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 چکیده مقاله اطالعات

 ییتوانا نییمطرح شده است. هدف آن هم تب ییدارد که در عصر نوزا یخاستگاه غرب ،یاز نظر مکان سم،یمدرن پژوهشی مقالۀ
متأثر  ییشهرها یبراي معرف یمفهوم یرانیـ ا یبر خود و جامعه است. شهر اسالم یانسان و تسلط صرفًا عقالن

 یاجتماع تیدر کالبد، بافت، وضع هک ییشهرها یعنیاست؛  یاسالم یها و ارزش ینید یها از فرهنگ، آموزه
و روح عصر  قتیحق سمیبا اسالم را دارند. مدرن ختهیآم رانیا یرنگ و بوي فرهنگ غن ینیشهرنش نیو همچن

 ۀخود با مسئل یخیتار ریمدرن در تفکر بشر است و در مس یمبان سیبر تأس یاست و تحقق آن مبتن دیجد
مختلف و  یها حضور مردم در عرصه ،یاجتماع دیجد نهادهاي شیدایو پ ینیشهرها و رشد شهرنش رشکلییتغ

گفت که رشد  توان یم ران،یموجود در ا تیبحث با واقع نیهمراه شده است. با انطباق ا یقانون یها نظام جادیا
فکري و فرهنگي بوده  ،یاجتماعي، اقتصاد یو بسترها ها نهیمدرنیسم و شهرسازي مدرن کشور ما، عاري از زم

در  شتریب و محتوایي معطوف باشد، یا شهیکه به عوامل ر پیش از آن ،یمدرنیسم و شهرساز عهاست. توس
است و با استفاده از  یلیـ تحل یفیاست. روش پژوهش حاضر توص افتهی  یکالبدي و فیزیکي تجل یها جنبه

 یمورد ۀنمون زیتبر هرپرداخته و ش یرانیـ ا یاسالم یدر شهرساز سمیآثار مدرن یبه بررس یا مطالعات کتابخانه
و  ینیرونق شهرنش سمیاز آن است که ازجمله آثار مثبت مدرن یحاصل حاک جیدر نظرگرفته شده است. نتا

 یسنت ۀاز دست رفتن چهر زیتبر یدر شهرساز سمیمدرن یآثار منف نیتر وسازها و از مهم ساخت زانیم شیافزا
با  ینینش هیحاش شیافزا ز،یشهر تبر یکالبد ۀناموزون و بدقوار راتییتغ ،یـ اسالم یرانیا یآن، فرهنگ غن
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 مقدمه 
 شهری مراکز مدرنیته توسعۀ منزلگاه و خاستگاه. گردد بازمی میالدی هفدهم قرن به مالزمت این. اند بوده هم ملزوم و الزم مدرنیته و شهر

 اشکال به که ای جامعه شد؛ منجر نو ای جامعه ظهور به مدرنیته از ناشي تحوالت اول، جهاني جنگ از قبل های سال .است بوده زمین مغرب
 در تحقق را ماندگی عقب و مشکالت بر غلبه حل راه تنها ها دولت. شد می تغییرات دچار مدرن، زندگي مختلف های گونه تمنای در گوناگون،
 ها دولت». داشت شباهت گوته فلسفي نمایشنامۀ در «فاوست» نقش به جدید های دولت نقش ایفای این. کردند می وجو جست حاکم رؤیاهای

، ص 1384)جابری مقدم،  «دارند برپا نو و دیگر جهاني و زنند برهم است گذشته دوران به متعلق را آنچه هر که هستند آن  بر فاوست چون
 عهده بر الملل بین سبک عنوان تحت را شهرها ساختاری های دگرگونی یا بازسازی در کلیدی نقش دولت که بود افکار گونه این براساس (.10

 مستمراً  مدرنیته و شده است قطع  گذشته با مدرنیته تماس ِبرمن، قول به بود؛ مرتبط مدرن دوران شرایط به عصر آن شهری تحوالت منشأ. گرفت
 قدمت که بناهایي و محالت نابودی دلیل. بدواند ریشه در جایی تواند نمی هرگز که شود می پرتاب آینده سوی به آوری سرسام سرعت چنان با

کند )برمن،  تخریب است گذشته به را متعلق آنچه خواست می که بود مدرنیته ذات بر مبتني داری سرمایه نظام خواسِت  داشتند تاریخي
 دگرگونی ساسانیان زمان در گرفته شکل شهري زندگی شالودۀ دوره، این در. شد جدیدي مرحلۀ وارد شهرنشینی ایران، به اسالم ورود با (.1392

 جوامع اقتصادي و اجتماعی روابط در قوانین این. شد شهرنشینان زندگی وارد اسالمی قوانین ایران، به اسالم ورود از پس دورۀ در. پذیرفت
ی، دهاقان زاده )مشهدیشد  منجر ها آن کالبدي شکل تغییر به شهرها بافت در نیز مسجد استقرار. داشت توجهی قابل ریتأث روستایی و شهري
 و ریزی برنامه حوزۀ از متأثر بسیاری حد تا که هستند شهری طراحی متعدد مشکالت و مسائل درگیر کشور شهرهای از بسیاری (. امروزه1390

 هویت شود می یاد حاضر عصر در شهری ساخت و بافت و کالبدی هویت مثابۀ به منابع در آن از آنچه. است غربی شهرسازی الگوهای طراز
 شهر. است آن برازندۀ نامی فاقد اکنون که است ایرانی شهر هویت بحران و کالبدی هویتی بی نوعی درواقع کالبدی یا محیط در

 تالش کمترین بدون شهرسازی مدرن عصر ظهور و زمان گذر با اسالمی و ایرانی شهرسازی تفکرات از زاییده کالبد مثابۀ به یاسالم ـ ایرانی
 ساز شهر و شهروند که است شده کالبدی همانی این از گریز نوعی درگیر خود اصیل شهرسازی تداوم منظور به مدرن شهرسازی کردن رام برای

  (.1390زنند )پوراحمد و همکاران،  می را یکدیگر با ناسازگاری

 پژوهش ۀنیشیپ
 تکنیک از گیری بهره بـا شـهری فضـای طراحـی در شـهروندی مشـارکت افـزایش» عنوان با تحقیقی در( 1392) همکاران و پور خیاط
 مشارکت ایجاد در سنجی مکان تکنیک ابـزار و روش رونـد، بررسـی به «( تهران منیریۀ محلۀ: موردی نمونۀ) (check place) سنجی مکان

 های داده از آماری استنباط. اند پرداخته تهران شهرداری 11 منطقـه در منیریـۀ محلـۀ مـوردی نمونـۀ بـا شـهری طراحـی در شـهروندان
 شهر عمومی فضاهای در شهروندان مشارکت افزایش و ایجاد در مؤثر عوامل از تواند می تکنیک این از استفاده که است آن بیانگر شده تحلیل
 و پوراحمد (.1392همکاران،  و پور )خیاطشود  استفاده شهری عمومی فضاهای کیفیت افزایش با هدف مؤثر اقدام منزلۀ به و باشد تهران

 روند ،(«تهران نمونۀ) ایرانی ـ اسالمی شهرهای کالبـدی ـ فضـایی توسعۀ بـر مدرنیسم ریتأث» عنوان با تحقیقی در ،(1390) همکاران
ک را با اسالمی ـ ایرانی شهرهای کالبدی فضایی تحول و گیری شکل  عناصر قرار گرفتن ریتأث تحت و یده سازمان چگونگی و تهـران شهر بر دیتأ

 ریتأث و تهران شهر پیدایش و گیری شکل چگونگی منظور، این برای. اند کرده  بررسی و تحلیـل مدرنیسم، ویژه به مختلف، عوامل از شهری
 تهـران شـهر که است آن بیانگر نتایج. است شدهبررسی  بعد از آن و مدرنیسم از قبل فرهنگی و اجتمـاعی سیاسی، اقتصادی، گوناگون عوامل

 اسـت، بوده تجددطلبی بر شاهدی و بد و خوب جدید مفاهیم اشاعۀ و مفاهیم دگرگونی اصلی نقطۀ که ازآنجایی گذشـته سـال دویست در
 پرتوی و شارمی صمیمی (.1390است )پوراحمد و همکاران،  داشته عرضه را مدرنیسم دوران کالبدی ـ فضایی تفکرات از روشن ای چهره
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 و ساغریسازان محلۀ شده )موردپژوهش: ریزی برنامه و ارگانیـک محـالت در مکـان حـس سـنجش و بررسـی» عنـوان با تحقیقی در( 1388)
 مطالعۀ با شده ریزی برنامه و ارگانیک یها بافت در آن تفاوت بررسی و مکان حس در مؤثر عناصر سنجش به «رشت( شهر در گیالن بلوار

 محلۀ دهد می نشان نتایج. اند کرده اقدام شده ریزی برنامه بافت با گیالن بلوار محلۀ و ارگانیک بافت با ساغریسازان های محله در موردی
 از. است قرار گرفته ساغریسازان محلۀ یعنی خود تر مسن همتای از تری ضعیف وضع در مکان، حس از نظـر گـیالن، بلـوار شدۀ ریزی برنامه

 غنـی ارتباطات وجـود در وضع بـومی، هویـت کاهش گیالن، بلوار در بافت شدن استاندارد و محیط یکنواختی از است عبارت قضیه این علل
 نگرش و ذائقه تغییـر محـیط، با نداشتن انس جمعی، خاطرات فقدان و محله بودن نوساز مهاجرپذیری، جمعی، زندگی حس فقدان انسانی،

 بـه «ایـران در مدرنیتـه پـژواك نخـستین» عنوان با ای مقاله در( 1373) حبیبي سیدمحسن (.1388پرتوی،  )صمیمی شارمی و زندگی به مردم
 قاجار دورۀ شهرسازي در آن نتایج و علل و ایرانـي جامعۀ( بروني معیارهاي و ها ارزش) برونسر عوامل های دگرگونی ارزیابي و تحلیل

  (.1373است )حبیبی،  پرداخته مدرنیته جریـان بـا ایـران شهرسازي مواجهۀ در خصوص به

 یشناس روش
 روش از لذا. دارد مسئله به اکتشافی نگاهی است، تاریخی کالبد بستر در دگرگونی روند تحلیل و تاریخی رویکرد دارای مقاله که ییازآنجا

 نتایج و شده مطرح موشکافانه موردمطالعه موضوع با مرتبط آثار از ای گزیده و شده استفاده اسنادی مطالعات قالب در تحلیلی ـ توصیفی
 اصلی بخش دو در تحقیق مراحل .است مدرنیسم تفکر و تبریز شهر فیزیکی شکل رابطة کشف مقاله هدف .است شده تحلیل آمده دست به

 تبریز بررسی شهر توجه بهرا با  تحلیل موضوع دوم بخش. پردازد یم اسالمی ـ ایرانی شهرهای کلی تحلیل به اول بخش: شوند مطرح می
 .کند می

 پژوهش ضرورت و اهمیت
 کالبد و ساختار کارکرد، در ها دگرگونی ترین ژرف با اسالمی کشورهای شهرهای اخیر، سدۀ یک در ویژه به اسالم جهان به مدرنیسم ورود با

 از که هستند غربی و بیگانه الگوهای تکرار و تقلید مسلمانان عمارات و شهرها که  طوری به» (،1386اند )قالیباف و پورموسوی،  شده رو روبه
 بسیاری در اسالمی بینی جهان از منبعث های ارزش و اصول با بینی جهان این که اند گرفته نشئت  معاصر زمین مغرب بر حاکم بینی جهان

 دیگر، طرف از». دارند بسزایی اهمیت امروز اسالمی ـ ایرانی شهرهای (.1378زاده،  )نقی «است تناقض و تضاد در ها زمینه و موضوعات
 و سو یک  از خاورمیانه شهرهای یعنی اسالم جهان کانون در فرهنگی ـ تاریخی عظیم میراث وجود و رفته ازدست های ارزش احیای ضرورت

 الگوهای تلفیق ضرورت نشده، کنترل توسعۀ و شهری تسهیالت مسکن، به مربوط مشکالت بروز و آینده در شهرها این جمعیت رشد تداوم
  (.1386)قالیباف و پورموسوی،  «نماید می بیان را شهرها این به بیشتر توجه و ریزی برنامه و مدرنیته و سنت تلفیق و علمی و نظری

 نظری مبانی

 مدرنیسم
 با مدرنیته پیدایش. است مدرن افکار و مدرنیته بر مبتنی و مدرنیسم از منتج مدرنیزاسیون و است نوسازي و نوگرایی معناي به مدرنیسم واژۀ

نیست.  توافق محققان میان است زمانی چه مدرنیته آغاز که نیا در ولی است، بوده زمان هم( غربی اروپاي کشورهاي) مدرن جوامع پیدایش
 ها اندیشه مجموعه آن در که بود رویدادي مدرن عصر آغاز (.1383است )ضمیران،  مدنظر 1930 تا 1890 سال از عمدتاً  حال، بااین
 به وساز ساخت نوین های روش و مصالح. دهند شکل بودند صنعتی جامعۀ روح بخش تجسم که را جدیدي های جنبش تا بودند یافته قوام 

 از بسیاري انبوه، تولید صنایع گسترش و صنعت عصر ظهور کنند. با کشف را وساز ساخت های شیوه تا بود داده را توان این مهندسان و معماران
 توان کردن کم مدرنیسم اصلی انگیزۀ (.1381کاستیاتایدز، گرویدند ) مدرن زندگی شیوۀ به وسطی قرون زندگی شیوۀ از سرعت به مردم
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 مطلوب کیفیت بدون که شهرهایی بودند؛ داده توسعه را شهرها که بود کرده عمل دارانی سرمایه بین  واسطه مثابۀ به که بود صنعتی داری سرمایه
 با کردن آن جایگزین و منفرد اجتماعی ساختار تدریجی حذف مدرنیسم اصلی هدف (.1386لود،  بودند )مک شده  ساخته تولید براي فقط

 تبلور سبب روسیه و اروپا در عمومی مسکن های طرح به دارد. نیاز اجتماعی اهداف با پیوستگی نوعی مدرنیسم. بود جامع و واحد بنیانی
 انقالب به که  اجتماعی و اقتصادي فنی، مهم تغییرات از بعد نیز فقط معاصر شهرسازي شد. شهرسازان و معماران بین در نوین های دیدگاه

  (.1371پیوست )اوستروفسکی،  وقوع به اروپا غرب در هجدهم قرن دوم نیمۀ طی و دارد شهرت صنعتی

 (56، ص 1384مقدم،  ی)جابر  یو آثار آن در شهرساز  تهیمدرن یژگی: و 1جدول 

 آثار آن در شهر های مدرنیته ویژگی

 علم

 مثابۀ گرایشی علمی تولد رشتۀ شهرسازی به
 باز شدن زمینۀ مطالعات شهری

 مثابۀ مسئلۀ علم موضوعیت یافتن شهر به
 های علمی در بحث شهر نگرش تجربی و مالکیت روش

 گویی به نیازهای انسان عملکردهای او و طراحی شهر برای پاسخشناخت کامل از انسان و 

فّناوری و تحوالت  
 شگرف صنعتی

سازی  های جدید شهری؛ یکسان های کهن و چه بافت صورت تغییرات شدید در بافت فّناوری همنوایی داشته باشد، چه به تغییر شکل کالبدی شهر که با 
 تولید قابلهای  صورت نسخه شهر در سراسر جهان به

 وساز شهری سرعت در ساخت
 آهن و مترو های راه های جدید از قبیل صنایع، ایستگاه تعریف کاربری

 های مختلف و حتی تولید فضای جدید )فضاهای غیرملموس و مجازی( فّناوری تغییر در تعاریف از فضاها و کاربری با پیشرفت 
 ده و شهر مجازی(تولید انواع جدید شهر )مانند شهر عمودی، شهر گستر

 های معماری و شهرسازی وسازهای شهری و روزمرگی سبک تولید مدهای زودگذر در ساخت

 خطرزدایی

 بودشهر تصویر آسمان به زمین نخواهد 
ها  ها، خیابان ند میدانمالی و بازرگانی و تجاری و در مرحلۀ دوم به سایر فضاهای شهری مان ـ تغییر مرکزیت شهر از کلیسا در مرحلۀ اول به مراکز اقتصادی

 و گذرها
 رعایت مقیاس انسانی در فضاها

 تغییر مبانی و معیارهای رفتارهای شخصی و آداب اجتماعی در شهر از قواعد مذهبی به قوانین عرفی و حقوقی شهری
 شدن شهرهای مقدس از مفهوم زیارت به گردشگری تبدیل 

شتاب و تحوالت و 
 دگرگونی

 های مختلف شهرسازی مدت نحله کوتاهظهور و افول سریع و 
 توجه دوام بقای شکل و محتوای شهرها برای مدتی قابل عدم

 شدن تمامی مسائل مربوط به شهر جهانی  پهنۀ دگرگونی

ماهیت ذاتی نهادهای 
 مدرن

 ها به فراموشی سپردن هر آنچه مربوط به گذشته است و حتی تخریب وسیع آن
از این امکان وجود نداشت. به عبارتی، شهرنشینی مدرن که اصولی کاماًل متفاوت با دوران پیش از مدرن   که تا پیش بروز و ظهور شکل جدیدی از شهر

 .دارد

داری و چرخۀ  سرمایه
 آرام آن بی

 بیشتر گذاری، تجارت و دریافت سود شود مانند زمین، مسکن و تراکم و عامل سرمایه آنچه به شهر وابستگی دارد در این چرخه وارد می
 .شود های شهری می ای مؤثر وارد بحث صورت شاخصه اقتصاد شهری به

داری به اشکال مختلف در سیر تحول شهر مدرن وارد عرصۀ شهر شده و مهر خود را به پیشانی آن زده است مانند تبدیل شهر به  در بیشتر موارد، سرمایه
 «.شهر تصنع»و « ششهر نمای»، «شیء ـ شهر»، «ابزار ـ شهر»، به «شهر سرمایه»

 های شهری بازبینی و بازگشت در کلیۀ طرح نقد و بازاندیشی
 ای و روابط با شهر و شهرسازی که در نقد جریان قبلی متولد شده است. ای و اندیشه های جدید حرفه تولید نحله

تصور فعالیت بشری 
 مثابۀ فرهنگ به

 یهای روستای با فرهنگ  های شهری در تقابل تولید فرهنگ
 شهری( های شهری )مانند باالشهری/ پایین فرهنگ تولید خرده
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 یشهر  ونیزاسیمدرن اتیخصوص
 ییها شهر یطراح به مدرن معماران .بود حل قابل یاجتماع مشکالت که پرداختند یا ندهیآ و ها شهر آرمان به ستیمدرن زانیر برنامه 

 ییها مسکن انواع کردن استاندارد به یساز انبوه یها کمبود مقابل در حال نیدرع و ددندا یم توسعه را یصنعت اتیفیک که پرداختند
 (. 1386 لود، مک) تولید شوند انبوه صورت به توانستند می کهپرداختند 

 از هستند  عبارت ونیزاسیمدرن نیا مشخصات از : 
 جدید شهرهای یده سازمان اساسی یها بنیان از یکی عملکردها: تفکیک 

 شهری بافت در سازی قطعه قطعه 

 شکلی وحدت 

 معمار شخصی های خواسته براساس طراحی: تزئینات بودن معماری 

 شدن همگانی 

 نابرابری 

 برق نیروی از استفاده با وها  فاصله شکاف بردن بین از برای: انبوه ونقل حمل یها سیستم 

 مسکن انبوه معضل برای حفاظ و بی شفاف ساختاری های تکنیک و آزاد طبقاتی یها پالن مسلح، بتن یریکارگ به با: فّناوری  

 شد می قلمداد فضاسازی در اصل ینتر مهم شاید و اولین مثابۀ به: فضا اقتصاد . 

 است شده انتقاد جمعی فضای و شهری اجتماع مکانی، از هویت حس دادن دست از به جوامع هدایت منظور به: گرایی انتزاع. 

 (ها نشانه) شهر در خوانایی و فضا پایداری انعطاف، تکاثر، چون مفاهیمی ایجاد 

 (همان) اضداد نمایش محل و اتفاقات صحنۀ مثابۀ به خیابان و بلوار ایجاد 
 در و منبعث شده اسالم مبین دین اصول از مفهومی نظر از و بوده تمدن تحقق مکان که شود می اطالق شهري به ایرانی: ـ اسالمی شهر

 از کیهر در و بوده تاریخی و فرهنگی طبیعی، بستر های ویژگی بر مبتنی مصداق در و ایرانی عرفانی بینش بر مبتنی پایدار های ارزش داراي معنا
 مهندسی و اوريفنّ  علوم، از بهینه استفادۀ با و انسانی جوامع مادي و معنوي گوناگون مراتب های نیازمندی و ها ویژگی با متناسب زمانی های بازه

 اسالم دین های آموزه با مطابق ها انسان تعالی و تکامل برای مناسب زمینۀ آوردن فراهم شهرسازي گونه این ایجاد از هدف. گرفته است شکل
 را آن مصداقی های نمونه. است یافته  تجلی هنري هویتمند آثار در ویژه به تمدن و فرهنگ مظاهر تولید نیز و اجتماعی روابط توسط و بوده
 به توجه اسالمی، بینی جهان و تفکر در .کرد مالحظه ایران فرهنگی حوزۀ در شمسی هجري 1300 سال آغاز تا اسالم ظهور از پس توان می
 سایۀ در هستی جهان به نگرش نوع و اسالمی بینی جهان رسد می نظر به چراکه است؛ اهمیت حائز عالم های پدیده باطنی و ییمعنا  ۀبجن

بوده  مؤثر معماري خلق در اسالمی بینی جهان مبانی از منبعث معانی و داشته بسزایی نقش مسلمانان معماري آثار خلق در اسالمی فرهنگ
 (.1391 ،یمعمار و یشهرساز یعال یشورا) است

 در مکتب نیا .ابدی یم دست انیب وحدت به حاکم ینیبجهان تبع به اصفهان مکتب: ایرانی ـ اسالمی یشهرساز  یارهایمع و اصول
 یشهرساز .یکالبد توازن و ییفضا تعادل توازن، و تعادل اصل یعن، یدارد قرار آن بر جهان که است یاصل به دنیبخش تحقق یدرپ یشهرساز

 کرده یمعرف اسالمی ـ ایرانی یشهرساز نماد توان یم رانیا یمعمار و یشهرساز خیتار در یمضمون قیدق و روشن نییتب لیدل بهرا  هیصفو دوران
 و اصول ،اساس نیهم بر(. 1384 ،یبیحب) کرد قلمداد اسالمی ـ ایرانی یشهرساز یها یژگیو نیتر مهم عنوان به را آن متاثراز یها یژگیو و

 .است شده نییتب ریز جدول در اسالمی ـ ایرانی یشهرساز نماد مثابۀ به اصفهان مکتب یبرمبنا اسالمی ـ ایرانی یشهرساز قواعد و ارهایمع
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  اسالمی ـ ایرانی شهرسازی معیارهای و اصول :2 جدول

 معناو مفهوم اصول شهرسازی سنتی

 شهر باید در توافق همزیستی و وحدت چندسویه با شهرها و روستاهای اطراف خود باشد. توافق کامل شهر با محیط پیرامونی
مشخص بودن مرزی برای تعریف محدودۀ 

 کالبدی
 های اطراف جلوگیری شود. گسترش بدون نظارت شهر در زمینمحدودۀ کالبدی شهرها باید مشخص باشد تا از 

 های موجود زا در بستر پهنه توسعۀ درون
های جدید در ارتباط چندسویه با شهر  توسعه
 اصلی

های جدید درخصوص شهر موجود  ریزی برای توسعه های موجود، باید برنامه سازی محله عالوه برتشویق به باززنده
 پرداخت

 پیاده در بافت حمایت از حرکت
که این فضاها تناسبات خوبی داشته  روی باید امن، راحت و جذاب باشند. درصورتی ها برای پیاده ها و میدان خیابان

 کنند. روی را تشویق و همسایگان را قادر به شناخت یکدیگر و مراقبت اجتماع محلی خود می باشند، پیاده

 ونقل عمومی تأکید بر توسعۀ حمل
ونقل عمومی تأمین شود تا به کاهش استفاده از خودروی شخصی  پیوسته و منسجم از حمل هم ای به شبکهباید 

 بینجامد.
وساز سبز، حفاظت از فضاهای  تأکید بر ساخت

 باز
شده را گسترش  های درختکاری باید از فضاهای باز و سبز موجود حفاظت کرد و فضاهای سبز و بلوارها و خیابان

 داد.
بر فضاهای عمومی مشترک محلی و اهمیت تأکید 

 به زندگی در اجتماع محلی
های همگانی  فضای عمومی محلی باید عاملی برای زنده شدن دوبارۀ حس زندگی در اجتماع محلی باشد. ساختمان

یت های عمومی شهر می و مکان  فرد آن شهر باشند. کنندۀ هویت بومی و تشخیص منحصربه باید مبین و تقو
 های مسکونی قرار گیرند. ها نظیر تسهیالت خرید، تفریح و فرهنگی سازگار در کنار واحد باید تنوعی از کاربری ها بر اختالط کاربریتأکید 

 الگوی ترکیبی مسکن
های  سازی مجموعه های مختلف مسکن در بافت موجود باشد. بهتر است تا حد ممکن از تیپ باید تنوعی از گونه

 های اقلیمی و فرهنگی نقاط مختلف کشور اجتناب ورزید. به بسترها و چارچوب اعتنایی مسکونی و بی
 ای غیررسمی برای تجمعات عمومی باشد. مثابۀ عرصه مثابۀ مرکز مدنی و هم به مرکز مجموعه باید هم به تأکید زیاد بر مرکز مجموعه

 مدار پرداخت ایجاد واحدهای همسایگی فشرده و پیاده های مناسب، به با در نظر گرفتن تراکم تشویق بر افزایش تراکم در بافت
 ریزی و مدیریت آن تأمین شود. توجهی از دخالت و مشارکت ساکنان محله در برنامه باید سطح قابل تأکید بر مشارکت ساکنان

 تأکید بر کاهش مصرف انرژی
مراتب کارآمدتر باشد استفاده  مکانیکی بهدهی  تواند از سامان ها که می های طبیعی گرمایش در ساختمان باید از شیوه

 کرد.
 باید خدمات شهری کافی و دردسترس برای رفع نیاز شهروندان تأمین شود. دسترسی آسان به خدمات شهری

حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و توجه به بناهای 
 واجد ارزش تاریخی

تاریخی که تداوم و تکامل تدریجی جامعۀ شهر را باید به حفظ و مرمت بناهای واجد ارزش تاریخی، نواحی و مناظر 
 رساند پرداخته شود. به اثبات می

 های ساخت بومی سرچشمه بگیرد. های محلی، شکل زمین، تاریخچه و روش معماری و طراحی منظر باید از اقلیم گیری از فرهنگ و معماری بومی بهره
 باید به زیبایی، ایجاد ارتباط و هماهنگی در بافت توجه شود.در طراحی محیط  طراحی هماهنگ با اتکا به ضوابط مدون

 محله باید دارای یک مرکز و یک لبه باشد. مرکز محله در بیشتر اوقات باید فضایی عمومی نظیر یک میدان باشد. گیری محالت تأکید بر شکل

 تنوع فرهنگی و اختالط اجتماعی
های مسکن با  جلوگیری شود. حضور طیف وسیعی از گونهبندی اجتماعی و فرهنگی در شهر  باید از منطقه

 تواند به تعامل مثبت اقشار مختلف مردم از هر سن، نژاد و درآمدی کمک کند. های متفاوت در محالت می قیمت

 مراتب رعایت اصل سلسله
ارکردی مراتب مناسب ک ساختار فضایی شهر و محله و نظام دسترسی و توزیع خدمات شهری باید در یک سلسله

 تأمین شوند.
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 مدرنیته از قبل اسالمی شهر
است  خداوند حضور یادآور شهری چنین اجزای از کیهر و دارد نمود اسالمی تمدن مظاهر آن در که دانست شهری توان می را اسالمی شهر

 مرسومش قوانین و( ص) محمد حضرت سنت نتیجۀ که اســت قوانینی ریتأث تحت اسالم شــهر بافت (.1389آباد و همکاران،  )کالنتری خلیل
 یا اند شده پوشانده هایی پل وسیلۀ به و هستند همسایگی واحدهای در اغلب ها خانه که است گونه بدین اسالمی شهرهای شناسی ریخت. است

 یجا  چیه در سیستم این. بود ها کوچه این به نفوذ مشکل ایجاد شناسی، ریخت نوع این عمدۀ دالیل از. اند گرفته قرار باریک خیابانی انتهای در
 رابطۀ به معنوی و مادی زندگی وحدت و پیوند براساس اسالمی شهر در جهان تصویر (.Burckhardt, 1992نیست ) معمول غربی شهرهای

 عنصر سه براساس نشین مسلمان شهرهای. سازد می را ویژۀ خود هویت اساس این بر و دارد اشاره مذهب و سیاست اقتصاد، جدانشدنی
 شهر ساختار که هستند بازار و ارگ مسجد، عناصر این کالبدی تجلی و اند گرفته شکل  واحد امتی برای تجارت و حکومت مذهب، شدۀ یگانه

 ذاتی طور به ساختار این بلکه شود، می متبلور آن مرکز از شهر کالبدی ساختار تنها نه اسالمی، شهر این در. گیرد می شکل ها آن مرکزیت برمبنای
 مرکز، سوی به دو هر «عملکرد» و «فرم» مراتبی سلسله روابط یده سازمان آن نمادین پیام. دارد می معطوف مرکز طرف به نیز را توجهات تمامی

 (. 1382سناجردی،  یزدی و رجبی پاپلیاست ) وحدت، یعنی
 نظام مثابۀ به اسالم نخست، جایگاه در. است گرفته شکل اساسي عامل دو بر اتکا با گذشته در اسالمي ـ ایراني کهن شهرهاي الگوي

 در ایراني فرهنگ کالبد گاه تجلي منزلة به ایراني معماري بعدي، جایگاه در و، ها انسان بخش تعالی و ارزشي فرهنگي، اجتماعي، یافتةل کما

 اندک های آسیب کنار در فرهنگ تعالي و اجتماعي پویایي اقتصادي، کارایي های ویژگی به توجه با شهرها این. دارد قرار فیزیکي ساختارهاي

 (.1390یزدگرد،)اند  داده ارتقا را یافته توسعه پایدار شهر شکل حدودي تا زیستی محیط

 تهیمدرن از پس یاسالم شهر

 صفویه، حتی یا قاجار زمان در آن، از پیش البته،. دانست مشروطیت دورۀ از بتوان شاید ایران را در شهرسازی و شهر روند در تحوالت شروع
 حکومت اوایل از توان می را داری سرمایه رشد از تأثیرپذیری و شدید های دگرگونی آغاز اما بودیم، هایی الگوبرداری و ها تأثیرپذیری شاهد

 1925 سال در رادیکال های دیدگاه از ایران در شدن مدرنیزه ندیفرا از هایی نشانه که  طوری به (،1382 همکاران، و اف حسیندانست ) پهلوی
 در (.Ferdownsian, 2002گرفت ) نادیده باید مدرنیزاسیون سوی به تسریع در را قاجار نقش البته،. شود می یافت پهلوی سلسلۀ در( 1304)

 و (1384هستند )حبیبی، ( مدرنیسم) نوآوری سلطۀ به معتقد که است نیروهایی استقرار ساز زمینه نوین اجتماعی نهادهای استقرار دوره، این
 مبنای بر بلکه درونی، تحول تفکر و براساس نه را شهر سازمان و چهره شد آن بر دولت کشور، شهرنشینی و شهرگرایی تاریخ در بار، اولین برای

 تحوالت مشخصۀ معماری و هنر در نوآورانه های قالب و الگوها ها، تکنیک ها، ارزش رسوخ سازد )همان(. دگرگون برونی تغییری و اندیشه
 منجر هایی دگرگونی ترین کننده تعیین از یکی به شهری مدرنیسم ۀنیدرزم دولت سیاست (.1385است )حبیبی و اهری،  دوران این نوپردازانه

 گیری الهام و تاریخی الگوهای به توجه بدون اغلب شهری نوسازی اصول این. داد قرار ریتأث تحت را ایران سنتی شهرهای ظاهر و ریخت که شد
 در بعد، به 1300 دهۀ از (.1380شد )اهلرس،  می اعمال و طراحی فرهنگی، زای درون های ارزش به عنایت یا سنتی معماری های طراحی از

 در ایران گرفتن قرار و جامعه اقتصادی و اجتماعی ساخت درخصوص تغییرات این همۀ. داد رخ چشمگیری کالبدی تغییرات ایران شهرهای
 ساخت ،بیترت نیبد. شدند ایجاد رشد درحال بورژوازِی  های خواست بنابر بسیاری های خیابان. است بررسی قابل جهانی داری سرمایه سیستم
 (.1382 همکاران، و اف حسین) شد دگرگون نیز شهرها

 :کرد خواهیم اشاره ها آن از به برخی که است هایی ویژگی دارای مدرن شهرسازی با اسالمی شهرسازی مقایسۀ
 وجود و اجتماعی امنیت فقدان مدرن شهرسازی اصلی های ویژگی اما است، اقتصادی و اجتماعی امنیت دارای اسالمی شهرسازی 

 .است طبقاتی فاصلۀ
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 مدرن سعی  شهرسازی در اما شود، می دیده اسالمی شهرسازی در زمین طبیعی عوارض و محیط اقلیم با کالبدی ساختار مطابقت
 .تشابه ایجاد شود ها با آن و غربی تقلید وسازهای ساخت شود از می

 است مدرن شهرسازی ویژگی همگان از تمایز در اهتمام و نابرابری اما شود، می دیده اسالمی شهرهای در تواضع و برابری. 

 آید می چشم به فردگرایی و خودنمایی مدرن شهرسازی اما دارد، ارجعیت مادیت بر معنویت اسالمی شهرسازی در. 

 منظر در بیگانگی و شهری بافت سازی قطعه قطعه و است اسالمی شهرهای دیگر ویژگی شهری عناصر در فضایی پیوستگی 
 .شود می دیده ها شهر کالبدی و اجتماعی

 در فضاها ذاتی بودن همگانی و همسانی اما شود، می دیده اسالمی شهرهای های طرح در عمومی و خصوصی قلمروهای وجود 
 .شود می دیده مدرن شهرهای

 عامل آینده به معطوف نگرش و گذشته با ارتباط قطع اما است، اسالمی شهرهای مهم عامل مدنیت و سنت تاریخی، هویت به توجه 
 .است مدرن شهرهای ضعیف

 بعدی عامل ای محله اجتماعات شکستن هم در اما شود، می محسوب شهری واحد یک مثابۀ به اسالمی شهرهای در ها محله 
 .است مدرن شهرسازی

 شامل  مدرن شهرسازی ولی است، اسالمی شهرهای ویژگی ترین مهم منسجم و واحد ای مجموعه تشکیل و شهری انسجام
 .است ای چندهسته و پراکنده ساختاری

 از هم مدرن شهرسازیدر  شهری فضاهای اما گرفته، شکل دسترسی مراتب سلسه رعایت با شهری فضاهای اسالمی، شهرهای در 
 .هستند شکل عملکرد بی لحاظ از هم و اندازه لحاظ

 عملکردی، لحاظ به بودن، منظوره تک اما است، خصوصی و عمومی نیمه عمومی، فضای سه بندی تقسیم دارای اسالمی شهرسازی 
شکل  فرهنگی و اعتقادی باورهای به توجه با اسالمی شهرهای مختلف مناطق .است مدرن شهرسازی فضاهای بندی تقسیم ویژگی
هوشیار،  و دلیر زاده حسین)است  فضاها بندی تقسیم ویژگی از اقتصادی امکانات به توجه مدرن در شهرسازی ولی اند، گرفته

1384.) 

 ایران در مدرنیته
 اندیشیدن، کامل مجال هرگز و بود محتوایي و مکانی زماني، غفلت دچار مدرنیته با برخورد در ما جامعۀ که است این است مشخص چیزی که

 فرایند تحوالت، ژرفاي که آن بي و، قرارداد تأثیر تحت را اجتماعی و محتوایی عوامل ظاهری های جنبه. نکرد پیدا را آن کردن بومي و سازی شفاف
 دستاوردهای و تجارب گذاشتن کنار و وارداتی فّناوري طریق از بیشتر شود، تبیین بعدي پیامدهای و فلسفی و فکري های پیشرفت و تغییرات
 دیرپا، ایران در مدرنیته رشد (،1366کاتوزیان ) تعبیر به. بود یافته توسعه جامعۀ به نیل و گذشته های ماندگی عقب جبران درصدد تاریخی
 سه از کلی، حالت در حال، بااین. است کرده عمل جزءگرایانه کامالً  یافته، نظام یریگ جهت و منسجم فکري اثر نبود کلیت در و سطحي
آورد  میان به سخن توان می اقتباس و انطباق دیدگاه و ستیزی غرب و گرایی سنت دیدگاه باوری، غرب و تجددخواهي دیدگاه غالب رویکرد

  (.1384محمدزاده، )
 کار موجود فضای مکانی و اجتماعی واقعیات درک به و نگرد می منسجم ای منظومه مثابۀ به غرب مدرنیتۀ به( نوگرایی) اول رویکرد

 سیاسی حاکمیت به دیگر گروه هر از بیش هدف، به نیل برای و، گیرد می فاصله ها سنت از شدت به خود، ذاتی ماهیت بنابر. ندارد چندانی
 فرایندهای گیری شکل به رویکرد این داران طرف. است سیاسی ارادۀ بر مبتنی و پایین به باال از تصمیمات رویکرد، این در. شود می نزدیک
 دستیابی برای مناسبی راهکار بنابراین، کنند. می عمل غیرتاریخی و بیرونی های واقعیت ریتأث تحت بیشتر ها ذهن و هستند اعتنا بی جامعه طبیعی
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 و تاریخی های ماندگی عقب بر توان می ها آن از گیری بهره با و اند داده پس را خود امتحان قبل ها مدت از که شود می پنداشته الگوهایی به
 فکر در چیز، هر از بیش ،(گرایی سنت) دوم رویکرد. آمد فائق سیاسی فرهنگی و اقتصادی، متفاوت ابعاد در موجود های بست بن و اجتماعی

 این و غرب از نیازی بی اعالم با رویکرد، این. کند می نفی و رد دارد غیرسنتی بوی و رنگ را آنچه هر و است مذهبی و فرهنگی شئون حفظ
. کند می نگاه توطئه مثابۀ به مدرنیته معنوی و مادی مظاهر به است، نیتأم قابل راحتی به دینی های توصیه با انسانی نیازهای همۀ که تصور
 فکري جریان دو هر دشو می گفته (.1373پردازند )سروش،  نمی جدیدی روش ارائۀ به غرب با مقابله برای رویکرد این داران طرف حال، بااین

 درنتیجه و باطل را دیگري و حق را خود دو هر که است این آن و دارند اشتراك موارد برخي در اساسي، های تفاوت با وجود ،(گرا سنت و نوگرا)
  آن و غرب در یکي قلب. جوید می گذشته در دیگري و آینده در را خود آرمان یکي. است تخیلي حتي و آرماني دو هر نگاه شمارند؛ می معدوم

. ندارند اعراب از محلي چندان ها خواسته ویژه به و( ساکن انسان) مظروف های موجودیت مقتضیات مشکالت و نیازها،. تپد می شرق در یکی
. نماید نمی مهم چندان «هستند چه»مقولۀ  و( آرماني تفکر) «باشند باید چه» هستند که  این درپی شتریب مباحثات در دو هر گوله، تعبیر به

 موضع از قضاوت، مسند در و،( زمان در مآبانه قیم غیبت) یابند درنمي را حال و کنند مي سیر گذشته، در یا آینده در دیگر، هایی زمان در پیوسته
 های نارسایی و کاستي در نتیجۀ رویکرد این. است انطباق و اقتباس رویکرد سوم رویکرد (.1373کنند )گوله،  می گیری تصمیم کامالً  و باال

 تاریخ و با فرهنگ که داد ارائه را اندیشه از دیگري شکل توان می آیا که بود این اصلي دغدغۀ. گرفت شکل دوم و اول های دیدگاه عملي و فکري
 بنابر توان می دین، حفظ بر عالوه شود، ترکیب مدرنیته با سنت از هایی بخش اگر که، باور هستند بر این پاسخ در ها آن باشد. سازگار ما

 .دهد می دست به دینی های آموزه و دین از اي متجددانه درك مکان، و به زمان توجه با رویکرد، این. یافت  دست نیز توسعه به الزم مقتضیات
 اول گرایش داران طرف های مخالفت با وجود بعد، های دوره در اما بودند، کم کشور به مدرنیته ورود ابتداي در انطباق و اقتباس رویکرد مدافعان

 فلسفي و فکري های پشتوانه بدون گرایش، این رسد می به نظر. دادند نشان تمایل دیدگاه این به متعهد متفکران و روشنفکران از بسیاري دوم، و
 کار چه ) جامعه همیشگي و اساسي سؤال به پاسخ در و است شده واکنش به مجبور مدرنیته، براثر ایجادشده های موج در نتیجۀ بیشتر عمیق و

  .(1374فر،  کرده است )بدری عمل گرا مصلحت صورت به ناچار به( کرد؟ باید

 شهری مدرنیزاسیون از ناشی بحران

 نابرابري،) مدرن شهر در کالبدي و اجتماعی مشکالت مقیاس اول. شوند می بندی تقسیم دسته دو به شهري مدرنیزاسیون از ناشی بحران
 وجود از هدف: شوند مانند می مطرح باالتري سطح در که مسائلی دیگري و( شهرها کالبدي و اجتماعی منظر در بیگانگی و سازي قطعه قطعه
 و فرهنگ سنتی های ایده از شهري نوین های مجموعه و ها نظام که رسد می نظر به) چیست؟ شهر هویت هستند؟  کدام ها ارزش چیست؟ شهر

 .(دارند فاصله شهر زندگی
 .است مدرنیسم آن خارجي نمود و مدرنیته داشتند، خروجي زیادي نقش شهري های بحران و تغییر ایجاد در که دوران، این ویژگي

 وظیفة. دهد می تشکیل مدرنیزاسیون را فرایند این الیة ترین اجرایي .است افراد هدایت براي شده ی ریز برنامه فرایندی مدرنیسم ،درواقع

 بنابراین،(. 1384مقدم،  جابری)دارد  برتري و تفوق ها راه سایر بر غربي توسعة و شهري موجود الگوي دهد نشان که است این مدرنیزاسیون

 و دارد درپي را مدرنیسم مدرنیته که کنیم اشاره باید دست یابیم، ساکنان تفکر و شهر در مدرنیته تأثیر فکري به سیر باشیم خواسته اگر
 ،درواقع .کند می خلق را موجود های بحران که است شهر در گسیختگي مدرنیزاسیون نتیجة و کند می ایجاد را مدرنیزاسیون مدرنیسم

 تکثرگرایي این و دارد درپي را تکثر مادي جنبة و دارد توجه انسان مادي جنبة به فقط بودن مادي دلیل به مدرن تفکر شد، اشاره که طور همان

 یها سیستم در مدرنیته عناصر ورود از پیش تا اسالمي، قلمروی تمدن شهرهاي(. 1391غالمي، )شد  اشاره که به آن است گسیختگي همان
 جهان شهرهاي گذار در ها دگرگوني ترین عمیق .کردند می تبعیت اسالم معنوی قوانین از خود، فضایي و اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،

 و مشروط تحمیلي، شدن شهري به آن از که است داده رخ بیستم قرن در و نوزدهم قرن اواخر در و صنعتي به صنعتي ماقبل دوران از اسالم
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 تعریف که ای واژه هر با و شود نگریسته ها آن به که منظري هر از اسالمي شهرهاي یا اسالم جهان شهرهاي لذا. شود می یاد ازخودبیگانه

 اخیر، سدة یک در ویژه به اسالم جهان به مدرنیسم ورود با .است نوگرایي یا مدرنیسم همانا که اند شده رو روبه مهمی پدیدة با شوند

 توسعۀ بنابراین،(. 1386پورموسی،  و قالیباف)اند  شده رو روبه کالبد و ساختار در کارکرد، ها دگرگونی ترین ژرف با اسالمی کشورهای شهرهاي

 و ریزیبرنامه و بوده مؤثر اسالمي یها کشور شهرهاي ریزي برنامه در ها فرهنگ پویایي و سیاسي نگرش اقتصاد، در دگرگوني فّناوری، و علم
 و دلیر زاده حسین)بخشیده است  اسالمي شهرهاي به ای تازه بافت و ساخت غربي، فرهنگ تأثیر تحت موارد، بیشتر در شهرها، نوسازي

 سبب که چیزی(. Goodchild, 1990)است  افراد برای ها ساختمان به توجه شهری ریزی برنامه در مدرنیسم بارز وجوه از(. 1384هوشیار، 

 یافتن اهمیت به توان می ها آن از جملۀ که آورد وجود به را معضالتی شهری نمادهای دادن قرار ریتأث تحت با و شد معاصر انسان انزوای

 این(. 1378زاده،  نقی)کرد  اشاره فراغت اوقات گذران برای جمعی و عمومی های عرصه به توجه عدم و نشینی آپارتمان فردی، مسکن

. است وجود آورده به شهرها برای را زیادی مشکالت ،(Irving, 1993)است  اکثریت بر اقلیتی اجبار همانا که محلی، اجتماع به توجه عدم
 و تازه روح محلی اجتماع به دادن اهمیت طریق از ینوع به تا کردند تقویت را مشارکتی الگوی توسعۀ 1960 دهۀ در ریزان برنامه ،جهیدرنت

 این رغم به. دادندمی انجام قدیم در اسالمی شهرهای عناصر و ها ویژگی که کاری(.  D’Hooghe, 2007&Hatuka )بدمند  شهرها به پویایی
 که، کرد تحول دستخوش چنان را اسالمی شهرهای معیارهای فکری مکتب این کند، تعدیل را مدرنیسم منفی آثار بود تالش در که اصالحات

 چندان آن در زندگی از ساکنانش که کند می تبدیل روح بی شهرهایی به را بیشتر اسالمی شهرهای گذرد، می ها شهر این تاریخ از هرچه بیشتر
 (. 1392 ،یاعظم خیش و یمتول)ندارند  رضایت

 (1384مقدم، )جابری  مدرن از شیپ دوران با سهیمقا در تهیمدرن یامدهایپ: 3 جدول

 عهد پیش از مدرن دوران مدرن
های پیش از  دستیابی به نوع جدیدي از وفاق اجتماعی که از بیخ و بن با دولت

مدرن تفاوت دارد. نمادهاي اصلی این شکل جدید، مفاهیم ملت و دولت 
 .ملی هستند

 حاکمیت دستگاه سلطنت یا ارباب مذهب، حاکمیت فرایند ارباب و رعیت، خداوندگان
 صورت خانواده، ایل، قبیله، عشیره و امت و بندگان در روابط اجتماعی، اجتماعات به

پویایی مدرنیته: این پیامد که خود عامل تغییرات بسیار دیگري بوده و هست 
ناشی از جدایی زمان و مکان از یکدیگر است و دلیل آن اختراع ساعت 

 .مکانیکی و شیوۀ واحد سنجش زمان در دنیا بوده است

حال  ای براي محاسبۀ زمان داشت و درعین هر فرهنگی در هر جاي دنیا شیوۀ جداگانه
 .زمان و مکان با یکدیگر پیوستگی کامل داشت

 حضور مکان خاص و وقوع زمان خاص. ایستایی،

 تهی شدن مکان و تهی شدن زمان
ها  همۀ انسانزمان و مکان کاماًل بر هم منطبق بودند. ابعاد مکانی زندگی اجتماعی براي 

 .های محلی بود و از همه جهت تحت تسلط، حضور یا تحت تسلط فعالیت
تقویت روابط میان دیگران غایب که از نظر محلی از هرگونه موقعیت تعامل و 

 .دارند کنش رودررو فاصله 
 .شود روابط میان افراد فقط با تعامل و کنش مستقیم و رودررو حاصل می

کند لزومًا همان چیزي نیست که  محلی را تعیین می آنچه ساختار یک موقعیت
 در همان صحنه حضور دارد.

گرفت و  وفقط با حضور کالبدی اشیا و افراد شکل می ساختار هر موقعیت محلی فقط
 شد. تعریف می

با ترسیم نقشۀ سراسري از کرۀ زمین و درنتیجه پدیدۀ تهی  1گرایی بنیادي تاریخ
تاریخی واحد از گذشته جهان میسر شد. این به گیری  شدن زمان و مکان شکل

معناي تفسیر واحد از تاریخ نیست، بلکه بازترکیبی از زمان و مکان براي 
 .گیری یک چارچوب اصیل تاریخی جهانی است شکل

 پذیر نبوده است. دلیل انطباق زمان و مکان امکان دستیابی به تاریخ واحد و مشترک به

                                                           
1. Historicity basic 
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 زیتبر  شهر ۀدربار 

 یز  مدرنیته از قبل تبر

 موقعیت معلول امر این و است کرده می کسب سیاسي و نظامي مرکزیت و بازرگاني رونق عامل سه از عمدتاً  را خود حیاتي نیروي تبریز
 آشکارا نیز شهر پیکر در را یادشده عامل سه کالبدي بازتاب. بود اروپا و عثماني روسیه، با آسیا و ایران دادن ارتباط از لحاظ شهر این جغرافیایي

 (.33، ص 1376شهر )صفامنش،  مرکزي هستۀ پیرامون نظامي مراکز و ها سربازخانه و گسترده دیوانخانۀ ثروتمند، و بزرگ بازاري: دید توان می
 فضاهای و عناصر از شهر بود، شده ترسیم ق1297 سال در میرزا مظفرالدین ولیعهد امر به که( داغي قراجه) تبریز دارالسلطنۀ نقشۀ طبق

 و ها میدان کلیساها، و مساجد ها، قبرستان ها، خانه قراولخانه، و خانه حرم علیشاهي، و سرکاری ارگ بازار، محالت، همچون مختلفي
 )فخاریبود  شده تشکیل شهر اطراف مزارع و ها دروازه ها، قنات و ها آسیاب ها، باغ ها، کارخانه و کاروانسراها مقابر، ها، خزینه ها، مدرسه

 ِگل از و طبقه یک دارای شهر های خانه. بود شده محصور عمیق خندقي و مرتفع دیواری با شهر اطراف (.44، ص 1385تهرانی و همکاران، 
 و تنگ های کوچه با العبور، صعب های راه. نبود مشاهده قابل بیرون از خانه درون که بودند ساخته ای گونه به را منازل دیوارهای. بودند خام خشت

 در میرزا، محمدعلي ولیعهدی دورۀ در و شاه مظفرالدین دورۀ در (.606-552، ص 1367بود )اعتمادالسلطنه،  کرده سخت را وآمد رفت کج،
 بازار این. کرد بنا ششگالن کوی و قدیمي بازار بین( پیرزن پل) کورپوسي قاری نزدیکي در جدیدی بازار مجیدالملک شهر، سنتي بازار کنار

 عمومي تفرج محل عصرها که شد احداث فوقاني و تحتاني شکل به فرنگستان سبک به هایی مغازه آن طرف دو در که بود بزرگي خیابان جدید
 موردطمع همواره بازرگاني کاالهای از مملو های مغازه با کوی این (.380، ص 1361خان،  قلی ینحس ی وماف السلطنه بود )نظام مختلف اقشار

 محافظت را دالملکیمج یها مغازه ،خیابان و نوبر با سنگربندی محله مجاهدان و باقرخان مشروطه دورۀ در بود؛ زیرا مشروطه دشمنان
 امیرتومان خان قاسم (.733-702، ص 1381است )کسروی،  داده خبر مرند و داغ قره سواران توسط ها مغازه این تاراج از کسروی. کردند می

 تخریب با ش،1375 سال در زمان، گذشت با. بود کرده نصب برق چراغ  ها، مغازه این حوالي در مشروطه، آغاز از قبل بلدیه، رئیس ،(والي)
 .شد بنا امیرالمؤمنین مسجد ها، مغازه

 عمده. کردند می تبعیت اسالمی ایرانی شهرهای الگوی از جغرافیایی، شرایط از یریرپذیتأث تبریز، ضمن شهر ساختار و عناصر کالبدی
 و بود درپیچ پیچ صورت به شهر ارتباطی شبکۀ. داشتند جا شهر مرکز در که ارگ یا جامع، دیوانخانه بازار، مسجد از بودند عبارت شهر عناصر

در  محالت از هایی قسمت و (دیوانخانه و جامع بازار، مسجد) شهر مرکزی هستۀ. کشید می رخ به را زمانه دفاعی وضعیت و ارگانیک رشد
 .(1375عزیزپور، )دهند  را نشان می اسالمی ـ ییرانا شهرهای نمونۀ بهترین شهر کالبدی های ویژگی. بود گرفته قرار بارو و برج درون

 یز  مدرنیته از پس تبر

در بر  را 1340 سال تا رضاخان رسیدن حکومت به از زمان اول دورۀ. کرد بررسي دوره دو در توان می بعد به 1300 سال از را تبریز شهر
 تحوالتی و شود می انجام تبریز شهر در رضاخان مدرنیستي شبه اقدامات اول، دورۀ در. شود می شروع بعد به 1340 سال از دوم دورۀ. گیرد می

 منطقه، رشد قطب منزلۀ به تبریز تعیین و ارضي اصالحات اجراي با دوم، دورۀ در آید. می وجود به تبریز شهر سنتي بافت در بنیادین
 .شود می شروع تبریز به منطقه کوچك شهرهاي و شهري ـ روستا رویۀ بی های مهاجرت

 آغاز کشور اقتصادي و اجتماعي شئون کلیۀ در اساسي تغییرات ایران و در پهلوي حکومت استقرار با 1340 سال از پس تحوالت تبریز
. گذاشت جا  به نیز شهر کالبد در را خود آثار تغییرات این. پذیرفت خود در را تغییرات این بود، پایتخت از بعد کشور اول شهر که تبریز، و شد

 به بودند، زا برون نیز تغییرات این و نداشت خود در را تحوالت این پذیرش و کشش جامعه چون عمالً  و، بودند مدرنیستي عمدتاً  این تغییرات
 به تهران جادۀ .رفتند بین از و شدند تخریب افتادن، انتفاع زحی از عنوان با سنتي، و فرهنگي آثار کلیۀ یعني شد؛ تبدیل مدرنیستي شبه تحوالت
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 های سال در و، شد احداث شهر داخل در تبریز ـ تهران راه امتداد در پهلوي خیابان و شد کشیده بود، اقتصادي حیاتي شاهراه اولین که تبریز،
 اول دهۀ در جنوبي ـ شمالی های خیابان. شد متصل مراغه جادۀ به غرب جنوب از و مرند جادۀ به غرب شمال از و تهران دروازۀ به شرق از بعد،
 از و شد گشوده شمال به رو لیالوا محلۀ از( امروزي شریعتي شهناز، خیابان) 1330 دهۀ در. (1352شدند )مشکور،  احداث چهاردهم قرن

 و شد کشیده چاي میدان کرانۀ تا بختي شاه خیابان دهه، این در. شد وصل کوچه راستۀ ابتداي به و تربیت خیابان انتهاي به گذشته پهلوي خیابان
 جهت با تبریزي شمس ، خیابان1337 سال در. یافت ادامه سرخاب محلۀ مرکزي بخش تا االسالم ثقة نام با رودخانه سوی آن خاقاني خیابان
 ها کشی خیابان این (.1376شد )صفامنش،  وصل تبریزي شمس به گلستان باغ شرقي شمال از( فعلي فلسطین) متحد ملل و غربي ـ شرقي

 تمام ها کشی خیابان این. کرد تبدیل رو ماشین های خیابان به و عریض را رو پیاده های خیابان و ریخت هم  به را شهر ارگانیك ارتباطي ساختار
 بنا اول گویا از شد نمی دیده شهر های دروازه از اثري هیچ 1340 سال در که  طوری به. بردند بین از را سنتي آثار گرفتند و نادیده را سنتي ساختار

 .بود همدیگر به شهري فضاهاي و عناصر دسترسي تسریع و ارتباطي شبکۀ کردن رو ماشین ها خیابان این عمدۀ هدف همچنین،. بودند نشده
 دومي شود، می اجرا تبریز و منطقه در که ارضي اصالحات یکي: کند می اساسي تحول دچار را تبریز شهر عمده عامل ، سه1340 سال از

 اجرا تبریز در صنعتي بزرگ های طرح منظور این براي و کند می مطرح کشور رشد یها قطب از یکي منزلۀ به را تبریز که توسعه سوم برنامۀ
 بیشتر مردم زندگي امور در را دولت نقش و برد می بین از را منطقه تولید مازاد استخراج و کشاورزي که ایران نفت اقتصاد سومي و شود می
 ، پیروزي1350 دهۀ در. بگیرند شکل شهر پیرامون جدیدي هاي بافت شود و متحول تبریز شهر کالبد شود می موجب عوامل این. کند می

 را کشور کل بلکه تبریز، تنها نه کشور، عمراني توسعۀ های ، برنامه1370 دهۀ در و، عراق و ایران ، جنگ1360 دهۀ در و، اسالمي انقالب
 سوم برنامۀ در 1342 سال در و، شود می گذاشته اجرا به آذربایجان در ارضي اصالحات ، قانون1343 سال در. دهند می قرار خود تأثیر تحت

 نتیجۀ. شود می تأسیس تبریز در دیگر صنایع انواع و سنگین صنایع هدف این به نیل براي و مطرح منطقه رشد قطب منزلۀ به تبریز کشور، عمراني
 و کشاورزي های زمین. کنند می جذب تبریز شهر به را روستا از رهاشده روستاییان که بود تبریز شهر پیکر در قوي محرکۀ دو تزریق امر این
 و جنوب در اخماقیه ـ رواسان در الله غرب، در قراملك شرق، در بارنج ازجمله روستا چند و روند می وساز زیر ساخت به شهر اطراف های باغ

 .آورند می وجود به خود در نوبنیاد و سنتي بافتي و شوند می متصل شهر به شرق جنوب در گلي ائل و غرب جنوب
 سطوح و توپوگرافي تابع نامنظم هندسۀ و باریك های کوچه ها، کاربری سایر بر مسکوني کاربري کامل تسلط مناطق این های ویژگی از
 در وساز ساخت این روند. می وساز زیر ساخت به کشاورزي های زمین و ها باغ نیز شهر اطراف در همچنین،. است مسکوني های عرصه کوچك
 سطح. برد نام شهر غرب در قراملك و آباد حکم های باغ از نمونه براي توان می. آورد می وجود به سنتي بافت همچون بافتي شهر مرکز پیرامون
 صورت به وسازها ساخت این. است داده اختصاص خود به شده طراحي بافت را شرقي جنوب تا شرق و غرب در شهر اخیر توسعۀ از وسیعي
 های تلقی ترکیب از ناشي بافت این محتوایي، نظر از. اند شده بنا کارکنان و کارمندان دادن سکونت براي عمومي نهادهاي توسط گسترده

 .است منظم ارتباطي های شبکه داراي و مدرن شهرسازي از عامیانه و تخصصي
 های گروه شغلي، های گروه همچون هایی شاخص به توجه با اجتماعي قشربندي نظر از را تبریز شهر مسکوني مناطق بخواهیم اگر
 :خوریم برمی اجتماعي همگون محل چهار به کنیم، بندی طبقه شهري تسهیالت و خدمات از استفاده میزان درآمدي،

 وجود مرفه و پردرآمد اقشار ساکنان توان به محالت می این های ویژگی شود که از می محله سه شامل که یك تیپ همگون های محل -1
 .اشاره کرد بادوام مصالح و وساز ساخت باالي با کیفیت مسکوني واحدهاي و زیاد شهري خدمات و تأسیسات

 به دسترسي میزان و زندگي سطح و گیرد در بر می را قدیمي محالت بیشتر و شود می محله دوازده شامل دو تیپ همگون های محل -2
 .هستند  ساکن محالت این در شهر باالتر و متوسط درآمد با اقشار و است شهر کل میانگین سطح از بیشتر کمي شهري خدمات و امکانات
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 سه در که شوند می محسوب شهر اطراف روستایي فضاهاي از عمدتاً  و شود می شامل را محله یازده که سه تیپ همگون های محل -3
 این ساکنان اجتماعي خدمات به دسترسي میزان و زندگي سطح. آیند می حساب به ها نیا جزء نیز قدیمي محلۀ دو. اند پیوسته شهر به اخیر دهۀ

 .هستند محالت این ساکنان بگیران حقوق و کارگران و است شهر کل از تر پایین محالت

 اقشار را محالت این ساکنان. هستند همگون محلۀ هفت داراي و آیند می شمار به نشین حاشیه مناطق که چهار تیپ های محل -4
 تشکیل خدماتي امور پاي خرده فعاالن و غیررسمی تولید واحدهاي کارگران و ساختماني سادۀ کارگران مهاجر، روستاییان و عشایر درآمد کم
 طرح) است شهر کل میانگین از تر پایین ها ساختمان این مساحت و ها ساختمان دوام و شهري خدمات به دسترسي زندگي، سطح. دهند می

 (.106-89 ص ،1377 غربي، ؛380 ص ،1368 تبریز، جامع

 به تبریز ترمینال انتقال ها آن ینتر مهم که شود می اجرا شهر از خارج به شهري مزاحم های کارگاه انتقال برای هایی طرح دوره، این در
 سازی چرم های کارگاه کل انتقالتر  مهم همه از و شهر داخل در دیگر های گورستان تمام برچیدن و رحمت وادي احداث و شهر غربی جنوب
 که تبریز، غربی شمال در خاورمیانه مصنوعي پارك ترین بزرگ احداث طرح تصویب. است چرمشهر تأسیس و شهر غربي شمال به شهر داخل

 های ساختمان احداث. کند می خودنمایي تبریز شهري فضاي در که است دوره این شهرسازي اقدامات دیگر از دارد، وسعت هکتار هشتصد
 اصول به توجه عدم اروپایي، های طرح از تقلید به منظم هندسي های ساختمان احداث ها، ساختمان این در آسانسور از استفاده چندطبقه،
است  دوره این شهرسازي های ویژگی دیگر از آهن و سیمان و آجر ازجمله بادوام ساختماني مصالح از استفاده و بومي و سنتي شهرسازي

  (.1386)یزدانی و پوراحمد، 

 یز تحوالت بررسی  یاسالم ـ یرانیا شهر معیارهای براساس مدرنیته بعد از تبر

 توجه با زیتبر در سمیمدرن آثار ۀسیمقا به ریز جدول در ،ینظر یمبان در یاسالم ـ یرانیا شهر درخصوص شدهگفته یارهایمع به توجه با 
 .میپردازیم شدهگفته یارهایمع به

 یاسالم ـ یرانیا یشهرساز  اصول با تهیمدرن از بعد زیتبر  ۀسیمقا: 4 جدول

 وضعیت تبریز پس از مدرنیته از نظر اصول شهرسازی سنتی اصول شهرسازی سنتی
 وساز گسترده ترکیب بافت سنتی و نوبنیاد و ساخت با محیط پیرامونیتوافق کامل شهر 

 تغییرات ناموزون و بدقوارۀ کالبدی شهر تبریز مشخص بودن مرزی برای تعریف محدودۀ کالبدی
 های موجود زا در بستر پهنه توسعۀ درون

 های جدید در ارتباط چندسویه با شهر اصلی توسعه
 زا توسعۀ برون

 ارتباط با بافت سنتی شهر جدید بیهای  توسعه
 روی هندسی های ماشین رو و جایگزینی توسط خیابان از بین رفتن بافت ارگانیک ارتباطات پیاده حمایت از حرکت پیاده در بافت

 شد.ها  رو کردن شبکۀ ارتباطی و افزایش تعداد اتومبیل هایی که باعث ماشین کشی خیابان ونقل عمومی تأکید بر توسعۀ حمل
 رود. وساز می های اطراف شهر به زیر ساخت و باغ dهای کشاورز زمین وساز سبز، حفاظت از فضاهای باز تأکید بر ساخت

تأکید بر فضاهای عمومی مشترک محلی و اهمیت به زندگی در 
 اجتماع محلی

ی جای مرکز محالت به جلو گرایی خود را از دست دادند، اکثر فضاهای شهری به محالت درون
 خیابان و جلوی دید مردم کشیده شد.

 ها تسلط کامل کاربری مسکونی در مقایسه با سایر کاربری ها تأکید بر اختالط کاربری
 های مسکونی هندسۀ نامنظم و تابع توپوگرافی و سطوح کوچک عرصه الگوی ترکیبی مسکن

 اعتنایی به بافت مرکز شهر بی تأکید زیاد بر مرکز مجموعه
 کشی برای تسریع در رسیدن به فضاهای شهری وساز گسترده و ایجاد خیابان ساخت افزایش تراکم در بافتتشویق بر 

 نشینی مهاجرت روستاییان به شهر و ضعف مالی بعضی از شهرنشینان و گسترش حاشیه تأکید بر مشارکت ساکنان
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 وضعیت تبریز پس از مدرنیته از نظر اصول شهرسازی سنتی اصول شهرسازی سنتی
 ، سیمان و آهناستفاده از مصالح نوین و بادوام ازجمله آجر تأکید بر کاهش مصرف انرژی

 دسترسی آسان به خدمات شهری
های متعدد و دسترسی به خدمات شهری از  کشی از بین رفتن بافت متراکم خدمات شهری با خیابان

 ها با استفاده از اتومبیل کشی طریق خیابان
حفظ و تقویت ساختارهای سنتی و توجه به بناهای واجد ارزش 

 تاریخی
های شهر و بخشی از بازار  قدیمی و آثار سنتی ازجمله دیوانخانه، دروازههای  از بین رفتن مجموعه

 تبریز
 استفاده از مصالح جدید و ساخت بناهای مدرن گیری از فرهنگ و معماری بومی بهره

 طراحی غربی بدون توجه به بافت سنتی شهر طراحی هماهنگ با اتکا به ضوابط مدون
 های موجود از هم دریده شد. و واحدهای همسایگی و مجموعه بندی محله گیری محالت تأکید بر شکل

 تقسیم شدن محالت به چند دستۀ متفاوت از نظر سطح اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تنوع فرهنگی و اختالط اجتماعی

 مراتب رعایت اصل سلسله
از لحاظ شکل بودن فضاهای شهری هم از لحاظ اندازه و هم  بیاز دست رفتن ساختار فضایی شهر 

 عملکرد

 یر یگ جهینت

 در ایران که مدرنیسم ورود از قبل اول دورۀ .است بررسی قابل های گوناگون دوره در مانند شهر تبریز اسالمی ـ ایرانی شهرهای کالبدی تحوالت
 در بر را تاکنون 1340 سال از و 1340 تا 1300 سال از مدرنیسم ورود از بعد دوم دورۀ. شودمی شامل را ش هـ1300 سال از قبل تبریز در و

 .گیردمی

 در تغییرات سرعت با تبریز شهر ساختار در آن نمـود ولي شد، بسته تبریز شهر در دگرگوني و تغییر به تمایل نطفۀ و اروپایي مدرنیتۀ ورود
 را خود شد، می ساخته مردم براي ناآشنا و جدید های کاربری با که حکومتي بناهای تک ساختن بـا آغـاز، در. نداشـت همخـواني ها حوزه سایر

 گذاشت، نمی عقیم تبریز و ایران براي را ها آن شدۀ ترسـیم افکـار مقام قائم شدن کشته آن از پس و میرزا عباس کوتاه عمر اگر شاید. کرد معرفي
 مواجه اسـت، ماندهبر جای  امروزه آنچه از غیر دیگري، کالبد با و رساند می ثبت به خود تاریخ در را دیگـري مهم وقایع ایران آن پس در و تبریز

 ایـران شهرهاي نقشۀ تهیۀ دوران با مرتبط تاریخي تحوالت سرآغاز خود که شد مقـارن قاجـار سلسلۀ با م19 قرن تاریخي تحوالت. شد می
 شده ترسیم  آن اطراف شهرهاي سایر از دیگر متعـدد موارد و تبریز شهر از گوناگون عناوین با قاجار، دوران کل در نقشه، هفت که درحالي بـود،
 توان می همچنـین،. دهد را نشان می مـدرن شهرسـازي ۀنیدرزم مهـم اقدامات شروع و آذربایجان به سیاسي ـ نظـامي توجـه میـزان کـه است

 که داشت را ایران شهرهاي میان در خارجي های کنسولگری تعـداد بیـشترین تبریـز شود می گفته. کرد اشاره تبریز در کنسولگري ایجاد پیشینۀ به
. است ولیعهدنشین شـهر و کـشور بـزرگ شـهر دومـین منزلۀ به مـدرن تحـوالت پـذیرفتن در شهر این بودن پیـشرو میـزان گویـاي روشنی به
 را تهران شهر ابتدا .کـرد رشـد شد مهیا که اندکي فرصت رد و پایتخت پرتشنج فضاي در و یافت تداوم امیرکبیر بـا رونـد ایـن ادامـه، در

 با و رضاشاه دوران در و یافت ادامه شاه ناصرالدین دوران در نوسازي و اصـالحات. برگـشت تبریـز شـهر خود خاستگاه به سپس و کرد دگرگون
 طول در که هایی زخم و اسـت دوران آن یادگـار تبریـز شـهر امـروزي بندی استخوان و کلي ساختار. رسید خود اوج بـه دیگري متفاوت نگاه
 بلندمدت سبب در شهر چهرۀ تغییر. کند می سنگیني آن عظمت و قدمت بـر هـم هنـوز خـورده شـهر پیکرۀ بر آن از پس های سال و دوران این

 از تصور این بین ولي است، دگردیـسي حـال در نیـز شهر تصور است، دگرگوني حال در تبریز چهرۀ نیز امروزه. شد شـهر تـصور دگرگـوني
 پیش دهۀ چند تا و اسالمی قرون در شهرنشینی و شهرسازي .دارد وجود فراواني فاصلۀ داشـتند پیـشین روزگار تجددخواهان که تصوري با شهر

 و کالبد و ظاهر در هایی دگرگونی و ورود باعث جهان در صنعتی انقالب و مدرنیته ورود با که بود خاصی ایرانی ـ اسالمی های ویژگی داراي
 .کردند تغییر کامالً  ایران شهرهاي و کرد رشد سرعت به شهرنشینی و شد ایران شهرهاي بافت
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 :کرد ارائه صورت این به هایی پیشنهاد توان می بنابراین،
 بیگانه فرهنگ از تقلید جای به مردم اسالمی ـ ییرانا فرهنگ حفظـ 

ک با اسالمی ـ ییرانا و مدرنیته شهرسازي صحیح تلفیقـ    اسالمی ـ ییرانا فرهنگ بر اصلی دیتأ

 شهر های کوچه و محالت به همسایگی و ای محله روابط بازگشتنـ 

 شهر عمومی فضاهاي معماري در اسالمی ـ ییرانا نمادهاي از استفادهـ 

 بومی مصالح از استفادهـ 

کـ   ساکنان بر مشارکت دیتأ

 منابع
 .تهران دانشگاهانتشارات  . تهران:1 جلد محدث، رهاشمیم و ینوائ نیعبدالحس حیتصح ،البلدان مرآت(. 1367) خان ، محمدحسناعتمادالسلطنه

 ی. تهران: منشی.دیسع عباس ترجمۀ ،(مقاالت مجموعه) شهر ـ عشایر ـ روستا ؛رانیا(. 1380) اکارت اهلرس،
 .یدانشگاه نشر مرکز تهران:. یاعتضاد الدن ترجمۀ ،معاصر یشهرساز(. 1371) واتسالف اوستروفسکی،

 .نور امیپ دانشگاه انتشارات: تهران. رانیا یانسان یایجغراف(. 1374) منصور فر، بدری
 .نو طرح: تهران. فرهادپور مراد ترجمۀ ،تهیمدرن ۀتجرب(. 1392) مارشال برمن،

 .سمت انتشارات: تهران. رامونیپ و شهر یها هینظر(. 1382) ینحس ی،سناجرد یرجب و نیمحمدحس ،یزدی یپاپل
 یاسالم ـ یرانیا یشهرها یکالبد ـ ییفضا توسعۀ بر سمیمدرن ریتأث(. 1390) زادهآ ،یمیعظ یوب وا ی،منوچهر ین،ام یی،مال یفرج احمد، پوراحمد،

 .61-47(، 6)2، یاسالم ـ یرانیا شهر مطالعاتنشریۀ (. تهران ۀنمون)
 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران. تهیمدرن و شهر(. 1384) دیها  یمرتض مقدم، یجابر

 .152-138 (،3) ،وگو گفت فصلنامۀ. رانیا در تهیمدرن پژواک نینخست(. 1373) سیدمحسن حبیبی،
 .تهران دانشگاهمؤسسۀ چاپ و انتشارات : تهران. شهر تا شار از(. 1384) محسن حبیبی،
. تهران یالگو ی:نووارگ پژواک نیدوم و ینوآور پژواک نیاول هـ ش. 1320-1310 در رانیا یشهرساز و یمعمار(. 1385زهرا ) ی،اهر محسن و حبیبی،

 (.42)15 ،هصف   مجلۀ
 .فروزش نشر: زیتبر. انیخسرو غالمرضا ترجمۀ ،کوچک یشهرها ساخت و یزیر برنامه(. 1382) اوا، آ. ز. اوا، آ. آ. و وکیل اف، ف. م.، حسن سینح

 .222-207(، 19) ،ریزيبرنامه و جغرافیا فصلنامۀ ایران، شهرسازي و معماري بر آن ریتأث و سمیمدرن .(1384)حسن  هوشیار،و  کریم و دلیر زاده حسین
 یها کیتکن از یریگ بهره با یشهر یفضا یطراح در یشهروند مشارکت شیافزا(. 1392) نیالد قطب ،یصادق احسان و ر،رنجب مرتضی، نجیب، پور خیاط

 .مشهد دار،یپا یشهر یفضاها و یمعمار کنفرانس نیاول(. تهران یریۀمن ۀ: محلیمورد )نمونۀ( check place) یسنج میان
 (.20) ،انیک. سمیمدرن ممتاز مؤلفه معرفت،(. 1373) عبدالکریم سروش،

 تیهو یابیباز جهت الزم یها شاخص و ضوابط درخصوص رانیا معماري و شهرسازي یعال شوراي مصوبۀ(. 1391) معماری و شهرسازی عالی شورای
 .شهرسازي و راه وزارت معماري و شهرسازي معاونت ،یرانیا ـ یاسالم معماري و شهرسازي

 .54-33(، 18) ،وگو گفت مجلۀ. اخیر سدۀ دو در آن تحوالت و تبریز شهر کالبدي ساختار(. 1376) کامران صفامنش،
 سازانیساغر محالت: موردپژوهش) شده یزیر برنامه و کیارگان محالت در مکان حس سنجش و یبررس(. 1388) یپرتو ین،پرو علی و شارمی، صمیمی
 .40-23 (،3)2 ،یشهرساز و یمعمار ۀنام مجلۀ(. رشت شهر در النیگ بلوار و

 .65-62(، 19و  18)6 ،فرهنگ و یمعمار ست؟یچ سمیمدرن(. 1383) محمد ضمیران،
 .تهران مدرس تیترب دانشگاه یدکتر نامۀ انیپا(. زیتبر شهر ی:مورد )نمونۀ یکیزیف توسعۀ و یعیطب طیمح یسنج توان(:1375) ملکه ،عزیزپور
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 106-89 ص ،1377 غربي، ؛380 ص (.1368) تبریز جامع طرح
 دکتري نامۀ پایان .(اصفهان شهر :موردي نمونة) یاسالم ـ ایران شهر الگوي به رسیدن براي موجود شهري فضاهاي بر تحلیلي ،(1391)یونس  غالمي،

 .اصفهان دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف
 .رانیا یشهر عمران شرکتتهران: . زیتبر شهر یخیتار یها نقشه یبازخوان(. 1385) یرمسعود، ام یبان امرز وفر ،یپارس فرهاد، تهرانی، فخاری

 9) ،یاقتصاد ـ یاسیس اطالعات ۀمجل(. سمیمدرن) یینوگرا با ییایرؤ و یاسالم جهان یشهرها(. 1386) سیدموسی ی،موسوپور و محمدباقر باف،یقال
 .219-206(، 10و

 .روسیپاپ: تهران. یسینف محمدرضا ترجمۀ ،رضاشاه سقوط تا تیمشروط از: 1 رانیا یاسیس اقتصاد(. 1366) یمحمدعل ان،یکاتوز
 (.37)12 ،یآباد. سمیمدرن انیبن در یمعمار روح(. 1381) آنتونی دز،یاتایکاست

 .ریرکبیام: تهران. رانیا مشروطۀ تاریخ(. 1381) احمد کسروی،
شهر  ی:مورد العۀمط) یاسالم شهر یریگ شکل در وقف یخیتار نقش(. 1389قهرمان ) ی،رستم یداحمد وس ی،صالح حسین، ،آباد لیخل یکالنتر

 .43-33(، 1)1 ،یاسالم ـ یرانیا شهر مطالعات ۀاصفهان(. فصلنام
 (.19)4 ،انیک ماهنامۀ ی.شناس جامعه دگاهید از مدرن شبه کشورهای در تجدد و سنت(. 1373) نیلوفر گوله،
مطالعات ست مدرن.   پ   قبل از مدرنیسم تا ،اسالمی-(. سیر تحول فضاهای شهری سنتی در شهرهای ایرانی 1392علی ) ،صدرالدین و شیخ اعظمی ،متولی

 .62-51(، 14)۱۳۹۲ ،اسالمیشهر ایرانی 
 یاجتماع و یانسان علوم ۀ: دانشکدیزتبر ی.تخصص یدکتر رسالۀ. یز(شهر تبر یمبافت قد :موردمطالعه) یو شهرساز یته(. مدرن1384) رحمت ،زادهمحمد

 .زیتبر دانشگاه
 .یمل آثار انجمن: تهران. یهجر نهم قرن انیپا تا زیتبر خیتار(. 1352) محمدجواد مشکور،
 ایران. صنعت و علم شاراتانتتهران: . رانیا در یشهر یزیر برنامه یها یژگیو از یلیتحل (.1390ناصر ) ی،دهاقان زاده مشهدی

  (.69)19، ایجغراف آموزش رشدشهری. نشریۀ  یزیر برنامه و سمیمدرن پست(. 1386) دیوید لود، مک
 .رانیا خیتار نشرتهران:  .3و  2 جلد گران،ید و یماف نظام معصومه کوشش به اسناد و خاطرات(. 1361) خان قلی ینحس ی وماف السلطنه نظام
 .91-79(، 7) ،بایز یهنرها فصلنامۀ. نوگرایی و مدرنیسم با انریا یمعمار سنت تیهو ۀ(. رابط1378) محمد زاده، نقی

، ییایجغراف قاتیتحق فصلنامۀ. تبریز نمونه اسالمي، ـ ایرانی یشهرها یکالبد تحوالت بر سمیمدرن ریثتأ(. 1386پوراحمد، احمد ) محمدحسین و یزدانی،
22(84 ،)29-52. 

کید بر نقش  بازآفریني ،(1390)فاطمه  یزدگرد، مقصودبیک   درۀ رود :موردي بررسي( اسالمي ـ ایرانی شهرهاي کالبدي ساختار در طبیعتپایداری با تأ
 .94-79(، 5)2 ،اسالمي ـ یایران شهر مطالعاتۀ فصلنام .(تهران
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Abstract 

Modernism spatially has a Western origin that emerged in the Renaissance to explain human ability 

and purely rational domination of self and society. The Islamic-Iranian city is a concept to introduce 

cities influenced by culture, religious teachings, and Islamic values. Cities with the spirit of rich 

Iranian culture mixed with Islam in body, texture, social status, and urbanization. The truth and spirit 

of the new age is modernism, and its realization is based on the establishment of modern foundations 

in human thought;  in its historical path, it has been associated with the issue of changing the shape of 

cities, the growth of urbanization, the emergence of new social institutions, the presence of people in 

different fields, and the creation of legal systems. By adopting this discussion to the reality in Iran, we 

can say that the growth of modernism and modern urban planning in our country has been free of 

social, economic, intellectual, and cultural contexts. The development of modernism and urban 

planning is manifested more in physical aspects than in the root and content factors. The method of the 

present study is descriptive-analytical using library studies, the effects of modernism on Islamic-

Iranian urbanism have been studied, and the city of Tabriz has been considered an example. One of the 

positive effects of modernism is the prosperity of urbanization and the increase in the number of 

constructions. The adverse impact of modernism is the loss of the traditional and the Iranian-Islamic 

culture face of Tabriz, the unbalanced and physical spectacle of the city, and the increase of 

marginalization with the migration of villagers to the town. 
Keywords: Islamic Iranian, Urban Planning, Modernism, Tabriz 
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