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 چکیده

ای شهرهای جهان زندگی ای و زاغهمناطق حاشيهاین حقيقت را باید پذیرفت كه حدود یك ششم از جمعيت جهان در 

های محلی، دهی آنها در برنامهكنند توجه كافی به جایگاه حاشيه نشينی شهرها در یك فضای جغرافيایی و سامانمی

های غيررسمی و غيرقانونی كالن نشينی، یا سكونتای و كشوری الزم و ضروری است توسعه و گسترش حاشيهمنطقه

در اثر توسعه شهرها و گرایش شهر نشينی و صنعتی شدن بوجود آمده است. رشد سریع شهر نشينی  حاضرقرن شهرها، در 

 در مناطق كالن .كشورهای در حال رشد )جهان سوم( و مهاجرت از روستاها، پدید حاشيه نشينی را وسعت بخشيده است

امكانات خدمات شهری و تسهيالت اجتماعی  كشورهای جهان سوم، ميليونها نفر از كمترین شهرهای جهان، خصوصاً

ای بيش از هزار سال، شهرتاریخی ومذهبی مشهد با سابقه نيز از این قاعده مستثنی نيست وكشور ایران،  .برخوردارند

دهد كه نشان می صورت گرفتههای بررسیرود كه در شمال شرق ایران قرار دارد. دومين كانون جمعيتی ایران بشمار می

دليل حذف اقشار كم درآمد از نظام به در مشهدهای فقر های غيررسمی و نامنظم و شكل گيری جزیرهرشد سكونتگاه  َاصوال

 تحقيقاتهاست. گذاریهای هدف در سياستعنوان گروهیا لحاظ نكردن آنها به صورت فعال به كالن و خرد ریزیبرنامه

های نابسامان شهری از موضوعات و اندهی و توانمندسازی بافتر این موضوع است كه اسكان كم درآمدها و سامنشانگ

و تاثير انكار ناپذیری در تحقق یا عدم تحقق مطلوب طرح های توسعه دارند. این  مسائل مهم توسعه شهری كشوراست

هم كمی و  اسالمی -تحقيق به دنبال رهيافتی برای نوسازی این سكونت گاه ها با رویكرد توجه به الگوی معماری ایرانی 

فيزیكی و معماران ما در نوسازی سكونت گاه های  ییافته ها نشان ميدهد اگر سياستگذاران و برنامه ریز هم كيفی است.

غيررسمی به الگوی كارآمد معماری ایرانی اسالمی توجه نمایند، از همه جهات به كيفيت مساكن و كيفت زندگی شهروندان 

 تاثير به سزایی می گذارند.

 اسالمی.  –های غيررسمی، مشهد ، معماری ایرانی سكونت ای کلیدی:هواژه

 

 

 مقدمه

ها حكایت بينیبرابر شود و پيش ۲سال گذشته باعث شد جمعيت شهرنشين بالغ بر  3۰جریان توسعه شهری در ایران طی 

ها در گسترش زیر رداریو شه هادولت قدرتاز ظرفيت و  هاشهر رشددر حال حاضر سرعت  از ادامه سریع این رشد دارند.

 شكلیغيررسمی به سرعت و به  پيشی گرفته است. در نتيجه پدیده اسكان پایدار ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغالساخت

نشهرها و حتی بسياری از درصد جمعيت كال 3۰تا  ۲۰آمارها حكایت از آن دارند كه بين  قاعده گسترش یافته استبی

های اند كه این مناطق جایگاه فقيرترین گروههای نابسامان در حاشيه شهرها اسكان یافتهشهرهای متوسط در زیستگاه

تر از خط فقر یا حداكثر همسطح آن است. جمعيت سطح زندگی ساكنان این مناطق پایين  ً شهری هستند و معموالجمعيت

و فقر  دهند به شدت گرفتار بيكاریل میتشكي )روستایی و غير روستایی( شان را مهاجران ساكن این مناطق كه اكثریت

های غيررسمی و نامنظم و شكل گيری رشد سكونتگاه  َدهد كه اصوالنشان می صورت گرفتههای بررسی هستند. فرهنگی



 

 

 

یا لحاظ نكردن آنها  كالن و خرد ریزیدليل حذف اقشار كم درآمد از نظام برنامههای فقر در حاشيه و درون شهرها بهجزیره

ر این موضوع است كه اسكان كم درآمدها نشانگ تحقيقاتهاست. گذاریهای هدف در سياستعنوان گروهصورت فعال بهبه 

و تاثير انكار  های نابسامان شهری از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهری كشوراستو ساماندهی و توانمندسازی بافت

 رند.ناپذیری در تحقق یا عدم تحقق مطلوب طرح های توسعه دا

و توسعه نيافتگی بدل شده است و با رشدی چند  های بارز فقر شهرییكی از چهره به در واقع اسكان غيررسمی        

رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار كم  هایكه درون یا مجاور شهرها به شكل خودرو فاقد مجوز برابرتر از رشد شهرنشينی

در واقع  .گرفته است و همچنان به رشد قارچ گونه خود ادامه می دهدشكل  درآمد و سطح نازلی از كميت و كيفيت زندگی

سال گذشته در شهرهای بزرگ ایران پدیدار شده و خانوارها و افرادی را كه در  ۶۰است كه در طول ایحاشيه نشينی پدیده

ای اعم شامل تمام كسانی است گيرد. حاشيه نشينی به معنبرند، در بر میمجاورت شهرها، در شرایط نامطلوبی به سر می

های شهری و رفاه شهری، این افراد را از جاذبه اند.كه در محدوده اقتصاد شهر ساكن هستند ولی جذب اقتصاد شهر نشده

هستند كه به منظور گذراندن بهتر  یكشاند. این ها اكثرا مهاجرانهای صنعتی بازار كار میشان كنده و به سوی قطبزادگاه

 شوند.می ی بزرگی شهرهازندگی راه

رود كه بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهای توسعه های جهانی بشمار میجریان مهاجرت جمعيت یكی از پدیده      

اتفاق افتاده و پدیده مهاجرت در ابتدا خيلی  از جمله در ایران و به ویژه كالنشهرهای آن مانند مشهد یافته و در حال رشد

ميليونها نفر از شهرهای مختلف   نتایج آن در كشورهای در حال رشد نامطلوب نمایان شد. از چند دهه طبيعی بوده اما بعد

اند و هویت بيشتر آنانی كه در حاشيه این اند. و از طبقه كم درآمد جامعه بودهبه مشهد مهاجرت كرده و در آنجا ساكن شده

 در شمال شرق ایران قرار دارد. هر مشهد دومين كالن شهر ایرانش. (1391)پاپلی یزدی، اند معلوم نيستشهر سكونت كرده

جمعيت مهاجر، و پناهنده را از كشورهای همجوار خود مانند افغانستان، عراق،  كه عالوه بر مهاجرین داخلی ؛ ميزبان

ی مسؤلين این مسأله زاغه نشينی و كپرنشينی و توسعه آن در این استان برا .پاكستان، بنگالدش در خود پذیرفته است

های موثری  استان و جمهوری اسالمی ایران، یك مسأله بحرانی و حساسی ایجاد نموده، نتيجتأ دولت جمهوری اسالمی گام

  .را در بهبود بخشيدن به شرایط زندگی و سكونتگاهی آنان برداشته است 

 

 مبانی نظری

 شهر مشهدهای اساسی سکونتگاههای غیررسمی ویژگی

ای مسكونی است كه بدون مطالبه قانونی برای دریافت زمين و مجوز از می یا غيرقانونی در واقع منطقهسكونتگاه غيررس

ها و خدمات و تسهيالت زیربنایی در این شكل ، شكل گرفته است. سرویس بط برای ساختن خانهسوی مقامات ذیر

یين ترین سطح قرار دارد. سه ویژگی اساسی كه غيرقانونی ساخت و ساز، نامناسب و ناكافی است و كيفيتهای زندگی در پا

 .كنند ، عبارتند از : ویژگی های كالبدی، اجتماعی و قانونیكمك می در مشهد به درك سكونتگاه غيررسمی

 های کالبدی ـ ویژگی1

ختی در ها و خدمات شهری ناكاافی و زیرسااشان ، دارای سرویسهای غيررسمی، به دليل همان غيرقانونی بودن سكونتگاه

د از : شبكه ارتباطی، مناابع آب، سيساتم تخلياه فاضاالب، ها و تسهيالت زیربنایی عبارتناند. این سرویسسطح بسيار پائين

كشای وجاود های محاروم شاهر، آب لولهبرق ، جاده ، مدارس، مراكز بهداشت، بازار و ... برای مثال، در بسياری از این محله

كنند. در بعضی موارد نيز ساكنان از شبكه غيررسمی برای تأمين رت دستی از آب استفاده میندارد و ساكنان معموالً به صو

های مجااز و رسامی های غيررسمی وابستگی چندانی به كانالكنند ؛ و این شبكهمنابع آب ، برق ، و نظایر اینها استفاده می

های قدیمی و كهن، یكی از عوامال بدی بناهای بافتفرسودگی شدید بناهای موجود در بافت قدیمی: وضعيت كال -اندارند. 



 

 

 

ای اسات كاه تعميار و رود. نوع مصالح ساختمانی)خشت و گل( در بناهای قدیمی به گوناهتخریب و فرسودگی به شمار می

كند. اما عوامل اقتصادی، اجتمااعی و حقاوقی یااد شاده كاار مرمات و نگهاداری بازسازی هميشگی این بناها را ایجاب می

 های كهن را با دشواری روبرو كرده است.های وسيعی از بافتبخش

های قدیمی شهری در ایران مانند یك دور بسته است. در مراحل نخستين به دالیل یاد شده و نيز فرسودگی بنای بافت

و مشكالت دیگری همانند نارسایی شبكه گذرگاهی و خدماتی از جمله مشكل حمل مصالح سااختمانی، مشاكالت حقاوقی 

های شهر سكونت یابند. در دهند خانه خود را به جای بهسازی و نوسازی رها كنند و در سایر بخشغيره ساكنان ترجيح می

ها را نياز در پای دارد. شود كه كاهش امنيت محلاهاور تبدیل میهای متروكه به بناهای ترسناك و رعبمراحل بعدی مكان

 (. 139۲)آقاجانی ، شودو تشدید فرسودگی میاین موضوع خود سبب تخليه بناهای مسكونی 

مشكالت مربوط به شبكه معابر بافت: شبكه معابر بافت قادیمی كاه باا توجاه باه سااختار محايط طبيعای باه ویاژه  -۲

اناد، در زماان خاود اجتماعی و سطح فناوری زمان خود به صورت ارگانيك شاكل گرفته-توپوگرافی، اقليم، اوضاع اقتصادی

اناد، اماا باا ی نيازهاای سااكنان بودهاند، به طوری كه پاسخگوی همهشدهعابر و شبكه دسترسی محسوب میبهترین نوع م

معابر توان جوابگویی باه نيازهاای  دگرگونی نوع و سطح فناوری از جمله ورود وسایل نقليه موتوری به زندگی شهری، شبكه

های زیاد و خطر ریزش بناهای مخروباه مجااور و مشاكالت خمزندگی امروزی را ندارند و مشكالتی مانند عرض كم، پيچ و 

باشند كه باه هايچ وجاه مناساب باا متر می ۶دسترسی و ارتباطات دو چندان كرده و اغلب معابر آن دارای عرضی كمتر از 

 زندگی شهری امروز نيست..

های كالبادی باه بناهاای وبه آسايبتراكم و پيوستگی بافت: همجواری بناهای با ارزش بافت با بناهای متروكه و مخر -3

 اورد.كهن و ارزشمند وارد می

مسایل ناشی از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها: اغلب واحادهای سااختمانی در بافات فرساوده، فاقاد سيساتم  -4

 باشند.ای و هر گونه محاسبات فنی برای مقاومت در برابر زلزله میسازه

ها، فرسودگی و نارسایی تأسيساات مشكالت كالبدی، از جمله كم عرض بودن گذرگاه مسایل زیست محيطی: به دليل -5

آوری به موقع و مطلوب زباله، مشكالت زیست محيطای را باه وجاود و تسهيالت شهری از جمله فاضالب شهری، عدم جمع

های خاانگی و در تجماع زبالاهتوانند حركت كنند. به طوری كاه در ماواردی، آورده، زیرا خودروها در همه معابر بافت نمی

ها و بناهای مخروبه و متروكه كه بافت مشاهده شده است. موضوع دیگار، نحاوه دفاع نتيجه وجود جانوران مزاحم در كوچه

ها نسبت باه های سطحی به هنگام بارندگی است كه با توجه به پایين بودن و گود بودن سطح بناهای مسكونی این بافتآب

 (.1378)افروغ ، آوردتی زیادی را پدیدی میمعابر، مشكالت زیس

 های اجتماعی ـ ویژگی2

اند و درآمد چندانی هم ندارند. آنها یا به صورت كارگر اغلب ساكنان سكونتگاههای غيررسمی جزء طبقات پائين جامعه

گاهی بعضی از  گيرند.فرسا، حداقل دستمزد را میكنند و با وجود كار طاقتهای غيررسمی كار میروزمرد، و یا در بخش

های غيررسمی را مهاجران )از  كنند. اغلب سكونتگاههای نيمه وقت، سطح درآمد باالتری پيدا میها با كار در شغلخانواده

 اند. های غيررسمی دهند و بعضی از آنها نيز از نسل دوم و یا سوم سكونتگاهروستا یا از شهرهای كوچك( تشكيل می

 ی های قانونـ ویژگی3

سازد، این است كه ساكنان این سكونتگاهها ها متمایز می ای كه سكونتگاه غيررسمی را از دیگر سكونتگاهمهمترین ویژگی

های دولتی و عمومی تواند جزء زميناند. این زمين میفاقد مالكيت رسمی زمينی هستند كه خانه خود را روی آن ساخته

های باتالقی و نامطلوب. بنابراین زمانی كه زمين حاشيه شهرها ، مانند زمين خالی از سكنه باشد و یا جزء قطعات زمين

ای به چشم نماید. در ایران نكتهمولد نيست تا مورد استفاده صاحبان آن قرار گيرد ، برای سكونتگاه غيررسمی مناسب می



 

 

 

ا به قيمت بسيار نازل به یك یا چند های كشور، خود مالك زمين ، زمين خود ر خورد، و آن اینكه در بسياری از قسمتمی

 فروشد ؛ گرچه این واگذاری ها جنبه واعتبار قانونی ندارند.دهد یا میخانواده به صورت غيرقانونی اجاره می

 

 اسالمی-ایرانی معماری  هویت

ن است. دستيابی های فرهنگی و مشخصات این سرزميای پویا و در جریان است كه بيانگر ویژگیهویت ایرانی اسالمی مقوله

ها تجربه معماران و به معماریِ باهویت، موضوعی بسيار پراهميت در معماری معاصر ایران است؛ چرا كه حاصل قرن

نمایيم. راه یاد می« معماری اسالمی ایران»ها با عنوان زمين، بناها و یادگارهایی است كه اكنون از آنهنرمندان سنتی ایران

گذرد كه هرچند زمان زیادی از هایی میایران از منزلگاه اعتقاد به اصول ثابت، مفاهيم و آموزهورود به معماری اسالمی 

سازی هویت و بنابراین، باززنده اند.گذرد، همواره در فرآیندی پویا تا روزگار معاصر جاودان ماندهها میگيری آنشكل

 .آیدشمار میها در این زمينه بهین گامترهای معنوی پنهان در هنر و معماری اسالمی از اساسیآموزه

مان را هر روز  های نهفته در تجارت گذشتگاننظمی چهره شهرها و بناها، ارزشدر روزگار معاصر بحران هویت و بی      

ری توانيم ارتباطی منطقی با معماهویتی تا جایی پيش رفته كه در روزگار معاصر نمیسازد. این بیبيش از پيش نمایان می

گذشته برقرار نمایيم. همچنين زبان طراحی این بناها برای ما غيرقابل درك است و آنچه از عناصر هویت ایرانی در كانون 

 .(11: 1399گيرد، برخالف الگوی پيشين اسالم و سنت دینی است )خرمشاد، توجه و بازاندیشی قرار می

وحدت و انسجام پيشين را از دست داد و چهره شهرها به  ،نمعماری ایرانی اسالمی با نفوذ تدریجی معماری مدر      

« هویتیبی»گونی شكل بناها و هزار چهره بودن شهر از سوی منتقدان به روزشمار تحوّالت معماری تبدیل گردید؛ گونه

 (.5۶: 1394معماری تعبير شده است )حجت، 

شود كه در یك محيط زمانی )عصر و دوره ب میهویت از مباحث كالن در فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی محسو      

یابد. از منظر لغوی هویت در فرهنگ دهخدا عبارت گيرد و قوام میحاضر( و مكانی )محدوده جغرافيایی زندگی( شكل می

( در فرهنگ معين هویت به معنای 349: 1394است از تشخيص همين معنا ميان حكيمان و متكلّمان مشهور )دهخدا، 

( معرفی شده است. همچنين لغتنامه 5۲۲8: 1391عالی، هستی و آنچه موجب شناسایی شخص بشود )معين، تذات باری

كند. منظور از هویت تشخيص و آنچه موجب شناسایی آكسفورد از هویت به عنوان كيستی و چيستی شخص یاد می

اشد، است. بنابراین، هر فردی، هر بهای هر فرد یا پدیده میكه بيانگر ویژگی -همچون شخصيت یا كيفيت-شخص باشد 

( هویت را به انواع مختلف سياسی، فرهنگی، مّلی، قومی، دینی، 57: 1394اثری و هر بنایی دارای هویتی است. )حجت، 

بيش از موارد دیگر در ساخت هویت یك « مليت»و « دین»، «فرهنگ»اند؛ اما عناصر مذهبی و اجتماعی تقسيم كرده

ر این ميان با توجه به متون اسالمی و فرهنگی ایرانيان، اصول سازنده شخصيت و هویت یك فرد د.شخص مؤثر هستند. )

ی امور از هاست كه كليهباشد. این اصول پردازنده رفتار و هنجارهای اجتماعی مسلمانمسلمان، برگرفته از دین اسالم می

در عرصه معماری تعلّق یا عدم تعلّق یك اثر به  وسویی مشخص هدایت نموده است.جمله هنر و معماری آنان را به سمت

دهد. در واقع اثر با هویت اثری است كه وابسته به هویت جلوه میهویتی جمعی آن را در نگاه مخاطب دارای هویت یا بی

ه یك هویت پایدار )مذهبی، مّلی، نژادی و...( و هنجارهای جمعی باشد. معماری اسالمی از آن روی دارای هویت دانست

دهد؛ اصولی معماری را جهت و شكل می ،ی آنشود كه مظهر و تجلّی اصول پایداری است كه معماران را به واسطهمی

ترین این اصول نمادگرایی و رمزپردازی است كه به معنای ساحتی معنوی دادن به هر مهم .چون وحدت، حكمت، صداقت

اند. ای، اصلی آسمانی و معنوی قائل بودهی هر عمل و پدیدهچيز و هر شیء مورد نظر هنرمندان مسلمان بوده كه برا

های معماری در تاریخ معماری جهان مطرح است. از لحاظ تاریخی ترین شيوهمعماری اسالمی به عنوان یكی از موفق

ورد استقبال آید كه خود را با هویت و مفاهيم اسالمی سازگار نمود و از طرف مسلمانان ممعماری اولين هنری به شمار می



 

 

 

ها به عنوان تنها هنر اسالمی به درج گوید: اقبال مسلمانان به این هنر موجب گردید تا سالقرار گرفته است. ولت می

مفاهيم دینی و مذهبی اسالمی بپردازد. این امر تا آنجا ادامه یافت كه در ذهن اغلب مردم با شنيدن واژه هنر اسالمی اولين 

  .(58: 1393نژاد، گيرد، معماری اسالمی است )مهدویمی چيزی كه مورد توجه قرار

های ای است كه آموزهكند، انگارهها در یك مجموعه در كنار یكدیگر تعریف میگونیآنچه آثار معماری را با تمام گونه       

ای دانست كه ران را آینهتوان معماری اسالمی ایتك این آثار متبلور ساخته است؛ پس میمعنوی معماری اسالمی را در تك

 .های اصيل، معنوی و حكمت اسالمی را در خود به ودیعه نهاده استآموزه

اند. منظور از مبانی معماری بندی شدهشماری تحت عنوان مبانی معماری اسالمی دستهها آثار بیدر طول سال       

در اعتقادات و باورهای آسمانی و معنوی ایرانيان داشته  هایی كه در ابتدا ریشهایرانی عبارت است از: اصول و روش اسالمی

ی ها برپایهتماس با سایر تمدن جویی و نوگرایی ایرانيان درو سپس بدون انقطاع تاریخی در اثر ممارست و حقيقت

ها بت از آنتوان به عنوان اصولی ثابينی ایرانی اسالمی راهنمای پدیدآورندگان آثار برجسته بوده است؛ همچنين میجهان

ها تا حدودی متفاوت و با توجه به زمان و مكان و امكانات در دسترس یاد كرد كه در طی قرون متمادی، تجلّی كالبدی آن

كند، در در عرصه معماری بحث از هویت، تقليد از آثار گذشته را به ذهن متبادر می .انددر تغيير و تحوّل و تكامل بوده

ها به طور خالصه گيری از آثار گذشته اگر اَشكال و فرمز گذشته متفاوت است، چرا كه در بهرهكه هویت با تقليد ا حالی

 (9۰: 1389زاده، گرایی را نخواهند یافت. )نقیتكرار شوند، نامی جز واپس

ی پویاست شود. هویت مفهوممفهوم هویت در معماری اسالمی، با نيازهای افراد مرتبط است و زمان حال را شامل می       

: 1399نژاد، شود و تأثيرپذیری از زمان و روح زمانه از ضروریات وجودی آن است. )مهدویكه در گذر زمان دچار تحوّل می

ها و تسلّط فرهنگ مدرن در جوامع اسالمی فضایی جدید در عرصه هنر و معماری اسالمی ترسيم ( پس از گذشت سال11۶

رسازی بيگانه در كشور كماكان ادامه دارد. بنابراین، هنرمندان و فرهيختگان ایرانی شده است و رواج الگوهای معماری و شه

و اسالمی باید با تمام توان و دانش خویش در جهت بازآفرینی هویت اسالمی بكوشند تا به كمك آن روزگار شكوه و عظمت 

 سازی نمایندمعماری اسالمی را باززنده

 

 اسالمی-نیاز، فضا و فرم در معماری ایرانی

 در طراحی و هنرنمایی معماران ایرانی هستيم. فرم، ایرانی نيز شاهد اهميت نياز در تشكيل فرم  -در معماری اصيل اسالمی

هایی كه گاهی با خالقيت و تكنولوژی منحصر به فردی همراه بوده است كه این امر نشانگر توانمندی معماران ایرانی بوده 

خالقيت ، به دليل حضور فن آوری نوین و تكيه بر نيروهای برقی و انرژی های فسيلی حال آنكه در معماری مدرن .است

كاهش یافته و شاهد معماری مدول وار در انواع و اقسام شرایط آب و هوایی منطبق بر نيازهای مختلف فرهنگی و 

تطابق كمتری داشته و به  جغرافيایی هستيم و این امر سبب شده كه مفاهيم طراحی معماری با نيازهای واقعی ساكنين

مرور زمان افراد بيش از پيش دلتنگ فضاهای معمارانه اصيل در بناهای ایرانی باشند. الزم به ذكر است در معماری ایرانی 

استفاده ای در بناها یافت نمی شد. این در حاليست كه در معماری نوین  فضای بدون كاربری بی معنا بوده و هيچ فضای بال

  .ضاهایی بر می خوریم كه استفاده چندانی نداشته و كاربری مناسبی برای آنها تعریف نشده استامروزی به ف

ایرانی ابتدا فضا )جهت رفع نياز ساكنين( شكل می گرفت و سپس فرم به  -بنابراین در طراحی معماری اصيل اسالمی      

ا و نياز منطبق با فضا به وجود می آید و معماران به وجود می آمد، حال آنكه در معماری نوین ایرانی ابتدا فرم، سپس فض

مثابه خالقان بنا، اثری را خلق می كنند كه عمری كوتاه دارد و ادامه حياتشان به فن آوری و تكنولوژی وابستگی دارد. در 

،وزارت و همكاران )تفرشی راد ایرانی، معماران خالقانه به خلق فضا و بنا می پرداختند -حاليكه در معماری اصيل اسالمی

 .(1391راه و شهرسازی،



 

 

 

 

 

 زوم بازگشت به )مفاهیم( معماری ایرانیل

 به راستی واقفيم كه معماری ایرانی را به صورت تمام و كمال بایستی در معماری سنتی این مرز و بوم جستجو

 ی حقيقی زندگی متناسبی آن معماری را به درون معماری امروز ایران )كه فاقد روح و معنا كرد و مفاهيم ارزنده

 معماری سنتی ایران حاكی از رشد تمدن آن در طول قرنهاست و براساس با فرهنگ ایرانی است( منتقل ساخت.

معماری سنتی عبارت است از  .استوار است و هدفمندی مدوالسيون ساختار و انطباق انسان استقالل، درونگرایی، پنج اصل

به دست شده و از نسلی به نسل دیگر  ی خاصی داشته باشد و ثانيا در طول زمان دستبار فرهنگ آن گونه معماری كه اوالً

 .استمرار پيدا كرده است رسيده باشد. و چيزی است كه در جامعه وجود داشته و در طول زمان

معماری سنتی  .معماری سنتی محصول روش سنتی در طراحی و ساخت است: سه ویژگی اساسی معماری سنتی      

دست گشته و منتقل شده  ی الگوهایی است كه تبلور فرهنگ جامعه است، در طول زمان استمرار یافته و دست بهدارا

 .است

جامعه سنتی در درون ( 139۲مشكينی،)معماری سنتی با امر قدسی مرتبط و گونه ای معماری با ارزش و با معناست        

 هماهنگی و تناسب كامل است. آفریده جویای هم از لحاظ كمی، كند كه هم از لحاظ كيفی و یك نظام معنوی زندگی می

آورد، آنرا  نيروهای خالقه انسان را پدید می گيرد كه های تام و كاملی سرچشمه می های آن، چون معماری، از جهانبينی

انسان  بخشد. در این جامعه واحد وحدت می شود و در عين حال، جامعه را به صورت كل به سوی غایتی رهنمون می

تفسيری معنوی و عرفانی درباره حيات به دست دهد و  شود كه ای توجيه و تبيين امور برانگيخته می سنتی به سوی گونه

باشد. به این ترتيب انسان سنتی نه تنها به ظاهر بلكه به باطن  مقدم بر مشاهده و ادراك خارجی و در عين حال مافوق آن

معمار  (139۲)اردالن هستند كيفی و فعلی معنویت كه همه اشيا واجد آن ست از جنبهنيز توجه بسياری دارد، ظاهر، عبارت

 به معمار جهان دانست، زیرا جایگاه خویش را در سلسله ای قدسی می دید كه از طریق آن سنتی پيشه خود را مقدس می

و همه جهان را چنان  برافراشته دانستند كه گنبد كبود و عظيم جهان را شد. معماران خداوند را معمارانی می متصل می

دو تشبيه جست، بنای خلق  شود. پس در معماری نيز باید به زیبا و كارآمد آفریده است كه هيچ سستی در آن دیده نمی

الهی تقليد كرد. بنا را باید چنان  و زیبایی و خلل ناپذیری، از عمارت خدا را با خلقی خدایی ساخت و در نظم و كارائی

نكند، بلكه جزئی از آن به شمار آید  دستگاه معماری كائنات هماهنگ باشد و در برابر نظام طبيعت قد علمساخت كه با 

 .(1397قيومی بيدهندی)

 

 شهر اسالمی -تحلیل  شهر امروزی 

تحوّلی عظيم شدند ر چادهه دچند ض عر، در نددبودی متماون قردر تكامل یافته  ویژگی هایدارای كه ان یری اشهرها

از منبعث ی شمندزی ارزشهرساری عناصرمعماو فضاها ، شتندد داخوی كالبدت خصوصيّاان ین شهرها به عنواكه را ه چآن 

پاسخ و در شهرها ن ساكناة مری روزهازطبق نيای، شهرری ند هر فضا یا عنصر معمادبوان ندوندگی شهرزفرهنگ حاكم بر 

ی فضاهاو عناصر اه قدیمی به همری بافتهاد امل یافته بوتكو شكل گرفته ن مازطی ی گرگونی جامعۀ شهرو دشد ربه 

و بر شكل فيزیكی قابل توجّه وه عالو...، ها انسررواكاو مساجد ، هارنباوآب اها زاربا، مانند شبكۀ معابر د،خوی درون شهر

ی برنامهها ومها اقدا .شتنددانهفته د خوی را در ه ایژویخی رتاو جتماعی ، افرهنگی ارزش هایی، كالبدت خصوصيّا

هم افررا سالمی شهرها اسنّتی  ش هایدی ارزنابوی مينهها، زهيچ توجّهیون بد، شدوع هۀ قبل شردچند از كه زی شهرسا

ر سر كشواسپس سررگ و بزی گير به شهرهااموجی فرن جدید همچوزی دورة شهرساان چه كه تحت عنوآن ند. آورد



 

 

 

ندگی ة زشيونی های را در گرگودكه ب، غردر صنعتی ب نقالاز اسالها پس د نبوب غرت تحوّالس نعكااجز ی چيز، سيدر

ی یزربرنامهو غربی شهرنشينی ة شيواز  شت هاییدابرو یها دارلگوبران، ایران در اگررستعماذ ابا نفو، شتل دانبادبه ی شهر

 (.1395نصر ، مد)آبه عمل ی شهر

 

 علت تغییر بافت اسالمی شهرهای ایران در گذر زمان

رت سپس به صوو تك بنا  ی هایرمعماو  به ویژه اسكان های غيررسمی یشهر ن هایشكل ساختماا در بتدا درین مسأله ا

آن كه د بوب غری در شهری یزرشد برنامهاز رحقيقت متأثر ، در گرگونیهادین اشد. ن كالبد شهرها نمایاو تأثير بر بافت 

نچه ، آینابر وه عالد مع تأثير گرفته بواجون رهنگی همافو جتماعی دی، اقتصات اخصوصيّاو مينی زسری یژگی هااز ونيز 

ن همادر بلكه د، منطقی نبوو حل كامل امرو صحيح ی مسيردارای صل ا و در ابتدد، از اپيوسته بوع قووبه ب غردر كه 

ی در شدرنه ب و هم نه تكاملی مطلود؛ آن پيمود را حل تكامل خوامانی معيّنی مرزیند آبا فراه همرو حی نيز طی سالها انو

ت خصوصيّا، فرهنگیی یژگیهان ونددابه برگرز نيز نياب غررو، در ین ان از اندوشهر ت هایساجهت حفظ تمامی خو

 رك هایشهو صنعتی ی سعی شد تا به شهرهاو ید دگرس حسااشهرها ن بين ساكنادر بط صميمی و رواهمسایگی 

از برخی ی نظرهارظهاب را در اكامالً مطلوی مسيردر نرفتن  بهار قران اچنانكه میتود شوب داده سيمایی مطلوی و گرركا

ضح می واسيعتر س ومقياو در قبل از روز بيشتر روز هر ن كنواست : ه اجایی گفته شددر یافت ب غری شهرن متخصّصا

م طبيعی فری كه شهرهاد مقایسه مالحظه میشوم مقادر هستند. زم الای جزاز امصنوعی ما فاقد برخی ی كه شهرهادد گر

ی خلق شهرهادر عصر كنونی ن در حااحالی كه كوشش طرن دارد در نها جریادر آقعی م واندگی به مفهوو زشته ه ای داندز

 .ستده انسانی كامالً غيرموفق بوانقطه نظر از مصنوعی 

مرحلۀ  ان آن راشد كه می توزه ای مرحلۀ تاوارد شمسی به بعد 13۰۰ل ساان از یراشهرنشينی زی و ند شهرسارو       

ری بسيای هانخياباو مد آبه عمل ی شهری یزربرنامهی هاه شيواز هایی داریلگوبران، ایردر اگرگونی ناميد ل و دتحوّ

ر به كناری را تجای فعاليّت هاان، یری اتومبيل به شهرهاورود اشد اث حداشد ل رحارژوازی در بوی ستهاامنطبق با خو

ن گرگودساخت شهرها نيز ، بدین ترتيبد هم كرافرزار مقایسه با بارا در كاال نقل و سهولت حمل ر، ین كااكشاند ن خيابا

 (. 1395توسلی، شد)

ری معمای شاخصه هااز شته باشيم كه فرهنگ یكی را داعا ادین انيم امی تو، توجه كنيمن گذشتگانماری  گر به معماا       

ری توسعه معماای ست. براشته دامطابقت ن نسای افطر یهازحتی نياو قليم ، ابا طبيعتری معماع ین نوده و اگذشته بو

ری معمادارای پيشرفته ی هارهستيم. كشور ساسی كشون امتن قانوع در ین موضواختن به دامند پرزنی نياایرا -سالمیا

حاضر ل حادر ست. متاسفانه ه اساسی پيش بينی شدن اقانودر ین مسائل اتمامی و هستند د مطابق با هویت خوو منسجم 

ت قااوبرخی و در گمی درسرع ست كه همين موضوه اپيش بينی نشدز ساو ساخت زه حوای حد برو وامنسجم ن ك قانوی

مر این اكه متولی د تهيه می شون توسعه شهرها طبق قانوح ست. طرد آورده ابوجور مذكوزه حورا در هایی ری نابهنجا

د موجوی هاح ها متوجه می شویم كه تمامی طرح ین طراجمالی به ه انگادر ست كه متاسفانه زی اشهرساوزارت راه و 

ای ها برح ین طراكه مبانی ا ست چرامشكل ر چاه دئه شدی اراهاح كل ماهيت طرر ست. به طواكهنه ی هاح طرس از قتباا

همچنين به مسائل مرتبط با و هستند د تضادر ما ر كشودات عتقاو ابا فرهنگ د موجوی هاح ست. متاسفانه طراگذشته 

د ها تنها به عدح طردر سياسی دی و قتصا، اجتماعیت است. كليه مطالعاه اها توجه نشدح ین طردر امالكيت خصوصی نيز 

 د. نمی شوظ ها لحاح طردر ها زجه نياوبه هيچ د و تبدیل می شو

ین اتوسعه نيز به  شمشبرنامه در ست. ه اشدره شاآن ابه  ًحتااصرن ساختمال كنترو مهندسی م نظان قانو ۲ده مادر         

ست. ماهيت ه انی نيز تشكيل شدایرا -سالمیری اصل معمااستيابی به ای دهی بروگرركارو ین ه و از امهم تاكيد شد



 

 

 

می ق تفاامتاسفانه عكس قضيه د موجوی هاه ما با تبصر، استز اغيرمجای هازساو ساخت ی از جلوگير 1۰۰دهمان كميسيو

دن كرا پيداف شراموجب د نين موجواگرفتن قوه یددناد. ین طریق تامين می شوز ااها داری جه شهردكه بوا چر، فتدا

ی در بصرت غتشاشان امدد آباعث بوجود ین خواست كه ابحث محرميت ن دادن هميت نشااكم ور و مجای هان ساختما

 (.1394توسلی ، ست)ه اشدی شهرزه حوو ساخت زه حو

 

  نت گاه های  امروزیسکومعماری و  ایرانی  -معماری اصیل اسالمی

ایرانی، ارزش نهادن به ماهيت نيازهای انسان می  -یكی از مهمترین دیدگاهها و اصلی ترین هدف معماران اصيل اسالمی

باشد كه این دیدگاه منجر به خلق فضایی مناسب می شد كه نيازهای انسانی ساكنين را كه بر آیين، فرهنگ و اقليم محل 

شد، فراهم می آورد. ایشان پس از در نظر گرفتن نيازهای ساكنين، فضا و فرم را طراحی می سكونت ایشان منطبق می با

های بدیع و قابل توجهی داشت كه این امر نيز  كردند و در نهایت بنای ساخته شده عالوه بر تامين نيازهای ساكنين، فرم

این ابنيه با توجه به امكانات روز قابل توجه می بيانگر هنر، خالقيت معماران ایرانی بوده است. همچنين تكنولوژی ساخت 

این درحاليست كه معماری رایج امروزی، متاثر از فرهنگ غربی می باشد و با تاثير از استانداردهای غربی شكل مدوله . باشد

 .ای به خود گرفته و به فرهنگ، آداب و رسوم ایرانيان بی توجه است

ی ایران مردمان با آداب و رسوم مختلف )كرد، لر، ترك، تركمن، بلوچ، فارس و ...( عالوه بر این در پهنه جغرافيای       

هایی نيز دارند و هركدام با توجه به فرهنگ و اقليم محل زندگی،  زندگی می كنند كه برغم اشتراكات فراوان، تفاوت

های متفاوت، به  ها و اقليم فرهنگ نيازهای گوناگون و مختلفی خواهند داشت. بنابراین نمی توان برای گستره وسيعی از

صورت یكسان و آنهم به شكل غربی و با استانداردهای وارداتی، خانه طراحی نمود. این درحاليست كه هم اكنون الگوی 

بنابر موارد فوق، به نظر می رسد معماری رایج امروزی در ایران، فاقد . طراحی مسكن در اغلب شهرهای ایران مشابه است

 .ایرانی می باشد -دگاه های معماری اصيل اسالمیاهداف و دی

ایرانی باشد، معماری رایج  -برغم آنكه انتظار می رود معماری امروز ایران، شكل تكامل یافته معماری اصيل اسالمی      

طلبی و  شاید بتوان گفت یكی از دالیل این امر، جاه. ایرانی نيست -امروزی در ایران برگرفته از معماری اصيل اسالمی

قدرت طلبی پادشاهان ایرانی بوده است. چراكه گاهی برخی پادشاهان به منظور قدرت نمایی وتثبيت پایه های حكومت 

ابنيه مربوط به پادشاه پيشين را نابود می كرده اند و آثار جدیدی بر روی آنها احداث می نمودند. نمونه بارزی از این  خود،

عالوه بر این، از .شد كه در جدار داخلی آن آثار ارزشمندی از همه ادوار مالحظه می گرددگونه ابنيه، گنبد سلطانيه می با

اوایل دوره قاجار، غربگرایی و خود باختگی بر شاهان ایرانی سایه افكند كه این امر منجر به تقليد كوركورانه از معماری 

ایرانی، تنها  -ا جایيكه از معماری اصيل اسالمیایرانی گردید. ت -غربی و از دست رفتن فرهنگ و معماری اصيل اسالمی

 .نامی و یادی برجا مانده است

 

 ارزش های معماری سنتی در معماری معاصر ایران

 های معماری سنتی و رابطه معماری با انسان، سنتها، اعتقادات و فرهنگ یك درراستای پی بردن به ارزش

 .دوم دیدگاه عملی و كاربردی خست دیدگاه نظری و فلسفی، و؛ ن دهيم جامعه دو دیدگاه را مورد بررسی قرار می

 ی محيط زیست است، باید ابعادی جامع و در عين حال از آنجا كه معماری یكی از مهمترین عوامل شكل دهنده

 ای باید بتواند پاسخ گوی نيازهای زمانی و مكانی باشد. بنابراین معماری بر سه طبيعی داشته باشد، پس در هر زمينه

معماری باید بر حقيقتی استوار و از اصالتی برخوردار باشد، برای درك این اصل، توجه به اول  اصل اوليه استوار است

معماری باید مفيد واقع شود، به عبارتی دارای هدف باشد و به دوم  .یابد و زیبایی شناختی ضرورت می مضامين فلسفی



 

 

 

معماری باید از استحكام و  و سوم .ل به عملكرد معماری اشاره دارداین اص .كاربردهای در نظر گرفته شده منتج شود

ی انتقال  تواند آگاهی بيشتری در زمينه جمله ای از لویی كان در مورد معماری سنتی، می .استواری الزم برخوردار باشد

از فرد جدا كرد. ولی این  ی یك ميراث فرهنگی را نمی توان حال و گذشته معاصر در اختيار ما قرار دهد ی سنتها به دوره

انتقال معماری سنتی به دوره معاصر عالوه بر  .تواند در بستر سنتها زندگی كند را نيز نباید انكار كرد كه انسان نمی واقعيت

احساسی نيز توجه می شود. از دیدگاه احساس به  درك معماری حاصل از بررسی عكس العمل ناظر، به ابعاد انسانی و

 :مورد اشاره می شودصورت مجرد به 

 )احساسی كه خود هدف و مقصد است )درك هدف. 

 )احساس موروثی)حس آشنایی نسبت به بنا به محض دیدار آن. 

 كند آید و او را متاثر می احساسی كه در فرد پدید می. 
 

لذا به  ی است،رویكردها و مفاهيمی كه در طراحی مجتمع مسكونی امروز در نظر داریم متناسب با مفاهيم معماری ایران

پيرنيا مهمترین  .معرفی و شناخت بيشتر برخی از این مفاهيم اساسی و بازتاب آنها در طراحی امروزی مسكن ميپردازیم

 .دانسته است« نيارش» و« خودبسندگی»، «مردممحوری»، «پرهيز از بيهودگی»، «درونگرایی»اصول معماری ایرانی را 

درونگرا  ای معماری ایران را ان زندگی شخصی و حرمت آن بوده كه این امر به گونهیكی از باورهای مردم ایر :درونگرایی

را از جهان بيرون  های ساختمان در گرداگرد یك یا چند ميانسرا، ساختمان ساخته است. معماران ایرانی با ساماندهی اندام

 حياط از معماری خانه امروزه با حذف( 139۶معماریان، ) داد یكردند و تنها یك هشتی این دو را به هم پيوند می جدا م

جدید آپارتمانی و نادیده گرفتن  های های مسكونی و ایجاد ارتباط مستقيم و بدون وقفه بين فضای درون با برون در طرح

نگرانی های روزانه، تلطيف روحيه و  ها و مراتب عبور از فضاهای گوناگون، نقش و كاركرد حياط كه ضمن تقليل خستگی

آنكه انسان را بی توجه به طبيعت و پيرامون  شد، از بين رفته است عالوه بر را بالفاصله در بدو ورود به آن موجب میروان 

ناری ) آرامش و مشكالت ناشی از بيرون خانه كرد خود كرد، حرمت خانه را نيز دستخوش ناامنی روانی، عدم آسایش و

  .(1399قمی،

هر فرم  كردند و ساختن شده كار بيهوده انجام نشود و از اسراف پرهيز می تالش می در معماری ایران :پرهیز از بیهودگی

 .شناسی داشته است معماری دليل كاركردی مجزا از بحث زیبایی

نيازهای او  های انسان و توجه به های ساختمانی با اندام محوری به معنای رعایت تناسب ميان اندام مردم :محوری مردم

معمار ایرانی  .های دیگر، معماری هنری وابسته به زندگی است سازی است. در ایران هم مثل مكان در كار ساختمان

و پرتو ماه را به  آراسته كه فروغ خورشيد گرفته و روزن و روشندان را چنان می بلندای درگاه را به اندازه باالی مردم می

اندازهای است كه نشسته و  دازه یك بستر است و افراز طاقچه بهآورد. پهنای اتاق خواب به ان اندازه دلخواه به درون سرا می

پهناور و با شكوه بوده كه شایسته  ایستاده به آسانی در دسترس باشد و از طرفی تاالر كه مخصوص مهمان است به اندازهای

 .(139۶معماریان، )پذیرایی باشد

و  ترین نقاط ممكن به دست آورند د را از نزدیككردند مصالح مورد نياز خو معماران ایرانی تالش می: خودبسندگی

كار  های دیگر نباشد و تنها به خود اكتفا كنند. به این ترتيب ساختند كه نيازمند به مصالح جا ساختمانها را چنان می

ازی و نوس شد و ساختمان با طبيعت پيرامون خود سازگارتر بود و هنگام بازسازی و ساز با شتاب بيشتری انجام می ساخت

 .نيز هميشه مصالح در دسترس است



 

 

 

توجه  شود. معماران به نيارش ساختمان بسيار شناسی گفته می نيارش به دانش ایستایی، فن ساختمان و مصالح: نیارش

دست یافته  ها و جرزها هایی برای پوششها و دهانه دانستند. آنها به تجربه به اندازه كردند و آن را از زیبایی جدا نمی می

 .(139۶)معماریان د كه همه بر پایه نيارش به دست آمده بودبودن

ای  كننده تعيين نظم درمعماری ایرانی مترادف هندسه است. ریاضيات و هندسه نقش بسيار:  نظمی نظم )هندسه( و بی

بتدایی به وجود بسيار ا ترین فرمها همواره از تركيبات هندسی های ایران داشته اند. در هنر ایران پيچيده در معماری خانه

با منطق آفرینش با نجوم و  عنصر متحدكننده جز و كل است، مطلق است و تغييرناپذیر و انسان را اند. هندسه اساساً  آمده

 .های هندسی نه كمی بلكه كيفی است سازد. ارزش فرم نظم طبيعت و آسمان آشنا می

مسير  هوم شفافيت و تداوم قرار دارد، در چنين فضایی،شده، مف نقطه مقابل مفهوم فضای بسته و تمام : شفافیت و تداوم

افقی و عمودی  های فضایی در خطوط گيرد، به طوری كه گشایش حركت انسان و یا نگاه او در تداومی پيوسته صورت می

اً جان در افقی الیتناهی و مستهيل، مجدد گردد كه دورنما و منظر نهایی الی دیوارها و ستونها می موجب شفافيت در البه

به مفهوم سلسله مراتب مفهوم تداوم برای تشریح مفهوم اصل معماری ایران تلقی صحيحی . گيرد و جلوه تازه به خود می

 .(139۶معماریان، ) شود محسوب می

داشته و  احساس عظمت معنوی در كمال سادگی و خلوص در تشكيل و تركيب ابنيه ایران مدنظر قرار : ابهام و ایهام

ویژه حسی قابل  هایی شده است كه پيام آن با درك بات این هندسه پایه ولی غنی موجب پيدایش ساختمانسادگی تركي

در معماری ایرانی هر چيزی  .نماید دریافت است و توأم با كليتی است كه كمال خود را در منظر و تصویری كامل القا می

كه ذات نهانی آن است. به این سبب  اقعيتی درونی استدارای معنایی برونی و نيز درونی است. مكمل هر صورت خارجی و

معنایی نمادین دارند كه از رهگذر تاویل  معماری و شهرسازی ایرانی دارای ابهام و ایهام و قابل تاویل است. همه عناصر

 .شود مكشوف می

یكی از  باشد يمه بسته میایوان، یكی از عناصر ویژه معماری ایران كه فضایی نيمه باز ن: تعادل موزون، توازن حساس 

حضور ایوان،  تعميدات عالی این نوع نگرش همزیستی با طبيعت است. غير از تنظيم منظر در قالب تصویری محاسبه شده،

تعدیل و تنظيم كيفيت  روشنها( را در بر گرفته و حد رابط بين فضای خارجی و داخلی است كه در روشنایی ميانه )سایه

های قابل  كننده حدود و عرصه ای است كه تنظيم های سنتی، هشتی حد ميانه و واسطه در خانه .ستهوا نيز كامالً مؤثر ا

باشد و رابطۀ دنيای بيرونی هشتی و اندرونی آن، همانند حد مكانيابی ایوان بين فضای داخلی و مركزی  می رؤیت و دریافت

 .(139۶معماریان، )است

 

  ویت ملینقش ارزش ها و مفاهیم معماری سنتی در ه

دستيابی به  امروزه موضوع هویت ملی در فرم ساخته شده به عنوان بحث رایج در معماری سنتی و ملی می باشد، برای

ساختمان به عنوان  ها و عناصر فرهنگی و مصنوعات محلی را در راستای توليد هویت ملی در دوران معاصر، معماری نشانه

هایی رقم می زند كه تنها در بستر بناهای  ویت فرهنگی معماری را همان ارزشه. دهد هویت نمادین، مورد توجه قرار می

گيرد تا ارزش ها را در خویش بپروراند و كالبدی بر آنها  معماری به آن دليل شكل می شود، چرا كه سنتی ادراك می

ن بيشتر از مشتی خشت و نمود، معماری ابنيه كه نبود و معماری سنتی ایرانی فاقد ارزش می متصور شود كه اگر چنين

آورد، باید غریزه  ایرانی، هنری سرشار از نبوغ اصيل ایرانی است و قومی كه چنين هنری را بوجود می هنر. نمود خاك نمی

این نكته . تواند تنها تلفيقی از عناصر برگرفته از فرهنگ های دیگر باشد خود داشته باشد و هنرش نيز نمی و نبوغی از آن

 های كهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و دارد كه معماری و شهرسازی، واجد رسالتی است تا ارزش داللت بر این



 

 

 

معماری  بخش در ساختار فرهنگی شمرده شود، چنانچه همگونی فرهنگ و معماری در آثار براین اساس عنصری هویت

 .شود جهان مشاهده می

هویت  تعریف كننده هویت جامعه است و معماری هر جامعه، تجلی ای ازاز آنجایی كه فرهنگ هر جامعه، به نوعی،        

می پردازیم.  های هویت ساز جامعه آن زمان جامعه درعرصه ماده است، به ارتباط ميان معماری سنتی خانه ایرانی با مؤلفه

ها و نمادهای ملی،  اسطوره های هویت ملی می توان به ارزشها و هنجارهای ملی، ترین مؤلفه ترین و ابتدایی از جمله مهم

شيوه های نمایش عناصر  های جغرافيایی و بعد دینی و باورهای مذهبی اشاره كرد. در این راستا ميراث فرهنگی، ویژگی

بومی، تزیينات و پنج اصل معماری  هویت ساز در معماری به صورت تكرار الگوهای گذشته، استفاده از نمادها، معماری

 .(139۶معماریان، )گردد دسته بندی می (پرهيز از بيهودگی، نيارش، درونگرایی و خودبسندگیواری،  مردم) ایرانی

 واری، پرهيز از بيهودگی و بعد ارزشها و هنجارهای ملی در معماری به وسيله تزیينات، استفاده از نمادها، مردم        

 همچنين ابعاد. های گذشته نمود می یابدخودبسندگی، بعد ميراث فرهنگی در معماری توسط تزیينات، تكرار الگو

 های ها و نمادهای ملی در معماری با تزیينات، استفاده از نمادها، تكرار الگوهای گذشته و بعد ویژگی اسطوره

 جغرافيایی در معماری توسط پرهيز از بيهودگی، خودبسندگی، معماری بومی، نيارش، درونگرایی قابل ظهور خواهد

 و باورهای مذهبی در معماری؛ تزیينات، استفاده از نمادها، مردم واری، پرهيز از بيهودگی، بود. نمود بعد دینی

شد  این نتيجه حاصل در نهایت با بررسی این نمودها در یكی از خانه های سنتی ایران خودبسندگی، درونگرایی می باشد.

ه بنا تالحظه حضور در تك تك فضاهایش ارتباط كه تمام عناصر معماری سنتی و مفاهيم معماری ایرانی، از لحظه ورود ب

 .بسيار تنگاتنگی با هویت جامعه برقرار كرده اند

 

 رابطه هویت، تقلید و بدعت

 كند در حالی در عرصه معماری بحث از هویت، تقليد از آثار گذشته را به ذهن متبادر می :رابطه هویت و تقلید

 ها به طور خالصه و گيری از آثار گذشته اگر اشكال و فرم ه در بهرهكه هویت با تقليد از گذشته متفاوت است چرا ك

 الكساندر دراین زمينه معتقداست كه(1389جسد گذشته تكرار شوند نامی جز واپسگرایی، را نخواهند یافت )نقی زاده،

ها  زمت وهمراهی ضرورتهویت در بناها نه ناشی از تاریخی بودن و نه ناشی از ابتدایی بودن روند احداث آنهاست، تنها مال

رویدادهای تاریخی هميشه . د استقداند و معت هگل نيز ساخت دوباره بناهای تاریخی را متمایز از هویتی. اهميت دارد

صورت كميك و هر كوششی برای تكرار آگاهانه صورت های  دهد: بار اول به صورت تراژیك و بار دوم به دوبارروی می

به عالوه بهره گيری از سنت در آثار معماری نيز به معنای  (،1395آشوری).م نخواهد بودتاریخی گذشته جز به صورت دو

باشد  تكرار و تقليد آثار گذشته نبوده و براصول و مبانی نظری و فلسفی كه خود نيز در حال تكامل هستند متمركز می

 .(1389)نقی زاده،
 

 در حالی كه نه تنها در تقابل با .گردد وری قلمداد میدر بسياری موارد هویت متضاد با نوآ: رابطه هویت و بدعت

 های اصيل و فرهنگی و هویت بخش هم نيستند بلكه الزمه یكدیگرند.نوگرایی مطلوب، پذیرش اصول و ارزش

 -گذشته به همراه تجلی مطابق نياز انسان و نيز بومی نمودن هر آنچه كه از سایر تمدنها وارد شده و تزاحم با ارزش

 از این رو چيزی به دليل متجدد بودن و یا تعلق به معماری (1389)نقی زاده، باشد نگی جامعه ندارد، میهای فره

 معماری گردد بلكه درستی و صالبت طراحی است كه در كانون توجه قرار دارد. گذشته حائز اهميت و ارزش نمی

 عنوان بهتر بودن به خود بگيرد ،شراب یا پنير نيست كه یكی به سبب كهنه بودن و دیگری به صرف نو بودن

های خودی به معنای پيوند با گذشته و عدم انقطاع، در عين نوآوری و خالقيت باتوجه به  ارزش تداوم (1394نوحی،)



 

 

 

ميرمقتدائی، )توانند هویت كالبدی را شكل دهند شود، در راستای یكدیگر می یاد می تحول شرایط زمانه كه ازآن به

 .در معماری نه ،صرف تقليدی بودن است و نه بدیع بودن بنابراین هویت (1393

هویت، مفهومی پویا است كه در . شود معماری با نيازهای افراد مرتبط است و زمان حال را شامل می مفهوم هویت در     

ته مطالعات صورت گرف .شود و تاثيرپذیری از زمان و روح زمانه از ضرورت وجودی آن است گذر زمان دچارتحول می

ساحت معماری است. اما نباید  های انسانی در هویت بودن آثار معماری گذشته حاصل بازتاب ارزش نشانگر آن است كه با

دانست. چرا كه معماری سنتی مطابق  دوباره بناهایی به شكل آثار معماری سنتی را با ساخت معماری باهویت یكی ساخت

برای  .مقتضيات دوران معاصر هماهنگ نخواهد بود ره آنها در زمان حال، بابا نيازهای دوران سنتی بوده است و ساخت دوبا

های  مخاطب را بازشناسی كرد، محيط را با تمام ویژگی احيای هویت در دوران معاصر ميبایست نيازهای مادی و معنوی

، شكل گيری معماری در عصر حاضر.موجود آشنایی پيدا كرد های ها و فناوری اقليمی و محيطی آن شناخت و با تكنيك

های پيشرفته ساخت مغایرتی ندارد،  گيری از فناوری ساخت مكان و بهره باهویت نه تنها با مفاهيم معاصر نظير پایداری،

 .(1394)حجت، كنند می بلكه الزمه یكدیگرند و یك هدف را دنبال

 

 بازآفرینی ارزش ها و مفاهیم در معماری امروز

 های خصوصی را یابيم كه اصل تسلسل در معماری سنتی حریم ی ایران در می هبا بررسی فضاهای معماری گذشت

 با ایجاد شكستگی در محورهای حركت، از فضاهای دیگر جدا می كرد. تعدد این محورها از ورودی منزل تا اندرونی

سب ، مقياس و ریتم، تنا .فضاها و حریم خصوصی خانه اشراف پيدا كند داد تا به طور مستقيم بر به بيگانه اجازه نمی

ی  اند، پشتوانه دارای ابعاد فيزیكی عواملی هستند كه تسلسل را در معماری به وجود ميآورند. این عوامل در عين حال كه

فرهنگی و معنوی را حفظ كرده،كيفيتی  ای، مفاهيم فرهنگی نيز دارند. در معماری تلفيق درست چنين اجزا تشكيل دهنده

در معماری سنتی ایران، همواره به ایجاد (139۶سلطانزاده،)ناميم  آورد كه آن را وحدت می میرا در معماری به وجود 

اند. فضای سبز خصوصی در  محيط زیست مناسب دركنار محيط زیست طبيعی و به وجودآوردن فضای مطلوب اهميت داده

طق شمالی، محيط را به فضای خصوصی بعضی از مناطق مانند حاشيه كویر، تضاد فضایی ومحيطی را در بر دارد و در منا

های خوب و مفيد ایرانيان بوده است. در حال حاضر به دالیلی كه در  باغچه از سنت پيوند ميدهد. داشتن حياط با حوض و

امروزی مطرح شد، امكان ایجاد فضای سبز به طریق سنتی، برای هر واحد مسكونی بسيار اندك  ی شهرهای نحوهی توسعه

ناممكن است. برای رفع این مشكل، الزامی است كه مسئوالن امور شهری و معماران در طراحی خود بخشی  ردو در اكثر موا

ساختمان سازی را به فضای سبز اختصاص دهند. لذا، می بایست در طراحی مجتمع یا مجموعه ها فضاهایی را  از فضای

 لودگی هوا در محيط زیست كاسته شود و هم فضایآگياهان و درختان هميشه سبز قرار داد تا دست كم مقداری از  برای

 .دلپذیری را برای ساكنين مجموعه ایجاد كند

 در فضاهای سنتی ایرانی، جهت قرارگيری ساختمان، محل و ابعاد حياط اهميت خاصی دارد، و با وجود ضعف       

 زیست، اقدام هایی به عمل می تكنولوژی اعصار گذشته، برای بهره گيری از هوای مطبوع و مطلوب در داخل فضای

 آمد و از طبيعت كمك گرفته می شد. اما در عصر جدید و با وجود دسترسی به تجهيزات و تكنولوژی پيشرفته

 های گذشتگان می گيری از اندیشه ی بهره مورد دیگر كه تاسی به آن در زمينه .اند چنين مهمی را به فراموشی سپرده

هاست كه با درست  ی صحيح از نور خورشيد و سایه موسمی و محيطی و نيز استفاده ادهایتوان یادآور شد، استفاده از ب

در عصر جدید و در معماری معاصر،  .نيم، امكان پذیر ميشود محيطی كه در آن زندگی ميك قرار دادن جهت ساختمان در

ت دستيابی به طراحی مطلوب در توان برای اندیشيدن در جه می. مهری قرار گرفته است مبانی نظری معماری مورد بی

ی آگاهی كامل از مبانی معماری است كه جایگاه فرهنگ و اعتقادات و نيازهای  شد: نخست: مرحله معماری دو مرحله قائل



 

 

 

جامعه، در بطن این مبانی قرار دارد. مرحله ی دوم به مسائل فيزیكی و تكنولوژی اختصاص دارد. در این  اجتماعی یك

 های معماری گذشته، باید همواره توان به چنين مواردی اندیشيد. از همين روست كه برای حفظ ارزش است كه می مرحله

در نتيجه، قبول  .های فرهنگی و اعتقادی آن را در نظر داشت تا از این طریق بتوان هویتش را حفظ و حراست كرد ارزش

لوژی مجهز باشد، اگرهویت ایرانی نداشته باشد در این امر كامال طبيعی است كه یك ساختمان، هرچند به جدیدترین تكنو

گنجد و قادر نخواهد بود كه تحسين مردمی با این فرهنگ را نسبت بهخود برانگيزد. و این بدان معنا نيست  این حيطه نمی

 در بستر سنتها باقی بمانند، بلكه ضرورت های معماری سنتی یك ملت، بدون قيد و شرط كه معماران برای حفظ ارزش

 .(139۰)ورجاوند معماری معاصر بكوشند دارد كه با هوشياری تمام، برای انتقال آن سنتها و مفاهيم فرهنگی به

مسكونی الهام  ، از معماری سنتی ایران در خلق فضاهای جدید معماری بومی ایرانی پروفسور روالند راینر، مولف كتاب    

كالبدی و سازماندهی  جتماعی( را به عنوان عوامل مهم برای فرمگرفته و دو عامل تراكم و كيفيت محيط)كالبدی و ا

 های كوچكتر، جمعيت بيشتری های مسكونی مطرح نموده است. تراكم بيشتر واحد مسكونی، به ویژه خانه اجتماعی محيط

راحی و فضای زیست و محيط زندگی در ط تواند در خود جای دهد و این كار هنگامی مجاز است كه كيفيت مطلوب را می

 :عبارت اند از های مهم در واحدهای مسكونی ساخت در نظر گرفته شود. كيفيت

نظام آفرینش  های طبيعی و تنوع زیستی و همسازی با طبيعت و های محيط زیستی نظير توجه به اكوسيستم كيفيت      

های تجدیدپذیر طبيعت  انرژی تفاده ازاز سویی و ایجاد ارتباط با طبيعت از نظر تنظيم شرایط محيطی و انرژی كارایی و اس

های  كيفيت .آسمان، گياهان و نظير آن سوی دیگر و ارتباط ادراكی با عناصر و مظاهر طبيعت مانند زمين، آب، از

های خصوصی و عمومی  عرصه های فرهنگی در تفكيك های اجتماعی و رعایت ویژگی اجتماعی فرهنگی نظير عرصه بندی

بندی اجتماعی منطبق با ساختار كالبدی واحدها و  ياس واحدهای مسكونی در محالت، ساختار گروهو بيرون و درون در مق

 .ها و فضاهای همگانی مسكونی، پياده محوری و توجه ویژه به عرصه محالت مسكونی و ایمنی و امنيت فضاها و محالت

فرهنگی، ایجاد فضای  محيطی، اجتماعی و های كالبدی نظير تنظيم و طراحی فضاهای پرو خالی متناسب با شرایط كيفيت

تا كالن و ایجاد وحدت تنوع و تناسبات  باز و نيمه باز خصوصی در واحدهای مسكونی، رعایت مقياس انسانی از مقياس خرد

 .مطلوب

 

 تعامل فناوری های نوین در معماری با ارزش های معماری ایرانی

های  فناوری ماری سنتی و ایرانی هستيم تا با انتقال آنها به دنيای نوین بادر این راستا به دنبال ویژگيها و مفاهيمی از مع

معاصر بوده و مناسب  جدید ساخت، مصالح جدید و ... نوعی كالبد و فضایی را تعریف كنيم كه پاسخگوی نيازهای انسان

نق و رمق گذشته را ندارد و جامعه در حال تحول نيز باشد. با توجه به اینكه امروزه آن حيات معنوی و سنت آیينی رو

دیگری مواجه است و به لحاظ معماری مانند قبل با اندیشه اصيل این سرزمين آميخته نشده است.  معماری امروز با واقعيت

های فرهنگی و خودآگاهی از گذشته  معمار امروز تنها مهندسی صرف نيست، بلكه اتصال دوباره به ریشه بنابراین رسالت

 كه تنها در این صورت است كه می توان اثری ماندگار خلق كرد و این خود مصداق زیبایی از این عبارتاست، چرا  هویتی

های مهم و ضروری در احيای معماری ایرانی توجه به پایداری  یكی از بحث .است كه آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشيند

كنيم، اصول معماری پایدار در آنها بارز است. پایداری در روستاهای ایران مشاهده می  و توسعه پایدار است. چنانچه در

 .دهند عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فيزیكی، همگی با هم ساختار جامعه را شكل می ریشه معماری ایرانی است،

 

 

 



 

 

 

 جمع بندی 

ده یعه نهاودبشر به رد و در ذات ى دایبایی سر منشأ فطرزالً عشق به اویافت كه ان درلهی می توت ایات و روایاآبه د ستناابا 

ن در سكاانكوترین ار و ستقرابه بهترین محل ار داده و ورود قرت خرن آبادنررا نيا دسالمی اندیشه هنر است ثانياً ه اشد

ن ین جهاآن در ایق دمصاا بتداباید ت، خری آیبازندگی زبه ای ورود یعنی بر؛ ستن ابادین نرر از امند به عبوزنيات خرآ

، جهل، شتی، زظلمت، فقرى نيادمیكند باید پذیرفت كه د بارا آنيا دین ت، اخرن آجهادی بااز آقبل م سالاین دابد تجلی ی

مند زنياای ندیشهاثالثاً چنين دد گردت سعاو منيّت ت، اعزّ، یبازخرتی آند مقدّمه امنی نمی تواناو لّت ، ذنابسامانی، ظلم

ل صوی، از اشهر ن هایساختمای نمای و شهری فضاهازی یباسازن توجّه به یابنابر، ستاسالمی ن اتمدّن شأدر شهرهایی 

 سالمی باشند. ن اتمدّاوج هر چيز بيانگر از سالمی قبل ی است شهرهاوری اضرد و سالمی تلقی می شوایی هنر ابتدا

( كه 18۶9-1853یس )رپادار شهرن، هوسمارون باروش به ان تهرداری « كفيل شهریجمهرذرقا بوآسرتيپ »كریم         

بافت قدیم ان را در جدید تهری هان ضا شاهی خيابارت ربا قد،ختدایس پررپازی به نوسام سون تحت حمایت ناپلئو

جدید ی به محلّه هان آن ساكناوه گروه و گرو مد آمی از در هتزابه ای محلّه از پرچم سرخی بر فرروز هر د شهرمی گشو

دورة یخی رتااث ميری نه هاایرولتی بر دوجدید ی هان ساختما، یخربه تااری گذون ارج  بدو میشدند ه ندراشهر ن مواپير

 (.1398سعيدنيا ،بنا می شد)ر قاجا

تا د خواف هداستيابی به در دمی گرفت م نجای اشهری كيفی فضای تقاف اركه با هدری ساختاات مهمترین تغيير        

زی و شهرسای لگوها، اخيراهۀ دپنج در هویّتی و فرهنگ بومی ی حياای ابرش غم تالرعلیا یرزست ده ابوان ناتوازه ای ندا

یا تأثير و نيته رتفكّر مددر یشه ده و رنبوز همساان یری اكهن شهری هارساختاو بومی ی شهاارزفته با ر ربه كامعماری 

حل ا، در جری و اگير تصميم، حیاطرّی، یزریند برنامه است. ترسيم فراشته آن دامرتبط با ر فكاارادی از اغير ی پذیر

ش گسترذ و یی« كه با نفوا»نوگرو »پيشرفت« از بر مدعاست تمایل به نمایشی ی خير شاهداهه دچند ی مسائل شهر

كه جامعۀ ون آن بد، بافت شهر تجلّی یافتر و كازوسادر به بعد ی پهلوو از دوران شد وع شران یرر در اقاجان مااز زنيته رمد

 باشد. ه گااز آن آیا حتّی و ست معتقد انهفته در ورای آن فلسفی كه ی و نی به مبانی نظرایرا

شناسان، عامل اصلی كه موجب تمركز جمعيت كالن شهرها در های جامعهطبق مطالعات جغرافيای انسانی، نظریه

بوده ریزی به سوی شهرها كشورهای در حال رشد شده سيل و هجوم مهاجرت غير قانونی و حركت جمعيت بدون برنامه

های غير رسمی در تمام شهرهای كشورهای در حال رشد، توسعه یافته است مطالعات نظریه دیوید هاروی است. سكونت

توان آن را  برای توسعه  می .آیدترین شعار مكتب بشریت بشمار میجالب« عدالت اجتماعی»دركتابش تحت عنوان 

 نشينی كالن شهرها، اعمال كرد. حاشيه

ها، و فقر اجتماعی سراسر جهان، توجه دقيقی داشته باشند. عدالتیسياستمداران بایستی به این بیجغرافيدانان و 

كنند كه شكاف عميق بين طبقه مرفه و فقير كاسته شود.. مردم حاشيه نشين شهرها در شرایط بسيار نامطلوب زندگی می

های اقتصادی، اجتماعی و مند نباشند، سيستمهرهبایستی در حل مشكالت آنان تالش كرد. مردمی كه از حقوق اجتماعی ب

المللی و سازمان ملل متحد های بينسياسی از هم پاشيده خواهد شد. بنابراین، الزم است كه تغييرات بنيادی در سازمان

س مشهد مقد شهرها مخصوصاًها خدمات بيشتری را برای حاشيه نشينی كالنهای دولتی و شهرداریبوجود آید و سازمان

های دقيقی الزم و ضروری است تا فقر و بيعدالتی را از ریزیفراهم كنند. در جهت رسيدن به اهداف توسعه پایدار، برنامه

های دیگر رویه روستائيان به شهرها جلوگيری كرد. شهرداری مشهد و سازمانجوامع ریشه كن نمود و از مهاجرت بی

تا همين سال  137۶های غير رسمی حاشيه نشينی مشهد از سالونتهمكاری الزم را در جهت بهبود بخشيدن  به سك

اند كه بهترین های شهری سعی نمودهاند. برای انجام این اقدامات، این موسسات و سازماناقدامات زیادی انجام داده14۰1

زشی رایگان، های مالی، خدمات آموخدمات و سرویس دهی را در جهت رفاه ساكنين حاشيه نشين بكار گيرند. حمایت



 

 

 

در ميان آنان منصفانه توزیع نشده و روابط  -های مالیبا این وجود،كمك -اندخدمات بهداشتی رایگان به آنان اختصاص داده

های فقر و نياز وجود ندارد و رسيدن به مدینه فاضله راه طوالنی وجود دارد. جمعيت ایران طی چهل معقولی بين شاخص

برابر و در مناطق روستائی دو برابر شده است.  ۶یافته، و رشد جمعيت آن در منطقه شهری سال گذشته سه برابر افزایش 

شهرها گسترش یابد و رشد  روند مهاجرت به مناطق شهری شدت یافته و موجب شده است كه حاشيه نشينی، در كالن

 جمعيت شهر مقدس مشهد به نقطه انفجار رسيده است. 

 

 هادات ها وپیشنراهبردها، رهیافت   

هاای ایجاد بسترهای الزم برای تشویق مردم و استفاده مطلوب از مشاركت مردمای در نوساازی شاهری، باه ویاژه در بافت

قدیمی بدون مشاركت فعال مردم امكان پذیر  نيست، زیرا این اقدامات مستقيماً با زندگی جاری ماردم و تعلقاات فرهنگای 

 های قدیمی سروكار دارد.و زندگی ساكنان در بافت رمایهروحی و روانی آنها و در مواردی با تمام س

، باا توجاه باه مشاكالت پيچياده تعلقاات، حقاوق و اساالمی در  -با الگوپذیری از معمااری ایرانای  در نوسازی شهری

مایه ها و ضرورت دخالت مردم در انتخاب فضای سكونت خود، به مردم نباید فقط به عنوان تأمين كننده زمين یا سرمالكيت

برداری از فضا باه طاور مساتقيم سرمایه گذاری، مدیریت و بهره گيری،نگریست، بلكه الزم است آنها در تمام مراحل تصميم

 دخالت داشته باشند تا نسبت به فضایی كه می خواهند سالها در آن زندگی كنند، احساس تعلق و وابستگی نمایند.

ياء و تأمين ماالی بارای اجارای بهساازی و نوساازی باا الگوپاذیری از مشاركت ساكنان و شاغالن مناطق قدیمی در اح

اسالمی در این مناطق بسيار مهم است. بدین منظور، مشاركت باید به صورت تشكيالت متنوع مردمای در  -معماری ایرانی 

 های صنفی و تركيبات آن تحقق یابد.  ای و شاخهآید و در مقياس واحدهای همسایگی، محله

های اجتمااعی بایاد گوناگون شهری، راه حلی خاص و انفرادی ندارد و همه به هم مربوط می شوند. همه گروهمشكالت 

های غياار های دولتاای، سااازمانای در حاال مشااكالت شااریك شااوند و ساارمایه داران بخااش خصااوص، سااازمانبااه گونااه

بایاد در راه رفاع مشاكالت باا همادیگر  های اجتماعی و افارادمؤسسات مختلط، گروههای محلی، (، انجمنN.G.Oدولتی)

 همكاری كنند.

جلب مشاركت مردم، اگر با پيش فرض انجام اموری باشد كه مورد نظر طرح بوده و جابجایی مالكيت را به دولات توقاع 

بافت های مقدماتی ميسر است، مشروط به این كه مردم را در فرایندهای تصميم گيری راجع به نداشته باشد، با انجام پروژه

های تصاویب شریك كرده و آنها را در منافع طرح دارای سهم اصلی دانستن و همچنين نظرات مشورتی آنها را به كميسيون

 منتقل كرد.

بایاد باا طراحای محايط فعاليات و های فرسوده شهری، باید عمدتاً توسط مردم انجام شود و دولت میلذا نوسازی بافت

های تحقق اهداف خود توسط مردم را فراهم نماید. در شرایطی كه دنيا مدیریتی زمينههای تشویقی كنترل و اتخاذ سياست

ها، در جهت اجرای نوسازی و دگرگونی اقتصادی، اجتماعی، به سمت خصوص سازی و افزایش نقش مردم در تصميم گيری

جای صااحبان و اداره كننادگان ها در حال تبدیل شدت به سازمان دهندگان جامعه به رود و دولتسياسی و غيره پيش می

 ای می توان تصور نمود.آن هستند. لذا برای نوسازی شهری با این الگو بدون مشاركت فعال و زنده مردم چه آینده

ها باا اتكاا باه مناابع ها به صورت فعال و شفاف و تعامل به یكدیگر: دولات و شاهرداریایفای نقش دولت و شهرداری    

های فرساوده باه نحاوی ها و خدمات شاهری در محلاهنونی و امكان قانونگذاری باید با ارائه زیر ساختعمومی مالی، ابزار قا

اساالمی در  یاك  -شفاف هر چه عملی تر اقدام كنند. احيای بافت های فرسوده شهری باا الگوپاذیری از معمااری ایرانای 

ه مقوله مدیریت شهری مطرح است. عاالوه بار ایان در طلبد، به دليل اینكمسأله ملی است و مسأله ملی نيز عزم ملی را می

ها، ساازمان مياراث های مسوول متعددی از جمله وزارت كشور، وزارت مساكن و شهرساازی، شاهرداریاین زمينه دستگاه



 

 

 

های متاولی ارایاه خادمات شاهری های متولی برنامه ریز و مدیریتی كشور، سيستم بانكی و دستگاهفرهنگی كشور، دستگاه

ها، سازمان آب، برق، گاز و تلفن و فاضالب شهری و نظایر آن وجود دارند كه در صورت عادم همااهنگی ایان ساازمان نظير

 قابل اجرا نيست. اسالمی در -با الگوپذیری از معماری ایرانی  احيای بافت های فرسوده

ده و بزرگ مقياس است كاه تحقاق آن اسالمی در ، غالباً اقدامی گستر -نوسازی شهری با الگوپذیری از معماری ایرانی 

توسط دولت بدون مشاركت و حضور مردم، نه ضروری است و نه امكان پذیر. بنابر این در بافات هاای فرساوده شاهری كاه 

های سكونت و فعاليت در آنها در اثر عدم قابليت انطباق با سرعت تغيير، رو به افول و تنزل اسات، دولات و نهادهاای  ارزش

ر عمران شهر، به ویژه در بخش ساختمان، شرایط را به نحوی فراهم نمایند كه موجب تغيير رفتاار اقتصاادی عمومی مؤثر د

 مردم و تحریك آنها به نوسازی گردد.

اسالمی در به عنوان یك فعاليات مولّاد اقتصاادی: در طراحای محايط  -نوسازی شهری با الگوپذیری از معماری ایرانی   

اساالمی ، باه  -ت به فعاليت نوسازی بافت های فرسوده شهری با الگوپاذیری از معمااری ایرانای اقتصادی نوسازی، الزم اس

عنوان یك فعاليت اقتصادی و اقتصادی شدن ساخت و ساز كه طبعاً باید دارای درآمد و سود معقول باشد، نگریسته شاود و 

هاای استار مشااركت ماردم بارای نوساازی بافتهای تأمين بود معقول آن را فراهم نمود.مسووالن شهری چنانچه خوزمينه

 فرسوده باشند این مشاركت باید برای مردم با صرفه باشد.

 جهت منابع مالی دولت بارای نوساازی -فایناس -فروش اوراق مشاركت و استفاده از حساب ذخيره ارزی و وام خارجی   

جهت تأمين منابع مالی دولات بارای نوساازی و بهساازی  ترین منابعیكی از مهم اسالمی  -با الگوپذیری از معماری ایرانی 

استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و یاا  اسالمی -با الگوپذیری از معماری ایرانی  های فرسوده و ناكارآمدبافت

 باشد.ارزی و حتی استفاده از وام خارجی می استفاده از حساب ذخيره

 -باا الگوپاذیری از معمااری ایرانای به ساكنان بافت جهت نوساازی  -و تسهيالت تشویقیوام  -اعطای تسهيالت بانكی     

های فرسوده و وارد عمال كاردن سيساتم باانكی های تشویقی برای مالكان بافتدولت با در نظر گرفتن سياستاسالمی در 

عال سيساتم باانكی كشاور بخااطر ارائاه ها را تأمين كند. حضور فتواند بخشی از هزینهكشور برای ارائه وام و تسهيالت می

 تسهيالت به مالكان بافت های فرسوده بسيار تأثير گذار است

فرهنگ سازی و اطالع رسانی در این ميان نقش اساسی اقادامات فرهنگای و فرهناگ ساازی و اطاالع رساانی توساط       

های فرسوده و سی و پرداختن به مشكالت بافتهای گروهی به ویژه صدا و سيما حائز اهميت است. صدا و سيما با برررسانه

با الگوپذیری از معماری ایرانای شان تواند مردم را از ناآگاهی برهاند تا حس كنند احيای بافت های فرسودهاطالع رسانی، می

 یكی از مسایل مهم و غير قابل اجتناب آنهاست. اسالمی  -

های دولتی و غير دولتی بزرگ و كوچاك، وظيفاه سازمانتوسط  نظارت بر كيفيت توليد و بكارگيری مصالح ساختمانی

های به درستی نظارت بر كيفيت مصالح ساختمانی را دارند و باید كيفيت مصالح را قبل از عرضه و استفاده آن در ساختمان

 نها داده شود. ها به آبررسی نمایند. تا در صورت دارا بودن استاندارهای الزم اجازه توليد و بكارگيری در ساختمان

های دراز مدت در جهت بهبود بخشيدن به شرایط اجتماعی و اقتصادی جمعيت حاشيه نشين مشهد، بانك جهانی وام       

های بين های سازمان ملل و سازماندر اختيار آنان قرار دهد و آنان را تشویق به كارهای توليدی نماید)توانمندسازی( كمك

 تواند گام های مؤثری بردارند. ی و داخلی در حل مشكالت فزآینده ساكنين حاشيه نشين،  میالملل و مؤسسات مالی خارج

 های فنی و تجربی)دانش فنی( مردم مشهد را در مناطق حاشيه نشينی را بكارگرفت. مهارت

ج و مرج مناطق های اجتماعی و هراز تخریب سكونتگاه های حاشيه نشينی جلوگيری شود، زیرا این امر موجب آشوب      

ها، در جهت حل مشكالت مناطق حاشيه ها و راه حلشهری خواهد شد.  اراده و خواست مردم منطقه در تصميم گيری

های كوتاه مدت در جهت جلوگيری از  رشد ریزینشين مهم است و اكثر مردم در چنين مسائل شركت نمایند.  برنامه



 

 

 

نشينی یك مشكل ملی، در كشورهای درحال توسعه و ضروری است. حاشيه رویه جمعيتی وایجاد  امكانات شغلی الزمبی

ریزی دقيقی در جهت بهبود ای سپس در سطح كشوری انجام گيرد. برنامهاست. حل این مشكل، بایستی در سطح منطقه

نشينان، حاشيهنشينی، از الگوهای كشورهای دیگر استفاده نمایند. در رابطه با نيازهای اوليه بخشيدن به وضع حاشيه

های دولتی و همكاری های دولتی نظر مطلوب ومساعدی را جهت آنان داشته باشند. با همكاری و همياری سازمانسازمان

 مردم منطقه حاشيه نشين مساكن آنان مطابق با الگوی معماری ایرانی اسالمی  بازسازی و نوسازی گردد.

 

 منابع و مأخذ 
 جرت روستائيان به شهرها ، فصلنامه جغرافيا مها( 1391)، عيسی ابراهيم زاده. 

  بی عدالتی اجتماعی ، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس( 1398)افروغ ، عماد. 

  مجله هفتگی شهرداری مشهد  (139۲)آقاجانی، زهرا. 

  گتوها در كالن شهر مشهد مجله هفتگی شهرداری مشهد (1384)اژدری ، بهروز. 

  4ریت شهری مطلوب كالن شهرها ، مجله علوم اجتماعی شماره مدی ( 1398)بنی فاطمه ، حسين. 

  نظارت مالی و عمليات بين المللی بانك جهانی( 139۰)بلوچی ، عباس. 

  مشكالت شهرو روستا ، فصلنامه تحقيقات جغرافيایی  (1391)پاپلی یزدی ، محمدی حسين. 

  مهاجرت ، انتشارات سمت (1398)زنجانی ، حبيب اهلل. 

 گزارش سازمان آمار (139۰)ومی از مساكنسرشماری عم ،. 

  جغرافيای شهری ، جهاد دانشگاهی (1398)شكوئی ، حسين.  

 (.بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافيا ، دانشگاه تهران.1394شماعی، ع و پوراحمد، الف ،) 

 امه تحقيقاتی جغرافياتجزیه و تحليل موثر از مهاجرت روستا به شهر ، فصلن (13۲91)طاهر خانی ، مهدی. 

 ،فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری( 1398) حسين سلطان زاده 

 11مجله هنرهای زیبا،شماره. ،انسان هویت پرداز هویت انسان ساز،( 1394) حجت،عيسی. 

 ،صفه.دانشگاه فصلنامه ،از مدرن بر مبنای رساله معماریآموزش معماری در دوران پيش  (1397) مهرداد قيومی بيدهندی 

  شهيد بهشتی.

 ،۲1.معيارهای شناخت و ارزیابی هویت كالبدی شهرها هنرهای زیبا.شماره .( 1393) مهتا مير مقتدائی 

 3هنرهای زیبا .شماره .. رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنيسم و نوگرایی(1389) نقی زاده،محمد. 

 18شماره شهرسازی. معماری، مطالعه ای معناشناختی در باب مفهوم درونگرایی در شهر اسالمی (1399) ،مسعودناری قمی.  

 ،مجموعه مقاالت اولين كنگره تاریخ معماری و پدیده اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران  ( 1394) سيد حميد نوحی 

 .ی تهرانشهرسازی ایران.جلد نخست.انتشارات سازمان ميراث فرهنگ

 فصلنامه آبادی.تهران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و ( 139۰)طراحی مسكن امروز و اصول معماری خانه های سنتی

 معماری

 ،انتشارات سروش دانش، تهران، آشنایی با معماری مسكونی ایرانی ،گونه شناسی درونگرا( 139۶) غالمحسين معماریان. 

 مشهد ، فرمانداری مشهد ( ویژگی شهر139۲) مشكينی ، یداله. 
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