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 چكیده 
ها، به آن یشهر یزندگ یالگو یو وابستگ هینقل لیوسا یۀرو یب شیافزا لیها به دل ناابیو خ یشهر یعموم یامروزه اغلب فضاها

 یکوچه ها، در شهرها یحت ها و ناابیخ ،یشهر یاغلب فضاها ۀو توسع یریدرآمده است. شكل گ نیۀ ماشبه شدت تحت سلط

 ناابیسواره در خ یمحورها یۀدر حاش که یكیبار یاست. محورها کیسواره و مسائل مربوط به تراف اسیمق یبر مبنا ران،یا دیجد

 یضرور یتردّدها یسواره است که فقط برا یاصل یفضا از ییپس مانده ها ییوجود دارد، گو« رو ادهیپ»به عنوان  یشهر یها

و  یاجتماع تیّامن ،یریاز جمله اجتماع پذ ییها یژگیو شهروندگرا و مدار ادهیپ یشهر یفضاها مانده است. یباق ادهیشهروند پ

 ،یو اجتماع یخیتار یها تیهو یایمكان، اح یزیتعلّق و خاطره انگ حس ،یو سرزندگ ییایراحت، پو یو دسترس ییخوانا ،یروان

 ادهیپ یها یژگیو نیرا در خود دارد. ا یشهر و مبلمان یعیعناصر طب تیّفیک ،یمنظر شهر تیفیو دوچرخه، ک ادهیپ یرهایمس

 نی. در ادارد یشهروند یزندگ تیّفیک یو ارتقا یانواع تعامالت اجتماع یفیو ک یکمّ یریبر شكل گ یادیز اریبس ریتأث یمدار

بررسی جایگاه و اهمیت پیاده مداری در منظر شهر اسالمی است با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی با  پژوهش، که هدف آن

بهره گیری از منابع معتبر داخلی و خارجی به بررسی این مهم پرداخته و در نهایت به معرفی مولفه های تاثیر گذار بر شهر 

 می پردازد. اسالمی پیاده مدار
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 مقدمه 

 کرد. حوزة یدسته بندو ذهنی  یکالبد ،یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع هایهحوزدر  توان یرا م یمالشهر اس یها یژگیو

 وحدت ،یعموم یشهر نسبت به عرصه ها یخصوص یبه عرصه ها توجّه ،یو اجتماع یصنف یوجود تشكّل ها ،یو فرهنگ یاجتماع

 یم را شامل یمالشهر اس منظر ییفضاخصوصیات حاکمان، عمدة  لۀیوس ساکنان شهر در محدودة محلّه ها و نحوة ادارة شهر به

 یریگ شكل که مانع از اندینما یم یاسیرا در حوزة س ییها تیمحدود و الزام ها ،یاجتماع شهر اسالم یریعلل شكل گ ی. بررسشوند

 زین یکالبده شده است. در حوز (همانند آن چه در غرب بوده) یشهروند حقوق و صیمستقل خودفرمان و واجد خصا یجامعۀ شهر

. شكل یشهر یها یجمله بازار، ارگ، قلعه، مسجد جامع و محلّه بند از است؛ شهر یكیزیصۀ فگوناگون، مشخ یوجود کارکردها

ساختار اجتماعی نیز به تبع باورها و ذهنیت  ست.ا آن ها یکنندة ساختار اجتماع سمنعك جهات یاریاز بس یمالاس یشهرها یكیزیف

 پذیرد.گذارد و از آن تاثیر میگیرد که بر ساختار کالبدی شهر تاثیر میشهروندان شكل می

به  م،یبافت قد یگذرها راسته ها و ریگسترده و منحصر به فرد، نظ ادهیپ یبه رغم وجود شبكه ها ران،یا یکهن شهر در مراکز

آنها  یسامانده و ایبه مقوله اح یتوجه چندان ل،یوشرط اتومب دیق یسلطه ب و یشهر یبه فضاها یستینگرش مدرن تیحاکم لیدل

داشته باشند، در چارچوب  یشهر یعملكردها انیدر م یروشن گاهیآنكه جا یارزشمند ب یفضاها شبكه ها و نینشده واغلب ا

 دوران رو به زوال و (از دست رفتن عملكردها) لیدل نیدرست به هم اند ومانده مهجور و مقهور برونزا، محدود و نشیبا ب یهایطراح

 لیاتومب ضورح اند،آمده دیحرکت کند پد با و یانسان یها اسیمق هیمراکز به سبب آنكه بر پا نی. اندینما یم یط خود را ییقهقرا ریس

شدن  یقربان متیبه ق عیسر یدسترس نیتام نقش نموده و یفایمنسجم بافت ها ا كرهیپ بیعامل تخر نیبه عنوان اول عیرکت سرح و

 است. دهیباارزش گذشته آنها انجام یکالبدها

 یطراح لیاز اتومب راحت شهرها در جهت استفاده بایتقر یامروز یدر شهرها یموتور هینقل لیبه وسا یده تیاولو شیبا افزا

مسائل توجه به  نیسپرده شده است. از جمله ا یفراموش او به یازهایسازنده شهر و ن یبه عنوان عضو اصل ادهیشده اند و شهروند پ

موثر  زانیآن است. م جیمحسوس و موثر بر رفتار فرد و نتا یطیمح یشهر منظر است. ادهیمخصوص پ یرهایدر مس یمنظر شهر

 یادراک طیو شرا یادراک تیادراک، ظرف یناظر برا یادراک فرد دارد که خود وابسته به آمادگ زانیم به یبر فرد بستگ طیبودن مح

 .رندیگ یقرار م یابیارز مورد ندیفرا نیشوند و در هم یم تیرو یعبور یرهایبه خصوص از مس یشهرها و مناظر شهر .باشد یم

شهر اسالمی بوده تا با بررسی مولفه های تاثیر گذار بر هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه و اهمیت پیاده مداری در منظر 

 کیفیا منظر شهر اسالمی و پیاده راه ها بتوان بار دیگر این دو را با یكدیگر پیوند داد.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطالعات با استفاده از مقاالت و کتاب های معتبر اندیشمندان 

 خارجی در این زمینه می باشد. داخلی و
 

 مبانی نظری
 تعاریف:

 شهر:

« مقررات» آن کلمه یکه معان دهیاخذ گرد یو روم یونانیاز کشورهای جهان از کلمه  ارییدر بس نهیمد ایکلمه شهر  یبه لحاظ حقوق

شده است که در آن تمدن و مقررات بر توحش و خشونت غلبه داشته  یاطالق م ییشهر به جا بیترت نیاست. به ا بوده «تمدن» ای

 (1379 ار،یباشد )کام
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 منظر شهری:

منظر شهههری، ماهیتی اسههت که به واسههطه فعالیت های انسههانی و همراه شههدن آن با کالبد در طول تاریآ پدید می آید و در ذهن 

یا جمعی باشد. منظر شهری در آغاز امری عینی است که به واسطه شهروندان تفسیر می شود؛ این ابعاد ذهنی ممكن است فردی و 

شترک پیوند دهنده افراد  صر م شدن، به عن شت زمان و تكرار  سبب گذ شهر موجودیت می یابد و به  کیفیت ظهور عوامل فیزیكی 

شهر را توأمان دربرمی گیرد، می توان ا شهری، کالبد و کیفیت  شهر همان جامعه بدل میگردد. از آنجا که منظر  دعا نمود که ادراک 

شد،  شود، اما آنچه بدان معنا میبخ سات درک می  سا شهری در ابتدا از طریق کالبد و اح ست. اگرچه منظر  شهری ا سیر منظر  تف

 پدیدهای ؛(عینی – محسوس) صرف کالبد نه و( ذهنی –ذهنیت شهروند است. منظر شهری نه خاطرات صرف است )غیر محسوس 

ست صل شهر در دو این تعامل از که ا شین بار،) .ذهنی – عینی پدیدهای شود؛ می حا ساس  (1388آت شهری برا اگرچه منظر 

گرا، کارکردها و کالبد شهههر را ابزار کنترل و هدایت منظر شهههری اصههالت بعد معنایی شهههر پدید آمده، اما در نگاهی واقع

 شناسد.می

 

 شهر اسالمی:

 & Jamalinezhبر اساس اصول و آموزه های قرآنی و نبوی شاخته شده است )است که به طور نسبی  شهر اسالمی, شهری

other,2012) شهر  گریرا خواهد داشت. به عبارت د شیخو ژهیو یاست ثابت که در هر مكان و زمان، تجل یتیماه یشهر اسالم

)که با اصول  یدانش، هنر و فرهنگ بوم توجه به فناوری، مصالح، با یتواند در هر زمان و مكان یاست بالقوه که م یتیماه یاسالم

ناظر  یمفهوم شهر اسالم(. 1383زاده،  یرا داشته باشد )نق شیخاص خو یو تجل ریتفس در تعارض نباشد( یو ارزش های اسالم

 و ابدی یسامان م ینیارزش های د هیآن بر پا یشهری است که روابط اجتماع یشهر است. شهر اسالم کالبدیو  یاجتماع تیبه هو

ای از نمادها، تاریآ پیدایش شهر اسالمی مجموعه (.1386ساکنان آن است )باقری،  یاسالم تیهو ادآوریآن  یكیزیچهره ف

 آنها و فلسفه نظم دهنده محیط و مولد عناصر شهر است.
 

 دیدگاه های طرح شده درباره ماهیت و مفهوم شهر اسالمی
 کالبد و محتوی( یارتباط ی)ب یبه عنوان امت اسالم یاول: شهر اسالم دگاهید

دار  نیوجود مردم د لیصرفا به دل ،یكیزیهای ف صرف نظر از مكان شود که یبه عنوان شهری مطرح م یشهر اسالم دگاهید نیدر ا

 (1386شود )باقری، یم ینیو معتقد شهر د

 و دستورات اسالم نیشهری براساس قوان یدوم: شهر اسالم دگاهید

 یمصنوع و فضای نید نیب ساختاری است و ارتباط ییو فضا یخیتار ،یخاص فرهنگ تیدارای هو یعده معتقدند که شهر اسالم نیا

آرمان  تایاست، نها عتیو شر نیعمل به اصول و احكام د شهری ساخته شده بر مبنای یشهر اسالم دگاهید نیدهد. در ا یرا نشان م

 (1386)باقری، گردد یمطرح م دگاهید نیشهر و شهر منتظران در ا

 دیدگاه سوم: شهر اسالمی دستاورد فرهنگ و تمدن اسالمی

از تمدن و دستاورد  یناش یدانند و معتقدند شهرسازی اسالم یم یرا حاصل فرهنگ و تمدن اسالم یشهر اسالم زین گرییعده د

گونه مدرک  چیداشته است، ه ادییز تیاهم سالمشهری در جهان ا یعده معتقدند گرچه زندگ نیمسلمانان است. ا یفرهنگ دیتول

. آنچه ستیدر دست ن دانانیجغراف ایآن به قلم مهندسان  ییابتدا های یژگیو و یدر حد خطوط کل یحت یاز شهر اسالم رییتصو

 (.1387،یشود )مرتض یمطالعات شهرسازی ما مربوط م وهیو به ش است مجرد یدرهر حال مفهوم مینام یم یشهر اسالم
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 پیاده مداری

به طور  محلّه اسیدر مق ژهیو دوچرخه به و ادهیپ یرهایگسترش مسریزی پیاده مدار از جمله اولویت حضور پیاده در شهر و برنامه

است که در  یینوشهرگرا یاز اصول اساس یمدار ادهیپ تیاست. در واقع تقو برخوردار یا هژیو تیّاز اهم یخیتار یخاص در بافت ها

شده بود.  دیتأک ادهیپ عابر یبرا یمیاقل شیبا هدف آسا (ساباط) دهیسرپوش یرهایمس جادیبا ا از نظر کالبدی یمالاس-یرانیا یشهرها

مراکز  فیمحل کار است که با تعر و از خانه کیها در فاصلۀ قابل دسترس و نزدیتر کاربرشیب یریمدار بودن، قرارگ ادهیپ گرید یژگیو

امكان  نیتر ممه ،یرو ادهیپوشاند. پ عمله اصل را جام نیتوان ا یدر آن م ازیمورد ن یها یکاربر مناسب یابی ال و مكانفعه محل

 نیشهر است. ا طینهفته در مح یها جاذبه ها و شو کشف ارز یک زندگها و احساس شور و تحر تیّفعال ها و مشاهده مكان یبرا

اما ( 1378 زاده،یمهد) برخوردار است یاساس تیاهم از ییبایز افتیو در طیاحساس تعلّق به مح ،ییفضا تیهو از نظر ادراک دهیپد

 یفضاها تیفیمعاصر است که موجب از دست دادن ک یشهرساز صیاز نقا یكی ادهیحرکت پ یبرا یزیو برنامه ر یسامان ده از غفلت

 با کینزد اریبس وندیهستند که در پ یعپر تنو یو عملكردها فضاها از فرم ها، یبیمدار، ترک ادهیپ یامروز شده است. فضاها یشهر

 دهیبخش تیّهو را در مرکز شهرها به وجود آورده و به آن یکل واحد ،یشهر یانسان یازهایاز ن یعیدامنۀ وس نیدر خدمت تأم گریكدی

 طیادراک مح و در کشف یهستند که نقش مؤثّر ادهیپ یمحورها ،یشهر مراکز یمدن اتیح دیتجد یها هاز را یكی ن،یاند. هم چن

 (1383 ،یاسدالله) شهر هستند تیّو مدن تیّهو شهر دارند و مظهر تمدن، یو اجتماع یکالبد

 

 تحوالت فكری و دیدگاه ها
 االتیدر ااست که  "ادهیپ یوطراح یزیبرنامه ر"اثر،کتاب نینخست ،یمدار ادهیمربوط به پ ینظر یها و مبان دگاهید یدر بررس 

در گسترش واشاعه مباحث مربوط  "ادهیپ یبرا یشهر یفضاها" انتشار کتاب 1975. در سال ( Fruin 1971,)دیمتحده منتشر گرد

 یفقط برا"با عنوان  ی. دوسال بعد هم کتاب(Pushkarev & Zupon 1975 ,)نمود فایا ینقش موثر یشهر یفضاها یبه بهساز

 ینواح در "کیتراف یمناطق ب" تیریمد و یطراح و یزیبرنامه ر یکه در آن، مبان دیگرد فیو النگو تال الیبرامب توسط "ها ادهیپ

برخالف  "یقابل زندگ هایخیابان"در کتاب اردیاپل(. Barmbila & Ango 1977,)قرار گرفت یشهرها، مورد بحث وبررس یمرکز

 1981,) داشته باشند یحیتفر ،یاجتماع ،یفرهنگ عملكرد ،یشهر عملكرد در کنار دیبا هاخیابانکه،  کندیم دیتاک هاستیمدرن

Appleyard.) یناویدر اسكاند ژهیبه و ،یعموم یمناسب فضاها ینحوه طراح راه ها و ادهیپ نهیبحث در زم به در آثار خود زیگل ن انی 

 ینشیگز یها تیها را با فعال تیفعال نیا یخال یجا دیبا ،یهمگان یفضاها تیفیکند به کمک بهبود ک یم دیتاک و پردازد یم

مرکز شهر وحمل  یزیبرنامه ر"کتاب در مپسومیس (.Gehl 1987,)بماند یشهرجار یدر فضاها یپر کرد تا همچنان زندگ یواجتماع

 Simpson 1988, )کند یم ادی یمیقد یمراکز شهرها یتجار در توسعه یبه مثابه راهبرد یمدار ادهیپ كردیاز رو "یونقل عموم

 ایتانیدر بر اده،یرا از پ هینقل طیوسا کیتراف یمتفاوت جداساز یكردهایرو "یشهر کیتراف و ادهیعابر پ"در اثر خود  زیهاس کالو ن (.

 و ندیخوشا من،یا روادهیپ طیمح یفراهم ساز ،یجذب مردم به مراکزشهر یمعتقد است که برا کند و یم سهیمقا و هیوآلمان تجز

 ( Hassklau 1990,)است یمطلوب ضرور

 شود، یاحی مپیاده طر عابر حرکت آهستۀ ینكه مسیر پیاده برادر طول مسیر با توجّه به ای تنوّع رسیدن به یها تاسییكی از س

که  گردند،یتعریف م بافت یها شد و یا براساس شرایط موجود و ارزاز کالبد موجو برگرفته شهری هستند که یا یها هنمادها و نشان

ندگی مسیر در ایجاد سرز که است فیتّیی. نفوذپذیری ک(1380حبیبی، ) کند یتبدیل م نماد و آن را به دیافزا یسیر مبه خوانایی م

رابطۀ متقابل بصری  امكان راه، ایجاد هبه این موضوع در داخل مسیر پیاد رسیدن یها تاسیس است. یكی از پیادة شهری بسیار مؤثر

را که در  عیمتنو یها یها و کاربر تن اختالف سطح و مانع، کلیۀ فعالیامكان بدو حد بین مسیر و بدنه است. محور پیاده باید تا

پیوستگی مسیر  و دارند، به هم متصّل کند و با ایجاد تمایزات بصری، وحدت وجود مكان به خط دید نیتر کیمقطع خیابان یعنی نزد
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و  ادهیپ یمنیا ی(ریو نفوذپذ ریدر طول مس تنوع) یها را شامل سرزندگ هرا هادیپ برنام پاکزاد اهداف (1385تیبالدز، ) دیلقا نمارا ا

  (.1391پاکزاد،) داند یو عملكرد م یسواره، انعطاف در کاربر

 

 نقش محورهای پیاده در ارتقا کیفیت محیط شهری
شهرها آورده، مردم را  یمناطق مرکز به را یسرزندگ توانند شور و یهستند که م یحد نقش اجتماع نیبا باالتر یراه ها معابر ادهیپ

هستند  یمحصور یها ابانیفضاها، خ نیکنند. ا نیرا تضم یشهر مراکز یداریپا جه،یدر نت کنند و قیبه حضور داوطلبانه در شهر تشو

 یبه زندگ یده سیتنها به منظور سرو یموتور هینقل طیاست و از وسا ادهیکامل با عابر پ تسلط و سواره درآنها حذف شده کیکه تراف

 اریبس گرانید با میجهت وتماس مستق رییتوقف، مكث، تغ یبرا ادهیعمل انسان پ یآزاد ن،یشود. بنابرا یاستفاده م معبر در یجار

در  یطیمح تیفیارتقا و بهبود ک در یارزشمند گاهیاز جا ییفضا-یهم به لحاظ کالبد و یفضاها هم از نظر ارتباط نیاست. ا ادیز

از  ییبایز افتیو در طیاحساس تعلق به مح ،ییفضا تیهو از نظر ادراک تشانیفضاها با توجه به ماه نیبرخوردارند. ا یمراکز شهر

 میتعامل و برخورد مستق ،ییخود، حس همگرا یبه سو یاجتماع یاز گروه ها یعیوس فیبرخوردارند و با جذب ط یاساس تیاهم

 (1384،محمدزاده) ندینما یم تیمختلف تقو یها شیها، احساس ها، خواسته ها و گرا نشیب شهروندان را با وجود

 نیگذارد و ا یم ریشهروندان تاث یاجتماع روزمره و یها تیشهرها بر فعال یعموم یفضاها تیفیکند که بهبود ک یم دی، تاکگل انی

به (. Gehl,1987) مشاهده کرد یموتور کیبسته بر تراف یها مكان ایها  ادهیپ ژهیتوان در معابر و یم گرید یرا بهتر از هر جا ریتاث

به بهبود  ادهیحضور پ شیافزا لهیبه وس ابانیخ یمایس یشناخت. پس ارتقا شیها ابانیخ توان با یشهر را م كوبزیج نیج ریتعب

 دی. از ددیمد درا خواهن تیحس جذاب زیها جذاب باشند، به تمام شهر ن ابانیکند. اگر خ یراد کمک مفا یهنذ ریتصو و شهر یمایس

 یاز شهرها یاریامروزه در بس (.Jacobs,1961)دکنن را به خود جلب یشتریسرزنده باشند تا بتوانند ساکنان ب دیها با ه راهادیاو پ

 یدر بروشورها نیو همچن یتبلغات یها یها، آگه والیفست ،یاجتماع عیوقا ها، شگاهینما یدر برگزار یشهر یها راه ادهیاز پ ایدن

 .شود یم استفاده به وفور یغاتیو تبل یستیتور

 

 ها هرا هادیپ یفضا اتیفیبر ک رگذاریتأث یها هلفوم
 یها راه از یكیدانست.  یشهر یفضاها یدر سرزندگ رگذاریتأث مؤلفه را به عنوان دو یریپذ تیبتوان تنوّع و فعال دیشا: یسرزندگ

 ریمس ییبافت است و به خوانا معنایی یاز کالبد موجود و ارزش ها برگرفته است که یشهر یع، به کار گرفتن نمادهابه تنو دنیرس

هر  با متنوّع و متناسب یها یکاربر جادیراه ها، ا ادهیو تنوع پ یسرزندگ عوامل گری. از دکند یم لیو آن را به نماد تبد دیافزا یم

 اوقات یها یاستقرار کاربر نیمچندارد. ه یحضور شهروند را در پ تداوم است که یخدمات یها یراه، استقرار کاربر ادهیسكانس پ

 شاخص است یعناصر و بناها یرو ییروشنا دیو تأک ه شهریبدن و ریمس ییروشنا یو هماهنگ ریفراغت، تنوّع مبلمان در طول مس

 دیبا ادهیپ یاحدر طر کنند، یم رییزمان تغ ازیبر اساس ن یبه راحت متفاوت یها و کنش ها تیکه فعال ییجا ناز آ( 1386پاکزاد، (

مها، واجد فر که کند یم ییها نمكا یطیمح یها یژگیفضا داللت بر و تجربه( تنوع) یاز انعطاف مناسب برخوردار باشند. گوناگون

 نیراه ا ادهیپ یدر فضا اده،یحرکت پ یها انیجر دیو تول نیجاذب با تأم عمتنو یها یگوناگون باشند؛ کاربر یاستفاده ها و معان

 تیفعال از یهبخش قابل توج ،یحیو تفر یاریاخت یها تیباره، فعال نیا در .(1382وهمكاران،  یبنتل) آورند یرا فراهم م تیفیک

 .دیدقت الزم به عمل آ دیمفهوم در فضا با نیا یریگشكل که در رندیگیم برر راه ها د ادهیدر پ دیرا با یاجتماع یها

 از یكینجا که نفوذپذیری دهند. از آ یبه آن ها حق انتخاب م باشند، فقط مكان هایی که برای مردم قابل دسترسی نفوذپذیری:

(. 1382و همكاران، یبنتل) راه مورد توجّه قرار گیرد هادیاحی پطر مراحل ت است، باید در اولینعوامل اساسی در دستیابی به مطلوبی

دسترسی  و دسترسی است. این ماهیّت نوعی قدرت از طریق کنترل فضا و یریعنصر اصلی در مورد قلمروی عمومی، قابلیّت نفوذپذ
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افظت مح برای های ویژه و اغلب طکنترل محی یمند قابلیّت دسترسی را برا هدف به آن است. نیروهای مختلفی در جامعه به صورت

است.  رسیم و بدنه ریمس نیب یامكان رابطۀ متقابل بصر جادیراه، با ا ادهیپ ریمس در یریدهند. نفوذپذ یری ها کاهش ماز سرمایه گذا

 یعنی ابانیخ را که در مقطع یمتنوّع یها یها و کاربر تیّفعال هیکل ،یمانع و تا حد امكان بدون اختالف سطح دیبا ادهیمحور پ

 بالدز،یت)القا کند  را ریمس یوستگیوحدت و پ ،یبصر زاتیتما جادیکرده و با ا متّصل وجود دارند، به هم دیمكان در خط د نیكترینزد

1387.) 

 پیدا می گردد با میزان خوانایی آن ارتباط یبه وسیله یک مكان عرضه م به طور معمول، بخشی از درجات حق انتخابی کهخوانایی: 

 یعموم ییها هروها عرص هادیپ( 1382و همكاران،  یبنتل)مكان نائل شوند  فهم یا درک آن توانند به یکند؛ یعنی مردم تا چه حد م

منافع  از توانند یها عرضه دارند. اما مردم موقعی مزندگی مردم به آن کفیتّ یعی را برای ارتقامتنو یها هتوانند گزین یهستند که م

. کنند گذرد، درک یبتوانند سازمان فضایی و آنچه را که در آنجا م که دارند، بهره گیرند یرا عرضه م فیتّیهایی که آن ک هگزین

 هادیپ طیدر مح ییبایو ز یزگیخواهد کرد. پاک لیتبد تیفیواجد ک و خوانا یطیراه آن را به مح هادیمنظر در پ ینیپرداختن به وجه ع

به  را اجزا، آن نیاحساس نظم ب جادیبا ا دیراه با هادیا پداد و در انته خواهد شیآن را افزا یو استفاده از فضا یریپذ رراه، امكان حضو

 باشد. یتناسبات بصر تیفیراه واجد ک هادیپ یفضا دیبا گریعرضه کند؛ به عبارت د نندهیمتناسب به ب ییعنوان فضا

و  تیّهو توان برای ایجاد یرو، م نی؛ از ا( 1379مدنی پور،) هستند ها وسیله های بالقوه برای رساندن معنا هنمادها و نشان ها: هنشان

 (.1385،پور اسماعیل)د کرد کیاسامی و ایرانی وجود دارد، تأ فرهنگ در فرهنگ مشترک بر روی نمادها، آیین ها و مراسمی که
 

 یحرکت -یرفتار یها و الگو هرا هادیپ تیفیک نظران درباره بارائه شده از نظر صاح یارهای: مع1هجدول شمار

 عدالت. ،ییکارا -ارتظن و کنترل ،یدسترس - ی، سازگار(معنا)مفهوم  ،یسرزندگ كوبزیج نیج

 نچیل نییکو
اختالط و تراکم همه  ،یمنظر شهر تّ،یو امن یمنیا ،یهمگان یسخت فضا و نرم فضا، فضاها -یدسترس

 شمول

 کرمونا
 در مقابل ادهیپ یمنیا) یمنیا (کالبد و عملكرد) در ، انعطاف(یرینفوذپذ -ریتنوع در طول مس) یسرزندگ

 (طیدر مح ادهیپ تیّامن - سواره

 جهانشاه پاکزاد

 ییجا هجاب ،یانتخاب نوع حمل و نقل، دسترس سفر، انتخاب نوع ت،یّمطبوع ت،یّجذاب ،یریدل پذ ت،یّامن

 ستگاهیا به یدسترس اده،یها، حمل و نقل و عابر پ یکاربر نیارتباط ب ،یوستگیپ ،یسالمت عموم آموزش،

 .یاجتماع یفرهنگ یارهایبر اساس مع ادهیعبور مرور، رفتار پ یها

 ینیمع

 فضاها، یدگیچیها با فضا، پ نساختما یختگیآم گذر، شبكۀ یدگیچیپ ت،یمحصور زانیدرک مكان با م

درختان،  هیسا ،یمرزبند ای یحفاظت یفضا بدنه و پوشاننده گذر، یالحاق یاجزا ایخط لبه بام  تنوع

 .یکالبد یها یژگیو ،یخصوص و یعموم یفضا تیشفاف

 فرنک

 جاسكویچ

ها، گفت  ابانیمرکز شهر و خ یها، بررس یدسترس نامناسب تیّفیشهرها برگرفته از ک یعموم اتیافول ح

 .گریبا همد گانگانیب یارویو رو تعامل و گو

 ع مردمفضا به کمک تجم تیامن دارد، ه وجودجرم رابط یکالبد و الگو یاحطر وةیش انیم سنت جاردیر

 تعامل جادیمردم به ا قیتشو ومنیاسكار ن

 و یبنتل انی

 همكاران
 و رنگ تعلّق یحس یغنا ،یبصر تناسبات ،یریانعطاف پذ ،ییع، خواناتنو ،یرینفوذپذ

 یانسان یارهایبر مع دیتأک انسان، یرفتار یبر قرارگاه ها دیبا تأک طیشناخت مح جان لنگ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 یاجتماع ،ینشیگز ز،یناگر یرفتارها گل انی

 سبز یفضاها ها از درون ادهیها، عبور پ ادهیپ یحفاظت آب و هوا هیگارن یتون

 راه ادهیپ تیفیک شیافزا ،یشهر یدر فضا ادهیحرکت پ تیاولو نیالرنس هالپر

 یشهر یفضا تیو وضع (ادهیعمدتا پ)حرکت  انیارتباط م لپریه

 یشهر یدر فضا لیحذف اتومب ایتمرکز بر کاهش  ارث یا كلیما

 

 مفاهیم بنیادی در معماری اسالمی
های شوند که هنر ومعماری با راهرسد از میان مفاهیم اسالمی، سه مفهوم بنیادی به عنوان مبنا در نظر گرفته میبه نظر می

ر به باطن، سیر به اهداف متعالی زندگی. پردازند: مفاهیم سیر از کثرت به وحدت، سیر از ظاهگوناگون به بیان کالبدی آن مفاهیم می

 توان با اصول زیر تشریح نمود.این سه مفهوم را می

 تشریح مفهوم سیر از کثرت به وحدت در دوران اسالمی توسط:

اصل مرکز گرایی، اصل محور بندی فضایی، اصل سلسله بندی فضایی، اصل استقالل فضاها در عین وحدت آنها، اصل ساماندهی 

 ن فضا، اصل برون تجلی درون.حرکت درو

 تشریح مفهوم سیر از ظاهر به باطن توسط:

 اصل تجردگرایی، اصل مفهوم گرایی در نمادها، اصل ساماندهی چشم اندازها، اصل تعامل مكمل میان شهر و طبیعت.

 تشریح مفهوم تعالی انسانی توسط:

 مجرد، نوآوری شایسته با حفظ اصول، تهذیب نفس.رعایت دستاوردهای انسانی، چندگانگی کارکردی، ارایه پردازی 

بدین ترتیب شهر اسالمی در مجموع تامین کننده نیازهای مادی و زمینه ساز رشد روحی و معنوی او است و به تامین مجموع 

 نیازهای انسان در طراحی فضا توجه شده است.

 

  نتیجه گیری

 هادیپ یشهر یعمدة فضاها یها هو مؤلف ها یژگیمطرح شد، و ادهیپ یشهر یفضاهاراه و  هادیمفهوم پ هکه دربار یبا توجّه به مباحث

 مكان و از یزیانگ هو خاطر حس تعلق ،یو سرزندگ ییایو پو تنوّع راحت، یو دسترس یرینفوذپذ ،ییها، خوانا هنشان توان یمدار را م

، تعاون شهری عدالت ،یعموم فضاهایهویت  سلسله مراتب،حریم و  ،جسمی و روانی تیامن نیتأم یمالشهر اس رگذاریتأث یها همؤلف

در دو بخش  توان یها را م هشاخص نیا برشمرد. و در نهایت سیر به اهداف متعالی زندگی یکالبدعناصر نماد و نشانه در و مشارکت، 

به دلیل نگاه کل نگر منظر شهری و رویكردهای تامین  (.2 هجدول شمار)نمود  یبند همدار طبق هادیپ و یشهر اسالم یها یژگیو

توان به عنوان مرجعی در زمینه تامین حقوق شهروندی در نظر جانبه نیازهای انسانی در شهر اسالمی، منظر شهر اسالمی را میهمه 

مطلوبیت  افزایش کیفیت و موجبتوان میرا  منظر شهر اسالمیدر پیاده مداری  ،رعایت موارد مطرح شدهای که با گرفت به گونه

 های منظر شهری دانست.فضای شهری، و تقویت پیوند و تعامل میان تاریآ، فرهنگ و اجتماع به عنوان الیه
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 مدار ادهیپ یشهر اسالممنظر بر  رگذاریتأث یها : مؤلفه2جدول شمارة 

 مولفه های تاثیر گذار پیاده مدار مولفه های تاثیرگذار شهر اسالمی

 سرزندگی جسمی و روانی امنیتتامین 

 خوانایی سلسله مراتبحریم و 

 نفوذ پذیری و دسترسی راحت هویت فضاهای عمومی

 نشانه ها شهری عدالت

 حس تعلق و خاطره انگیزی تعاون و مشارکت

 تنوع و پویایی کالبدیعناصر نماد و نشانه در 

 هم خوانی و تناسب سیر به اهداف متعالی زندگی

 

 

 مراجع
 . 66سال ششم، شماره  ها،ی، ماهنامه شهرداریشهر در مراکز ادهیه به حرکت پضرورت توج (1383) وایش ،یاسدالله .1

بین المللی  ، مجموعه مقاالت همایش (مورد: شهر جدید مهاجران) جمعی شهرهای جدید و خاطرات (.1385 )اسماعیل پور، فاطمه  .2

 جدید، چاپ اول، تهران. شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای

 56-45، صص 1388(. تداوم هویت در منظر شهری، باغ نظر، شماره دوازده، سال ششم، پاییز و زمستان 1388آتشین بار، محمد ) .3

 (. نظریه هایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسالمی، تهران: انتشارات امیرکبیر1386باقری، اشرف السادات ) .4
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