک کالنشهر منطقه

هـایی محـدود،   مناطق کالنشهري مکـان «بر این باورند که 
اي جغرافیـایی مشـخص   دار و تعریف شده با مرزهـ کران

هستند که از عوارض طبیعی زمـین ، آبخیزهـا، سـواحل،    
اي و حوضـه آبگیـر   هـاي منطقـه  نواحی کشاورزي، پارك

از چنـدین  ایـن کالنشـهرها   . ها تبعیت می کننـد رودخانه
بـزرگ و روسـتاها   ، شـهرهاي کوچـک   مشتمل بـر هسته 

ها داراي مرکز و لبـه هـاي   و هر یک از آن اندتشکیل شده
 ).23، 1387یــارو، ( »خص و قابــل بازشناســی اســتمشــ

کالنشهرها رابطه محیطی، اقتصادي و فرهنگی تنگاتنـگ،  «
هـاي شـهري و منـاظر    کرانهبا پسرا اي ظریف و شکننده

تـوان اذعـان   اي که می؛ به گونهطبیعی پیرامون خود دارند
 در ارتبـاط بـا  هاي کشـاوري و طبیعـت بکـر    زمینداشت 

آرنـدت،  (» دارندخانه  را برايباغچه ، حکم یک کالنشهر
نبایـد   شـهري  الگوهاي توسعه«ها، به نظر آن ).29، 1387

  توسـعه  . لبه کالنشـهرها را محـو کـرده یـا از بـین ببرنـد      

هاي موجـود، منجـر بـه حفاظـت از     در بستر پهنه زادرون
منابع محیطی، تضمین سرمایه گـذاري اقتصـادي و حفـظ    

موجـب احیـاي منـاطق     زمـان بافت اجتماعی شده و هـم 
منــاطق  بــدین ســان .شــودمــی نیــز اي و متــروكحاشــیه

کالنشهري باید راهبردهایی را به کـار گیرنـد کـه توسـعه     
ــونی    زادرون ــترش پیرام ــر گس ــدم ب ــد را مق ــی کن » تلق

کـه سـازمان کالبـدي    و دیگر ایـن ). 35، 1387گریمشاو، (
و  هاي مختلف حملمنطقه باید توسط چارچوبی از گزینه

  هـاي حمـل و نقـل عمـومی،     سـامانه . قل حمایـت شـود  ن
ها و خطوط دوچرخـه سـواري بایـد دسترسـی و     ورپیاده

تحرك در کل منطقه را بیشینه کنند و همزمان وابستگی به 
  ).59، 1387آرینگتون، (خودرو را کاهش دهند 

محله، ناحیه و محورهاي شهري، عرصه مـورد مطالعـه   
ها زیر تقسـیماتی  محله ها،در تعریف آن. نوشهرگراهاست

ها را در خود جـاي  از شهرند که ترکیبی متعادل از فعالیت
هـاي  می دهند؛ در حالی که ناحیه هـاي شـهري، فعالیـت   

محورها نیـز اتصـال   . کنندخاص و تخصصی را تامین می
هـا را تـامین   ها بوده و دسترسی آنها و ناحیهدهنده محله

فــوق، دوانــی و بــا در نظــر گــرفتن تعــاریف . کننــد مــی
پالترزیبرك اصول زیر را براي یک محله آرمـانی تعریـف   

به نقل از عینـی   Duany,plater-zyberk,1994: (کنندمی
  )1386فر، 
  
 اي مشخص داردهر محله مرکز و لبه. 
    اندازه بهینه محله یک چهارم مایل از مرکز تـا لبـه آن

 .است
 هـاي مختلـف شـامل    محله ترکیبی متعادل از فعالیت

ضاي زنـدگی، خریـد، کـار، مدرسـه، عبـادت و اوقـات       ف
 .فراغت را در خوي جاي می دهد

 هاي سواره داخلی محله فضاهاي ساخته شده و شبکه
 .را در ترکیبی ریزدانه شکل می دهد
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    محله به فضاهاي عمومی و محل قرارگیـري بناهـاي
 .عمومی شهري حق تقدم می دهد

متهـاي  حضور طیف وسیعی از گونه هاي مسـکن بـا قی  
متفاوت در محـالت مـی توانـد بـه تعامـل مثبـت اقشـار        
مختلف مردم از هر سن و هر نـژادي و بـا هـر درآمـدي     

تعهدات و پیوندهاي شخصـی و اجتمـاعی   و کمک کرده 
  .الزم در جوامع محلی مطلوب را تقویت کند

کوچــک تــرین مقیــاس مــورد بررســی نوشــهرگرایان،  
. مان مـی باشـد  قلمرویی مشتمل بر بلوك، خیابان و ساخت

هـاي  زوید براي خلـق توسـعه  الیزابت مول و استفان پولی
جدید مبتنی بر الگوي سنتی در مقیاس ساختمان، بلوك و 

هـا  انـد کـه برخـی از آن   خیابـان، اصـولی را پیشـنهاد داده   
  ).Maule and Polyzoides, 1994: (عبارتند از 

  بـه هــم   هـا کـامالً  هـا و خیابـان  هـا، بلـوك  سـاختمان  
  .اندستهواب
  کلیــت خیابــان، بلــوك و ســاختمان بایــد بــر مبنــاي

   .طراحی شکل گیرد و نه برنامه ریزي سیاست محور
  دفرهنگی باش باید مبین تنوعیطراحی شهري.   
  انباشت و اشتراکی از رشـته  مبین طراحی شهري باید

   .هاي طراحی، مهندسی و معماري باشد
  طراحـی را   فرایندعموم مردم باید امکان مشارکت در

   .داشته باشند
  باید بر مقیاس اتومبیل ارجحیت داشته مقیاس انسانی

   .باشد
 ها مـد  هر خیابانی باید به مثابه بخشی از شبکه خیابان

  .نظر قرارگیرد
 هــاي هــاي اصــلی همکــف و بــاغسرســراها، ورودي

باید به مثابه امتداد فضاي عمومی شـهر مـد نظـر    عمومی 
  .قرار گیرد

  هـا یـا   باید به بهترین نحو در وسط بلـوك  هااتومبیل
  .زیرزمین جا داده شوند

  هـاي چنـد طبقـه مجـاور بـا      طبقه هم کف پارکینـگ  
هاي مرتبط با عـابرین پیـاده   باید توسط کاربريروها، پیاده

  .اشغال شود
 باید جلـوه و نمـود عمـومی    هاي چند طبقه پارکینگ

   .مهمی داشته باشند
 اید امکان تبدیل بـه کـاربري   بهاي چند طبقه پارکینگ

   .دیگري را در آینده در ذهن متبادر کنند
 هـاي عمـومی   عنـوان بـاغ  هاي مسطح باید بهپارکینگ

   .مهم نیز قابلیت داشته باشند
  هاي معمولی ساختمان: دوگونه ساختمان وجود دارد

ساختمان هاي عادي  باید از قوانین مـرتبط بـا   . و یادمانی
ها تبعیت کنند و از حیـث فـرم یکـی از    ها و خیابانبلوك

کـه  حـال آن . شان باشـند هاي ساختمانی مشابهاجزاء گونه
ســاخمانهاي یادمــانی بایــد آزاد از تمــامی محــدودیتهاي  

   .طراحی و ساخته شوندرسمی 
  بـومی  (اي روشهاي تثبیت شده ساخت و ساز ناحیـه

 کـار بـه  ،باید در هر جا که امکان پذیر باشـد ) در هر ناحیه
   .گرفته شوند

 محلی باید در هر  سمصالح قابل بازیافت و در دستر
   .به کار گرفته شود ،جا که امکان پذیر باشد

  مصــرف مبتنــی بــر انــرژي کــم و کارکردهــاي فاقــد
   .دنبال شوند ،آلودگی در نقاط امکان پذیر

    ساختمانها با این دیدگاه طراحی و ساخته شـوند کـه
را در طول زمان داشـته   امکان نوسازي و استفاده مجددي

   .باشند
  چه ساختمان، چه بلوك و چه (قواعد طراحی خاصی

براي توسعه هاي عمومی و خصوصی باید مدنظر ) خیابان
  .قرار گرفته و در قالب کد ارائه گردد

الگوهاي مختلفی در چـارچوب نهضـت نوشـهرگرایی    
: هــا عبارتنــد از تــرین آنارائــه شــده اســت کــه معــروف

  ).1383عزیزي، (
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  توسعه واحد همسایگی سنتی«الگوي «)TND( 
  توسعه حمل و نقل عمومی گرا«الگوي «)TOD( 
-الگوي نخست توسط آندره دوانـی و الیزابـت پالتـر    

زیبـرك در مدرســه معمــاري و شهرســازي میــامی طــرح  
هـاي  این گونه توسـعه معمـوالً بـه توسـعه    . گردیده است

اس و پایـه  اي جدید اطالق می شود و اسمسکونی حومه
). Caves, 2005(ها، واحد همسایگی است طراحی در آن

هـاي  هـاي نـو سـنتی همـراه بـا خیابـان      طراحی با انگاره«
باریک، فضاهاي عمومی و تمامی تسهیالت براي عـابران  

، 1388بـون و مـدرس،   ( »...پیاده و دوچرخـه سـواران و   
هاي این نوع توسـعه محسـوب   ترین ویژگیاز مهم) 233
هاي بکار رفته در طراحی شهرك اصول و آموزه. دگردمی
هـاي  ساید در فلوریـداي آمریکـا بسـیاري از ویژگـی    سی

به عنوان مثال در . را خاطر نشان می سازند TNDعمومی 
هـاي متوسـط بـا    هـاي سـنتی در انـدازه   خانه«این شهرك 

اي در قطعـات کوچـک زمـین    سردرها و حصارهاي نرده
انـد و در آن  جـاي گرفتـه   هـاي باریـک  مشرف به خیابـان 

طـور  هـا و همـین  هایی میان ساختمانفضاي الزم براي راه
بون و (» هاي به سوي سواحل در نظر گرفته شده استراه

  ).233، 1388مدرس 
هـاي مطروحـه بـر مبنـاي     طور کلی اصـول و آمـوزه  به

را می توان به ) TND(الگوي واحدهاي همسایگی سنتی 
 ;Grant, 2006; katz,1994: (شرح زیر طبقه بندي کـرد 

Duany and plater-zyberk,1994; Solomon, 1992(  
  شهرکی چند منظوره و خود اتکا •
کاربري ترکیبی، افزایش تـراکم، شـبکه دسترسـی بـا      •

  )الگوي شطرنجی(طراحی کالسیک
منظور نیل به تنـوعی از  تنوعی از گونه هاي مسکن به •

  طبقات اجتماعی
  هاو راه ها بر ساختمانها اولویت طراحی خیابان •

ــان • ــله اي   مک ــکونی در فاص ــدهاي مس ــابی واح    3ی
اي از خـدمات عمـومی و   دقیقـه  5هـا و  اي از پاركدقیقه

  فضاهاي همگانی
هاي گذشـته، طراحـی   بر سنت تأکیدبر زیبایی،  تأکید •

  هماهنگ با اتکا به ضوابط مدون
تقلیل استفاده از ماشین، افـزایش اسـتفاده از حمـل و     •

ل عمومی، تلفیق طبقات اجتماعی و احتـرام بـه محـیط    نق
  طبیعی

» توسعه حمل و نقل عمومی محـور «الگوي دوم یعنی   
)TOD ( هـاي مسـکونی پیـاده   مجموعه«که تحت عنوان «
)PP (   نیز مشهور است، توسط پیتر کـالتورپ در مدرسـه

شهرسازي و معمـاري سانفرانسیسـکو ارائـه شـده اسـت      
)Caves, 2005 .(گو در واقع نوعی توسعه متکی بر این ال

آهـن سـبک اسـت و در    حمل و نقل عمومی، توسـط راه 
هـاي کوچـک   نگاهی کلی، مشتمل بر سیستمی از شـهرك 

است که توسـط سیسـتم راه آهـن سـبک بـه یکـدیگر و       
عزیـزي  (شهرهاي اصلی منطقه خـود مـرتبط مـی شـوند     

ها، مجموعه مسکونی چنـد  هر یک از این شهرك). 1383
مقیاسی است که در  –و پیاده ) با کاربري مختلط(منظوره 

ط یروي تـا ایسـتگاه وسـا   طور میانگین فاصله پیـاده آن، به
عمومی براي ساکنان حدود یک چهارم مایل است و ایـن  
. به معنـاي عـدم نیـاز بـه اسـتفاده از اتومبیـل مـی باشـد        

الجیوناي غربی در ساکرامنتوي کالیفرنیا یکی از نخسـتین  
ــاي ا ــوي  کاربرده ــنهادي الگ ــول پیش ــان  TODص   را نش

  .دهدمی
هـاي مطروحـه در الگـوي    طور کلی اصـول و آمـوزه  به

هاي مسکونی پیاده یا توسعه حمل و نقل عمومی مجموعه
: محــور را مــی تــوان بــه شــرح زیــر طبقــه بنــدي کــرد  

)Kelbaugh, 1989; Cervero ,2004; Curtis and 

Bertolini, 2009(  
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هاي مسکونی، خرده فروشـی  اي از واحدتجمع ساده •
  و دفاتر اداري در یک چهارم مایلی ایستگاه حمل و نقل

مسکن با تراکم زیاد و ارتفاع کم، خیابان اصلی چنـد   •
منظوره، حمـل و نقـل متکـی بـر راه آهـن سـبک، مرکـز        

  ايتجاري منطقه
محله بر اساس تمرکز در ایستگاه هاي حمـل و نقـل    •

  و استفاده از ماشین به جاي پراکندگی واحدهاي مسکونی
کارکرد ترکیبی، افزایش نسبی تراکم، سلسـله مراتـب    •

  دسترسی، پیاده محوري، الگوي ترکیبی مسکن
اهمیت به زنـدگی در اجتمـاع محلـی، همـاهنگی بـا       •

  ايراهبردهاي منطقه
صرفه جویی در مصرف انرژي، تقلیل ترافیک سواره،  •

  دسترسی به خدمات شهري
ــا  • ــراي گســترش ه ــازي الگــویی ب ــد و بازس   ي جدی

  هاي خالی درون شهرهابافت
فضاي عمومی مشترك محلی عاملی براي زنده شدن  •

 دوباره حس زندگی در اجتماع محلی
  هاي سازمند شهريجنبش هسته

هـاي  هم زمان با نهضت بازآفرینی شهري، مفهوم هسته 
هاي شهري مبتنی بـر  منظور خلق توسعهسازمند شهري به

محور و برمبناي مقیاس پایدار ، بـدل  دهکاربري مختلط پیا
آرمان اصـلی در فلسـفه   . ترین شکل توسعه گردیدبه مهم

 ,Caves: (این نهضت نیل به قالـب دوگانـه زیـر اسـت     
2005(  

 تعریف و تبیین شکل شهري پایدار و با هویت •
پــی ریــزي و پشــتیبانی از حــس واقعــی زیســت در  •

 باهمستانی پویا و زنده
 بدر کتـا  1960ین بـار در دهـه   این اصـطالح نخسـت    

او . مطرح شد –جامعه شناس آمریکایی  – 24هربرت گانز
» هاي سازمند شـهري  ساکنان هسته« در کتاب خود به نام 

ــل دوم   )م1962( ــا نس ــاط ب ــی را در ارتب ــی اساس ، تحلیل

مطالعه او نشان داد . هاي ایتالیایی تبار بدست دادآمریکایی
و خـانواده معـرف یـک    که قالب سنتی واحد همسـایگی  

  بــه دیگــر ســخن تمــام ســاکنان . گــروه اجتمــاعی اســت
هاي سازمند در یک واحد همسایگی معـین زنـدگی   هسته

. کنند و اغلب اوقات خود را با یکـدیگر مـی گذراننـد   می
گرچه این اصطالح ممکن است در نظـر اول اصـطالحی   

ــد  ــه نظــر آی ــاقض ب ــی متن ــه   ول ــل انســانها ب ــین تمای مب
. زندگی اجتمـاعی در بـین همگـان اسـت     خودمختاري و

)Caves, 2005 ; Cowan,2007.(  
هاي سـازمند شـهري کـه عمـدتاً در     انگاره فعلی هسته 

و در انگلسـتان تکـوین و تبلـور یافتـه اسـت       1990دهه 
)Caves, 2005(  ــاره ــا انگ ــی را ب ــاط نزدیک ــاي ، ارتب ه

و  مطروحه در ایاالت متحده آمریکا یعنی رشـد هوشـمند  
این جنبش با انتشـار کتـاب   در بریتانیا . رایی داردنوشهرگ

لئون کریر پا به عرصه نهاد و تجسد کالبدي خویش را در 
هـاي سـازمند   گـروه هسـته  «کارهاي گروهی موسـوم بـه   

یافــت؛ گــو ایــن کــه آثــار جــین جیکــوبز و   25»شــهري 
اي را براي رخساره نمودن کریستوفر الکساندر پیش زمینه

هسـته ایـن   «. ي از ابعـاد فـراهم آورد  این انگاره در بسیار
محـور و   –انگاره مبتنی بر ماتریس توسعه پایـدار انسـان   

چند منظوره بود که تصور می شد براي ایجـاد واحـدهاي   
همسایگی جدید و مرمت بافت واحدهاي موجود شهري 

جا که ایـن اندیشـه از طریـق پایـداري     از آن. مناسب دارد
تبیـین مـی گـردد،     اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطـی 

بایـد واجـد   هاي سـازمند شـهري   نواحی موسوم به هسته
هاي جذاب براي زنـدگی،  کـار ، تفـریح و سـرمایه     سویه

با پراکندگی، تبعیض و از خـود   وگذاري باشند و از این ر
بیگانگی که مـانع زیسـت پـذیري، سـرزندگی و قابلیـت      

» زندگی شهرهاي بزرگ و کوچک می شوند، مقابله کننـد 
)Caves, 2005.(  
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  مطـابق بــا دیــدگاه و اندیشــه نظریــه پــردازان نهضــت   
هاي ذیل توان اصول و آموزههاي سازمند شهري میهسته

را بـراي وضـوح بخشـیدن هـر چـه بیشـتر ایـن نهضــت        
 Neal, 2003;  Aldous, 1992;  Magnaghi:(برشـمرد 

and kerr, 2005(  
پیوند بسیار نزدیک بـا انگـاره هـایی همچـون رشـد       •

  وشمند و نوشهرگراییه
نظیر تسهیالت خریـد، تفـریح و    هاتنوعی از کاربري •

  مبادله اطالعات محلی در کنار واحدهاي مسکونی
سبک بومی کهـن، کـاربري ترکیبـی، افـزایش نسـبی       •

  تراکم، الگوي ترکیبی مسکن ویژگی هاي روستایی
مرمت بافـت   کارکرد دوگانۀ خلق محله هاي جدید و •

  موجود شهرها
عنـوان  بسیار زیـاد بـر مرکـز مجموعـه هـم بـه       یدتأک •

اي غیررسـمی بـراي   عنـوان عرصـه  مرکزي مدنی و هم به
  تجمعات عمومی

هـم مسـکونی و هــم   (آزادي انتخـاب نـوع مالکیـت     •
  مسکن قابل استطاعت براي همه و )تجاري

برقراري سـطح قابـل توجـه از دخالـت و مشـارکت       •
  ریزي و مدیریت آنن محله در برنامهاساکن
ایجاد حس مکان در کنار ارائه امکانـات ضـروري در    •

  فاصله پیاده تا همه واحدهاي مسکونی
افتراقات و : هاي سازمند شهرينوشهرگرایی و هسته

  اشتراکات
هـا و اصـول   اتخاذ نگاهی تطبیقی بـه راهبردهـا، آمـوزه   

چه درقالـب توسـعه    -پیشنهادي دو نهضت نوشهرگرایی 
چه به صـورت توسـعه    و) TND(محله به صورت سنتی 

هـاي  و هسـته  -) TOD(با اولویت حمل و نقل عمـومی  
. سازمند شهري ، حـاوي نکـاتی جـدي و کلیـدي اسـت     

ــدول  ــه  1ج ــانگر مقایس ــت   نش ــان نهض ــی می اي تطبیق
هاي سازمند شهري بر مبنـاي  نوشهرگرایی و جنبش هسته

نیـز بـه بررسـی     2در جـدول  . چهار معیار کلیـدي اسـت  
صــلی نهضــت نوشــهرگرایی یعنــی تطبیقــی دو گــرایش ا

TND   وTOD   چنـین نسـبت ایـن دو    با یکـدیگر و هـم
هاي سازمند شهري پرداختـه شـده   جریان با جنبش هسته

  ).2و  1جداول (است 
با عطف به جداول فـوق و نیـز بـا ملحـوظ داشـتن          

مضامین مطروحه در نوشتار حاضـر، مـی تـوان اصـول و     
هایی بیش و کم مشـترك  هاي ذیل را به مثابه انگارهآموزه

در میان مکاتب معاصـر شـهري، بـاالخص نوشـهرگرایی،     
TND   ،TOD هاي سازمند شهري مد نظر قـرار  و هسته

  :داد
  
 همزیستی و توافق با محیط پیرامونی در منطقه •
  بر بهره برداري از فرهنگ و معماري بومی تأکید •
  بر صرفه جویی در مصرف انرژي تأکید •
کنترل شده در زمینهاي مناسب و  هاي برونزايتوسعه •

  نامستعد براي کشاورزي
هـاي موجـود و توسـعه مجـدد     باززنده سازي محلـه  •

  شهرهاي مرکزي
  مشخص بودن مرز گسترش شهري •
وجــود تنـوعی از کاربرهـا نظیــر   : اخـتالط کاربریهـا    •

  در کنار واحدهاي مسکونی... تسهیالت خرید، تفریح و 
  رفت و آمد کاهش سفرهاي درون شهري و زمان •
  توسعه حمل و نقل عمومی •
تامین دسترسی به خدمات اساسی شهري ماننـد آب،   •

  ...برق، فاضالب بهداشتی و 
  بهره گیري از مزایاي زیرساختهاي موجود •
  حفظ و نگهداري از پهنه هاي سبز و طبیعی •
  خلق و ایجاد فضاهاي سبز و باز عمومی •
  تنوع فرهنگی و اختالط اجتماعی •
  زندگی در اجتماعات محلی اهمیت به •
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 افزایش نسبی تراکم  •
الگوي ترکیبـی از مسـکن و تـامین مسـکن قابـل        •

  استطاعت براي همه
  حمایت از واحدهاي همسایگی فشرده و پیاده مدار •
  اولویت طراحی خیابانها و راهها بر ساختمانها •
  پیاده محوري •
  محالت داراي مرکز و لبه •
  استفاده از مشارکت ساکنان در ساماندهی بافت •
  

  
  
  

  

  مکتب شهرسازي اصفهان
  

اولین باري که ایرانیان با وصف شهرهاي اروپـایی و      
نیمه اروپایی درصدد رسیدگی بـه شـهر خـود شـدند، در     

توصیف از اسـتانبول  ). 1372سیوري، (دوران صفویه بود 
پادشاهان صفوي را بر آن داشت تا پایتختی درخـور  ... و 

  .ران بنا کنندسطنت خویش و کشور ای
  
  

  
  
  

  

  طراحی واحدهاي همسایگی سنت  

)TND(  

حمل و نقل عمومی طراحی 
  )TOD(محور 

  روستاهاي شهري

ــد   بر معماري بومی یا کالسیک تأکید   افتراقات ــتگاههاي   تأکی ــر ایس ب
 حمل و نقل عمومی

 اياتصال به سامانه منطقه  

 ــد ــایی   تأکی ــر خوداتک ــتر ب از (بیش
طریق الگویی ترکیبی از سـکونت و  

 )کار

 توسعه مجدد در اراضی بایر شهري  
هـاي مختلـف حمـل و نقـل شـهري،      ،   گزینـه )متر فاصـله از مرکـز تـا لبـه هـا      400(هاي ترکیبی مسکن، فرم فشرده، محیط زندگی پیاده محور کاربري مختلط، گونه  تاشتراکا

  .احی کوتاه مدتهاي باریک و کم عرض، طرهاي مشخص، خیابانقلمروهاي عمومی جذاب، طراحی شهري با کیفیت، مرکزیت فعالیتهاي مدنی و تجاري، لبه

  عاقبت جنبش  هاي پیشنهاديحلراه  ارزشهاي غالب  مسائل مطروحه  نام الگو

 پراکنده رویی   نوشهرگرایی

 وابستگی به اتومبیل 

 توسعه بی حد و حصر 

 سیماي ناخوشایند شهر  

 تسهیالت رفاهی 

 عدالت 

 پیاده محوري 

 باهمستان 

 شهري سنت زیست  

 کاربري مختلط 

 افزایش تراکم 

 الگوي ترکیبی مسکن 

 استانداردهاي شهري 

  سیستم شطرنجی تعدیل
  شده

 اي جدید اواخرقرن بیستم توسط هاي حرفهاتخاذ آرمان
 نهادهاي محلی

 موفقیت در بازار مسکن  

هاي هسته
سازمند 
  شهري

 فقدان حس مکان 

  فقدان تشخص
 اجتماعات شهري

  فراهم نبودن مسکن
ان مسکن قابل فقد(

  )استطاعت

 شهر گرایی 

 تسهیالت رفاهی 

 عدالت 

 پیاده محوري 

 باهمستان 

 سنت زیست شهري 

 زندگی سازمند  

 سبک کالسیک 

 کالبدي مختلط 

 افزایش تراکم 

 الگوي ترکیبی مسکن 

  استانداردهاي روستایی 

 سبک بومی  

 دشواري حصول مسکن قابل استطاعت 

  بریت کالبديج(خطر تقلیل الگو به عناصر صرفاً صراحانه(  

.هاي سازمند شهريمقایسه تطبیقی نوشهرگرایی و هسته.  1جدول   

 )Grant 2006, 32-3(برگرفته از : ماخذ 

 ).هاي سازمند شهريهسته – TOD -TND( هاي رویکردهاي شهري جدیدمقایسه اصول و آموزه.  2جدول 

 ),۵٧Grant 2006(برگرفته از : ماخذ 
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اصفهان نتیجه این تصمیم است؛ تصـمیمی کـه بـر آن     
تبلور یافتـه    -تشیع اثنی عشري  –بود که هویت مذهبی 

عنوان خمیر مایه در هویت سیاسی و فرهنگی مستقل را به
فرهنگی همه اقدامات و شوون زندگی پس از خود اعالم 

رده براي شـکفتن  اي گستشرایط به وجود آمده زمینه. کند
. ا سـاخت یـ حکمی، اشراقی، فلسفی و علمـی را مه  يآرا

این حکمت که در سراسر عصر صفوي در عراق، سـوریه  
هاي بسیار نزدیک بـا ایـران داشـتند    و هندوستان که پیوند

رواج یافــت، اجمــاالً مکتــب اصــفهان نامیــده مــی شــود 
مرکـز ایـن حکمـت نـه تنهـا اصــفهان      ).  1378حبیبـی،  (

ران، بلکه شهرهایی همچـون شـیراز، قـزوین و    پایتخت ای
  .تبریز بوده است

هـاي  دولت صفوي در دل مکتب اصفهان و در پایتخت
شهر خود را بر مبنـاي  ایالتی کشور فرصتی یافت تا آرمان

و به شهر چـون نمـاد     حکمی و فلسفی بنیان گذارد يآرا
. فضایی ایـن مفـاهیم بنگـرد    –و تجسم و تجسد کالبدي 

اقدامی که در زمینه هنر شهرسـازي و معمـاري مکتبـی را    
  پایه گذاري کرد کـه بنـا بـه خاسـتگاه حکمـی و فلسـفی       

  تـوان آن را مکتـب اصـفهان در شهرسـازي نـام نهـاد       می
  ).1375حبیبی، (

استواري مضـمون  این مکتب از حیث  سالمت بیان و  
  در تــاریخ معمــاري و شهرســازي ایــران مقــامی شایســته 

اي که بیان فضایی نمادین، محکم، روشن یابد، به گونهمی
ثیر قـرار  أو ظریف آن، ادوار بعد از خود را نیـز تحـت تـ   

  .دهدمی
  

  مکتب اصفهان و شهر
مکتـب اصـفهان   پیامـد آن  شکل گیري دولت صفوي و 

یـابی دول مرکـزي و   سـازمان  توان بـا در شهرسازي را می
گیـري سـبک   قاهر اروپایی بعد از دوره رنسانس و شـکل 

دو روش طراحـی  «در ایـن مکتـب،   . باروك مقایسه نمود

در هـم آمیختـه   ) راسـیونل (و خردگرا ) ارگانیک( اندامین
گردند و در توافق، هماهنگی و همنـوایی بـا یکـدیگر    می

ی را عرضه مفهومی جدید از برنامه ریزي و طراحی فضای
در اصفهان، بی هیچ مداخله سـنگینی در بافـت   . می دارند

کالبدي و سازمان فضایی کهن، راستاي توسعه و گسترش 
. گـردد اي منطقی و بخردانه تعریـف مـی  تازه شهر به گونه

محور چهارباغ به عنوان لوالیی خطی بین سازمان فضایی 
محـوري  عنـوان  به(رود کهن و نو، با عبور از محور زاینده

عمــالً ترکیبـی از طبیعــی و مصــنوع،  ) طبیعـی و انــدامین 
ــی نظمــی و   ــی، نظــم  و ب ــدامین و منطق   را عرضــه ... ان

میدان نقش جهان به عنوان مرکز جدیـد شـهر و   . داردمی
که الگوي خـود  نماد دولت قاهر و قدرتمند صفوي، با آن

را از میدان کهنه اصفهان، میـدان حسـن پادشـاه تبریـز و     
عالی قاپو قزوین می گیرد ولی این الگوي کهـن را  میدان 

نظیر به ترکیب نظمی کامالً منطقی می بخشد و با دقتی بی
و تنظیم هندسی و فضایی عناصر پیرامـونی و درونـی آن   

  )95، 1383حبیبی، (» .پردازدمی
  بـــارز تـــرین ترکیـــب کالمـــی مکتـــب اصـــفهان در 

شـود؛  فضایی به کـار گرفتـه مـی     –هاي کالبدي مجموعه
از ایـن  ) شهر و یا روسـتا (براین مبنا، هر مجموعه زیستی 

در  هـر  . پس داراي یک میدان و یا مرکز ثقل خواهد بـود 
اي از سلســله مراتــب مکــانی، اجتمــاعی و اقتصــادي رده

اي است که مجموعه و یا کانون زیستی، این میدان دریچه
  دولت صفوي از آن طریـق خـود را بـه جهـان پیرامـونی      

  ).1378؛ اهري، 1383حبیبی، . (ایدنممی
این مکتب، شهر در توافق با محیط پیرامونی خویش  در

رونق  و آبـادانی شـهر   . شوداست و در منطقه تعریف می
نه از طریق بازسـازي شـهر کهـن، بلکـه از مسـیر ایجـاد       

  هاي شـهري جدیـد در کنـار شـهر کهـن دنبـال       مجموعه
یم را مـورد  بنـابراین مکتـب اصـفهان، شـهر قـد     . شودمی

ــی  ــرار نم ــاد  جراحــی و نوســازي ق ــا ایج ــه ب ــد، بلک   ده
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هـاي جدیـد از طریـق    هاي جدید و اعالم دیدگاهمجموعه
هـاي کهـن   ها، جرم دگرگونی و دگردیسی را در بافـت آن
چه در این میان اهمیت دارد بیان هماهنگ و آن. پراکندمی

  ). 1383حبیبی، (هماواي فضاهاي شهري است 
ها، حکایـت  از این دوره، به ویژه سفرنامهمنابع مکتوب 

از آن دارند که بسیاري از محالت جدید شهري در خارج 
گیرنـد و ضـمنا ارتبـاط    باروهاي موجود شهر شـکل مـی  

هـاي زیسـتی   بسیار نزدیکی بین مجموعه شهر با مجموعه
بـارو دیگـر نقـش دفـاعی و     . شـود پیرامونش برقـرار مـی  

اهــري، (ا نـدارد  محدودکننـده مرزهـاي گسـترش شـهر ر    
1380.(  

بینی حاکم، به وحدت بیـان  مکتب اصفهان به تبع جهان
سلسله مراتب فضایی از بزرگترین مقیـاس  . یابددست می
شود و هر ترین مقیاس کالبدي به کار گرفته میتا کوچک

مقیاس بر آن است کـه بازتـابی از اصـل وحـدت بخـش      
ایــن مکتــب در شهرســازي در پــی تحقــق . جهـان باشــد 

خشیدن به اصلی است که جهان بر آن قـرار دارد، یعنـی   ب
همـه  . تعادل فضایی و توازن کالبدي ؛اصل تعادل و توازن

عناصر به منزله یک ترکیب هنري و کالمی براي بیان ایـن  
آهنگ، تکرار، انقطاع، تـداوم،  . شونداصل به کار گرفته می

یکسانی، تباین، بازگشت به آهنگ و بازآمدن بـه تبـاین و   
ــرود و    .. . ــد، اوج، ف ــیش درآم ــوخره، پ ــه، م در ... مقدم

ــه ــره   ماهران ــدي چه ــان کالب ــب فضــایی و بی ــرین ترکی   ت
  ).1383حبیبی، (نمایند می

تـوان در  هاي گوناگون رخ نمون این اصل را میچهره  
هاي بسیار متفاوت باز عناصر مختلف شهري و در مقیاس

  ).1380اهري، (یافت 
س انسانی، بلکه فضاي انسانی در مکتب اصفهان نه مقیا

هـا،  ها، احجام، گشـودگی ها، اندازهمقیاس. مطرح می شود
شوند که بیانگر این فضـا  همه بر آن می... ها و بسته شدن

مکتب اصفهان در شهرسازي از ایجاد نقطـه گریـز   . باشند

انکشاف . کنددید و توجه تام و تمام به یک نقطه حذر می
که از ذره تا کالن فضاي ایـن  فضا، اصل و مفهومی است 

نمایـد و سـیالیت و تـداوم فضـایی از     رخساره می ،سبک
دیگر مفاهیمی هستند که در این مکتب به کار گرفته مـی  

  ) .1383حبیبی، (شوند 
با چنین مفاهیم ذهنی و با چنان مصادیق عینی، مکتـب  

توان به عنوان تنها مکتـب در سـیر تحویـل    اصفهان را می
رنشــینی و شهرسـازي تــا قبـل از شــروع   شـهرگرایی، شه 

دوران معاصر بازشناخت؛ این مکتب حتی بعد از سـقوط  
دولــت صــفوي و ایلغارهــایی کــه سراســر قــرن دوازهــم 

در ایـران  ) قرن هجدهم و نوزدهم میالدي(هجري قمري 
وجود داشتند، جرم و خمیرمایه خود را حفظ کـرده و بنـا   

ه مـی نمایـد   به مورد و در هر زمان آسایشـی از نـو چهـر   
  ). 1383حبیبی، (

هاي راهبردي و قواعد دسـتوري مکتـب اصـفهان    آموزه
 3جداول (قابل ردیابی هستند  4و  3به ترتیب در جداول 

  .)4و 
  

هـاي  مقایسه تطبیقی میان مکتب اصـفهان و تئـوري  
هـاي  نوشهرگرایی و هسـته (معاصر شهري و روستایی 

  )سازمند شهري
  

هـاي مکتـب اصـفهان در    تحلیلی قیاسـی میـان انگـاره   
هـاي معاصـر   هـاي تئـوري  شهرسـازي و اصـول و آمـوزه   

ــاالخص نوشــهرگرایی و  هــاي ســازمند هســتهشــهري، ب
شـمار را خـاطر   هایی بی، تمایزهایی اندك و قرابتشهري

تطبیقـی ایـن دو    ۀبه دیگـر سـخن مقایسـ   . سازدنشان می
جریان، بیش از آن که مبین تعـارض و نـاهمخوانی میـان    

  هــاي معاصــر و اي شهرســازي بــومی و مؤلفــههــویژگــی
شمول شهري و روستایی باشد، قرین و همسو بودن جهان

  .شوداین و آن را یادآور می
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هــاي پــژوهش حاضــر حکایــت از آن دارنــد کــه یافتـه 
هـاي  و تئوريتمایزات میان مکتب اصفهان در شهرسازي 

، بـیش و کـم،    هاي سـازمند شـهري  هستهنوشهرگرایی و 
ــا و    ــه محوره ــتند؛ گرچ ــه هس ــیات زمان ناشــی از مقتض

  فشردگی «، »حمل و نقل و ارتباطات«چون موضوعاتی هم
، »سـاختمانی  تراکم جمعیتـی و «، »)افزامیان ۀتوسع(بافت 

  روز ـر محمل بـ، در ظاهر ام...و » زمان سفر«، »رژيـان«

  
  

  
  
  
  

اند، به واقـع  ها و گاه تعارضاتی میان این دو جریانتفاوت
 موضـوعات . هـا هسـتند  زمانی این جریاننشانگر عدم هم

جهان ایرانیان عصر صفویه، اساساً فوق با عطف به زیست
  .اندشدهدغدغه محسوب نمی

  
  
  

 خیابان میدان شهر
شهر در توافق کامل با  -

محیط پیرامونی و در منطقه 
  .گرددتعریف می

شهر در توافق، همزیستی و  -
وحدت چند سویه با 

 روستاهاي اطراف خود 
  .باشدمی

اي لبه/شهر داراي حصاري -
براي تعریف محدوده کالبدي 

  .است

شهر آلیاژي از فعالیتهاي  -
کشاورزي، صنعتی و بازرگانی 

)کاربري مختلط. (است   

هاي جدید ایجاد مجموعه -
  شهري در کنار شهرهاي کهن

هر مجموعه زیستی داراي  -
  .یک میدان یا مرکز ثقل است

  

وسیع و ایجاد میدانی  -
گسترده با تعریف روشن و 

صریح انتظام فضایی به 
  عنوان مرکز جدید شهر

قرارگیري عناصر اصلی  -
حکومتی و دیوانی، مذهبی 

در کناره ... و اقتصادي و 
  هاي آن

میدان مکان تقاطع  -
گذرهاي اصلی و عبوري 

  کانون شهري

مرکزیت شهر بیش از  -
آنکه یک مرکزیت هندسی 

یدتی، باشد، مرکزي عق
 –سیاسی و اجتماعی 

  .فرهنگی است
  

طراحی یک محور جدید و وسیع شهري -   

پیدایش مفهوم خیابان در مقابل بیابان -   

ویژه باغات و عمارات هاي جدید و بهقرارگیري مجموعه -
  حکومتی در پیرامون آن

محوري طراحی شده به مثابه نقطه اتصال دو بافت جدید و  -
  کهن

می هندسی مکمل بافت کهنمحوري با نظ -   

فضایی کامالً متباین از بافت کهن -   

محوري به موازات میدان اصلی شهر یا منتهی آن -   

هاي خیابان باتوجه به شمار در کنارهوجود درختان بی -
 شرایط اقلیمی

.هاي راهبردي مکتب اصفهان در سه مقیاس شهر، میدان و خیابانآموزه. 3جدول   

)1383حبیبی، (برگرفته از : ماخذ   
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 تعریف و تبیین اصول و قواعد
 

مراتب سلسله  
  .بر مبناي این اصل هیچ فضاي شهري، بنا یا معماري را نمی توان فارغ از مراتب باالتر یا پایین تر آن ایجاد کرد

 سلسله مراتب در ساختار فضایی شهر و محله  

 سلسله مراتب دسترسی  

 سلسله مراتب توزیع خدمات شهري  

 و   مسجد: سلسله مراتب عناصر نمادي...  
 

 وحدت و کثرت
فضاي شهري روي به کثرت دارد و تنوع، در این کثیر شدن و گوناگونی، هر جزء و عنصري فارغ از دیگـر اجـزا و   : ل کثرت اص

   .عناصر هویت، شخصیت و معناي خویش را دارد
فضاي شهري در انقباض خود و در مجموعه همبسته اش روي به وحدت دارد و یکسانی، در ایـن جمـع شـدن و    : اصل وحدت 

   .کل داراي هویتی یگانه میشود و شخصیتی خاص ارائه می داردهمسانی 
  .متمرکز شدن فضاي شهري اعتباري خاص بدان می بخشد و آن را از دیگر فضاها متمایز می کند تمرکز

   .توزیع متوازن فضاهاي شهر علت اصلی یگانگی مفهوم شهر و فضاهاي آن می شود عدم تمرکز
اي شهري و در عین حال آهنگین بودن آن در ارتباط با دیگر عناصر و فضاها، اصلی اسـت کـه فضـاي    ناهمگونی عناصر و فضاه تباین

  . شهري را از یکسانی، یک دستی و بی هویتی می رهاند
  جمع شدن عناصر متفاوت در یک مکان خاص، مفهومی ویژه بدان مکان مـی بخشـد مفهـومی کـه از چـارچوب مکـان خـارج         تجمع

  .شودها تعریف میایی به مکان می بخشد، هویتی که نه در عناصر پیرامونی مکان که در فضاي مابین آنشود و هویتی فضمی
  . یگر فضاهاستهر فضاي شهري در پی وصل به د اتصال
نسبت احجام و ساختمانها، نسـبت فضـاهاي انباشـته و فضـاهاي تهـی، نسـبت سـایه و روشـن، نسـبت           ،هانسبت ابعاد و اندازه تناسب

   .همه در امري می گنجد که زیبایی جهان در تناسب آن معنا می شود... ودیت و بی کرانگی، نسبت انسان و فضا و محد
اصـلی  » شـدن «این . شود و در این شدن، نه این است و نه آنگذرد،از این به آن میفضاي شهري چون نسیمی از میان فضاها می تداوم

  .دشوکند که تداوم نامیده میرا مطرح می
قلمرو مکانی می شود که در آن خودي و بیگانه تعریف می شوند، حرمت نگاهداشته می شود و عبور از آن جز با اجـازه میسـر    قلمرو

   .نخواهد بود
  بی پیرایگی فضاي شهر، آشنایی با آن را ممکن . خلوص و صراحت فضاي شهري، مکان درك سریع آن  را فراهم می آورد سادگی

  . سازدمی
یدگیپیچ . منظور شاخص کردن آن از اصل پیچیدگی تبعیت می کند؛ امري سهل و ممتنع حادث مـی شـود  کاربرد غیرمعمول واژه و فضا به 

   .ها نداردها و تداعیي جز ایجاد خاطرها ایجاد می شود؛ شکلی که وظیفه» شکل«در این اصل است که 
  .مول است را سبب شودتواند فضایی متفاوت از آنچه معترکیب اضداد می ترکیب
در این مفهوم، ساخت یعنی مجموعه روابط متقابل اجزاي یـک کـل بـا یکـدیگر     . یابداصل استقرار در مفهوم ساخت کالم یا شهر معنا می استقرار

  .اي که هر واحد، بیشترین نقش را در برابر دیگر اجزا داشته باشدبه گونه
  .هاله آن تعریف می شود؛ در موزونی روابط فضایی، اشکال و فعالیتشهر در موزونی فضاها و بناهاي متشک توازن
شهر و فضاي شهري چون زبان و بیان از اسلوبی تبعیت می کند که بتواند گسترده ترین مفهوم را در سـاده تـرین صـورت بیـان      ایجاز

  . رائه دهددر زبان، اسلوبی گیرنده و جذاب است که بیشترین اندیشه را با کمترین واژگان ا. کند
آنچه در زمان دچار دگرگـونی  . بنا و فضاي شهري تعریف خود را در متن شهر می یابند؛ معنایی که در بیان مقید به زمان می شود زمان

  . می شود صورت است و نه محتوا

.اصول و قواعد دستوري مکتب اصفهان. 4جدول   

)1383حبیبی، (برگرفته از : ماخذ   
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هاي معاصر شهري بـر حمـل و نقـل عمـومی و     تئوري
ا و زدرون ۀدارنــد، توســع تأکیــدحرکـت پیــاده در بافــت  

مسکونی فشرده و پایـدار را در دسـتور کـار قـرار      ۀتوسع
انرژي و جایگزینی منابع تجدید  ۀدهند، بر مصرف بهینمی

 ۀهـاي فسـیلی اشـاره دارنـد، تـراکم بهینـ      پذیر بر سوخت
ــرار    ــود ق ــداف خ ــاختمانی را در رأس اه ــی و س   جمعیت

دهند، بر کاهش مستمر زمان رفت و آمد تأکید دارنـد،  می
ال آن که موارد مذکور بنا به مقتضـیات و شـرایط   ؛ ح...و 

عنـوان چالشـی جـدي    زمانه، هرگز در مکتب اصفهان بـه 
صـفویه   ةعصـر دور اند؛ گو این که اروپاي هممطرح نبوده

ــاروك ( ــانس و ب ــر رنس ــین   ) عص ــا چن ــاه ب ــز هیچگ   نی
در مقابـل، از آن جـا کـه     .هایی مواجه نبوده اسـت چالش
 90و  80هـاي  س از دهـه هاي معاصر شهرسازي پـ تئوري

میالدي به تبعیت از انگاره پایداري، نگاهی جدي به شهر 
دلیل آن کـه ذات مفهـوم   سنتی ماقبل مدرن دارند و نیز به

ــاد و  ــامی ابع ــداري در تم ــویه پای ــایش س ــاعی، (ه اجتم
، ریشـه در قـرون   )محیطـی  زیسـت  فرهنگی، اقتصادي و

مـودن  دارد لـذا رخسـاره ن   -صنعت عصر ماقبل -گذشته 
هاي معاصر شهرسازي و جریان ها و تشابهات میانقرابت

نمایـد؛  مکتب اصفهان در شهرسازي، چندان عجیب نمـی 
هایی بارز و قابـل توجـه از اصـول و    مکتب اصفهان نشانه

ــداري را در خــود دارد و جلــوه آمــوزه هــایی از هــاي پای
محیطی و اقتصادي در تار و پود زیست پایداري اجتماعی،

  .  )5جدول ( اندتب در هم تنیده شدهاین مک
  
  نتیجه 

تـوان شـرحی بـیش و کـم     با توجه به آنچه که آمد، می
روشن از اصول و قواعد شهرسازي بـومی در ارتبـاط بـا    

  هاي معاصـر شهرسـازي فـراهم آورد؛ شـرحی کـه      نظریه
هـاي بـومی بـا    تواند به عنـوان اولـین برخـورد نظریـه    می

  و تنهـا در عمـل اسـت کـه     هاي جهانی تلقی شـود  نظریه

این شرح بـر حسـب   . توان به اثبات یا رد آن اقدام کردمی
ــدول    ــه در ج ــات مطروح ــول و مالحظ ــوع، اص    6موض

   ).6جدول (بندي شده است جمع
زیسـتی و وحـدت چندسـویه میـان شـهر و      توافق، هم

ــونی یکــی از مهــم  ــاطق پیرام ــرین اصــول روســتا و من ت
هاي هاي بومی و انگارههکنش میان آموزمستخرج از برهم

 شهر و روستا، نـه دو کـانون زیسـتی کـامالً    . جهانی است
مجزا از یکـدیگر، کـه دو مجموعـه زیسـتی بـیش و کـم       

اصـول و   تهـ جایـن   بـه وابسته و مرتبط با یکدیگرند و 
قواعد طراحی این دو نیـز بـا یکـدیگر ارتبـاطی معنـادار      

ان بایـد  چنـ که با وجود چنین تـوافقی، هـم  دارند؛ گو این
ها مشـخص  حدود و ثغور کالبدي هر یک از این مجموعه

نحوه توسعه به یکـی از دو صـورت زیـر    . و روشن باشد
هـاي موجـود و یـا    زا در بستر پهنـه یا توسعه درون: است

بیرونی و البته در ارتباطی چندسویه و محکـم   هايتوسعه
بایـد بـا   توسعه، چه درونی و چه بیرونی، . با مناطق اصلی

محوریت حمل و نقل عمـومی و در راسـتاي حمایـت از    
  . حرکت پیاده صورت گیرد

حاضر، بـیش و   هاي جهانی بررسی شده در مقالهنظریه
 تأکیـد ها و الگوهاي ترکیبی مسکن کم بر اختالط کاربري

هـاي  دارند؛ الگوهایی کـه نـه تنهـا بایـد تنـوعی از گونـه      
هـاي  از حیـث سـبک معمـاري و شـیوه    (مختلف مسکن 

را در بر داشته باشند که تا حد امکان باید ) ساخت و ساز
سـکن قابـل   م(همه اقشار اجتماعی را نیـز در نظـر گیرنـد   

تنـوع  : شـود اصلی دیگر را یادآور می این امر،). استطاعت
فرهنگــی و اخــتالط اجتمــاعی؛ بــدین معنــا کــه حضــور 

هاي متفـاوت  هاي مسکن با قیمتاي وسیع از گونهگستره
بخش تعامالت اجتماعی میان مردم از هـر  حکیمتواند تمی

ر، پویـایی و  سن و نژاد و درآمدي بـوده و از ایـن رهگـذ   
هاي زیسـتی، چـه شـهر و چـه     به مجموعه سرزندگی را،

در چنین بستري، لـزوم توجـه دوبـاره    . روستا هدیه نماید
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  به فضـاهاي عمـومی و مراکـز شـهري و روسـتایی معنـا       
انـد  هـایی ها و مراکـز، عرصـه  که این فضـا یابد؛ گو اینمی

براي حفظ و پاسداشت روابط اجتماعی، چـه در مقیـاس   
  .کل شهر و چه در مقیاس اجتماعات محلی

  
محافظت از فضاهاي باز و سبز، تشویق افـزایش تـراکم   

روي، ایجـاد بسـترهاي الزم در   در بافت به جـاي پراکنـده  
گیـري از  ن، بهـره اجهت ارتقاي مشـارکت حقیقـی سـاکن   

ــگ ــت     فرهن ــظ و تقوی ــار حف ــومی در کن ــاري ب و معم
   هستند که ، همه و همه، از مواردي...ساختارهاي سنتی و 

  
  

  

عنوان اصول و قواعد شهرسازي بومی طرح توانند بهمی
ــد و     ــر در درون دارن ــویی س ــه از س ــولی ک ــد؛ اص   گردن

را ) هاي بومیآموزه(هاي مکتب شهرسازي اصفهان آموزه
دیگر سوي، نگاه به بیرون دارنـد و  شوند و از یاد آور می

این . دهندمی هاي معاصر شهري و روستاییخبر از نظریه
ــر عرصــه  در قلمروهــاي  هــاي شــهرياصــول، عــالوه ب

تواننـد کـاربرد   مستقیم و غیـر مسـتقیم، مـی   روستایی نیز 
داشته باشند؛ گـاه بـه عنـوان مبنـاي طراحـی و اقـدام در       

مـا بـراي اسـتخراج    روستاها و گاه بـه مثابـه سـندي راهن   
  .    هاي روستاییاصول و قواعد طراحی بافت

  
  

  

 اشتراکات موضوعات
   .در منطقه تعریف می گرددو  شهر در توافق کامل با محیط پیرامونی شهر در منطقه

  خلق محالت و مناطق جدید، مرمت بافت موجود شهري: کارکرد دوگانه  توسعه شهري

حدود و ثغور 
 کالبدي

  د و مرز مشخص کالبدي شهر داراي ح

   بر دسترسی آسان به خدمات شهري تأکید خدمات شهري

   اي غیر رسمی براي تجمعات عمومیبسیار زیاد بر مرکز مجموعه هم به عنوان مرکزي مدنی و هم به عنوان عرصه تأکید مراکز شهري

  دوباره حس زندگی در اجتماعات محلی  نبراي زنده شد عاملی ؛بر فضاهاي عمومی مشترك به خصوص در مقیاس محلی تأکید فضاهاي عمومی

 در کنار واحدهاي مسکونی... تنوعی از کاربریها نظیر تسهیالت خرید، تفریح، فرهنگی و  کاربري

  )هااختالط کاربري(
   بر ساخت و ساز سبز، محافظت از فضاهاي باز تأکید فضاهاي سبز

  بر زیبایی، ایجاد ارتباط در بافت تأکیدمدون،  طراحی هماهنگ با اتکا به ضوابط طراحی محیط

  برقراري سطح قابل توجه از دخالت و مشارکت ساکنین محله در برنامه ریزي و مدیریت آن مشارکت ساکنین

   اهمیت به زندگی در اجتماعات محلی روابط اجتماعی

   الگوي ترکیبی مسکن، مسکن قابل استطاعت براي همه مسکن

   حفظ و تقویت ساختارهاي سنتی، توجه به بناهاي واجد ارزش تاریخی ساختارهاي سنتی

گراییبوم    بر بهره گیري از فرهنگ و معماري بومی تأکید 

سلسله مراتب 
 شهري

   رعایت اصل سلسله مراتب در ساختار فضایی شهر و محله و نظام دسترسی و توزیع خدمات شهري

).هاي سازمند شهريباالخص نوشهرگرایی و هسته(هاي معاصر شهري و روستایی اشتراکات میان مکتب اصفهان و تئوري. 5جدول   
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  مالحظات  اصل  موضوع

 با محیط پیرامونی در منطقه توافق کامل شهر  ونیشهر و منطقه پیرام

  
   .شهر باید در توافق، همزیستی و وحدت چند سویه با شهرها و روستاهاي اطراف خود باشد

مشخص بودن مرزي براي تعریف محدوده کالبدي   حدود و ثغور کالبدي
 شهرها

  

   .هاي اطراف جلوگیري شوددر زمینشهر  نظارتمشخص باشد تا از گسترش بدون  باید محدوده کالبدي شهرها 

 هاي موجودزا در بستر پهنهتوسعه درون -  توسعه شهري

هاي جدید در ارتباطی چند سویه با شهر توسعه -
  اصلی

   .پرداخت شهر موجود هاي جدید در ارتباط باعالوه بر تشویق به باززنده سازي محله هاي موجود باید به برنامه ریزي براي توسعه

  
  )رفت و آمد(اطات ارتب

  
  حمایت از حرکت پیاده در بافت

در صورتی که این فضاها تناسبات خوبی داشته باشند، پیاده  .خیابانها و میادین براي پیاده روي باید ایمن، راحت و جذاب باشند
  .روي را تشویق کرده و همسایگان را قادر به شناخت یکدیگر و مراقبت از اجتماع محلی خود می کنند

  .اي به هم پیوسته و منسجم از حمل و نقل عمومی تأمین گردد تا به کاهش استفاده از خودرو شخصی بیانجامدباید شبکه  بر توسعه حمل و نقل عمومی تأکید  ل و نقلحم
بر ساخت و ساز سبز، محافظت از فضاهاي  تأکید  فضاي سبز

 باز

  

  .ز و بلوارها و خیابانهاي درختکاري شده را گسترش دادو فضاهاي سبباز و سبز موجود حفاظت کرده  باید از فضاهاي

  
  فضاي عمومی

  
بر فضاي عمومی مشترك محلی و اهمیت به  تأکید

 زندگی در اجتماع محلی

  

ساختمانهاي همگـانی و مکانهـاي    .فضاهاي عمومی محلی باید عاملی براي زنده شده دوباره حس زندگی در اجتماع محلی باشد
  .بین و تقویت کننده هویت بومی و تشخص منحصر به فرد آن شهر یا منطقه باشدعمومی شهر می باید م

  .سازگار در کنار واحدهاي مسکونی قرار گیرند... تنوعی از کاربریها نظیر تسهیالت خرید، تفریح، فرهنگی و  باید  اختالط کاربري هابر  تأکید  کاربري
  

  مسکن
  

  الگوي ترکیبی مسکن
  .مختلف مسکن در بافت موجود باشد هايباید تنوعی از گونه

هاي اقلیمـی و فرهنگـی   بهتر است تا حد امکان از تیپ سازي مجموعه هاي مسکونی و بی اعتنایی نسبت به بسترها و چارچوب
  .نقاط مختلف کشور اجتناب ورزید

 بسیار زیاد بر مرکز مجموعه تأکید  مراکز شهري

  
   .اي غیر رسمی براي تجمعات عمومی باشدهم به عنوان عرصهمرکز مجموعه باید هم به عنوان مرکز مدنی و 

 تشویق بر افزایش تراکم در بافت  تراکم

  
   .مدار پرداختهاي مناسب به ایجاد واحدهاي همسایگی فشرده و پیادهباید بادر نظر گرفتن تراکم

 بر مشارکت ساکنین تأکید  مشارکت ساکنین
 

   .گردد کت ساکنین محله در برنامه ریزي و مدیریت آن تأمینباید سطح قابل توجهی از دخالت و مشار

 بر کاهش مصرف انرژي تأکید  انرژي

  
باید از شیوه هاي طبیعی گرمایش و سرمایش در ساختمانها که می تواند از ساماندهی مکانیکی، به مراتب کارآمدتر باشند، استفاده 

   .گردد
 دسترسی آسان به خدمات شهري  خدمات شهري

  
   .شهري کافی و در دسترس براي رفع نیاز شهروندان تأمین گردد خدمات باید

  
  فضایی-ساختارهاي کالبدي

  
حفظ و تقویت ساختارهاي سنتی، توجه به بناهاي 

  واجد ارزش تاریخی

اثبات  باید به حفاظت و مرمت بناهاي واجد ارزش تاریخی، نواحی و مناظر تاریخی که تداوم و تکامل تدریجی جامعه شهر را به
   .می رسانند، پرداخته شود

 بهره گیري از فرهنگ و معماري بومی  گراییبوم

  
   .معماري و طراحی منظر باید از اقلیم هاي محلی، شکل زمین، تاریخچه و روشهاي ساخت و ساز بومی سرچشمه بگیرند

 طراحی هماهنگ با اتکا به ضوابط مدون  طراحی محیط

  
   .، ایجاد ارتباط و هماهنگی در بافت توجه شودباید به زیباییطراحی محیط  در

 بر شکل گیري محالت تأکید  محوريمحله

  
   .فضایی عمومی نظیر یک میدان باشد مرکز محله در بیشتر اوقات باید. باشد محله باید داراي یک مرکز و یک لبه

    بندي اجتماعی و فرهنگیمنطقه
  تنوع فرهنگی و اختالط اجتماعی

حضور طیف وسیعی از گونه هاي مسکن با قیمتهاي متفاوت در . بندي اجتماعی و فرهنگی در شهر جلوگیري شودباید از منطقه 
  .محالت، می تواند به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن و هر نژاد و با هر درآمدي کمک کند

 رعایت اصل سلسله مراتب  سلسله مراتب شهري

  
   .گردند کارکردي تأمین دسترسی و توزیع خدمات شهري باید در یک سلسله مراتب مناسب ساختار فضایی شهر و محله و نظام

.اعد شهرسازي بومیاصول و قو. 6جدول   
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