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 چکیده

ماری اسالمی، های مع. بکارگیری شاخصآن استهای معماری الگوها و شاخص ،شهر اسالمی هایترین ویژگییکی از مهم

در  الگوهااین آید هایی با کیفیت مناسب برای زندگی سوق داده است.  اما به نظر مییابی به مکانرا به سمت دست همواره ما

این فاصله نه تنها در کالبد شهرها بلکه  .اندشدهمواجه با مظاهر مدرن از مبانی اعتقادی خود فاصله گرفته و دچار گسست معنا 

به عبارتی گذار به دوران مدرن و پیشرفت تکنولوژی، هر چه بیشتر مفهوم مکان را  باشد.روندان نیز تأثیرگذار میدر رفتار شه

های های زیستی و بصری در شهرحاصل آن بر هم خوردن تعادل .است و جایگاه آن را کم رنگ کرده همورد تهدید قرار داد

های در جهانی شدن، خالقیت یکی از مهمترین عوامل رشد و موفقیت شهرامروزه در روند نوین است. این در حالی است که 

هویت و از آنجا که  باشند.های جذاب و با کیفیت میهای خالق، مکانو از عوامل مهم بسترساز شهر حال رقابت به شمار میرود

معماری ایرانی می توان گفت؛  است،های تاریخی معماری ایران پس از ظهور اسالم هویدا نماد معماری اسالمی در اکثر دوره

های معماری گر الگوسازی نوین، جلوهلذا به نظر ضروریست که شهر .ها و الگوهای معماری اسالمی استالهام گرفته از شاخص

 پژوهش حاضر تالش. تحلیلی است -روش تحقیق در این مقاله توصیفی  اسالمی باشد، تا شهری ایده آل و خالق را ایجاد کند.

اسالمی از بعد  -های معماری ایرانیالگوشناخت اجمالی  های معماری اسالمی، بهالگو تداومو  حفظبکارگیری، جهت  اردد

گویی به این سوال است که ؛ چه عناصری از معماری اسالمی، بسترهای شهرهای کالبدی بپردازد. هدف از این پژوهش پاسخ

یابی به چشم اندازی روشن برای شهرها به منظور دستتوان نتیجه گرفت که می از مجموع دستاوردها کنند؟خالق را فراهم می

های این بایست گامی در جهت خالقیت برداشت و بر اساس یافتههای جهانی میو تعیین جایگاه مناسبی برای آنها در رقابت

 های اسالمی باشد. ی در شهراسالم -تواند به خوبی مبتنی بر بازآفرینی اصول معماری ایرانیپژوهش این گام می

 
 

 اسالمی، شهر اسالمی، شهر خالق. -، معماری ایرانیالگو، کالبد : های کلیدیواژه
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 مقدمه

-ارتقای کیفیت زندگی یکی از اصلی تر است و تالش برایسوی زندگی هر چه بهتر و با کیفیتجهان امروز شاهد جهشی بلند ب

ها به عنوان مراکزی که گرداننده اصلی این جریان هستند از اهمیت مسیر توجه به شهر باشد. در اینترین اهداف توسعه آن می

 پژوهش الزم است تا نگاهی نو به علم شهر اسالمی و اصول آن داشته باشیم.این بسیاری بر خوردار است. بر اساس اهداف 

 یاست. دوره ه از دین اسالم ایجاد شدههای دارای فرهنگ و اعتقادات نشأت گرفتکه در سرزمین شهری استشهر اسالمی 

 ای بسیار وسیع در سه گوشه جهان کم و بیش مهم وگیرد و بر پهنهچهارده قرن پیش تاکنون را در بر می ازشهرهای اسالمی، 

(. این شهرها همگی در خصوصیات کالبدی متأثر از فرهنگ اسالمی با 41-41: 4831کونئو، ) باستانی گسترش یافته است

راه و اصولی ; حقیقت اسالم یک کالبد فیزیکی و ثابت برای معماری و شهر ارائه نکرد بلکه. در دیگر اشتراکات زیادی دارندیک

 کند.می ها با یکدیگر، رابطه انسان با طبیعت و خدا و همچنین رابطه انسان با مصنوع اش معرفی، برای رابطه انساننبرای زیست

( . Florida,2005)  اندهای حرکت، تمرکز و هدایت انرژی خالق بشر بودهو همیشه چرخ های خالقیت هستندشهرها ظرف 

دهد که به منظور پاسخ گویی به احساس نیاز روز افزون به توسعه دانش های خالق را شکل میاین مطلب پایه نظریه شهر

شهروندان تاکید  زندگی به واسطه تفکرات نوبنیان مطرح گردید. ایده شهر خالق بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقائ کیفیت 

ها در گردد که این خود سطح مناسبات یک شهر را در پیوند با سایر شهراعث رونق و شکوفایی حیات شهری میدارد و ب

 (.4831ریزی شهر تهران، دهد )مرکز مطالعات و برنامهمقیاس ملی و فرا ملی گسترش می

 عطفی نقطه کالبدی ساختار در های معماری آنشاخص که بوده بسیار تحوالت و ییراتتغ شاهد تاریخ طول در اسالمی شهر 

های شود که توجه به بسترها در حرکت رو به جلو منجر میاهمیت جایگاه شهر .شودمی محسوب هادگرگونی این روند در

اندیشه  "توانند مصداق شعار ی ما میهاشهر ،های خالق بر اساس اصول معماری اسالمیسازی شهرشهری مهم شود. با بستر

 ضرورتی اسالم از پس ایران جامعه مطالعه و شناخت الگوی معماری اسالمی در. از این رو باشند  "جهانی و عملکرد محلی

های اسالمی با وجود سابقه رسد شهربه نظر می .بود خواهد اسالمی راهگشا شهرهای سازوکارهای تحلیل در آن نتایج که است

 تواند، در جهت تحقق شهر خالق حرکت کنند.های فرهنگی میهای مذهبی و جاذبهریخی، هنری، فرهنگی، ظرفیتتا

 

 مبانی شهر اسالمی -4

پس از ورود اسالم به ایران دگرگونی های اساسی در تمام ابعاد و زندگی ایرانیان رخ داد. آنها در برابر آیین جدید اسالم قرار 

عی امتزاج فکری ، عقیدتی و نگرشی در خود دیدند. این انقالب فکری به سرعت به یک انقالب عینی گرفتند و با پذیرش آن نو

تبدیل شد. امتزاج تئوری اسالم با سنتها و آیین ایرانیان نوعی فلسفه جدید به وجود آورد و این فلسفه خیلی زود در همه ابعاد 

اسالمی نمایان  –روستاها و همه آثار معماری، معیارهای ایرانی  زندگی نقش آفرین شد و در برنامه ریزی ها، ساخت شهرها،

انگیز قرون وسطا است که مورد توجه محققان و خاور های شگفتیدایش شهرهای اسالمی از پدیدهپ (.4838، پیرنیا) شد

شهر  در و دارد وجود نزدیکی روابط امر، ابتدای از اسالمی بینی جهان و شهر مفهوم شناسان اسالمی قرار گرفته است. بین

 اند،هبرد کار به شرق شناسان که اسالمی شهر شود. مفهوممی درک افراد توسط اسالمی جهان بینی های ایده اولین اسالمی

 کندتعیین می را اجتماعی سازمان و رفتار الگوهای تمام و است کامل ارزشی نظام یک چون اسالم که است فرض این بر مبتنی

 توانمی اسالم از درست درک با و است اسالمی ایمان محصول نیز (شهرها شامل)هاسکونتگاه لبدیکا شناسی ریخت پس

 . فهمید هم را اسالمی شهر ساختار
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اند که یا مانند های موجودیشود. دو گونه اول زیستگاهگیری آنها به سه گونه تقسیم میاسالمی بر اساس منشأ شکل هایشهر

هر دو گونه با توسعه  اند.رومی بوده -نشأ طراحی شده یونانید ارگانیک داشته یا مانند دمشق دارای ماربیل )اربالی باستانی(رش

های مسلمان در سرزمین گونه شهرهای جدیدند که ارتش سومین های اسالمی قرار گرفتند.تدریجاً در محدوده سرزمین اسالم،

 (. 13ص ،4834)موریس، د استای از این موارگذاردند. تونس نمونهح شده بنیان های فت

 اصول معماری شهرهای اسالمی  -4-4

معماری تحت تاثیر مجموعه نیازهای مادی و معنوی مردم و همرنگ و هماهنگ با  در ابتدا که انسان آغاز به ساختن نمود ،

اصول  (.4838 پدیدار گشت)پیرنیا و زارع،خالقیت مردمی در زمان های مختلف مظهر  طبیعت و محیط بوجود آمد و در

 :گیرددسته قرار می پنجمعماری اسالمی که در راس آن معماری اماکن مذهبی و مساجد قرار دارد در 

توان آن را در عناصر مختلف شهرسازی اسالمی مشاهده ای داشتن مقیاس انسانی است که میبه معنی: مردم دار -

 .نمود

یارش اطالق شده که شامل استاتیک بنا، فن ساختمان و مصالح دارد، نجموعه چیزهایی که بنا را نگاه می: به منیارش -

 .شناسی آن است

ترین بها یاز را از نزدیک ترین مکان ها با ارزاننکنند مصالح مورد : بدین معنا که سازندگان بنا سعی میخود بسندگی -

 .به دست آورند

کوشیدند آنچه را بایسته بود، به بهترین نحو میهنرمندان و معماران ایرانی به ویژه پس از اسالم  پرهیز از بیهودگی: -

ترین بناها، کاری بیهوده انجام دهند و چیزی بیهوده به دادند، حتی در مهمآنان هرگز به خود اجازه نمی .انجام دهند

 داشت.  ضرورتی تزئینی هر وجود و کیفیت .کار برند

ای گردد. به این معنا که بنا به گونهخارجی لحاظ میدر ساخت یک بنا و نحوه ارتباط آن با فضای  درون گرایی: -

 (.4831ساخته شود که تمام فضای درونی آن در ارتباط مستقیم قرار گیرند)پیرنیا، محمدکریم 

 اسالمی  معماری در گراییدرون -4-4-4

تا به شکلی واحد از گرایش به درون با وجود تفاسیر مختلفی که در تحلیل علت آن در منابع مختلف آمده است، عمد

سازماندهی کالبدی در معماری سرزمین های مسلمانان اطالق شده و آن عبارت است از بسته بودن فضای خصوصی نسبت به 

ا بیرونی بودن های درونی یتا حیاط میانی(. به طور کلی شاخصفضای شهری و بازشدگی آن به سوی فضای باز خصوصی )عمد

  .دخول، حوزه خلوت و دوام حضور دانست ضوابط محصوریت، تواندفضاها را می

ها به تمامی معنا، اختن و محصور کردن است. این مکانویژگی اساسی محیط انسان ساخت، متمرکز س محصوریت: -

 .درون هستند

های مهم رفتاری تشکیل دهنده محیط است. یان عرصه عمومی و خصوصی از ویژگیتفکیک و تمایز م حوزه خلوت: -

تواند بر نحوه تلقی از مفهوم شود، میاد حاضر در یک حوزه کالبدی حس مید و تفاهمی که میان افردرجه اعتما

و به ویژه درباره خانه از  خلوت و تبعات آن در رابطه درون و بیرون تاثیر گذارد. بدیهی است محرمیت در شهر اسالمی

شخصی  مباشد اما حریها نیز میغریبه بر تهاجمترین اصول است. اگرچه این خلوت بیانگر نوعی مامن در برااولیه

گاه مومن باید دیگران را در این حوزه  ،دینیمومن صرفا حوزه تدافعی او در برابر جامعه نیست و بنابر دستورات 

 .پذیرفته و حتی آنها را در اموال خود شریک گرداند

 .بیشتر در حوزه آداب اجتماعی قرار دارندضوابط و مقررات در درون تعریف کردن فضا موثرند که  ضوابط دخول: -
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اتصال انسان به مکان های خاص و اشتیاق برای حفظ آنها غیرقابل تردید است. دوام سلطه بر یک قلمرو  دوام حضور: -

 (.4834شکویی، )موجب افزاش حس تعلق و در نتیجه درون دانسته شدن آن می گردد

لقی از تت گزینی شکل گرفته بود. این طرز ها و اهمیت خلوخانوادهم هر مومن، حرمت حری آزادیشهر اسالمی، بر اساس 

ها، بن بست بودن الت و خانهزندگی کامالً در ساخت اکولوژیکی شهرهای اسالمی موثر افتاده است که مرزهای پردوام مح

ونه روشن آن است. ها و محالت، انتخاب نوعی استقالل در واحدهای مسکونی و زندگی مشترک همه مردم محله، نمکوچه

محالت خلوت گزینی تاکید شهرها به حریم  شهرهای اروپای شمالی متداول گشته است. در این باغچیزی که اخیراً در باغ

 (.434صهمان، ) شودبسیار می

 شهر اسالمی معماریعناصر  -1-4

ای متاثر از عوامل طبیعی، شهر اسالمی همی است. گذشته از تمام گوناگونیهای اسالساکنان، شهر اسالمی انعکاس ارزش برای

 دهدشکل مشخصی از معماری را ارائه میایمانی واحد است و در حالی که معیارها و قوانین زندگی بر آن مسلط است،  غرق در

 (. 4831)خدائی، 

 عناصر اصلی شهر اسالمی به شرح زیر است: 

 مسجد  -

ت شهر، بافت، سیما و نقش آن بازتابی از بینش اسالمی به های شهرها در دوره اسالمی چون ساخبسیاری از ویژگی

های بینش اسالمی اعتقاد به اصل توحید و پرستش اهلل به عنوان خدای یگانه است گاهمهمترین تکیه .شمار می آید

که بایستی به نحوی روشن و مشخص در شهر اسالمی تجلی داشته باشد. از این رو مسجد به عنوان تجلی گاه نظام 

 احاطه را آن )بازار( سوق معموالً و وحیدی اسالمی، قلب و کانون شهر از آغازین روزهای نشات اسالمی ممتاز شدت

اعتقاد سلیم به داشتن بنایی مشخص به عنوان عبادتگاه و کانون عمده فعالیتی، اثری ژرف بر طرح و نقشه کرد. می

ذارده است. از این رو ا که یادگاری از گذشته بودند، گشهرها چه آنها که در دوره اسالمی ساخته شدند و چه آنه

-جامع، پیوستگی و پیوند برقرار میها و اجزای شهرهای دوره اسالمی در بافتی یگانه با مسجد محالت، بخش

 (.4833سعیدی رضوانی، عباس ،)سازد

 بازار   -

دی، محل عهده داشتن نقش رونق اقتصاهای مختلف نمود بارز داشته و در عین بر بازار از عناصری است که در تمدن

شهر دوره توان از بازار به عنوان ستون فقرات میهای فرهنگی و سیاسی نیز بوده است. شکل گیری بسیاری از حرکت

بازار در واقع  .ها همچنان ارزش و اعتبار خود را از دست نداده استای که با گذشت قرناسالمی نام برد به گونه

ی و در عین حال عاملی است برای پیدایش شهرنشینی و همواره به عنوان بافت تغذیه کننده ای است شهرپدیده

کند. در بیشتر شهرهای اسالمی بازار به صورت هسته مرکزی بافت سنتی و یاصلی شهر انجام وظیفه کرده و م

 (.111، ص4833،)شفقینده در پهنه شهری جای گرفته استقدیمی شهر بوده و به عنوان قلبی تپ

  هاخانه -

کند، در خانه و و فضای فرهنگی زندگی خود کسب می اولین و پایدارترین تاثیراتی که انسان از محیط کالبدی

خانواده روی می دهد. خانه هایی که کالبد شهر اسالمی را شکل می دهند، از دو اقتضای اقلیمی و فرهنگی تاثیر می 

ض )فیا باشداو مینسان مسلمان و امنیت جسمی و روحی پذیرند. اصل اساسی در این میان تعالی روحی ا

ای است که ضمن تامین آرامش و امنیت خانواده، اندرونی خانه شخصی فضای داخلی بسته(. 848،ص4833انوش
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ت اندرونی و بیرونی در ساخت خانههای خانوادگی از فضاهای دیگر به صوری آن به شمار می آید. تفکیک حریماعضا

ها از طریق دیوار بلند و نصب در ورودی برای صی از فضاهای عمومی، یعنی گذرگاهفضاهای اختصا ها و جداسازی

ها در معماری و شهرسازی اسالمی کلی طراحی خانهکنترل رفت و آمد به فضاهای اختصاصی و حیاط ها از اصول 

 .(13، ص 4831، هنماییاست )ر

  محله -

در برخی اهداف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قومی، مذهبی و یا که ساکنان آن است محله بخش کوچکی از شهر 

دهند یل میها تشک. بخش مسکونی شهر اسالمی را محلهصاحبان حرف و پیشه و حتی مبدا شهری مشترک باشند

دم دهند. عو همگن از محالت، شهر را شکل می ای داشته و در حقیقت این مجموعه متجانسکه ساختار ویژه

اسالمی است که فقیر و غنی در یک محله با یکدیگر زندگی می های بارز شهراجتماعی از خصیصهتفکیک طبقات 

 (.413ص4833دی، باآخیر)کنند

  مدارس -

های اصلی این اسالمی است، مدارس نیز از ویژگی عالوه بر وجود مسجد جامع و بازار که از خصایص مهم شهرهای

ها و های دوم و سوم هجری شمار مکتبد امر آموزش بود اما در قرنی مسجهادر آغاز یکی از نقش .گونه شهرهاست

معلمان رو به فزونی نهاد. جنبه مذهبی مدارس از عوامل مهم تعیین کننده موقعیت آنها در شهر بود. اغلب مدارس 

 .های اصلی شهر احداث می شدندتداد یا جوار بدنه بازار و راستهبزرگ اسالمی در ام

 میدان  -

گیرد. در قرون اولیه ی یافته و در کنار بازار قرار میدوره اسالمی نقش و عملکرد میدان اهمیت بیشتر در شهرهای

هبانی قرار های نگهای حکومتی و ساختمانقط مسجد جامع و کاخاسالمی، در میانه و پیرامون میدان بزرگ شهر ف

طراف آن دیوارهای مختلف، کاخ حکومتی، شود که اهای بزرگی ساخته میشت. در اواخر قرن سوم هجری میداندا

 هایجهان در اصفهان از بهترین نمونه میدان نقش(. 31ص 4838، حبیبی)شودد اعظم )جامع( و بازارها برپا میمسج

فضای میدان نقش جهان با چهار  شود. اسالم که در سراسر دنیا محسوب مینه تنها در جهان  ،های شهریمیدان

و و سردر قیصریه( واجد )مسجد شاه صفوی، مسجد شیخ لطف اهلل، عمارت عالی قاپ است که در آن موجود عنصری

های حکومتی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و تجاری بوده و از این فضاها به طور کامل استفاده می شده کلیه جنبه

 .(4833محمدکریم ، است)پیرنیا،

  ارتباطی شبکه -

شبکه ارتباطی برحسب عوامل مختلف و نیازهای گوناگون شکل می پذیرند. در گذشته احداث شبکه معابر در 

  :شهرهای اسالمی از اصول کلی زیر پیروی می کرد

 .راه های اصلی کاروان رو پس از ورود به شهر تقریبا به طور مستقیم به بازار ختم می شد        -

 .ی پرپیچ و خم در سطح کوی ها و برزن ها به سبب مالحظات دفاعیاستفاده از کوچه ها        -

 .احداث راه های زیرزمینی یا مخفی برای گریز در مواقع بحرانی        -

 .احداث برخی گذرگاه های مسقف در شهرهای مناطق گرمسیری یا پرباران        -

-های گذرگاهی در سطح محله و پرهیز از احداث خیابانهای تنگ و باریک به عنوان شریان بسنده کردن به کوچه        -

 (11ص4833، هنماییوسیع به علت مالحظات دفاعی. )ر های
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ها ساکنان محله و برای کلیه فعالیت ها به وسیلهیژه بن بستبه و کوچه ها بودند که ،هاباریک ترین معابر یا بن بست

های اصلی یا گذرها از نمود. خیاباندر ساکنان تقویت میریم خصوصی را مورد استفاده بودند. این امر احساس ح

چنین به ای را به یکدیگر وصل نموده و همبیشتری داشتند. آنها مراکز محله تر بوده و موارد استفادهها عریضکوچه

 .یافتندمی بازار اتصال

 

 مبانی شهر خالق -1

در زیر به منظور  .اریف مختلف به کار گرفته شده استشهر خالق مفهوم جدیدی است که به طور متنوع و وسیع در قالب تع

 (4831کنیم : )ربانی و همکاران، آشنای با این مفهوم به چند نمونه اشاره می

 .های جدید برای مشکالت روزمره خود ارائه دهده حلشهر خالق، شهری که قادر است را -

 .شهر خالق، شهری که بر تولیدات فرهنگی متمرکز است -

  .شهری با ظرفیت و توانایی جذب طبقه خالقشهر خالق،  -

 .شهرخالق، شهری با پایداری و پویایی جریان کاربرد دانش -

 های نوین رخ ر آن فعالیترزوی هر جامعه مدنی است . شهر خالق فضایی است که دآبه طور کلی داشتن شهر خالق نهایت 

. شهری که بتواند به شکلی خالقانه استعداد ق استنای شهروندان خالمی دهد. در قرن بیست و یکم، شهر خالق به مع

های شورای ) مرکز پژوهشر در قرن خواهد بودترین شهخدمات بیش تر به کار بگیرد، موفقهمکاری جمعی را در راستای ارائه 

مع جتوسط یونسکو در صد و هفتادمین م 1111ای شهر های خالق در اکتبر سال شبکه منطقه (.4831اسالمی شهر مشهد، 

. این شبکه می باشد "دیشیم و محلی عمل کنیم جهانی بین "ن ها به نتیجه رساندن شعارآعمومی شروع به کار نمود. هدف 

 (. 4831و همکاران، ) نوروزیدهدیتی شهرهای خالق را تشکیل میشهری شامل هفت زمینه می باشد که اولویت فعال

 این هفت زمینه شامل : 

ای و هنر های رسانه -طراحی شهری و ..() حوزه مرتبط با معماری و طراحی –مهارت و هنر فولک  -موسیقی -سینما -ادبیات

 .(UNESCO, 2007)  باشدتغذیه می

، وجود نچه در وهله اول تصور می شوداز آ ترری همیشه ظرفیتی بسیار بیشن است که در هر شهفلسفه شهر خالق، آ

ندان، های بارز شهر خالق، مکانی برای کار و زندگی شهرواز جمله ویژگی(. 4831ان،ریزی شهر تهر)مرکز مطالعات و برنامهدارد

های مختلف اقتصادی و همچنین مرکزی برای جذب سرمایه و مکانی جذاب برای گردشگران، توانمند در شکوفایی بخش

ریچارد فلوریدا و ریچارد کیوز و  (. نویسندگانی چون چارلز لندری،4833فعالیت بنگاه های مختلف اقتصادی است) ابراهیمی، 

ها ،ایده جذب . مهمترین و کاربردی ترین آناندبه بعد داشته 4331ی سهم بارزی در گسترش و پیشرفت این مفهوم در دهه ...

 ها و تاکیددگی این طبقه و ترجیحات محیطی آناو با مطالعه بر روی نحوه ی زن .باشدحفظ طبقه خالق ریچارد فلوریدا میو 

 ,Florida) خصوصیات مکانی را که توان تقویت این طبقه را دارد بیان می کند ،درت مکان در جذب و حفظ طبقه خالقبر ق

2005) . 

 ارکان و شاخصه های شهر خالق  -4-1

 -4: ن شهر خالق را پنج رکن زیر دانستارکاتوان های گوناگونی وجود دارد؛ از دیدگاهی میدرباره ارکان شهر خالق دیدگاه

 (. 43: 4833چشم انداز ) محمدی و مجید فر،  -1ها پیوند -1فضاها  -8بنگاه های اقتصادی  -1ردم م
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نهاد  -3تجربه ها  -1رویداد ها  -1شبکه  -8شهروندان  -1فضا  -4رکن برای شهر خالق تعریف می شود:  3از دیدگاهی دیگر 

بایست بسترهای ارزیابی میزان حرکت شهرها به سمت خالقیت می(. همچنین به منظور 3: 4834بادی، آها ) عزیزی و دولت 

 توان از شاخص های ارزیابی زیر بهره جست :می شهر را بررسی کرد که بدین منظور

وجود زیرساخت مناسب برای بازسازی اقتصاد پویای شهر که شامل فراهم بودن شرایط کار می باشد، و خود حضور  -

 طلبد.ع مهارت ها را میجمعیتی متنوع و متخصص از انوا

ساختار اقتصادی مبتنی بر مولفه های رشد و هماهنگ با برنامه های کالن ) خدمات ، فرهنگ ، شرکت های نوین و.....(  -

 باشد.

 وری را نیاز دارد.آهای خالق وجدید برای رشد فزاینده اقتصاد شهری که تنوع و فضایی برای نومیزان توانایی جذب استعداد -

 های جوان را بدهد .های عمومی جهت شناسایی استعدادکه اجازه شکل گیری اجتماعات و فضا فضای شهری -

نهایی که با فعالیت های روز دنیا هماهنگ هستند در بهترین آساختار بالغ شهری که با رفتارهای متفاوت سازگار باشد،  -

 .موقعیت قرار می گیرند

-ا جذاب بوده و برای رشد اقتصادی شهر مناسب باشد و باعث درونساختار مستحکم اجتماعی که برای مردم و شرکت ه -

 زایی شهر گردد.

قطبی شدن اجتماعی و فقر  رامش را به شهروندان القا کرده و در سطح پایینی از تخلفات،آشرایط زندگی شهری، امنیت و  -

 (.landry, 2006)  قرار داشته باشد

 های موثر در جذب طبقه خالقمعیار -1-1

ه به ارکان مطرح شده، فضا به طور عام و فضای عمومی به طور خاص نقش مهمی را در شکل گیری شهر خالق بر عهده با توج

فلوریدا در مقاله خود عنوان می کند که با وجود گذار به دوران مدرن و پیشرفت تکنولوژی که عواملی تهدید کننده برای  دارند.

 مرکز باقی مانده اند. جغرافیا و مکان هستند اما مردم به شدت مت

به نظر می رسد مکان ها به جای فضای انتزاعی، برای زندگی اقتصادی ضروری اند و اقتصاد به طور فزانده ای در اطراف تمرکز 

کار فلوریدا و تحقیقاتی که در ادامه کار وی انجام  (.Florida, 2005)گیردهای واقعی از مردم در مکان های واقعی شکل می

در حیطه  امر خالقیتلزوم توجه به  از این رو نشان داده است. کلیدی کیفیت مکان را در جذب و حفظ گروه خالقنقش ، شده

نچه اهمیت می یابد این است که چرا آاما  .(4831) دادپور، گرددآشکار می معماری و طراحی به منظور خلق مکان با کیفیت،

ها را نسبت به سایر شهر ها انتخاب می کنند ؟ افراد خالق مکان هایی را طبقه خالق و بر اساس چه معیار هایی برخی از شهر

ن ها به دنبال تجربه های فراوانی با کیفیت باال، دسترسی به تنوعی از انواع و آورانه و متنوع هستند. آانتخاب می کنند که نو

 . (Florida , 2005)ق هستند برترین های همه چیزها و فرصتی برای معتبر ساختن هویت خویش به عنوان طبقه خال

 : (4831)دادپور،  در یک جمع بندی معیار های متعدد برای جذب طبقه خالق را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد 

  .همه شمول و مشارکتی امکانات مطلوب گروه خالق شامل فعالیت های غیر رسمی، باز، -

  .تئاتر و فضای اجرا نمایشگاه هنری، توجه،امکانات فرهنگی مانند سالن های موسیقی خاص و جالب  -

  .وجود محیط طبیعی برای تفریح و ورزش ،سالمت و پاکیزگی شهر -

  .ساختمان های تاریخی و محالت قدیمی در شهر -

 .تصویر ذهنی مناسب از شهر در میان ساکنین شهرهای دیگر )نشان دهنده ی جایگاه شهر است( -

 .به ویژه دانشگاه پیش رو دانشگاه ها، -

  .مکان های بستر تعامالت اجتماعی غیر رسمی -

 فرصت های شغلی متعدد.  -
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 روش تحقیق -8

، بر پایه مرور خالق شهر ایجاد منظور به اسالمی -ایرانی معماری های الگو از ای مجموعهدستیابی به در این نوشتار ، با هدف 

 -ماهیتا از نوع توصیفیشده است. این تحقیق پرداخته نظرانمتون و اسناد مرتبط در این زمینه، به بررسی آراء و نظرات صاحب

، مقاله و..(، مشاهده در محل و مصاحبه با ای )پایان نامهات از طریق بررسی اسناد کتابخانهآوری اطالعگرد باشد.تحلیلی می

 مردم صورت گرفته است. 

 

 بندیبحث و جمع -1

ابعاد  -1های معماری اسالمیشاخص -4بندی کرد: دو حوزه جمعتوان در نتایج حاصل از مجموعه مطالعات انجام شده را می

 کالبدی شهر خالق.

 اسالمیمعماری  هایجمع بندی شاخص-4-1

 اسالمیهای خاص شهر تاریخی و توجه به مزیت، هماهنگی با بستر طبیعی، فرهنگی  

  اسالمی هایشهرهای فرهنگی در مراتب گوناگون، متناسب با ویژگیو درونگرایی اصل محرمیت 

  اصل نظم و نظام با توجه به بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهر 

 واری  با توجه به اصل مردمهای انسانی در ساختار کالبدی شهر اسالمی و مشارکت مردم حفظ تناسبات و مقیاس 

 هماهنگی با بستر محیطی و توجه به اقتصاد با توجه به اصل خود بسندگی و مصالح بومی  

 شهر های اسالمیهای فرهنگی متناسب با ویژگی ه ساختار کالبدیهویت بخشی ب 

های معماری اسالمی رسیدیم که اینها در واقع همان اصول معماری ایرانی استاد بندی به یک سری از شاخصهدر این جمع

 یداست. دهد در معماری ایرانی ما، تمام شاخصه های معماری اسالمی هوباشند که این امر نشان میپیرنیا می

 بندی ابعاد کالبدی شهر خالق جمع-1-1

  های شغلی در شهرقتصادی به منظور فراهم کردن فرصتهای اوجود بنگاه 

  حضور آزادانه تمام اقشار اجتماعی از طریق ایجاد تنوع فضایی و کالبدی 

 های دیگر ) نشان دهنده جایگاه جهانی شهر(یت منحصر به فرد شهر در میان شهرهو 

 های مناسب برای مشارکت و تعامالت اجتماعی تروجود بس 

 القای امنیت و آرامش در ساختار کالبدی شهر 

 گیری تولیدات فرهنگیها در فضای کالبدی برای شکلامکان خلق فرصت 

 های با کیفیت برای ارتقای کیفیت زندگی ایجاد مکان 

 معماری الگوهای از ایمجموعه در حوزه ی خود با توجه به اولویت، بهو مهمتر بودن هر الگو  شده انجام هایتحلیل اساس بر نهایتا -8-1

 یافتیم که موارد، به شرح زیر می باشد: دست خالق شهر ایجاد منظور به اسالمی -ایرانی

 شهر و معماری دراقتصادی  ارزشهای مناسب فراهم کردن زمینه 

 ماعی ارزش اجت به های مناسب مشارکت مردم با توجهفراهم کردن بستر 

 اسالمی -فرهنگی ارزشمتناسب با  بخشی به ساختار کالبدیهویت 
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 پرهیز از تکرار و یکنواختی و ایجاد تنوع در ساختار کالبدی 

 اسالمی -تامین امنیت از طریق درونگرایی، متناسب با ارزش فرهنگی 

 

 نتیجه گیری -1

ای زیست هترین عرصهکارآمدی دارد برای محوریهای های تعالی انسان مسلمان، رهیافتبی شک تمدنی که برای همه عرصه

همچون  عناصر و اصولی دربردارندة  های اسالمی،شهر های درخور توجهی نداشته باشد.تواند گفتنیمادی و معنوی انسان، نمی

اشند. در واقع بمی ، هماهنگی در طراحی، استفاده از مصالح بومی و تنوع ارگانیک(مقیاس انسانیمردم واری)محرمیت، امنیت، 

 و نظام هرچه بیشتر متوجه سازد ،را به آسمان مشترک اعتقادات دینیخود که ساکنان  ،فرهنگ اسالمی استمنطبق بر  شهری

 ایجاد سر زندگی و آسایش فراهم کند. شهرسازی آن بسترهای مناسبی را برای 

معماری اسالمی در حیطه  امر خالقیتوم توجه به لز نقش کلیدی در ایجاد شهر خالق دارد از این رو کیفیت مکان از طرفی 

مردمی دارند، که های با ثبات و دارای امنیت، تنوع، آزادی همراه با مشارکت فضا در واقع افراد خالق نیاز به .گرددآشکار می

می مجموعه ای شهر اسالها در شهر اسالمی دیده می شود. در کل نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که همه ی این شاخصه

های آن با داشتن و فضادهد وفق میپویاست که همواره در حال تحول بوده و خود را با نیازهای زمان و مکان ساکنان خود 

گیری شهر مشارکت، موجب بروز خالقیت و شکل بخشی، جذابیت، ارزش اقتصادی وهمچون سرزندگی، تنوع، هویتمزایایی 

 شوند.خالق می
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های موفق و ناموفق، مرکز ها، مطالعه موردی از شهر(، نشست شهر خالق: مفاهیم، سیاست4833ی، مهران )ابراهیم -

 ریزی شهر تهران، تیر ماه، فرهنگسرای نیاوران، تهران. مطالعات و برنامه

شهری با تأکید نقش عناصر و اجزا تشکیل دهنده فضای شهر بر سیما و منظر (، 4838پیرنیا، محمد رضا و زارع، محدثه، ) -

همایش ملی در جستوجوی شهر فردا، واکاوی مفاهیم و اولین ، بر نقش جداره ها ، نمونه موردی ) بافت تاریخی شهر یزد(

 اسالمی.  – ایرانی مصادیق در شهر

 (، معماری اسالمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران 4831پیرنیا، محمدکریم ) -

  اسی معماری ایرانی، تدوین غالمحسین معماریان، نشر سروش دانش(، سبک شن4833پیرنیا، محمدکریم ) -

 (، از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم4838حبیبی، سید محسن ) -

(، شخصیت شهر اسالمی با تاکید بر ابعاد کالبدی شهر اسالمی، فصلنامه علمی 4831خدائی، زهرا و تقوایی، علی اکبر) -

 .418-448یرانی اسالمی،  شماره چهارم، ص پژوهشی مطالعات شهر ا

 نشر نیکا ، هللت اعزو  ادترجمه حسین حاتمی نژی ایران، شهرها(، 4833د )مسعودی ، باآخیر -

 .11(، جذب طبقه خالق در تهران به کمک طراحی شهری، مجله صفه، شماره4831دادپور، سارا ) -

-(، بررسی نقش تنوع اجتماعی در ایجاد شهر4831احمد ) رسول؛ خوارستگانی، علی؛ ادیبی سده، مهدی و موذنی، ربانی، -

 .413-431(، ص 14های خالق و نوآور، مورد مطالعه اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، )

 (، فرآیند برنامه ریزی شهری ایران, انتشارات سمت4833رهنمایی، تقی و شاه حسینی، پروانه ) -

  3افیای شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره (، بینش اسالمی و جغر4833سعیدی رضوانی، عباس ) -

(، پیش درآمدی بر شهر اسالمی و افتراق آن با شهر غربی، مجموعه مقاالت نخستین همایش آرمان 4833شفقی، سیروس ) -

 شهر اسالمی، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول 

 شهر، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، چاپ ششم (، جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی4834شکویی، حسین ) -
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(، شاخصه های کالبد و فرهنگ خانه در منابع اسالمی، مجموعه 4833فیاض انوش، ابوالحسن و سنایی راد، عباسعلی ) -

 مقاالت نخستین همایش آرمان شهر اسالمی، انتشارات دانشگاه اصفهان

های پسا صنعتی و نقش طبقه خالق در توسعه خالق، شهر (، نشست شهر4834عزیزی، شادی و دولت آبادی، فیروز ) -

 شهری تهران: شهرداری تهران.

 .43(، فضای جمعی و شهر خالق، مجله منظر، شماره 4834قلی، وحید؛ رحمتی، اکبر، )کالنتری، بهرنگ؛ یاری -

و  مسکن وزارت تشاراتان زنوزی، تیزقلم سعید دکتر: ترجمه اسالم، جهان شهرسازی تاریخ ،( 4831)  پائولو کونئو، -

 .تهران اول، چاپ شهری، بهسازی و عمران سازمان شهرسازی،

 .43-14، 411شماره  ها،های خالق، مجله شهرداری(، دوران شهر4833محمدی، کمال و مجیدفر، فرزان ) -

 ( شهر خالق.4831های شورای اسالمی شهر مشهد )مرکز پژوهش -

 .433ها(، نشریه دانش شهر، شماره (، شهر خالق)مبانی نظری و شاخص4831)ریزی شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه -

 جلد دوم، اسپانیا، امپراتوری و خاورمیانه و اسالمی شهرهای: صنعتی انقالب تا شهر شکل تاریخ ،( 4834)  جیمز موریس، -

 .تهران اول، چاپ صنعت، و علم دانشگاهی جهاد انتشارات رضازاده، راضیه دکتر: ترجمه

(، بررسی موقعیت سیستمی شهر خالق و تاثیر آن 4831روزی، رضا؛ صیادی، سید احسان الدین؛ دلوئی، مهدی امیری )نو -

 بر توسعه پایدار شهر ، کنفرانس معماری و شهرسازی و توسعه پایدار
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