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شهرنشيني در ايران باستان

شهرنشيني پس از اسالم

مفهوم طراحي شهري

عوامل موثر در بهداشت

بهزيستي و توانبخشي

بهداشت و طب در فرهنگ اسالم

نشريه شماره 45، زمستان 1378



 پيشگفتار
هاي اجتماعي،   با توجه به شتاب فزايندة معضالت زيست محيطي، تراكم روز افزون جوامع انساني و ديگر بحران

Healthy)» شهر سالم«ادي و فرهنگي در كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه، چندي است كه بحث اقتص
City)تر زيستن در شهرهاي امروزين از طريق تعمق در   هايي چند به منظور سالم   و كوشش براي يافتن راه
ها،   هاي ترافيكي خيابان  ح شبكهريزي و طراحي و مديريت آنها، كنترل بهداشت جسمي و رواني جوامع، اصال  برنامه

هاي ورزشي و فرهنگي و تفريحي، و باالخره زدودن فقر اقتصادي از طريق   افزايش سرانه فضاهاي سبز و كاربري
ايجاد اشتغال و ارتقاي درآمد افراد، تبديل به يكي از مباحث حاد روز در بيشتر كشورها شده و بويژه پس از همايش 

 . هاي جهاني مهمي نيز داشته است  بازتاب) ١٩٩٣(يسكو شهر سالم در سانفرانس
 

هايي در اين زمينه با حضور مسئوالن و   در ايران نيز تقريباً همزمان با همايش مذكور، اقدام به برپايي اجالس
كارشناسان ايراني و خارجي گرديد و اساتيد و صاحبنظران متعددي، پيشنهادات يا نقطه نظرهاي خويش را ارائه 

هاي اخير   توان به برخي اقدامات مفيد شهرداري تهران و شهرهاي ديگر طي سال  ودند كه از نتايج اين فراخوان مينم
ها و تعريض معابر شهري و نيز ديگر   ها و سطوح سبز، احداث بزرگراه  در احداث فضاهاي فرهنگي، ورزشي، پارك

، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت آموزش و هاي همراستاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  كوشش
پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان محيط زيست در اين زمينه اشاره 

هاي مدنظر در اين زمينه و به فرض رسيدن به روزي كه تمامي شهرهايمان از   اما به فرض تحقق تمامي آرمان. كرد
ابر ترافيكي مناسب و درخوري برخوردار باشند، سرانة عملكردهاي درماني و آموزشي و فضاهاي كالبدي و مع
وري از   هاي هوا، آب و خاك به منظور بهره  به حد بهينه و استاندارد برسد و انواع آلودگي... فرهنگي و ورزشي و 

ست؟ هم اكنون نيز بسياري از محقق شده ا» شهر سالم«طبيعتي پاك و مفرح از بين رفته باشند، آيا در آن صورت 
 آيا تمامي آنها شهرهايي سالمند؟ . هاي فوق برخوردارند  شهرهاي جهان از موهبت

 
دهد كه چنين نيست و حداقل در تاريخ و فرهنگ بالندة ايران و اسالم، شهر سالم،   رو نشان مي  نتيجة پژوهش پيش

 كليت مادي و معنوي زندگي انسان از استانداردهاي كمي و اي محيط بر  جامعيتي فراگيرتر از تعاريف فوق و محدوده
كيفي گفته شده تا مباحث همسايگي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي، بهداشت تن و روان، تقواي جسم و جان و 

ها و نوع   هاي خداوند متعال دارد، يعني اصولي كه زيرساخت  در يك كالم، توجه به فطرت پاك انسان و فرموده
رفتند و متاسفانه طي مرور زمان به دست   اري در بسياري از شهرهاي كهن ما مصداق كامل آن به شمار ميزندگي ج

منطق و فاقد هرگونه دليل عملكردي يا زيبايي شناختي توأم با   هاي بي  ها و شبكه  خودما ويران شدند و ساختمان
توجهي به لزوم رشد و بالندگي فرهنگي و   ، بيهاي باالجبار اين فضاها يعني تراكم ويران كنندة جمعيت  آموزه

اين نشريه با هدف تذكر . هاي پريشان، جاي آنها را گرفتند  اجتماعي افراد، روابط از هم گسيخته، محيط آلوده و ذهن
نخست، اشاره به اين واقعيت كه شهر سالم و زيستن سالم، نه مفهومي امروزين و غربي، : دو نكته تهيه شده است

ريزي شهري است، و دوم،   اي در سرزمين ما آشنا و مسبوق به سوابق درخشاني در شهرسازي و برنامه  دهكه پدي
سازي شهرهاي   تواند در راه يافتن ما به شهرهاي سالم آينده يا باززنده  گردآوري برخي مباني و اصولي كه مي

ها و    كارشناسان محترم، ما را از راهنمايياميد است كه همچون گذشته، صاحبنظران و. امروزين مفيد و موثر باشد
            سعيد شهيدي   .                 مند فرمايند  ارشادات خود در اين زمينه بهره

 مدير بخش تحقيق و توسعه

 مقدمه
 

ه روي اند و دقت و عنايت به شرايطي كه امروز رو ب  نگاهي به نوشهرهايي كه در چند دهة اخير در ايران ساخته شده
از يك سو تجارب گذشتة ما به : توانند نگرانمان نكنند  ما قرار دارند تا با درنظر گرفتن آنها به تجديد بنا بپردازيم، نمي

 تجربي شهرسازي ايران -اند و از سوي ديگر، طليعة نگرشي نو در افق علمي   اي كه شايسته است ارزيابي نشده  گونه
توانيم رفع كنيم و   اين نگراني را نه با سر در گريبان بودن مي. فكندن فضايي نو باشدا  شود كه خواستار پي  ديده نمي

 . اي هر چند موفق، زاده شده و شكل گرفته در زمان و مكاني ديگر  نه با تكرار تجربه
 

انديشيدن به شكل فضاهاي ساخته شده در مقياس شهر، چه در طول زندگي در آن و چه پيش از آنكه شهري 
 از -» ميلت« به بيان افالطون و به ترسيم -هم يونانيان . هايي بس دور رايج بوده است  ب زاده شود، از گذشتهمطلو

اند و هم ايرانيان و مصريان كهن و روميان، شكل ظاهري يا خارجي شهر را نموداري از چند و چون دروني   آن گفته
ن كه فرصت انديشيدن به جامعيتش را در طول زندگي فردي شهر، براي آنا. انديشيدند  دانستند و به آن مي  آن مي

شده   شده و نهادي عين كليت و موجوديتي جهاني پنداشته مي  اش فهم نمي  هاي شكلي  اند، بدون كيفيت  خود داشته
به ديگر سخن، صرف انديشيدن به فضاي ساخته شده در مقياس شهر، ضمن شناخت و تعيين كلية . است

ها و ديگر عملكردهاي عمومي و فضاهاي ارتباطي، به خودي خود تضمين كنندة توفيق در   ي خانههاي درون  ويژگي
 . ايجاد شهري مطلوب نيست

 
ها و رفتارهاي شهرونداني كه ناچار در   ها، هدف  ها، سليقه  انديشيدن به شكل شهر بدون انديشيدن به ماهيت رابطه

ثمر كه مخاطره آميز   هاي خود زندگي خواهند كرد، نه بي  ليقهها و س  فضاي كالبدي متأخري نسبت به تجربه
ترين ديدگاه را در اين زمينه معلم ثاني، فارابي داشته باشد كه شهر سالم را شهري منعطف،   شايد جامع. نمايد  مي

ديد غيرآگاهانه داند و از هرگونه تعيين و تح  ها براي رسيدن به حقيقت مطلق مي  سيال و استوار بر فطرت پاك انسان
 . پرهيزد  و بدون استدالل مي

 
بار است كه تاريخ مدنيت اين سرزمين، بسيار كهن و مصاديق آن همچون   انگيز و در عين حال تاسف  غبطه

ايم الگوهاي   ايم يا نخواسته  خورند، اما ما نتوانسته  بديل هنوز در جاي جاي كشورمان به چشم مي  شاهكارهايي بي
ها را   سازي كنيم كه هيچ، همان باقيمانده  هايي معاصر و امروزين باز زنده  ا و مفيد اين شهرها را در قالبمتناسب، زيب

 . ايم  دانشي، سودجويي يا اهمال، فراموش يا ويران كرده  نيز غالباً با بي
 

 شهرنشيني پس از اسالم و ايم، سپس شهر و  در اين نشريه ابتدا به تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران باستان پرداخته
ايم و با مدينة فاضلة   هاي كالبدي شهرهاي ايران را برشمرده  ايم، آنگاه ويژگي  هاي برتر آن را از نظر گذرانده  نمونه

ريزان، سياستگزاران و   تواند الگو و سرمشق همة برنامه  اسالمي كه هنوز مي/ فارابي به عنوان آرمانشهري ايراني
در ادامه، مفهوم طراحي شهري و اهميت آن را در ساخت فضاي شهري مطرح . ايم  شند، آشنا شدهطراحان شهري با

ايم،   ايم و در پايان با توجه به اهميت مقولة بهداشت در شهر سالم، به عوامل موثر در بهداشت شهري پرداخته  كرده
م شهرنشيني و شهر سالم را در فرهنگ و اي مختصر از سير تحول و مفهو  با اين هدف كه در اين زنجيره، تاريخچه



 پيشگفتار
هاي اجتماعي،   با توجه به شتاب فزايندة معضالت زيست محيطي، تراكم روز افزون جوامع انساني و ديگر بحران

Healthy)» شهر سالم«ادي و فرهنگي در كشورهاي توسعه يافته و رو به توسعه، چندي است كه بحث اقتص
City)تر زيستن در شهرهاي امروزين از طريق تعمق در   هايي چند به منظور سالم   و كوشش براي يافتن راه
ها،   هاي ترافيكي خيابان  ح شبكهريزي و طراحي و مديريت آنها، كنترل بهداشت جسمي و رواني جوامع، اصال  برنامه

هاي ورزشي و فرهنگي و تفريحي، و باالخره زدودن فقر اقتصادي از طريق   افزايش سرانه فضاهاي سبز و كاربري
ايجاد اشتغال و ارتقاي درآمد افراد، تبديل به يكي از مباحث حاد روز در بيشتر كشورها شده و بويژه پس از همايش 

 . هاي جهاني مهمي نيز داشته است  بازتاب) ١٩٩٣(يسكو شهر سالم در سانفرانس
 

هايي در اين زمينه با حضور مسئوالن و   در ايران نيز تقريباً همزمان با همايش مذكور، اقدام به برپايي اجالس
كارشناسان ايراني و خارجي گرديد و اساتيد و صاحبنظران متعددي، پيشنهادات يا نقطه نظرهاي خويش را ارائه 

هاي اخير   توان به برخي اقدامات مفيد شهرداري تهران و شهرهاي ديگر طي سال  ودند كه از نتايج اين فراخوان مينم
ها و تعريض معابر شهري و نيز ديگر   ها و سطوح سبز، احداث بزرگراه  در احداث فضاهاي فرهنگي، ورزشي، پارك

، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت آموزش و هاي همراستاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  كوشش
پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان محيط زيست در اين زمينه اشاره 

هاي مدنظر در اين زمينه و به فرض رسيدن به روزي كه تمامي شهرهايمان از   اما به فرض تحقق تمامي آرمان. كرد
ابر ترافيكي مناسب و درخوري برخوردار باشند، سرانة عملكردهاي درماني و آموزشي و فضاهاي كالبدي و مع
وري از   هاي هوا، آب و خاك به منظور بهره  به حد بهينه و استاندارد برسد و انواع آلودگي... فرهنگي و ورزشي و 

ست؟ هم اكنون نيز بسياري از محقق شده ا» شهر سالم«طبيعتي پاك و مفرح از بين رفته باشند، آيا در آن صورت 
 آيا تمامي آنها شهرهايي سالمند؟ . هاي فوق برخوردارند  شهرهاي جهان از موهبت

 
دهد كه چنين نيست و حداقل در تاريخ و فرهنگ بالندة ايران و اسالم، شهر سالم،   رو نشان مي  نتيجة پژوهش پيش

 كليت مادي و معنوي زندگي انسان از استانداردهاي كمي و اي محيط بر  جامعيتي فراگيرتر از تعاريف فوق و محدوده
كيفي گفته شده تا مباحث همسايگي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي، بهداشت تن و روان، تقواي جسم و جان و 

ها و نوع   هاي خداوند متعال دارد، يعني اصولي كه زيرساخت  در يك كالم، توجه به فطرت پاك انسان و فرموده
رفتند و متاسفانه طي مرور زمان به دست   اري در بسياري از شهرهاي كهن ما مصداق كامل آن به شمار ميزندگي ج

منطق و فاقد هرگونه دليل عملكردي يا زيبايي شناختي توأم با   هاي بي  ها و شبكه  خودما ويران شدند و ساختمان
توجهي به لزوم رشد و بالندگي فرهنگي و   ، بيهاي باالجبار اين فضاها يعني تراكم ويران كنندة جمعيت  آموزه

اين نشريه با هدف تذكر . هاي پريشان، جاي آنها را گرفتند  اجتماعي افراد، روابط از هم گسيخته، محيط آلوده و ذهن
نخست، اشاره به اين واقعيت كه شهر سالم و زيستن سالم، نه مفهومي امروزين و غربي، : دو نكته تهيه شده است

ريزي شهري است، و دوم،   اي در سرزمين ما آشنا و مسبوق به سوابق درخشاني در شهرسازي و برنامه  دهكه پدي
سازي شهرهاي   تواند در راه يافتن ما به شهرهاي سالم آينده يا باززنده  گردآوري برخي مباني و اصولي كه مي

ها و    كارشناسان محترم، ما را از راهنمايياميد است كه همچون گذشته، صاحبنظران و. امروزين مفيد و موثر باشد
            سعيد شهيدي   .                 مند فرمايند  ارشادات خود در اين زمينه بهره

 مدير بخش تحقيق و توسعه

 مقدمه
 

ه روي اند و دقت و عنايت به شرايطي كه امروز رو ب  نگاهي به نوشهرهايي كه در چند دهة اخير در ايران ساخته شده
از يك سو تجارب گذشتة ما به : توانند نگرانمان نكنند  ما قرار دارند تا با درنظر گرفتن آنها به تجديد بنا بپردازيم، نمي

 تجربي شهرسازي ايران -اند و از سوي ديگر، طليعة نگرشي نو در افق علمي   اي كه شايسته است ارزيابي نشده  گونه
توانيم رفع كنيم و   اين نگراني را نه با سر در گريبان بودن مي. فكندن فضايي نو باشدا  شود كه خواستار پي  ديده نمي

 . اي هر چند موفق، زاده شده و شكل گرفته در زمان و مكاني ديگر  نه با تكرار تجربه
 

انديشيدن به شكل فضاهاي ساخته شده در مقياس شهر، چه در طول زندگي در آن و چه پيش از آنكه شهري 
 از -» ميلت« به بيان افالطون و به ترسيم -هم يونانيان . هايي بس دور رايج بوده است  ب زاده شود، از گذشتهمطلو

اند و هم ايرانيان و مصريان كهن و روميان، شكل ظاهري يا خارجي شهر را نموداري از چند و چون دروني   آن گفته
ن كه فرصت انديشيدن به جامعيتش را در طول زندگي فردي شهر، براي آنا. انديشيدند  دانستند و به آن مي  آن مي

شده   شده و نهادي عين كليت و موجوديتي جهاني پنداشته مي  اش فهم نمي  هاي شكلي  اند، بدون كيفيت  خود داشته
به ديگر سخن، صرف انديشيدن به فضاي ساخته شده در مقياس شهر، ضمن شناخت و تعيين كلية . است

ها و ديگر عملكردهاي عمومي و فضاهاي ارتباطي، به خودي خود تضمين كنندة توفيق در   ي خانههاي درون  ويژگي
 . ايجاد شهري مطلوب نيست

 
ها و رفتارهاي شهرونداني كه ناچار در   ها، هدف  ها، سليقه  انديشيدن به شكل شهر بدون انديشيدن به ماهيت رابطه

ثمر كه مخاطره آميز   هاي خود زندگي خواهند كرد، نه بي  ليقهها و س  فضاي كالبدي متأخري نسبت به تجربه
ترين ديدگاه را در اين زمينه معلم ثاني، فارابي داشته باشد كه شهر سالم را شهري منعطف،   شايد جامع. نمايد  مي

ديد غيرآگاهانه داند و از هرگونه تعيين و تح  ها براي رسيدن به حقيقت مطلق مي  سيال و استوار بر فطرت پاك انسان
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افكني شهرهاي آيندة ما يا آن بخش از شهرهايي كه انديشة   باشد كه در پي. انديشة ايران و اسالم پيگيري كنيم
 . بهسازي آنها را داريم، موثر افتد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر و شهرنشيني در ايران باستان 
 

در آن هنگام نه توانايي و بنيان .  سياسي داشتند-شهرهايي كه در دورة مادها احداث شدند، بيشتر جنبة اداري 
ني و توليد را تا آن حد رونق بخشد كه منجر به احداث شهرهاي نوين شود، و اقتصادي كشور در حدي بود كه بازرگا

اي بود كه پهنة وسيعي را دربرگيرد و امكان مبادالت اقتصادي بين شهرهاي كهن و   نه قدرت نظامي مادها به گونه
 . سازدهاي ايران در راههايي امن ممكن   بازرگاني سرزمينهاي مجاور را با مراكز تجمع و سكونتگاه

 
پادشاهان هخامنشي، سرزمينهاي پهناوري را تصرف كردند و براي نگهداري و ادارة آن، تشكيالت نويني پديد 

كورش در برخي از نواحي مرزي براي مراقبت از حدود و مرزهاي كشور و حفظ آن در برابر حملة بيگانگان، . آوردند
هاي امپراطوري   سوريه، فنيقيه و فلسطين را فتح كرد و پايهالنهرين،   وي سراسر بين. افكند  مراكز و شهرهايي پي

عظيم هخامنشي را برپا ساخت و پس از او داريوش نيز براي ادارة سرزمينهاي مزبور به عالوة مصر و نواحي فتح 
 . شده در غرب، اصالحاتي در اقتصاد و تشكيالت اداري كشور به وجود آورد

 
ي كه تصرف كرده بود، از نيروهاي محلي كمك گرفت و آنان را در ادارة كشور اسكندر براي ادارة سرزمينهاي وسيع

ه اعضاي طبقات مرفه جامعه، دگرگوني ژاي رفتار كرد كه ساكنان سرزمينهاي مزبور، بوي  سهيم كرد و به گونه
ين سياست، وي در پي ا. شديدي در نظام كشور احساس نكنند و به سادگي به همكاري با قواي بيگانه تن در دهند

پس از تسخير شهرهايي مانند بابل، شوش و هرات، شهربانهاي پيشين را در منصب خودشان ابقا كرد، اما براي 
 . اي مقدوني نيز در هر شهر به كار گماشت  كنترل آنها، فرمانده

 
ت مركزي، او همچنين براي كنترل و ادارة سرزمينهاي مفتوح، تعدادي شهر احداث كرد و براي تحكيم قدرت دول

ضمن آن كه كمابيش نظام تقسيم كشور به ساتراپ نشينها را ابقا كرد، برخي از اختيارات از جمله اختياراتي در امور 
 . مالي و نظامي را از آنها سلب كرد

 
 اي كه تابع مركز بود، به كار گمارد و سپس امتياز  هژوي براي وصول مالياتها و انتظام ساير مسائل مالي، مامور وي

اي واحد ضرب كرد و نقره را مبناي    گرفت و سكه- جز بابل و چند شهر فنيقيه -ضرب سكه را از ساتراپها و شهرها 
وحدت واحد پول با توجه به يكپارچگي بازارهاي نواحي . واحد پولي در سراسر سرزمينهاي تحت سلطه خود قرار داد
 . و ستد و شهرنشيني شدمزبور، ضمن تسهيل بازرگاني، موجب رونق روزافزون داد 

 
كردند، تعداد   عالوه بر بخشي از سپاهيان مقدوني كه براي حفاظت از مناطق مفتوح در شهرهاي مهم اقامت مي

وران يوناني كه براي انجام داد و ستدهاي تجاري در پي لشكر اسكندر به   شايان توجهي از بازرگانان و پيشه
ين شهرها سكونت گزيدند و مراكز صنعتي و بازرگاني نويني پديد آوردند و سرزمينهاي تازه پا گذاشته بودند، در ا

 . روابط اقتصادي و داد و ستد با يونان و ديگر مراكز مهم اقتصادي را توسعه دادند
 

آنها براي اجراي منويات و . اما سلوكيان سياست تسامح گرايانة اسكندر نسبت به ملتها و اقوام مختلف را ادامه ندادند
هاي خود، بيشتر به يونانيان و مقدونيان تكيه كردند و آنان را در بخشهاي مهم سرزمينهاي زير سلطه ساكن   نامهبر
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. كردند و عالوه بر حفظ و ادامـــة نقش نظامي و انتظامــي، آنان را در مراكز حكومتي نيز به كار گماردنــد
در اين شهرها، عالوه . ذار شده بود، به زراعت پرداختندگروهـي هم در زمينهايي كه به شهرها براي كشت و زرع واگ

اي از اهالي بومي هم ساكن بودند كه در كارهاي زراعي، توليدي و بازرگاني، و گاه در   بر يونانيان و مقدونيان، عده
 . صورت وابستگي و همپيماني با سلوكيان، در كارهاي اداري اشتغال داشتند

 
هاي   اي از شهرهاي تازه احداث در نقاط مهم و در جنب راهها و جاده  ة كشور، شبكهفرمانروايان سلوكي براي ادار

كرد،   از جمله در طول جاده بزرگ و مهمي كه سلوكيه را در ساحل دجله به بلخ مرتبط مي. حياتي پديد آوردند
را احداث ) نونيبوشهر ك( شهر از جمله انطاكيه پارس ٩شهرهاي متعدد و در طول ساحل خليج فارس در حدود 

 . كردند
 

هگمتانه . و شهري به نام نساء در پارت ساخته شد) نزديك اراك(، كُرهه )نهاوند(در اين زمان، شهرهايي هم در ماد 
در اين دوره، تحوالت و . خوانده شد» اروپوس«به نام ) ري در حومه تهران(ي قديم »ركا«مرمت و احيا گرديد و 

ه وقوع پيوست و كاربرد روشهاي جديد در كشاورزي و باغداري و توزيع زمينهاي پيشرفتهاي اقتصادي چشمگيري ب
اي از شهروندان و روستاييان و انتظامها و مقرراتي كه نسبت به گذشته كمابيش به نفع   آماده براي كشت بين عده

 . بخشي از روستائيان بود، موجب پيشرفت كشاورزي شد
 

 -هاي مهم نظامي   جاده. اي برخوردار شد   راهها از توسعة قابل مالحظهصنعت و تجارت نيز در اثر بهبود وضع
تاسيسات و تجهيزات ضروري براي حركت . تجاري از درياي سرخ تا هند، توسط ايستگاههاي نظامي مراقبت شد
 و نقل و هاي الزم ايجاد شد و سرعت حمل  سپاهيان و كاروانيان، مانند آب انبار و كاروانسراهاي متعدد در فاصله

 . سابقه افزايش يافت  اي بي  ارتباطات به گونه
 

شهرسازي و شهرنشيني در اين دوره تحت تاثير دو عامل عمده، نخست، ضرورت حفظ سرزمينهاي پهناور تحت 
سلطه و نحوة انتظام و ادارة امور كشوري و لشكري، و دوم، توسعة بازرگاني و صنعت، از توسعه و رشد زيادي 

 . برخوردار شد
 

 اجتماعي كشور نسبت به عهد سلوكيان، از آهنگي آهسته و -اما پس از به قدرت رسيدن پارتيان، تحوالت اقتصادي 
مهمترين مسئله در . بنيان اقتصاد كشور نخست بر كشاورزي و سپس بر بازرگاني استوار بود. تدريجي برخوردار شد

حفر . ، فعاليتهايي براي حل مشكل كمبود آب صورت پذيرفتدر اين دوره. زمينة كشاورزي ايران، موضوع آبياري بود
اي بود كه توسط كشاورزان و زمينداران به كار گرفته   برداري از آبهاي زيرزميني، از روشهاي شناخته شده  قنات و بهره

وردار بود كه هاي آبياري مصنوعي براي تامين آب مورد نياز زمينهاي زراعي از چنان اهميتي برخ  ايجاد شبكه. شد  مي
 . دادند  بانيان آن را مورد تحسين قرار مي

 
شدند موقعيت تجاري كشور از   بازرگاني داراي چنان نقش مهمي در اقتصاد پارتها بود كه به هيچ وجه حاضر نمي

رب، پارتيان به موقعيت جغرافيايي ايران و قرار داشتن آن بين شرق و غ. سوي دولتهاي ديگر مورد مخاطره قرار گيرد

كردند تسهيالت الزم براي گسترش بازرگاني را ايجاد كنند، زيرا درآمدهاي حاصل از   به خوبي آگاه بودند و سعي مي
 . رفت  آن، يكي از مهمترين منابع درآمد دولت بشمار مي

 
 به همچنين در مرزها و نقاط مهم، مراكز گمرك احداث شد كه كاالهاي وارداتي و صادراتي را در دفاتر مخصوص

تجارت كاالها و لوازم گران قيمت و زينتي نمايانگر گسترش . كردند  رساندند و عوارض متعارف را دريافت مي  ثبت مي
اي كه در اثر معاشرت با يونانيان، با زندگي لوكس و اشراف   طبقة مرفه ساكن در شهرهاي اين دوره است، طبقه

 .كرد  منشانة آنان آشنا شده بود و از آن تقليد مي
 

هايي كه از آن عهد برجاي مانده است، بتدريج در اواخر دورة پارتها از نفوذ فرهنگ و تمدن يوناني در   اما بر پاية سكه
اقتصاد كشور در عهد ساسانيان بيشتر بر پاية . گيرد  شود و خصوصيات قومي و بومي جاي آن را مي  ايران كاسته مي

ها از پيشرفتهاي ملموسي نسبت   ا صنعت و تجارت نيز در برخي از زمينهكشاورزي استوار بود تا صنعت و تجارت، ام
 . هاي پيش برخوردار شد  به دوره

 
هاي آن از جمله تأثير   اطالعات موجود دربارة كشاورزي ايران در دورة مزبور هنوز در حدي نيست كه بتوان همة جنبه

اي موجود، نظام ماليات اراضي تا زمان خسرو پرويز داراي بر پاية آگاهيه. آن در شهرنشيني را مورد بررسي قرار داد
 . نقايص بسيار بود و موجب فقر و بدبختي مردم بسياري شد

 
. چنين نظامي سبب شد كه پيشنهادات و اصالحات مزدك در زمينة مالكيت از اقبال و توجه عمومي برخوردار شود

 را از دست داده بودند و هم زير فشار مالياتهاي انگيز روستاييان كه هم آزادي نسبي عهد پيش  وضعيت اسف
روزافزون و اجحاف مأموران به تنگ آمده بودند، چنان شد كه خسرو پرويز پس از سركوبي جنبش مزدكيان و قتل 

 . دهها هزار نفر از آنان، ضرورت اصالح نظام مالياتي و اقتصادي كشور را فراموش نكرد
 

براي مثال، برات كه از هزارة . به پيدايش روابط پولي، اعتباري و بانكي منجر شدهاي بازرگاني   وسعت دامنه وحوزه
 . دوم پيش از ميالد شناخته شده بود، در اين زمان در سطحي گسترده به كار گرفته شد

 
همچنين تعداد شركتهاي تجاري رو به افزايش نهاد و تحول مهمي كه در ماهيت آنها رخ داد، تخصصي شدن 

يازيدند، بلكه هر كدام   ا بود، به اين ترتيب كه ديگر مانند سابق، شركتها به تجارت همة كاالها دست نميفعاليت آنه
 . گزيدند  رشته خاصي را بر مي

 
اردشير اول . هاي پيش، تجارت دريايي سهم بيشتري در تجارت كشور برعهده داشت  در دورة ساسانيان برخالف دوره
 ٣٠٩اي از قبايل عرب بحرين در حدود سال   همچنين هنگامي كه عده. داث كردتعدادي بندر در خليج فارس اح

اي از سپاهيان ايراني را در   ميالدي به خليج فارس تجاوز كردند، شاپور دوم به نواحي موردنظر حمله كرد و عده
م به دبيران شكل اي جديد موسو  ه طبقهژشهرنشيني نيز در اين دوره توسعه يافت؛ بوي. جزيرة بحرين مستقر كرد

با آن كه بيشتر شهرهاي . پادشاهان ساساني تعداد بسياري شهر احداث كردند. گرفت كه جايگاهشان در شهرها بود
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. كردند و عالوه بر حفظ و ادامـــة نقش نظامي و انتظامــي، آنان را در مراكز حكومتي نيز به كار گماردنــد
در اين شهرها، عالوه . ذار شده بود، به زراعت پرداختندگروهـي هم در زمينهايي كه به شهرها براي كشت و زرع واگ

اي از اهالي بومي هم ساكن بودند كه در كارهاي زراعي، توليدي و بازرگاني، و گاه در   بر يونانيان و مقدونيان، عده
 . صورت وابستگي و همپيماني با سلوكيان، در كارهاي اداري اشتغال داشتند

 
هاي   اي از شهرهاي تازه احداث در نقاط مهم و در جنب راهها و جاده  ة كشور، شبكهفرمانروايان سلوكي براي ادار

كرد،   از جمله در طول جاده بزرگ و مهمي كه سلوكيه را در ساحل دجله به بلخ مرتبط مي. حياتي پديد آوردند
را احداث ) نونيبوشهر ك( شهر از جمله انطاكيه پارس ٩شهرهاي متعدد و در طول ساحل خليج فارس در حدود 

 . كردند
 

هگمتانه . و شهري به نام نساء در پارت ساخته شد) نزديك اراك(، كُرهه )نهاوند(در اين زمان، شهرهايي هم در ماد 
در اين دوره، تحوالت و . خوانده شد» اروپوس«به نام ) ري در حومه تهران(ي قديم »ركا«مرمت و احيا گرديد و 

ه وقوع پيوست و كاربرد روشهاي جديد در كشاورزي و باغداري و توزيع زمينهاي پيشرفتهاي اقتصادي چشمگيري ب
اي از شهروندان و روستاييان و انتظامها و مقرراتي كه نسبت به گذشته كمابيش به نفع   آماده براي كشت بين عده

 . بخشي از روستائيان بود، موجب پيشرفت كشاورزي شد
 

 -هاي مهم نظامي   جاده. اي برخوردار شد   راهها از توسعة قابل مالحظهصنعت و تجارت نيز در اثر بهبود وضع
تاسيسات و تجهيزات ضروري براي حركت . تجاري از درياي سرخ تا هند، توسط ايستگاههاي نظامي مراقبت شد
 و نقل و هاي الزم ايجاد شد و سرعت حمل  سپاهيان و كاروانيان، مانند آب انبار و كاروانسراهاي متعدد در فاصله

 . سابقه افزايش يافت  اي بي  ارتباطات به گونه
 

شهرسازي و شهرنشيني در اين دوره تحت تاثير دو عامل عمده، نخست، ضرورت حفظ سرزمينهاي پهناور تحت 
سلطه و نحوة انتظام و ادارة امور كشوري و لشكري، و دوم، توسعة بازرگاني و صنعت، از توسعه و رشد زيادي 

 . برخوردار شد
 

 اجتماعي كشور نسبت به عهد سلوكيان، از آهنگي آهسته و -اما پس از به قدرت رسيدن پارتيان، تحوالت اقتصادي 
مهمترين مسئله در . بنيان اقتصاد كشور نخست بر كشاورزي و سپس بر بازرگاني استوار بود. تدريجي برخوردار شد

حفر . ، فعاليتهايي براي حل مشكل كمبود آب صورت پذيرفتدر اين دوره. زمينة كشاورزي ايران، موضوع آبياري بود
اي بود كه توسط كشاورزان و زمينداران به كار گرفته   برداري از آبهاي زيرزميني، از روشهاي شناخته شده  قنات و بهره

وردار بود كه هاي آبياري مصنوعي براي تامين آب مورد نياز زمينهاي زراعي از چنان اهميتي برخ  ايجاد شبكه. شد  مي
 . دادند  بانيان آن را مورد تحسين قرار مي

 
شدند موقعيت تجاري كشور از   بازرگاني داراي چنان نقش مهمي در اقتصاد پارتها بود كه به هيچ وجه حاضر نمي

رب، پارتيان به موقعيت جغرافيايي ايران و قرار داشتن آن بين شرق و غ. سوي دولتهاي ديگر مورد مخاطره قرار گيرد

كردند تسهيالت الزم براي گسترش بازرگاني را ايجاد كنند، زيرا درآمدهاي حاصل از   به خوبي آگاه بودند و سعي مي
 . رفت  آن، يكي از مهمترين منابع درآمد دولت بشمار مي

 
 به همچنين در مرزها و نقاط مهم، مراكز گمرك احداث شد كه كاالهاي وارداتي و صادراتي را در دفاتر مخصوص

تجارت كاالها و لوازم گران قيمت و زينتي نمايانگر گسترش . كردند  رساندند و عوارض متعارف را دريافت مي  ثبت مي
اي كه در اثر معاشرت با يونانيان، با زندگي لوكس و اشراف   طبقة مرفه ساكن در شهرهاي اين دوره است، طبقه

 .كرد  منشانة آنان آشنا شده بود و از آن تقليد مي
 

هايي كه از آن عهد برجاي مانده است، بتدريج در اواخر دورة پارتها از نفوذ فرهنگ و تمدن يوناني در   اما بر پاية سكه
اقتصاد كشور در عهد ساسانيان بيشتر بر پاية . گيرد  شود و خصوصيات قومي و بومي جاي آن را مي  ايران كاسته مي

ها از پيشرفتهاي ملموسي نسبت   ا صنعت و تجارت نيز در برخي از زمينهكشاورزي استوار بود تا صنعت و تجارت، ام
 . هاي پيش برخوردار شد  به دوره

 
هاي آن از جمله تأثير   اطالعات موجود دربارة كشاورزي ايران در دورة مزبور هنوز در حدي نيست كه بتوان همة جنبه

اي موجود، نظام ماليات اراضي تا زمان خسرو پرويز داراي بر پاية آگاهيه. آن در شهرنشيني را مورد بررسي قرار داد
 . نقايص بسيار بود و موجب فقر و بدبختي مردم بسياري شد

 
. چنين نظامي سبب شد كه پيشنهادات و اصالحات مزدك در زمينة مالكيت از اقبال و توجه عمومي برخوردار شود

 را از دست داده بودند و هم زير فشار مالياتهاي انگيز روستاييان كه هم آزادي نسبي عهد پيش  وضعيت اسف
روزافزون و اجحاف مأموران به تنگ آمده بودند، چنان شد كه خسرو پرويز پس از سركوبي جنبش مزدكيان و قتل 

 . دهها هزار نفر از آنان، ضرورت اصالح نظام مالياتي و اقتصادي كشور را فراموش نكرد
 

براي مثال، برات كه از هزارة . به پيدايش روابط پولي، اعتباري و بانكي منجر شدهاي بازرگاني   وسعت دامنه وحوزه
 . دوم پيش از ميالد شناخته شده بود، در اين زمان در سطحي گسترده به كار گرفته شد

 
همچنين تعداد شركتهاي تجاري رو به افزايش نهاد و تحول مهمي كه در ماهيت آنها رخ داد، تخصصي شدن 

يازيدند، بلكه هر كدام   ا بود، به اين ترتيب كه ديگر مانند سابق، شركتها به تجارت همة كاالها دست نميفعاليت آنه
 . گزيدند  رشته خاصي را بر مي

 
اردشير اول . هاي پيش، تجارت دريايي سهم بيشتري در تجارت كشور برعهده داشت  در دورة ساسانيان برخالف دوره
 ٣٠٩اي از قبايل عرب بحرين در حدود سال   همچنين هنگامي كه عده. داث كردتعدادي بندر در خليج فارس اح

اي از سپاهيان ايراني را در   ميالدي به خليج فارس تجاوز كردند، شاپور دوم به نواحي موردنظر حمله كرد و عده
م به دبيران شكل اي جديد موسو  ه طبقهژشهرنشيني نيز در اين دوره توسعه يافت؛ بوي. جزيرة بحرين مستقر كرد

با آن كه بيشتر شهرهاي . پادشاهان ساساني تعداد بسياري شهر احداث كردند. گرفت كه جايگاهشان در شهرها بود
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احداث شده از نظر اقتصادي وابسته به منطقة اطراف خود بودند، اما گروهي از شهرهاي تجاري و بندري نيازهاي 
 . كردند  خود را از نواحي دور دست تهيه مي

 
ه بود كه اعضاي آن در محله يا كوي خاصي در ژاي داراي صنفي وي  وران در شهرها فعاليت داشتند و هر رشته  پيشه

 . شهر يا جوار آن سكونت داشتند
 
 

 شهر و شهرنشيني پس از اسالم 
 

هيان مسلمان و هايي بودند كه در ابتدا براي استقرار سپا  نخستين شهرهايي كه پس از اسالم احداث شدند، اردوگاه
در اين دو . كوفه و بصره از اين نوع شهرها بودند كه در دهة دوم هجري ساخته شدند. مهاجرين تاسيس شده بودند

 . هايي از ني احداث شد و هر قومي در محلي سكونت گزيد  شهر، ابتدا خانه
 

آنگاه از . يق شدند و از ميان رفتندها دچار حر  سوزي رخ داد و تعدادي از خانه  پس از چندي در شهرهاي مزبور آتش
هاي خشتي را داد و   وي به آنها اجازة احداث خانه. ها را از خشت و گل بسازند  خليفه دوم، عمر اجازه خواستند كه خانه

 . ها را نيز زياد نگيرند  اي با بيش از سه اتاق نسازد و ارتفاع خانه  شرط كرد كه كسي خانه
 

براي احداث مسجد، تيراندازي نيرومند از ميان زمين . ك از دو شهر ساخته شد، مسجد بودنخستين بنايي كه در هر ي
سپس . آنگاه در محل افتادن تيرها، ديوار آن را ساختند. مسجد به سوي هر يك از جهات چهارگانه تيري رها كرد

ة قديمي استفاده كردند و در بناي مسجد از ستونهاي سنگي بناهاي مخروب. بان، سقف و رواق آن ساخته شد  سايه
ها را   اثير، خيابانها را چهل گز، ميان خيابان  بر پاية سخن ابن. المال و داراالماره را بنا كردند  سپس در نزديكي آن، بيت

فضايي نيز براي بازار درنظر گرفته شد . ها را هفت و ميدانها و خيابانهاي عريض را شصت گز قرار دادند  بيست، كوچه
 . گرفت  شد، تا پايان روز آن محل در اختيار او قرار مي  اسبي كه در آغاز روز، زودتر در محلي از آن مستقر ميكه هر ك

 
بناي شهر را . بغداد، يكي از بزرگترين شهرهاي تازه بنياني بود كه نقشة آن به طور كامل از پيش طرح شده بود

اي تعيين محل دقيق شهر، نخست دربارة آب و هواي آن او بر.  هجري آغاز كرد١٤١منصور، خليفة عباسي در سال 
نواحي پرسش و تحقيق كرد و سپس جايي نزديك دجله و فرات را انتخاب كرد كه هم داراي آب و هواي مناسبي 
بود و هم امكان استفاده از دجله و فرات، به عنوان راه آبي وجود داشت؛ ضمن آن كه رودهاي مزبور حفاظتي براي 

نقشة مدور شهر تهيه شد و خطوط . داشتند  هاي ناگهاني مصون نگاه مي  رفتند و آن را در برابر حمله   ميشهر به شمار
 . آن توسط مهندسان بر روي زمين ترسيم گشت و آن را با خاكستر مشخص كردند

 
كاخ و . رسيد  بارويي ستبر به ضخامت پنجاه گز بر پيرامون شهر احداث شد كه ضخامت آن در باال به بيست گز مي

هاي دولتي و محل   المال و محل ديوان خراج و ديوان مهر و ساير اداره  آنگاه بيت. مسجد جامع در ميان شهر بنا شد
عرض راهها و خيابانهاي اصلي را پنجاه ذراع و راههاي فرعي . سپاه در نزديكي مركز شهر و پيرامون آن قرار گرفت

بازاري بزرگ در .  براي هر محله، بازاري كوچك، مسجد و حمام ساخته شد.و گذرها را شانزده ذراع معين كردند

اي از آن به توليد   ميان شهر احداث شد كه در آن اعضاي هر صنف در جايي خاص در كنار يكديگر بودند و هر راسته
 . و فروش نوعي كاال اختصاص داشت

 
 در روزگار ساسانيان و چه بسا پيش از آنان در دوره اين شهر كه. نيشابور، يكي ديگر از شهرهاي مهم اين دوره بود

مسلمانان در سال . ها تا پيش از حمله مغول، پايتخت ناحية ابرشهر بوده است  پارتيان احداث شده بود، در بيشتر دوره
عباس به تدارك نيرو   ابومسلم خراساني در هنگامي كه به طرفداري از بني.  هجري شهر را فتح كردند٣١
ـابور وارد شد و مدتي امارت آنجا را به دست گرفت١٣١داخت، در سال پر  مي  وي در مــدت امارت .  هجري به نيشــ

در اين عهد بر رونق و شكوه . پس از او، طاهريان بر خراسان امارت يافتند. خود، مسجد بزرگي در شهر بنا كرد
ه در عهد ژنيشابور در زمان صفاريان و بوي. ته شدنيشابور افزوده شد و بناهاي متعددي در داخل شهر و حومة آن ساخ

اين شهر در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم، دارالعلم . سامانيان از پيشرفت و توسعة چشمگيري برخوردار شد
خراسان بود و در جهان اسالم از اعتبار و شهرتي علمي برخوردار بود و حداقل، مشخصات بيست مدرسه از 

 .ي مانده استهاي آن برجا  مدرسه
 

عضدالدوله اين شهر را به موازات . شيراز، يكي ديگر از شهرهاي معتبر اين عهد بخصوص در زمان آل بويه بود
 . بغداد، به پايتختي خود برگزيد و در آن بناهاي متعدد و بازار احداث كرد

 
عت ترقي كرد و جزء مهمترين اين شهر در زمان سلجوقيان به سر. اصفهان نيز از ديگر شهرهاي مهم اين عهد بود

ابن حوقل ضمن ستايش از اصفهان در نيمة دوم قرن چهارم هجري و اشاره به . شهرهاي كشور در دورة آنان شد
شد، گفته كه از عراق تا   هاي گوناگون آن كه به ساير نقاط صادر مي  اي، زعفران و ميوه  منسوجات ابريشمي و پنبه

اصفهان، جز ري، وجود نداشته است و باالخره شهرهاي غزنين، بلخ، ري، همدان، خراسان شهري تجاري بزرگتر از 
 . بخارا و يزد نيز از جمله شهرهاي آباد اين عهد بودند

 
ها كه در آغاز تنها   اين ربض. بر پيرامون آنها شد » ربض«توسعة شهرنشيني موجب گسترش حومة شهرها و تكوين 

. شد، بتدريج تكامل يافتند و فضاها و نهادهاي شهري را در خود پديد آوردند  شامل منازل مسكوني مهاجران مي
سپس عالوه . ها جاي داشتند، بتدريج در امتداد جاده و راه اصلي گسترش يافتند  بازارهايي كه نخست در كنار دروازه

روانسراهايي براي فرود كاروانها ها و دكانهايي كه محل عرضه يا توليد و عرضة كاالها بودند، خانبارها و كا  بر حجره
رشد روز افزون جمعيت ساكن در ربض . و استقرار دفترهاي تجاري و اقامت بازرگانان در امتداد بازار شكل گرفتند

سبب شد كه در برخي از شهرها، بخش اصلي و قديمي شهر يعني شارستان از رونق بيفتد و بيشتر نهادهاي 
 . خته شوندحكومتي، اداري و تجاري در ربض سا

 
ه هنگام صدارت خواجه ژعصر آل بويه بخصوص زمان عضدالدوله، و عهد سامانيان و عصر سلجوقيان، بوي

 . الملك، از درخشانترين اعصار اين دوره در توسعه و رونق شهرها بودند  نظام
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احداث شده از نظر اقتصادي وابسته به منطقة اطراف خود بودند، اما گروهي از شهرهاي تجاري و بندري نيازهاي 
 . كردند  خود را از نواحي دور دست تهيه مي

 
ه بود كه اعضاي آن در محله يا كوي خاصي در ژاي داراي صنفي وي  وران در شهرها فعاليت داشتند و هر رشته  پيشه

 . شهر يا جوار آن سكونت داشتند
 
 

 شهر و شهرنشيني پس از اسالم 
 

هيان مسلمان و هايي بودند كه در ابتدا براي استقرار سپا  نخستين شهرهايي كه پس از اسالم احداث شدند، اردوگاه
در اين دو . كوفه و بصره از اين نوع شهرها بودند كه در دهة دوم هجري ساخته شدند. مهاجرين تاسيس شده بودند

 . هايي از ني احداث شد و هر قومي در محلي سكونت گزيد  شهر، ابتدا خانه
 

آنگاه از . يق شدند و از ميان رفتندها دچار حر  سوزي رخ داد و تعدادي از خانه  پس از چندي در شهرهاي مزبور آتش
هاي خشتي را داد و   وي به آنها اجازة احداث خانه. ها را از خشت و گل بسازند  خليفه دوم، عمر اجازه خواستند كه خانه

 . ها را نيز زياد نگيرند  اي با بيش از سه اتاق نسازد و ارتفاع خانه  شرط كرد كه كسي خانه
 

براي احداث مسجد، تيراندازي نيرومند از ميان زمين . ك از دو شهر ساخته شد، مسجد بودنخستين بنايي كه در هر ي
سپس . آنگاه در محل افتادن تيرها، ديوار آن را ساختند. مسجد به سوي هر يك از جهات چهارگانه تيري رها كرد

ة قديمي استفاده كردند و در بناي مسجد از ستونهاي سنگي بناهاي مخروب. بان، سقف و رواق آن ساخته شد  سايه
ها را   اثير، خيابانها را چهل گز، ميان خيابان  بر پاية سخن ابن. المال و داراالماره را بنا كردند  سپس در نزديكي آن، بيت

فضايي نيز براي بازار درنظر گرفته شد . ها را هفت و ميدانها و خيابانهاي عريض را شصت گز قرار دادند  بيست، كوچه
 . گرفت  شد، تا پايان روز آن محل در اختيار او قرار مي  اسبي كه در آغاز روز، زودتر در محلي از آن مستقر ميكه هر ك

 
بناي شهر را . بغداد، يكي از بزرگترين شهرهاي تازه بنياني بود كه نقشة آن به طور كامل از پيش طرح شده بود

اي تعيين محل دقيق شهر، نخست دربارة آب و هواي آن او بر.  هجري آغاز كرد١٤١منصور، خليفة عباسي در سال 
نواحي پرسش و تحقيق كرد و سپس جايي نزديك دجله و فرات را انتخاب كرد كه هم داراي آب و هواي مناسبي 
بود و هم امكان استفاده از دجله و فرات، به عنوان راه آبي وجود داشت؛ ضمن آن كه رودهاي مزبور حفاظتي براي 

نقشة مدور شهر تهيه شد و خطوط . داشتند  هاي ناگهاني مصون نگاه مي  رفتند و آن را در برابر حمله   ميشهر به شمار
 . آن توسط مهندسان بر روي زمين ترسيم گشت و آن را با خاكستر مشخص كردند

 
كاخ و . رسيد  بارويي ستبر به ضخامت پنجاه گز بر پيرامون شهر احداث شد كه ضخامت آن در باال به بيست گز مي

هاي دولتي و محل   المال و محل ديوان خراج و ديوان مهر و ساير اداره  آنگاه بيت. مسجد جامع در ميان شهر بنا شد
عرض راهها و خيابانهاي اصلي را پنجاه ذراع و راههاي فرعي . سپاه در نزديكي مركز شهر و پيرامون آن قرار گرفت

بازاري بزرگ در .  براي هر محله، بازاري كوچك، مسجد و حمام ساخته شد.و گذرها را شانزده ذراع معين كردند

اي از آن به توليد   ميان شهر احداث شد كه در آن اعضاي هر صنف در جايي خاص در كنار يكديگر بودند و هر راسته
 . و فروش نوعي كاال اختصاص داشت

 
 در روزگار ساسانيان و چه بسا پيش از آنان در دوره اين شهر كه. نيشابور، يكي ديگر از شهرهاي مهم اين دوره بود

مسلمانان در سال . ها تا پيش از حمله مغول، پايتخت ناحية ابرشهر بوده است  پارتيان احداث شده بود، در بيشتر دوره
عباس به تدارك نيرو   ابومسلم خراساني در هنگامي كه به طرفداري از بني.  هجري شهر را فتح كردند٣١
ـابور وارد شد و مدتي امارت آنجا را به دست گرفت١٣١داخت، در سال پر  مي  وي در مــدت امارت .  هجري به نيشــ

در اين عهد بر رونق و شكوه . پس از او، طاهريان بر خراسان امارت يافتند. خود، مسجد بزرگي در شهر بنا كرد
ه در عهد ژنيشابور در زمان صفاريان و بوي. ته شدنيشابور افزوده شد و بناهاي متعددي در داخل شهر و حومة آن ساخ

اين شهر در قرن چهارم و نيمة اول قرن پنجم، دارالعلم . سامانيان از پيشرفت و توسعة چشمگيري برخوردار شد
خراسان بود و در جهان اسالم از اعتبار و شهرتي علمي برخوردار بود و حداقل، مشخصات بيست مدرسه از 

 .ي مانده استهاي آن برجا  مدرسه
 

عضدالدوله اين شهر را به موازات . شيراز، يكي ديگر از شهرهاي معتبر اين عهد بخصوص در زمان آل بويه بود
 . بغداد، به پايتختي خود برگزيد و در آن بناهاي متعدد و بازار احداث كرد

 
عت ترقي كرد و جزء مهمترين اين شهر در زمان سلجوقيان به سر. اصفهان نيز از ديگر شهرهاي مهم اين عهد بود

ابن حوقل ضمن ستايش از اصفهان در نيمة دوم قرن چهارم هجري و اشاره به . شهرهاي كشور در دورة آنان شد
شد، گفته كه از عراق تا   هاي گوناگون آن كه به ساير نقاط صادر مي  اي، زعفران و ميوه  منسوجات ابريشمي و پنبه

اصفهان، جز ري، وجود نداشته است و باالخره شهرهاي غزنين، بلخ، ري، همدان، خراسان شهري تجاري بزرگتر از 
 . بخارا و يزد نيز از جمله شهرهاي آباد اين عهد بودند

 
ها كه در آغاز تنها   اين ربض. بر پيرامون آنها شد » ربض«توسعة شهرنشيني موجب گسترش حومة شهرها و تكوين 

. شد، بتدريج تكامل يافتند و فضاها و نهادهاي شهري را در خود پديد آوردند  شامل منازل مسكوني مهاجران مي
سپس عالوه . ها جاي داشتند، بتدريج در امتداد جاده و راه اصلي گسترش يافتند  بازارهايي كه نخست در كنار دروازه

روانسراهايي براي فرود كاروانها ها و دكانهايي كه محل عرضه يا توليد و عرضة كاالها بودند، خانبارها و كا  بر حجره
رشد روز افزون جمعيت ساكن در ربض . و استقرار دفترهاي تجاري و اقامت بازرگانان در امتداد بازار شكل گرفتند

سبب شد كه در برخي از شهرها، بخش اصلي و قديمي شهر يعني شارستان از رونق بيفتد و بيشتر نهادهاي 
 . خته شوندحكومتي، اداري و تجاري در ربض سا

 
ه هنگام صدارت خواجه ژعصر آل بويه بخصوص زمان عضدالدوله، و عهد سامانيان و عصر سلجوقيان، بوي
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، مسجد جامع و در هر شهر عالوه بر بازار. كردند  شهروندان در واحدهايي متشكل موسوم به محله زندگي مي
ها و شهرهاي بزرگ،   در دارالملك. مسجدهاي محلي و به تعداد كافي حمام و ديگر تجهيزات شهري وجود داشت

 . شد  المنفعه از جمله مدرسه و رباط توسط امرا و اعيان محلي ساخته مي  تعداد  زيادي بناهاي عام
 

يست و بيشتر مورخان و سياحان در گزارشهاي خود از جمعيت شهرهاي اين عهد اطالعات دقيق و روشني در دست ن
كرده   ناصر خسرو قبادياني كه در گزارشهاي خود جانب درستي و صداقت را همواره رعايت مي. اند  گويي كرده  گزافه

گويد كه در آنجا بيست   است، دربارة جمعيت شهر ارجان، كه شهري متوسط در فارس و نزديك خوزستان بود، مي
با توجه . جمعيت بلخ نيز در آغاز قرن هفتم هجري در حدود دويست هزار نفر برآورد شده است. اكن بودندهزار فرد س

توان حدس زد كه   اند، مي  به گزارش مورخاني كه در مورد كشتار ناشي از حملة مغول در شهرهاي بزرگ سخن گفته
 . ده استرسي  جمعيت شهرهاي بزرگ و درجة اول به بيش از نيم ميليون نفر مي

پس از يورش مغول، برخي از جانشينان چنگيز پس از آن كه شيوة چادرنشيني را بتدريج كنار نهادند و با فرهنگ 
غني و برتر ملتهاي مغلوب آشنا شدند و در شهرها جاي گرفتند، به فكر جبران بخشي از خرابيهاي حاصل از يورش 

زسازي بعضي از شهرهاي ويران شده مانند بخارا، هرات، گنجه، اوكتاي فرماني مبني بر عمارت و با. چنگيز افتادند
 هم در منصب حكومت -الدين محمد جويني وزير    برادر شمس-ترمذ و نيشابور را صادر كرد و عطاملك جويني 

بغداد و عراق، بازسازي و عمران شهر بغداد را برعهده گرفت؛ اما عموم اقدامات انجام شده تا پيش از عهد غازان 
هاي مردم و فقدان قوانين و مقررات كافي براي رونق زندگي شهري و   ان به سبب عدم اتكا به نيروها و سرمايهخ

فعاليتهاي اقتصادي، نتوانست تاثير رضايت بخشي بر شهرها و اقتصاد كشور بر جاي گذارد و خسارتها و زيانهاي 
 ويران شدن شهر ديگري تمام شد، زيرا روش حتي گاه عمارت و آباداني شهري به بهاي. پيشين را جبران كند

اي از اهالي يك يا چند شهر را به زور   هاي شهري چنين بود كه عده  معمول مغول در بناي ساختمانها و مجموعه
اي موجب ركود و انحطاط حيات اجتماعي در شهر ديگري   بردند و به اين ترتيب آبادي شهر يا ناحيه  براي بيگاري مي

 . شد  مي
 
هرهاي نواحي فارس وكرمان مورد حمله سپاه مغول واقع نشد و در شهرهاي بزرگ اين نواحي مانند شيراز، تحت ش

 مدرسة مذهبي كه از آغاز ٣١حداقل، مشخصات . حكومت اتابكان فارس، زندگي كمابيش به روال معمول ادامه يافت
 رونق و اعتالي شهرنشيني در آن بود، موجود اي از  حملة مغول تا قرن دهم هجري در اين شهر احداث شد و نشانه

 . است
 

برخي از حكام و امراي . كرمان نيز تحت حكومت قراختائيان و آل مظفر از ويراني ناشي از يورش مغول مصون ماند
قراختايي در كرمان، عمارتها و كاريزهايي احداث كردند كه منجر به افزايش ارزش زمين و سهام آب شد و اين 

امراي آل مظفر و تيموري و به تبع آنها، اعيان و بزرگان محلي، در شهر يزد نيز تعداد . سابقه بود  ه بيافزايش گا
 .  مدرسه در اين دوره در شهر يزد احداث شد٢٩حداقل تعداد . زيادي بنا و مجموعة شهري ساختند

 
ي كه در زمان او انجام شد، بسياري در اثر اصالحات. اما نخستين فعاليت موثر شهرسازي در عهد غازان خان آغاز شد

الدين، در   به ادعاي خواجه رشيد. از شهرها آباد شدند و قيمت زمين ترقي كرد و بهاي خانه ده برابر افزايش يافت
. در اين دوره تبريز كه دارالملك ايران بود نيز گسترش يافت. شد  بعضي از شهرها ساليانه بيش از هزارخانه ساخته مي

همچنين چهار بازار و حمام در آن بنا شد و . رد شهر كشيده شد و باغها و بخشي از حومه را در بر گرفتبارويي برگ
مقرر شد كه بازرگانان نخست در كاروانسراهاي مزبور فرود آيند و كاالهاي آنان بازرسي شود، سپس به گرمابه روند 

او . تعدادي از شهرها و آباديهاي كشور شداما يورش تيمور سبب خرابي و سقوط . و آنگاه به شهر وارد شوند
فرستاد   صنعتگران و نيروهاي متخصص نواحي فتح شده و شهرهاي صنعتي و بازرگاني را به اجبار به ماوراءالنهر مي

تيمور هزينه و . تا در آنجا به كار اشتغال ورزند و زمينة پيشرفت صنعتي و آبادي شهرها و نواحي آنجا فراهم شود
 . ري صرف آبادي و رونق ماوراءالنهر كردنيروي بسيا

 
ماموران و سفيران تيمور بر . در شهرهاي ايران در دورة تيموريان، هيچ گونه امنيت قضايي و اجتماعي وجود نداشت

پس از مرگ تيمور، فرزندش . كردند و كسي جرات اعتراض نداشت  اندازي مي  جان و مال و ناموس مردم دست
وي سياست كشور گشايانة پدر را رها كرد و اصالحاتي در زمينة امور مالياتي و كشاورزي . شاهرخ به قدرت رسيد

  سالة فرمانروايي او، امكان آبادي برخي از شهرها و رونق بازرگاني را فراهم ٤٣آرامش نسبـــــي در عهد . پديد آورد
يان مغول ويران شده بود، اقداماتي  سال پس از آن كه شهر مرو به دست سپاه١٩٤ هجري، يعني ٨١٢در سال . آورد

نخست، براي تامين آب شهر كه به نهر مرغاب متكي بود، به . عمراني براي بازسازي و احياي شهر صورت گرفت
اي مسجد، بازار، حمام،   سپس تعداد قابل مالحظه. اليروبي و بهسازي شهر و احداث بند بر روي آن اقدام كردند

از جمله سراسر بازارها را كه . در شهر هرات نيز اقدامات مفيدي صورت پذيرفت. ختندسا» بقاع خير«مدرسه و ديگر 
 . پيش از آن سرپوشيده نبود، سقف زدند و آن را استوار ساختند

 
ايجاد وحدت سياسي و اداري كشور توسط فرمانروايان سلسلة صفوي نيز يكي از عوامل و شرايط زمينة گسترش 

كاهش جنگها و درگيريهاي داخلي و آرامش نسبي در زمان .  كشاورزي را فراهم كردبازرگاني و پيشرفت صنايع و
 نظامي، و خصال -توانست سبب رونق اقتصادي كشور شود، اما غارتگري ماموران اداري   شاه طهماسب اول مي

ترين فعاليتها در ترين و موثر  شد؛ و باالخره گسترده  زشت و ناپسند شاه طهماسب مانع هرگونه پيشرفت و اصالح مي
تا آغاز ) ٩٩٦-١٠٣٨(زمينة توسعه و عمران شهرها و افزايش چشمگير شهرنشيني از عهد حكومت شاه عباس اول 

ه اصفهان، تبريز، قزوين، شيراز و ژدر اين مدت بسياري از شهرها، بوي. انجام شد) ١٠٧٧(فرمانروايي شاه سليمان 
 . مشهد توسعه يافتند

 
 هجري ميدان ١٠١١شاه عباس در سال . صفويه از بزرگترين و مهمترين شهرهاي كشور بودشهر اصفهان در دورة 

نقش جهان و مسجد جامعي در ضلع جنوبي ميدان، دولتخانه و مسجدي روبروي آن و بازار و بناهاي ديگري در 
اي مهاجران پس از مدت اندكي، جمعيت اصفهان افزايش يافت و فضاهاي مسكوني موجود بر. اطراف آن بنا كرد

سپس بعد از مدتي به سبب كمبود . آباد را احداث كرد  آنگاه شاه عباس محلة عباس. كرد  تازه وارد كفايت نمي
كه مدت شش سال در زمان سلطنت » شاردن«. آباد عمارت كرد  فضاهاي مسكوني، شهرك جديدي موسوم به فرح

هر به خوبي آشنا بود، تعداد برخي از بناهاي عمومي شاه عباس دوم در اصفهان اقامت كرده بود و با همه نقاط ش
 كاروانسرا، ١٨ مدرسه، ٤٨ مسجد، ١٦٢: شهر را بر پاية يادداشتهايي كه فراهم آورده بود، چنين گزارش داده است

اين شهر در اثر حملة افغانان جمعيت خود را از دست داد و به ويراني افتاد، چنان كه در .  قبرستان١٢ حمام و ٢٧٣
اما با وجود آن كه . گاه شهر به وضع سابق خود بازنگشت  ورة نادر شاه و قاجاريه نيز خرابيها جبران نشد و هيچد
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، مسجد جامع و در هر شهر عالوه بر بازار. كردند  شهروندان در واحدهايي متشكل موسوم به محله زندگي مي
ها و شهرهاي بزرگ،   در دارالملك. مسجدهاي محلي و به تعداد كافي حمام و ديگر تجهيزات شهري وجود داشت

 . شد  المنفعه از جمله مدرسه و رباط توسط امرا و اعيان محلي ساخته مي  تعداد  زيادي بناهاي عام
 

يست و بيشتر مورخان و سياحان در گزارشهاي خود از جمعيت شهرهاي اين عهد اطالعات دقيق و روشني در دست ن
كرده   ناصر خسرو قبادياني كه در گزارشهاي خود جانب درستي و صداقت را همواره رعايت مي. اند  گويي كرده  گزافه

گويد كه در آنجا بيست   است، دربارة جمعيت شهر ارجان، كه شهري متوسط در فارس و نزديك خوزستان بود، مي
با توجه . جمعيت بلخ نيز در آغاز قرن هفتم هجري در حدود دويست هزار نفر برآورد شده است. اكن بودندهزار فرد س

توان حدس زد كه   اند، مي  به گزارش مورخاني كه در مورد كشتار ناشي از حملة مغول در شهرهاي بزرگ سخن گفته
 . ده استرسي  جمعيت شهرهاي بزرگ و درجة اول به بيش از نيم ميليون نفر مي

پس از يورش مغول، برخي از جانشينان چنگيز پس از آن كه شيوة چادرنشيني را بتدريج كنار نهادند و با فرهنگ 
غني و برتر ملتهاي مغلوب آشنا شدند و در شهرها جاي گرفتند، به فكر جبران بخشي از خرابيهاي حاصل از يورش 

زسازي بعضي از شهرهاي ويران شده مانند بخارا، هرات، گنجه، اوكتاي فرماني مبني بر عمارت و با. چنگيز افتادند
 هم در منصب حكومت -الدين محمد جويني وزير    برادر شمس-ترمذ و نيشابور را صادر كرد و عطاملك جويني 

بغداد و عراق، بازسازي و عمران شهر بغداد را برعهده گرفت؛ اما عموم اقدامات انجام شده تا پيش از عهد غازان 
هاي مردم و فقدان قوانين و مقررات كافي براي رونق زندگي شهري و   ان به سبب عدم اتكا به نيروها و سرمايهخ

فعاليتهاي اقتصادي، نتوانست تاثير رضايت بخشي بر شهرها و اقتصاد كشور بر جاي گذارد و خسارتها و زيانهاي 
 ويران شدن شهر ديگري تمام شد، زيرا روش حتي گاه عمارت و آباداني شهري به بهاي. پيشين را جبران كند

اي از اهالي يك يا چند شهر را به زور   هاي شهري چنين بود كه عده  معمول مغول در بناي ساختمانها و مجموعه
اي موجب ركود و انحطاط حيات اجتماعي در شهر ديگري   بردند و به اين ترتيب آبادي شهر يا ناحيه  براي بيگاري مي

 . شد  مي
 
هرهاي نواحي فارس وكرمان مورد حمله سپاه مغول واقع نشد و در شهرهاي بزرگ اين نواحي مانند شيراز، تحت ش

 مدرسة مذهبي كه از آغاز ٣١حداقل، مشخصات . حكومت اتابكان فارس، زندگي كمابيش به روال معمول ادامه يافت
 رونق و اعتالي شهرنشيني در آن بود، موجود اي از  حملة مغول تا قرن دهم هجري در اين شهر احداث شد و نشانه

 . است
 

برخي از حكام و امراي . كرمان نيز تحت حكومت قراختائيان و آل مظفر از ويراني ناشي از يورش مغول مصون ماند
قراختايي در كرمان، عمارتها و كاريزهايي احداث كردند كه منجر به افزايش ارزش زمين و سهام آب شد و اين 

امراي آل مظفر و تيموري و به تبع آنها، اعيان و بزرگان محلي، در شهر يزد نيز تعداد . سابقه بود  ه بيافزايش گا
 .  مدرسه در اين دوره در شهر يزد احداث شد٢٩حداقل تعداد . زيادي بنا و مجموعة شهري ساختند

 
ي كه در زمان او انجام شد، بسياري در اثر اصالحات. اما نخستين فعاليت موثر شهرسازي در عهد غازان خان آغاز شد

الدين، در   به ادعاي خواجه رشيد. از شهرها آباد شدند و قيمت زمين ترقي كرد و بهاي خانه ده برابر افزايش يافت
. در اين دوره تبريز كه دارالملك ايران بود نيز گسترش يافت. شد  بعضي از شهرها ساليانه بيش از هزارخانه ساخته مي

همچنين چهار بازار و حمام در آن بنا شد و . رد شهر كشيده شد و باغها و بخشي از حومه را در بر گرفتبارويي برگ
مقرر شد كه بازرگانان نخست در كاروانسراهاي مزبور فرود آيند و كاالهاي آنان بازرسي شود، سپس به گرمابه روند 

او . تعدادي از شهرها و آباديهاي كشور شداما يورش تيمور سبب خرابي و سقوط . و آنگاه به شهر وارد شوند
فرستاد   صنعتگران و نيروهاي متخصص نواحي فتح شده و شهرهاي صنعتي و بازرگاني را به اجبار به ماوراءالنهر مي

تيمور هزينه و . تا در آنجا به كار اشتغال ورزند و زمينة پيشرفت صنعتي و آبادي شهرها و نواحي آنجا فراهم شود
 . ري صرف آبادي و رونق ماوراءالنهر كردنيروي بسيا

 
ماموران و سفيران تيمور بر . در شهرهاي ايران در دورة تيموريان، هيچ گونه امنيت قضايي و اجتماعي وجود نداشت

پس از مرگ تيمور، فرزندش . كردند و كسي جرات اعتراض نداشت  اندازي مي  جان و مال و ناموس مردم دست
وي سياست كشور گشايانة پدر را رها كرد و اصالحاتي در زمينة امور مالياتي و كشاورزي . شاهرخ به قدرت رسيد

  سالة فرمانروايي او، امكان آبادي برخي از شهرها و رونق بازرگاني را فراهم ٤٣آرامش نسبـــــي در عهد . پديد آورد
يان مغول ويران شده بود، اقداماتي  سال پس از آن كه شهر مرو به دست سپاه١٩٤ هجري، يعني ٨١٢در سال . آورد

نخست، براي تامين آب شهر كه به نهر مرغاب متكي بود، به . عمراني براي بازسازي و احياي شهر صورت گرفت
اي مسجد، بازار، حمام،   سپس تعداد قابل مالحظه. اليروبي و بهسازي شهر و احداث بند بر روي آن اقدام كردند

از جمله سراسر بازارها را كه . در شهر هرات نيز اقدامات مفيدي صورت پذيرفت. ختندسا» بقاع خير«مدرسه و ديگر 
 . پيش از آن سرپوشيده نبود، سقف زدند و آن را استوار ساختند

 
ايجاد وحدت سياسي و اداري كشور توسط فرمانروايان سلسلة صفوي نيز يكي از عوامل و شرايط زمينة گسترش 

كاهش جنگها و درگيريهاي داخلي و آرامش نسبي در زمان .  كشاورزي را فراهم كردبازرگاني و پيشرفت صنايع و
 نظامي، و خصال -توانست سبب رونق اقتصادي كشور شود، اما غارتگري ماموران اداري   شاه طهماسب اول مي

ترين فعاليتها در ترين و موثر  شد؛ و باالخره گسترده  زشت و ناپسند شاه طهماسب مانع هرگونه پيشرفت و اصالح مي
تا آغاز ) ٩٩٦-١٠٣٨(زمينة توسعه و عمران شهرها و افزايش چشمگير شهرنشيني از عهد حكومت شاه عباس اول 

ه اصفهان، تبريز، قزوين، شيراز و ژدر اين مدت بسياري از شهرها، بوي. انجام شد) ١٠٧٧(فرمانروايي شاه سليمان 
 . مشهد توسعه يافتند

 
 هجري ميدان ١٠١١شاه عباس در سال . صفويه از بزرگترين و مهمترين شهرهاي كشور بودشهر اصفهان در دورة 

نقش جهان و مسجد جامعي در ضلع جنوبي ميدان، دولتخانه و مسجدي روبروي آن و بازار و بناهاي ديگري در 
اي مهاجران پس از مدت اندكي، جمعيت اصفهان افزايش يافت و فضاهاي مسكوني موجود بر. اطراف آن بنا كرد

سپس بعد از مدتي به سبب كمبود . آباد را احداث كرد  آنگاه شاه عباس محلة عباس. كرد  تازه وارد كفايت نمي
كه مدت شش سال در زمان سلطنت » شاردن«. آباد عمارت كرد  فضاهاي مسكوني، شهرك جديدي موسوم به فرح

هر به خوبي آشنا بود، تعداد برخي از بناهاي عمومي شاه عباس دوم در اصفهان اقامت كرده بود و با همه نقاط ش
 كاروانسرا، ١٨ مدرسه، ٤٨ مسجد، ١٦٢: شهر را بر پاية يادداشتهايي كه فراهم آورده بود، چنين گزارش داده است

اين شهر در اثر حملة افغانان جمعيت خود را از دست داد و به ويراني افتاد، چنان كه در .  قبرستان١٢ حمام و ٢٧٣
اما با وجود آن كه . گاه شهر به وضع سابق خود بازنگشت  ورة نادر شاه و قاجاريه نيز خرابيها جبران نشد و هيچد
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اصفهان در دورة قاجاريه نيز مورد توجه قرار نگرفت و خرابيهاي آن آباد نشد و حتي خيابانها و مجاري آب شهر نيز 
 . رفت  شور به شمار ميدر شرف انهدام قرار داشت، هنوز از بهترين شهرهاي ك

 
تبريز نيز در اين دوره دومين شهر و از مهمترين مراكز تجاري كشور بود و كاالهاي سراسر كشور براي ارسال به 

اين شهر در زمان . شيراز نيز يكي ديگر از شهرهاي مهم در اين دوران بود. شد  تركيه و سراسر اروپا به آنجا وارد مي
امامقلي خان، حاكم فارس به پيروي از كارهاي عمراني شاه عباس، در شيراز . رار گرفتشاه عباس اول مورد توجه ق

او به تقليد از چهار باغ اصفهان، در بخشي از دو . عمارتهايي از  جمله مدرسة خان و كاخي در ميان شهر احداث كرد
 پس از آن كه در زمان حملة اين شهر. سوي جادة اصفهان درختان سرو كاشت و ديوارها و سايبانهايي عمارت كرد

او هزينه و نيروي زيادي . افغانها خسارت ديد، در زمان فرمانروايي كريم خان زند به عنوان پايتخت كشور انتخاب شد
وي اعيان و بزرگان شهرهاي . براي آباداني شهر به كار گرفت، و بناهايي مانند بازار، مسجد، ارگ و حمام بنا كرد

 . ت كرد تا ضمن به كار انداختن سرماية خود در آن شهر، خانه و عمارتهاي عمومي بنا كنندديگر را به شيراز دعو
 فرمان داد تا بارويي به گرد شهـر بسازند و به ٩٦١وي در سال . تهران از زمان شاه طهماسب مورد توجه قرار گرفت

 چهار دروازه ساختند و بر پيرامون بارو، براي شهر،.  برج براي بارو درنظر گرفته شود١١٤هاي قران كريم،   عدد سوره
 . يك سوم سطح درون بارو به منازل مسكوني و دو سوم آن به باغ اختصاص داشت. خندقي حفر كردند

 
 به - محل اسكان ايل و هم پيمانان او -آقا محمدخان قاجار تهران را به سبب نزديكي به استرآباد و مازندران 

در زمان فتحعليشاه، شهر گسترش . اند   در اين عهد نزديك به پانزده هزار نفر دانستهجمعيت شهر را. پايتختي برگزيد
تهران در زمان . آيند  زار از بناهاي اين زمان به شمار مي  يافت كه مسجد شاه، باغشاه، قصر قاجار و قصر الله

خندق و .  ديگر توسعه يافت ذرع از سه طرف١٠٠٠ ذرع از سوي دروازه شميران و ١٨٠٠ناصرالدين شاه به اندازة 
.  دروازه قرار دادند١٢باروي شهر را به تقليد از شهر پاريس، به شكلي نزديك به هشت ضعلي ساختند و براي شهر، 

هاي تنگ و آلوده و مجراهاي نيمه سرپوشيده و   فقدان بناهاي عمومي عظيم و عمارتهاي باشكوه، راهها و كوچه
 . اند  اند كه سياحان به آن اشاره كرده  از نكاتي بودهآلودة آب و ديگر نقايص تهران، 

 
 گيهاي كالبدي شهرهاي ايرانژوي
 

يابي عناصر و بخشهاي مهم شهر و رابطة آنها با يكديگر، تحت تاثير عوامل متعددي مانند   گيري و مكان  نحوة شكل
اي فضايي و رابطة آن با ساير عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، اداري، نظامي و همچنين خصوصيات و نيازه

ساخت هر شهر از يك سو نمايانگر هماهنگي فضاي كالبدي شهر با شرايط و عوامل مزبور . فعاليتها قرار داشته است
نحوة توزيع فضايي فعاليتها و عناصر كالبدي در . و از سوي ديگر گوياي چگونگي جريان فعاليتهاي اصلي شهر است

هاي فردي، خانوادگي و جمعي و از جمله در زمينة سهولت   ت شهري در همة عرصهحد امكان در جهت تسهيل حيا
چگونگي توزيع فضايي فعاليتها و عناصر . گيرد  جريان ارتباطات، جريان پول و كاال، انتقال اطالعات و غيره شكل مي

، بلكه بايد امكانات و هاي آني شهروندان باشد  كالبدي در حالت مطلوب، نبايد تنها پاسخگوي نيازها و خواسته
 . آيند را نيز داشته باشد  هاي نويني كه در اثر توسعة شهر پديد مي  هاي كافي براي تامين نيازها و خواسته  زمينه

 

اي    در نقطهژكهند. ، شارستان و ربض تشكيل شده بودندژاغلب شهرهاي بزرگ ايران از سه بخش موسوم به كهند
گرفت و    مناسبي برخوردار بود قرار داشت؛ سپس شارستان در پيرامون آن شكل مياز شهر كه از موقعيت دفاعي

توسعه و رونق ربض در برخي از شهرها موجب ادغام و يكپارچگي شارستان و . گرفت  ربض نيز گرد آن جاي مي
ومة شهر هاي ح  همچنين توسعة ربض در معدودي از شهرها منجر به اتصال آن به ديه. شد  ربض در يكديگر مي

در شهرهاي . توانست متفاوت باشد  نسبت به شارستان و ربض در شهرهاي مختلف مي) ارگ (ژموقعيت كهند. شد  مي
هايي كه در راههاي بازرگاني قرار داشتند، شروع    بازرگاني، بازار از ابتداي مهمترين دروازه و يا دروازه-توليدي 

هر منجر به توسعة فضاي كالبدي بازار در امتداد راه يا راههاي گسترش ش. رفت  شد و تا مركز شهر پيش مي  مي
 . شد  اصلي مي

 
همچنين . عموم عناصر و فضاهاي اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و خدماتي مهم شهري در امتداد بازار جاي داشتند

در هنگام توسعة . ندهاي اصلي و فرعي با بازار ارتباط داشت  هاي شهر، توسط راسته  هاي خدماتي محله  عموم هسته
بازار، عناصر تازه و ضروري عالوه بر جاي گرفتن در بخشهـــــاي جديد بازار، در صورت لزوم در مجاور 

در اين صورت، بخشي از فضاي مجاور بدنة بازار با تغيير عملكرد، به فعاليتها و . شدند  قديمي نيز واقع مي بخشهــاي
 .يافت  كاركردهاي جديد اختصاص مي

 
در اين شهرها، بازار . كرد  خت خطي اغلب شهرهاي ايران به سادگي امكان توسعة تدريجي شهر را فراهم ميسا

يافت و ضمن تامين   شد كه همزمان با توسعة شهر گسترش مي  مهمترين محور خدماتي و ارتباطي محسوب مي
ها و قراي بزرگي كه در جهت تبديل هستة خدماتي آبادي. داد  ارتباط و خدمات شهري، جهت گسترش را نيز شكل مي

هاي ارتباطي و خدماتي، بتدريج تبديل به   يافتند، براي پاسخگويي به نيازها و خواسته  شدن به شهر توسعه مي
 . شد  محورهاي بازار گونه مي

 
فتند و پس از قرن چهاردهم و در پي احداث خيابان در شهرها، مراكز تجاري در پياده روهاي كنار خيابان جاي گر

در اين دوره، احداث و استقرار مراكز دولتي در بخشهاي نوساز و نواحي . بتدريج نقش بازار در حيات شهر تضعيف شد
نقش عناصر مذهبي در فضاي كالبدي شهر تضعيف شد، . مناسب، منجر به تجزية شهر به بخشهايي طبقاتي شد

 فضاهاي آموزشي، خدماتي و عمومي الزم گسترش اي در هم شكست و فضاهاي مسكوني بدون توجه به  نظام محله
ريزان، منجر به تكوين شهرهايي شد كه عدم   و باالخره سرعت تحوالت و عدم كارآيي و كفايت برنامه... يافتند

هاي حيات اجتماعي به اثبات   هاي شهروندان در بيشتر عرصه  توانايي خود را در تامين اغلب نيازها و خواسته
 . اند  رسانده

 
 مدينة فاضلة فارابي 

 
اند و تاريخ بر بارز بودن و ممتاز بودن   در ميان انديشمنداني كه از شهر، جامعة شهري و شهر آرماني سخن گفته

افكارشان مهر تاييد نهاده و هر يك از آنان را در موضعي متفاوت قرار داده و هر كدام را داراي هويتي خاص شناخته 
او در ميان انديشمنداني كه از افالطون تا اواخر قرن گذشتة ميالدي به جامعة : اي دارد  هژاست، فارابي موقعيت وي

گيهاي ژاي بالفصل و مستقيماً به وي  اند، از اين لحاظ كه به گونه  شهري پرداخته و طرحي براي آن در افكنده
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اصفهان در دورة قاجاريه نيز مورد توجه قرار نگرفت و خرابيهاي آن آباد نشد و حتي خيابانها و مجاري آب شهر نيز 
 . رفت  شور به شمار ميدر شرف انهدام قرار داشت، هنوز از بهترين شهرهاي ك

 
تبريز نيز در اين دوره دومين شهر و از مهمترين مراكز تجاري كشور بود و كاالهاي سراسر كشور براي ارسال به 

اين شهر در زمان . شيراز نيز يكي ديگر از شهرهاي مهم در اين دوران بود. شد  تركيه و سراسر اروپا به آنجا وارد مي
امامقلي خان، حاكم فارس به پيروي از كارهاي عمراني شاه عباس، در شيراز . رار گرفتشاه عباس اول مورد توجه ق

او به تقليد از چهار باغ اصفهان، در بخشي از دو . عمارتهايي از  جمله مدرسة خان و كاخي در ميان شهر احداث كرد
 پس از آن كه در زمان حملة اين شهر. سوي جادة اصفهان درختان سرو كاشت و ديوارها و سايبانهايي عمارت كرد

او هزينه و نيروي زيادي . افغانها خسارت ديد، در زمان فرمانروايي كريم خان زند به عنوان پايتخت كشور انتخاب شد
وي اعيان و بزرگان شهرهاي . براي آباداني شهر به كار گرفت، و بناهايي مانند بازار، مسجد، ارگ و حمام بنا كرد

 . ت كرد تا ضمن به كار انداختن سرماية خود در آن شهر، خانه و عمارتهاي عمومي بنا كنندديگر را به شيراز دعو
 فرمان داد تا بارويي به گرد شهـر بسازند و به ٩٦١وي در سال . تهران از زمان شاه طهماسب مورد توجه قرار گرفت

 چهار دروازه ساختند و بر پيرامون بارو، براي شهر،.  برج براي بارو درنظر گرفته شود١١٤هاي قران كريم،   عدد سوره
 . يك سوم سطح درون بارو به منازل مسكوني و دو سوم آن به باغ اختصاص داشت. خندقي حفر كردند

 
 به - محل اسكان ايل و هم پيمانان او -آقا محمدخان قاجار تهران را به سبب نزديكي به استرآباد و مازندران 

در زمان فتحعليشاه، شهر گسترش . اند   در اين عهد نزديك به پانزده هزار نفر دانستهجمعيت شهر را. پايتختي برگزيد
تهران در زمان . آيند  زار از بناهاي اين زمان به شمار مي  يافت كه مسجد شاه، باغشاه، قصر قاجار و قصر الله

خندق و .  ديگر توسعه يافت ذرع از سه طرف١٠٠٠ ذرع از سوي دروازه شميران و ١٨٠٠ناصرالدين شاه به اندازة 
.  دروازه قرار دادند١٢باروي شهر را به تقليد از شهر پاريس، به شكلي نزديك به هشت ضعلي ساختند و براي شهر، 

هاي تنگ و آلوده و مجراهاي نيمه سرپوشيده و   فقدان بناهاي عمومي عظيم و عمارتهاي باشكوه، راهها و كوچه
 . اند  اند كه سياحان به آن اشاره كرده  از نكاتي بودهآلودة آب و ديگر نقايص تهران، 

 
 گيهاي كالبدي شهرهاي ايرانژوي
 

يابي عناصر و بخشهاي مهم شهر و رابطة آنها با يكديگر، تحت تاثير عوامل متعددي مانند   گيري و مكان  نحوة شكل
اي فضايي و رابطة آن با ساير عوامل طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، اداري، نظامي و همچنين خصوصيات و نيازه

ساخت هر شهر از يك سو نمايانگر هماهنگي فضاي كالبدي شهر با شرايط و عوامل مزبور . فعاليتها قرار داشته است
نحوة توزيع فضايي فعاليتها و عناصر كالبدي در . و از سوي ديگر گوياي چگونگي جريان فعاليتهاي اصلي شهر است

هاي فردي، خانوادگي و جمعي و از جمله در زمينة سهولت   ت شهري در همة عرصهحد امكان در جهت تسهيل حيا
چگونگي توزيع فضايي فعاليتها و عناصر . گيرد  جريان ارتباطات، جريان پول و كاال، انتقال اطالعات و غيره شكل مي

، بلكه بايد امكانات و هاي آني شهروندان باشد  كالبدي در حالت مطلوب، نبايد تنها پاسخگوي نيازها و خواسته
 . آيند را نيز داشته باشد  هاي نويني كه در اثر توسعة شهر پديد مي  هاي كافي براي تامين نيازها و خواسته  زمينه

 

اي    در نقطهژكهند. ، شارستان و ربض تشكيل شده بودندژاغلب شهرهاي بزرگ ايران از سه بخش موسوم به كهند
گرفت و    مناسبي برخوردار بود قرار داشت؛ سپس شارستان در پيرامون آن شكل مياز شهر كه از موقعيت دفاعي

توسعه و رونق ربض در برخي از شهرها موجب ادغام و يكپارچگي شارستان و . گرفت  ربض نيز گرد آن جاي مي
ومة شهر هاي ح  همچنين توسعة ربض در معدودي از شهرها منجر به اتصال آن به ديه. شد  ربض در يكديگر مي

در شهرهاي . توانست متفاوت باشد  نسبت به شارستان و ربض در شهرهاي مختلف مي) ارگ (ژموقعيت كهند. شد  مي
هايي كه در راههاي بازرگاني قرار داشتند، شروع    بازرگاني، بازار از ابتداي مهمترين دروازه و يا دروازه-توليدي 

هر منجر به توسعة فضاي كالبدي بازار در امتداد راه يا راههاي گسترش ش. رفت  شد و تا مركز شهر پيش مي  مي
 . شد  اصلي مي

 
همچنين . عموم عناصر و فضاهاي اقتصادي، اجتماعي، مذهبي و خدماتي مهم شهري در امتداد بازار جاي داشتند

در هنگام توسعة . ندهاي اصلي و فرعي با بازار ارتباط داشت  هاي شهر، توسط راسته  هاي خدماتي محله  عموم هسته
بازار، عناصر تازه و ضروري عالوه بر جاي گرفتن در بخشهـــــاي جديد بازار، در صورت لزوم در مجاور 

در اين صورت، بخشي از فضاي مجاور بدنة بازار با تغيير عملكرد، به فعاليتها و . شدند  قديمي نيز واقع مي بخشهــاي
 .يافت  كاركردهاي جديد اختصاص مي

 
در اين شهرها، بازار . كرد  خت خطي اغلب شهرهاي ايران به سادگي امكان توسعة تدريجي شهر را فراهم ميسا

يافت و ضمن تامين   شد كه همزمان با توسعة شهر گسترش مي  مهمترين محور خدماتي و ارتباطي محسوب مي
ها و قراي بزرگي كه در جهت تبديل هستة خدماتي آبادي. داد  ارتباط و خدمات شهري، جهت گسترش را نيز شكل مي

هاي ارتباطي و خدماتي، بتدريج تبديل به   يافتند، براي پاسخگويي به نيازها و خواسته  شدن به شهر توسعه مي
 . شد  محورهاي بازار گونه مي

 
فتند و پس از قرن چهاردهم و در پي احداث خيابان در شهرها، مراكز تجاري در پياده روهاي كنار خيابان جاي گر

در اين دوره، احداث و استقرار مراكز دولتي در بخشهاي نوساز و نواحي . بتدريج نقش بازار در حيات شهر تضعيف شد
نقش عناصر مذهبي در فضاي كالبدي شهر تضعيف شد، . مناسب، منجر به تجزية شهر به بخشهايي طبقاتي شد

 فضاهاي آموزشي، خدماتي و عمومي الزم گسترش اي در هم شكست و فضاهاي مسكوني بدون توجه به  نظام محله
ريزان، منجر به تكوين شهرهايي شد كه عدم   و باالخره سرعت تحوالت و عدم كارآيي و كفايت برنامه... يافتند

هاي حيات اجتماعي به اثبات   هاي شهروندان در بيشتر عرصه  توانايي خود را در تامين اغلب نيازها و خواسته
 . اند  رسانده

 
 مدينة فاضلة فارابي 

 
اند و تاريخ بر بارز بودن و ممتاز بودن   در ميان انديشمنداني كه از شهر، جامعة شهري و شهر آرماني سخن گفته

افكارشان مهر تاييد نهاده و هر يك از آنان را در موضعي متفاوت قرار داده و هر كدام را داراي هويتي خاص شناخته 
او در ميان انديشمنداني كه از افالطون تا اواخر قرن گذشتة ميالدي به جامعة : اي دارد  هژاست، فارابي موقعيت وي

گيهاي ژاي بالفصل و مستقيماً به وي  اند، از اين لحاظ كه به گونه  شهري پرداخته و طرحي براي آن در افكنده
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هاي او، با   نظريه. نمايد  مايز ميريزي كرده، مت  اي به كمال را طرح  خود پرداخته و جامعه» مدينة«مختصات مكاني 
به عبارتي . هاي مرسوم و جاري در طول تاريخ فرهنگي و يا فرهنگ امروز ما پيوند نزديك دارد  هاي انديشه  چگونگي

ديگر، از آنجا كه فارابي در آغوش فرهنگ و دانشهاي زمان خود پرورش يافته و ضمن ابراز نظرهايش، به ريشة آنها 
هايي    شته و توجه داده و از آنجا كه شخصيت وي، از زمان حياتش تا امروز مورد توجه بوده و انديشهدرعلوم توجه دا

 يا ندانسته و مستقيم يا   هاي ما امروز خواه ناخواه و دانسته  رف را به خود متوجه كرده است، بينشژگسترده و 
 . ري وي تاثيرپذيري داشته استغيرمستقيم از وي بهره گرفته و از چگونگيهاي تفكر و محصوالت فك

 
» شهر«هاي ما دربارة مسائل روزمرة   از آنجا كه شهر آرماني فارابي، موضوع اصلي بحث ما و نقطة عطف بررسي

فارابي شهري است كه ساكنانش افرادي چند » ايده آل«اول اينكه شهر : است، به روشن داشتن دو مطلب نياز داريم
و دوم اينكه مباني ... انديشيده كه در آن اقوام گونه گون توانند زيست » جهاني« شهري اند؛ يعني فارابي به  بعدي

فارابي در . تر از ديار متبوع مورد زيست او و به زماني پهناورتر از عمر او متعلق است  فكري فارابي مكاني گسترده
دهد و   انسان را از موقعيتي خاكي حركت ميانديشيد؛ سيري كه   مي» اسفار اربعه«ارائه راه زندگي شهروندان خود، به 

به عنـوان (» الحق  سفر في«؛ )به عنوان مرتبة اول(» خلق به حق«سير و سفر از . گرداند  به مرتبتي الهي باز مي
راهي است كه ) به عنوان مرتبة چهارم(» حق به خلق«و سفر از ) به عنوان مرتبة سوم(» الحق  سفر مع«، )دوم مرتبة

در آنها تحقق و فعليت پيدا كند و اين، مبين شناخت » شأن نبوت«پيمايند تا  دست آخر،    متعالي فارابي ميانسانهاي
در حقيقت، شكلهاي ديگري از اين سفر به سوي حق، چه . هايي كه با عرفان همريشه هستند  فارابي است از انديشه

عالءالدولة » هفت مرتبت«عطار و چه » هفت وادي«غزالي باشد، چه » هفت بحر«تانترا برآيد، چه » هفت چرخ«از 
 . سمناني، جز شكلهايي گوناگون از سيري نيست كه در تحليل نهايي، واحد است

 
هاي تشكل شهروندان به همان   در اين  نهاد، چگونگي. شهر براي فارابي، نهادي است اجتماعي و مبتني بر سرزمين

 جغرافيايي؛ با اين -هاي اقليمي   ي مردم تعيين كننده است كه چگونگي اخالق-اندازه پرمعنا و در سرنوشت فرهنگي 
هاي جغرافيا و   تواند از ميزان تاثيرگذاري  تفاوت قابل مالحظه كه انسان، به وسيلة تشكل و تجهيزي مناسب، مي

خود، محاط در شهر مكاني محيط بر انسان و به نوبة . اقليم بر خلق و خوي خويش و رفتارهاي اجتماعي خود بكاهد
توان به مثابه ظرفي   به ديگر سخن، در انديشة فارابي شهر را مي. سرزميني گسترده و كم و بيش مشخص است

هاي تحرك آنان را منوط بر   پنداشت كه در عين حال كه حركت موجوداتي را در فضاي خود گرفته و چگونگي
كه زادة ارتباطات جامعة شهري است، خود نيز در تعيين كند   امكانات بافتي و مشروط به موقعيتها و فرصتهايي مي

در اين انديشه، شهر با همة . كند  گيرند، مداخله مي  هايي كه از نيروهاي بزرگتر نشأت مي  سرنوشتش به دست پديده
ل اي ثابت و تكامل يافته غير قاب  دهد، هرگز به گونه  عظمتي كه به عنوان بزرگترين مصنوع دست انسان نشان مي

 . تغيير و تاثيرناپذير نيست
 

موجودي است كه به دليل تاثير عوامل .  نزد فارابي، موجودي است متحول- انسان يكجا نشين و متشكل -انسان 
نيل به «انسان كه از ديدگاه فارابي، . اش مدام در حال دگرگوني است  خارجي و به دليل مداخلة عوامل دروني و ذاتي

، آنگاه كه خود را براي دستيابي به اهدافي متعالي در »ديگران ممتنع الحصول استبدون تعاون «وي » سعادت
اي از   گيرد كه دسترسي به هر درجه  اي قرار مي»موجودات ممكنه«دهد، در زمرة   شرايط زندگي جمعي قرار مي

 : زندگي آرماني برايش ميسور تواند بود
 

 ، آن نيست كه اما بالطبع بايد گفت كه هيچ فردي از افـــراد«
 براي خدمت به نوعي ديگر آفريده شده باشد بجز نوع خود و 

 هيـــچ فردي از افراد نوع او و هيـــچ عضـــوي از اعضــــاء، 
 »...آلت و ابــــزار هيچ نوعـــي ديگر از موجـــودات نيـست 

 
شوند و به   الت نخستين را پذيرا مي، معارف و معقو»فطرت مشترك«از ديدگاه فارابي، مردم به شرط برخورداري از 

مدينه «معلم ثاني همه جا تاييد كرده است كه عنان راهبري اقوام . كنند  حركت مي» كارهاي مشترك«سوي 
گوهر «نام دارد و به صفاتي مشخص و معين متصف است؛ » رئيس اول«سپارد كه   را به دست مردي مي» فاضله

نوع گوهري بود كه همه موجودات، اعم از موجودات ناقص و يا كامل «و آن شود   نزد او يافت مي» موجود نخستين
» كاملترين مرتبت وجود«رئيس اول، شخصيت اول جامعه، نزديكترين فرد به يزدان پاك و . »شوند  از او فائض مي

تر از او   شود و در مرتبت بعد و به دنبال آن موجودي كه كمي ناقص  نظام خلقت آغاز مي«است و از او است كه 
كند   اي مي  حكومتي جامعه/ ، نظام خلقت عالم را الگوي نظام اداري»مدينة فاضله«رئيس . »گيرد  حاصل شده قرار مي

ارجحيت در بصيرت علمي و «اي كه مالك آن   اش را به عهده گرفته است؛ تصدي  كه تصدي هدايت و راهبري
 : است» تسلط و زندگي

 
 بود كه هرگاه موجودات به طور مترتب و نيز جوهر او جوهري ... «

 در مراتب خود از او تحصيــــل يابند، بعضي را با بعضـــي ديگــر 
 مؤتلف و مرتبـــط و منتظــم كنـــد، آن گونه ائتالف و ارتبــاط و 
 انتظامي كه موجـــودات كثيــــر با كثرتــي كه دارند، به صــورت 

 » .صورت يك چيز تحصيـــــل يابنداي واحد درآيند و بلكه به   جمله
 

توانيم خاطر نشان كنيم كه معلم ثاني   هاي فارابي، اينك به راحتي مي  به طور خالصه و با پشتوانة بيشتري از انديشه
نگرد؛ شخصيت   مي» كل«شود، به مثابه جزئي از يك   را دارا مي» مدينة فاضله«به تك انساني كه عنوان شهروندي 

داند و به او قدرت انتخاب آزاد در اموري را   اش شرط اساسي مي  هاي جمعي  دي او را در نيل به خواستهو توانهاي فر
به كوته سخن، از پويايي در » شهروند مدينة فاضله«. شود  دهد كه تنها به يك شكل متظاهر يا مطرح نمي  مي

 نيازهايي كه در جمع مطرح است، به تحرك و از حق مشاركت در امور جمعي برخوردار است و در جوابگويي به
 . اش، موظف و مكلف است  فراخور توانهاي فردي

 
  مفهوم طراحي شهري

 
دهد كه چرا در ادوار تاريخي به   اهميت آگاهي از تاريخ شهرنشيني كه در بخشهاي گذشته يادآوري شد نشان مي

صر ميدان به مثابه يكي از اركان طراحي براي مثال، همان طور كه عن. تناسب هر فرهنگ تعريفي حاصل شده است
توان از طراحي شهري نيز در هر فرهنگ تعريف خاصي به   شهري از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است، مي

آنچه عالوه بر تعاريف طراحي شهري در اينجا موردنظر است، پي بردن به . دست داد اما اين به تنهايي كافي نيست
واقعيت اين است كه طراحي شهري فعاليت جديدي . ها و فرهنگها است  ر تمام دورهجوهر مشترك طراحي شهري د

گيري فضاي خصوصي زندگي انسان از سويي و فضاي عمومي براي فعاليتهاي مختلف وي از سوي   نيست و با شكل
اي است كه با   اي پيچيده و ميان رشته  امروز اعتقاد بر اين است كه طراحي شهري حوزه. ديگر تكوين يافته است
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هاي او، با   نظريه. نمايد  مايز ميريزي كرده، مت  اي به كمال را طرح  خود پرداخته و جامعه» مدينة«مختصات مكاني 
به عبارتي . هاي مرسوم و جاري در طول تاريخ فرهنگي و يا فرهنگ امروز ما پيوند نزديك دارد  هاي انديشه  چگونگي

ديگر، از آنجا كه فارابي در آغوش فرهنگ و دانشهاي زمان خود پرورش يافته و ضمن ابراز نظرهايش، به ريشة آنها 
هايي    شته و توجه داده و از آنجا كه شخصيت وي، از زمان حياتش تا امروز مورد توجه بوده و انديشهدرعلوم توجه دا

 يا ندانسته و مستقيم يا   هاي ما امروز خواه ناخواه و دانسته  رف را به خود متوجه كرده است، بينشژگسترده و 
 . ري وي تاثيرپذيري داشته استغيرمستقيم از وي بهره گرفته و از چگونگيهاي تفكر و محصوالت فك

 
» شهر«هاي ما دربارة مسائل روزمرة   از آنجا كه شهر آرماني فارابي، موضوع اصلي بحث ما و نقطة عطف بررسي

فارابي شهري است كه ساكنانش افرادي چند » ايده آل«اول اينكه شهر : است، به روشن داشتن دو مطلب نياز داريم
و دوم اينكه مباني ... انديشيده كه در آن اقوام گونه گون توانند زيست » جهاني« شهري اند؛ يعني فارابي به  بعدي

فارابي در . تر از ديار متبوع مورد زيست او و به زماني پهناورتر از عمر او متعلق است  فكري فارابي مكاني گسترده
دهد و   انسان را از موقعيتي خاكي حركت ميانديشيد؛ سيري كه   مي» اسفار اربعه«ارائه راه زندگي شهروندان خود، به 

به عنـوان (» الحق  سفر في«؛ )به عنوان مرتبة اول(» خلق به حق«سير و سفر از . گرداند  به مرتبتي الهي باز مي
راهي است كه ) به عنوان مرتبة چهارم(» حق به خلق«و سفر از ) به عنوان مرتبة سوم(» الحق  سفر مع«، )دوم مرتبة

در آنها تحقق و فعليت پيدا كند و اين، مبين شناخت » شأن نبوت«پيمايند تا  دست آخر،    متعالي فارابي ميانسانهاي
در حقيقت، شكلهاي ديگري از اين سفر به سوي حق، چه . هايي كه با عرفان همريشه هستند  فارابي است از انديشه

عالءالدولة » هفت مرتبت«عطار و چه » هفت وادي«غزالي باشد، چه » هفت بحر«تانترا برآيد، چه » هفت چرخ«از 
 . سمناني، جز شكلهايي گوناگون از سيري نيست كه در تحليل نهايي، واحد است

 
هاي تشكل شهروندان به همان   در اين  نهاد، چگونگي. شهر براي فارابي، نهادي است اجتماعي و مبتني بر سرزمين

 جغرافيايي؛ با اين -هاي اقليمي   ي مردم تعيين كننده است كه چگونگي اخالق-اندازه پرمعنا و در سرنوشت فرهنگي 
هاي جغرافيا و   تواند از ميزان تاثيرگذاري  تفاوت قابل مالحظه كه انسان، به وسيلة تشكل و تجهيزي مناسب، مي

خود، محاط در شهر مكاني محيط بر انسان و به نوبة . اقليم بر خلق و خوي خويش و رفتارهاي اجتماعي خود بكاهد
توان به مثابه ظرفي   به ديگر سخن، در انديشة فارابي شهر را مي. سرزميني گسترده و كم و بيش مشخص است

هاي تحرك آنان را منوط بر   پنداشت كه در عين حال كه حركت موجوداتي را در فضاي خود گرفته و چگونگي
كه زادة ارتباطات جامعة شهري است، خود نيز در تعيين كند   امكانات بافتي و مشروط به موقعيتها و فرصتهايي مي

در اين انديشه، شهر با همة . كند  گيرند، مداخله مي  هايي كه از نيروهاي بزرگتر نشأت مي  سرنوشتش به دست پديده
ل اي ثابت و تكامل يافته غير قاب  دهد، هرگز به گونه  عظمتي كه به عنوان بزرگترين مصنوع دست انسان نشان مي

 . تغيير و تاثيرناپذير نيست
 

موجودي است كه به دليل تاثير عوامل .  نزد فارابي، موجودي است متحول- انسان يكجا نشين و متشكل -انسان 
نيل به «انسان كه از ديدگاه فارابي، . اش مدام در حال دگرگوني است  خارجي و به دليل مداخلة عوامل دروني و ذاتي

، آنگاه كه خود را براي دستيابي به اهدافي متعالي در »ديگران ممتنع الحصول استبدون تعاون «وي » سعادت
اي از   گيرد كه دسترسي به هر درجه  اي قرار مي»موجودات ممكنه«دهد، در زمرة   شرايط زندگي جمعي قرار مي

 : زندگي آرماني برايش ميسور تواند بود
 

 ، آن نيست كه اما بالطبع بايد گفت كه هيچ فردي از افـــراد«
 براي خدمت به نوعي ديگر آفريده شده باشد بجز نوع خود و 

 هيـــچ فردي از افراد نوع او و هيـــچ عضـــوي از اعضــــاء، 
 »...آلت و ابــــزار هيچ نوعـــي ديگر از موجـــودات نيـست 

 
شوند و به   الت نخستين را پذيرا مي، معارف و معقو»فطرت مشترك«از ديدگاه فارابي، مردم به شرط برخورداري از 

مدينه «معلم ثاني همه جا تاييد كرده است كه عنان راهبري اقوام . كنند  حركت مي» كارهاي مشترك«سوي 
گوهر «نام دارد و به صفاتي مشخص و معين متصف است؛ » رئيس اول«سپارد كه   را به دست مردي مي» فاضله

نوع گوهري بود كه همه موجودات، اعم از موجودات ناقص و يا كامل «و آن شود   نزد او يافت مي» موجود نخستين
» كاملترين مرتبت وجود«رئيس اول، شخصيت اول جامعه، نزديكترين فرد به يزدان پاك و . »شوند  از او فائض مي

تر از او   شود و در مرتبت بعد و به دنبال آن موجودي كه كمي ناقص  نظام خلقت آغاز مي«است و از او است كه 
كند   اي مي  حكومتي جامعه/ ، نظام خلقت عالم را الگوي نظام اداري»مدينة فاضله«رئيس . »گيرد  حاصل شده قرار مي

ارجحيت در بصيرت علمي و «اي كه مالك آن   اش را به عهده گرفته است؛ تصدي  كه تصدي هدايت و راهبري
 : است» تسلط و زندگي

 
 بود كه هرگاه موجودات به طور مترتب و نيز جوهر او جوهري ... «

 در مراتب خود از او تحصيــــل يابند، بعضي را با بعضـــي ديگــر 
 مؤتلف و مرتبـــط و منتظــم كنـــد، آن گونه ائتالف و ارتبــاط و 
 انتظامي كه موجـــودات كثيــــر با كثرتــي كه دارند، به صــورت 

 » .صورت يك چيز تحصيـــــل يابنداي واحد درآيند و بلكه به   جمله
 

توانيم خاطر نشان كنيم كه معلم ثاني   هاي فارابي، اينك به راحتي مي  به طور خالصه و با پشتوانة بيشتري از انديشه
نگرد؛ شخصيت   مي» كل«شود، به مثابه جزئي از يك   را دارا مي» مدينة فاضله«به تك انساني كه عنوان شهروندي 

داند و به او قدرت انتخاب آزاد در اموري را   اش شرط اساسي مي  هاي جمعي  دي او را در نيل به خواستهو توانهاي فر
به كوته سخن، از پويايي در » شهروند مدينة فاضله«. شود  دهد كه تنها به يك شكل متظاهر يا مطرح نمي  مي

 نيازهايي كه در جمع مطرح است، به تحرك و از حق مشاركت در امور جمعي برخوردار است و در جوابگويي به
 . اش، موظف و مكلف است  فراخور توانهاي فردي

 
  مفهوم طراحي شهري

 
دهد كه چرا در ادوار تاريخي به   اهميت آگاهي از تاريخ شهرنشيني كه در بخشهاي گذشته يادآوري شد نشان مي

صر ميدان به مثابه يكي از اركان طراحي براي مثال، همان طور كه عن. تناسب هر فرهنگ تعريفي حاصل شده است
توان از طراحي شهري نيز در هر فرهنگ تعريف خاصي به   شهري از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است، مي

آنچه عالوه بر تعاريف طراحي شهري در اينجا موردنظر است، پي بردن به . دست داد اما اين به تنهايي كافي نيست
واقعيت اين است كه طراحي شهري فعاليت جديدي . ها و فرهنگها است  ر تمام دورهجوهر مشترك طراحي شهري د

گيري فضاي خصوصي زندگي انسان از سويي و فضاي عمومي براي فعاليتهاي مختلف وي از سوي   نيست و با شكل
اي است كه با   اي پيچيده و ميان رشته  امروز اعتقاد بر اين است كه طراحي شهري حوزه. ديگر تكوين يافته است
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هاي فني، مهندسي حمل   ريزي شهري، معماري، منظرسازي، مهندسي  هاي مختلف علمي و هنري مانند برنامه  شاخه
در عين حال، اين حوزه با تصميمات سياسي موثر در ساختار . شناسي و حقوق سر و كار دارد  و نقل، ترافيك، روان

گيري نخستين   قدمت طراحي شهري به شكل. اتنگ داردكالبدي شهر و فرهنگ و جامعه نيز ارتباط تنگ
رسد، و بحث تعاريف و مفاهيم در حال حاضر تنها معلول پيچيدگي ساختار و فعاليتها و   هاي انساني مي  سكونتگاه

 . گيريها در شهرهاي امروز است  تصميم
 

ت گستردة نوسازي شهري در خرابيهاي اند كه طراحي شهري به مفهوم امروزي عمدتاً با اقداما  برخي بر اين عقيده
توان گفت كه اين فعاليتهاي نوسازي در شكوفايي طراحي شهري به   مي. بعد از جنگ جهاني دوم پيدا شده است

. اثر نبوده، اما از لحاظ معني و مفهوم ترديدي نيست كه طراحي شهري به قدمت معماري است  صورت امروزي بي
 . تنها تحوالت شهرها و نحوة برخورد با مسائل آنها بوده استآنچه در طول زمان تغيير كرده 

 
براي مثال، دورة پس از انقالب صنعتي همراه با گسترش شهرنشيني و توليد انبوه، مفهوم جديدي به طراحي شهري 

ــم در شرايط ايران نيز ما در طراحي شهـــرهاي جنگزده بعد از دفاع مقدس با مسائلي رو به رو هستي. داده است
هنر طراحي شهر به صورت «بنابراين يكي از تعاريف صريح طراحي شهري عبارت است از . كه پيش از اين نبوديم

 .»گيرد  ريزي قرار مي  اي مياِن معماري، منظرسازي، مهندسي و برنامه  سه بعدي، كه فعاليت آن در حوزه
 

كه با بهبود كيفيت كالبدي محيط زيست سروكار آيد   بدين ترتيب، طراحي شهري به صورت فرآيندي انساني در مي
كند، و   گي ذاتي جنبة اجتماعي فضاي شهري است، معني پيدا ميژكه وي» براي عموم«اينجاست كه اصطالح . دارد

يابد؛ چرا كه تصميمات طراحي شهري بايد با تاريخ شهر، در مكان شهر و به نفع   مفهومي عميق مي» فرآيند«ة ژوا
اگر جز اين بينديشيم . ول زمان تجلي كالبدي پيدا كند، اصالح و تكميل شود و يا به كلي تغيير كندمردم شهر در ط

وري از زمين و مانند آن بكنيم، مفهوم انساني و عمومي آن را   و طراحي شهري را آلودة سياستهاي سوداگرانه و بهره
اين مطالعه بر اين نيست كه . ان نيز با آن مواجه هستيمايم؛ چيزي كه امروز نه تنها در غرب بلكه در اير  ناديده گرفته

مسائل شهرسازي شهري مانند تهران را مورد بررسي قرار دهد؛ اما چون امروز همواره بحث ارزشهاي اسالمي به 
محققان غربي معموالً هنگامي كه به بحث . اي بشود  آيد، الزم است به مفهوم اسالمي ساخت شهر اشاره  ميان مي

گويند و به    سخن مي- پايتخت منصور، خليفة عباسي -پردازند، از شهرهايي مانند بغداد   ة ارزشهاي اسالمي ميدربار
 عمومي كه بسياري از شهرها را در سرزمينهاي -پردازند و از اصل انساني   توصيف عناصر و اجزاي اين شهرها مي

الي احاديث و   گيري شهرها در البه  ني براي شكلمانند، حال آنكه اصول روش  اسالمي شكل داده است غافل مي
 . مقياسي مانند تهران امروز هيچ ارتباطي ندارند  توان يافت كه متأسفانه با ساختار شهرهاي بزرگ و بي  روايات مي

 
پذيري آن است كه در   تواند در طراحي شهري بگذارد، جنبة انعطاف  ريزي مي  بزرگترين تأثيري كه تفكر برنامه

ريزي حالتي   كند كه برنامه  بيني آينده ايجاب مي  در واقع دشواري پيش. اي  ريزي هوشمندانه، اصلي است پايه  رنامهب
به ) ملهم از انگلستان(الزم به توضيح است كه روال تهية طرحهاي شهرسازي تاكنون . پذير داشته باشد  انعطاف

به . متقدماني چون پاتريك ِگِدس حالتي قطعي دارندصورت تهية طرحهاي جامع بوده است كه مطابق نظريات 
پردازند، اما بعد از اشاعة تفكر سيستمي در   بيني قطعي آينده مي  عبارت ديگر، با مطالعة گذشته و حال به پيش

 .هاي توسعة آينده شهراند  مشي  ريزي، روال گذشته جاي خود را به طرحهايي داده است كه مبين سياستها و خط  برنامه

تواند با ارائة اصول و قواعدي روشن و قابل بررسي مجدد در طول زمان،   پذيري در طراحي شهري مي  خصلت انعطاف
هاي   هژگيرد، نه اينكه مانند پرو   فضايي شهر با زمان شكل مي-در اين صورت ساخت كالبدي . موردنظر قرار گيرد

 . معماري به صورتي قطعي طراحي شود
 

به يكي از اركان اصلي ساخت كالبدي شهر، داراي مفهومي عمومي و اجتماعي  است و حتي فضاي شهري به مثا
شود طراحي شهري به طراحي شهرها بدون طراحي   چنان كه گفته مي. برخي از تعاريف نيز بر اين اصل استوار است

ة طراحي شهري اساساً پردازد كه در اينجا مقصود، طراحي فضاهاي عمومي است؛ و يا اينكه حوز  ساختمانها مي
شود و پيداست كه فضاي عمومي بين ساختمانها عمدتاً خيابانها و ميدانها است كه   فضاي بين ساختمانها را شامل مي

 . همان فضاهاي عمومي هستند
 

اما اينكه عموم يا فقط گروههاي خاصي . شود كه طراحي شهري بايد به منافع عموم بينديشد  همچنين گاه گفته مي
واقعيت اين است كه . شوند، همواره مورد بحث بوده است  شهروندان از اجراي طرحهاي شهرسازي برخوردار مياز 

گيري دربارة دگرگوني ساخت محيط كالبدي شهر در جهت منافع عموم، در حوزة وظايف طراحي شهري   تصميم
 ماينده و مجري نظريات سياستمداران ريز شهري، ن  نيست؛ بلكه امري است سياسي و طراح شهــري هم مانند برنامه

است اما به عنوان متخصص بايد ديدگاههاي خود را در جهت ارتقاي كيفيت و تعادل بخشيدن به محيط كالبدي  
اي كه   هاي جامعه  گيژشهر بيان كند و بديهي است در چنين حالتي بايد به اندازة كافي از شرايط تاريخي و ديگر وي

 .  آگاهي داشته باشدكند،  در آن طراحي مي
 

فعاليتهاي شهرداريها بايد نه تنها با . ريزي شهري بر مشاركت مردمي استوار است  فعاليت طراحي شهري مانند برنامه
بعد انساني در طراحي شهري، از آنجا كه با فضاهاي عمومي در شهر . پول مردم بلكه با مشاركت ايشان صورت گيرد

اما اين بحث هميشه مطرح بوده كه . و طراح شهري بايد بتواند به سود عموم بينديشدسروكار دارد، بسيار قوي است 
در ايران روشن . اي مستلزم بحثي جداگانه است  ميزان موفقيت تفكر محله. كند  مشاركت مردم چگونه تحقق پيدا مي

 قوت گذشته باقي نمانده  اداري و كالبدي محالت قديمي از ميان رفته و يا حداقل به-است كه ساختار اجتماعي 
تواند براي مردم مفيد باشد و منافع آنها را   شرط اول مشاركت مردم، اعتماد به نتيجة طرح است و اينكه مي. است

 را در حال -گيريها    پس از ساليان سال تأخير در تصميم-نخستين گام براي جلب اعتماد آنان. درنظر گرفته باشد
روند نمونة مشاركت مردمي . ن كار تنها براساس يك طراح اجرايي مشخص ميسر استحاضر دولت بايد بردارد و اي

دهد كه   تجربة يزد تا اين مرحله نشان مي. در بازسازي بافتهاي قديمي يزد قبالً مورد بحث قرار گرفته است
هر معتقد باشند و  اجتماعي بخش تاريخي ش-مسئوالن امر در شهرهاي تاريخي حتماً بايد به ارتقاي كيفيت كالبدي 

ديگر . به ارزشهاي فرهنگي گذشته ارج بنهند و آموزش الزم را ببينند تا بتوانند مشاركت مردمي را سازمان دهند
شوند، دولت مركزي نيز بايد نقش كليدي خود را ايفا كند و به   اينكه در چنين شهرهايي كه ميراث ملي تلقي مي

تواند نقش خود را بهتر از   در شرايط فرهنگي ما، دولت مركزي مي. ه باشدتوسعه و تغييرات كالبدي شهر توجه داشت
مشاركت مردمي در . تصميم گيرندگان محلي ايفا كند كه در مواردي زير فشارهاي گروههايي خاص قرار دارند

سيج وقتي كه ب. آيد، كامالً شدني است  طرحهاي شهرسازي در شرايط فرهنگي ما، عليرغم آنچه از قراين برمي
ه جوانان در پاكسازي محالت، احداث زمينهاي ژنيروهاي مردمي براي جنگ ميسر و موفق باشد، بسيج مردم و بوي

 . ورزشي، مراكز جوانان و مانند آن كار دشواري نخواهد بود



17

شهر سالم

هاي فني، مهندسي حمل   ريزي شهري، معماري، منظرسازي، مهندسي  هاي مختلف علمي و هنري مانند برنامه  شاخه
در عين حال، اين حوزه با تصميمات سياسي موثر در ساختار . شناسي و حقوق سر و كار دارد  و نقل، ترافيك، روان

گيري نخستين   قدمت طراحي شهري به شكل. اتنگ داردكالبدي شهر و فرهنگ و جامعه نيز ارتباط تنگ
رسد، و بحث تعاريف و مفاهيم در حال حاضر تنها معلول پيچيدگي ساختار و فعاليتها و   هاي انساني مي  سكونتگاه

 . گيريها در شهرهاي امروز است  تصميم
 

ت گستردة نوسازي شهري در خرابيهاي اند كه طراحي شهري به مفهوم امروزي عمدتاً با اقداما  برخي بر اين عقيده
توان گفت كه اين فعاليتهاي نوسازي در شكوفايي طراحي شهري به   مي. بعد از جنگ جهاني دوم پيدا شده است

. اثر نبوده، اما از لحاظ معني و مفهوم ترديدي نيست كه طراحي شهري به قدمت معماري است  صورت امروزي بي
 . تنها تحوالت شهرها و نحوة برخورد با مسائل آنها بوده استآنچه در طول زمان تغيير كرده 

 
براي مثال، دورة پس از انقالب صنعتي همراه با گسترش شهرنشيني و توليد انبوه، مفهوم جديدي به طراحي شهري 

ــم در شرايط ايران نيز ما در طراحي شهـــرهاي جنگزده بعد از دفاع مقدس با مسائلي رو به رو هستي. داده است
هنر طراحي شهر به صورت «بنابراين يكي از تعاريف صريح طراحي شهري عبارت است از . كه پيش از اين نبوديم

 .»گيرد  ريزي قرار مي  اي مياِن معماري، منظرسازي، مهندسي و برنامه  سه بعدي، كه فعاليت آن در حوزه
 

كه با بهبود كيفيت كالبدي محيط زيست سروكار آيد   بدين ترتيب، طراحي شهري به صورت فرآيندي انساني در مي
كند، و   گي ذاتي جنبة اجتماعي فضاي شهري است، معني پيدا ميژكه وي» براي عموم«اينجاست كه اصطالح . دارد

يابد؛ چرا كه تصميمات طراحي شهري بايد با تاريخ شهر، در مكان شهر و به نفع   مفهومي عميق مي» فرآيند«ة ژوا
اگر جز اين بينديشيم . ول زمان تجلي كالبدي پيدا كند، اصالح و تكميل شود و يا به كلي تغيير كندمردم شهر در ط

وري از زمين و مانند آن بكنيم، مفهوم انساني و عمومي آن را   و طراحي شهري را آلودة سياستهاي سوداگرانه و بهره
اين مطالعه بر اين نيست كه . ان نيز با آن مواجه هستيمايم؛ چيزي كه امروز نه تنها در غرب بلكه در اير  ناديده گرفته

مسائل شهرسازي شهري مانند تهران را مورد بررسي قرار دهد؛ اما چون امروز همواره بحث ارزشهاي اسالمي به 
محققان غربي معموالً هنگامي كه به بحث . اي بشود  آيد، الزم است به مفهوم اسالمي ساخت شهر اشاره  ميان مي

گويند و به    سخن مي- پايتخت منصور، خليفة عباسي -پردازند، از شهرهايي مانند بغداد   ة ارزشهاي اسالمي ميدربار
 عمومي كه بسياري از شهرها را در سرزمينهاي -پردازند و از اصل انساني   توصيف عناصر و اجزاي اين شهرها مي

الي احاديث و   گيري شهرها در البه  ني براي شكلمانند، حال آنكه اصول روش  اسالمي شكل داده است غافل مي
 . مقياسي مانند تهران امروز هيچ ارتباطي ندارند  توان يافت كه متأسفانه با ساختار شهرهاي بزرگ و بي  روايات مي

 
پذيري آن است كه در   تواند در طراحي شهري بگذارد، جنبة انعطاف  ريزي مي  بزرگترين تأثيري كه تفكر برنامه

ريزي حالتي   كند كه برنامه  بيني آينده ايجاب مي  در واقع دشواري پيش. اي  ريزي هوشمندانه، اصلي است پايه  رنامهب
به ) ملهم از انگلستان(الزم به توضيح است كه روال تهية طرحهاي شهرسازي تاكنون . پذير داشته باشد  انعطاف

به . متقدماني چون پاتريك ِگِدس حالتي قطعي دارندصورت تهية طرحهاي جامع بوده است كه مطابق نظريات 
پردازند، اما بعد از اشاعة تفكر سيستمي در   بيني قطعي آينده مي  عبارت ديگر، با مطالعة گذشته و حال به پيش

 .هاي توسعة آينده شهراند  مشي  ريزي، روال گذشته جاي خود را به طرحهايي داده است كه مبين سياستها و خط  برنامه

تواند با ارائة اصول و قواعدي روشن و قابل بررسي مجدد در طول زمان،   پذيري در طراحي شهري مي  خصلت انعطاف
هاي   هژگيرد، نه اينكه مانند پرو   فضايي شهر با زمان شكل مي-در اين صورت ساخت كالبدي . موردنظر قرار گيرد

 . معماري به صورتي قطعي طراحي شود
 

به يكي از اركان اصلي ساخت كالبدي شهر، داراي مفهومي عمومي و اجتماعي  است و حتي فضاي شهري به مثا
شود طراحي شهري به طراحي شهرها بدون طراحي   چنان كه گفته مي. برخي از تعاريف نيز بر اين اصل استوار است

ة طراحي شهري اساساً پردازد كه در اينجا مقصود، طراحي فضاهاي عمومي است؛ و يا اينكه حوز  ساختمانها مي
شود و پيداست كه فضاي عمومي بين ساختمانها عمدتاً خيابانها و ميدانها است كه   فضاي بين ساختمانها را شامل مي

 . همان فضاهاي عمومي هستند
 

اما اينكه عموم يا فقط گروههاي خاصي . شود كه طراحي شهري بايد به منافع عموم بينديشد  همچنين گاه گفته مي
واقعيت اين است كه . شوند، همواره مورد بحث بوده است  شهروندان از اجراي طرحهاي شهرسازي برخوردار مياز 

گيري دربارة دگرگوني ساخت محيط كالبدي شهر در جهت منافع عموم، در حوزة وظايف طراحي شهري   تصميم
 ماينده و مجري نظريات سياستمداران ريز شهري، ن  نيست؛ بلكه امري است سياسي و طراح شهــري هم مانند برنامه

است اما به عنوان متخصص بايد ديدگاههاي خود را در جهت ارتقاي كيفيت و تعادل بخشيدن به محيط كالبدي  
اي كه   هاي جامعه  گيژشهر بيان كند و بديهي است در چنين حالتي بايد به اندازة كافي از شرايط تاريخي و ديگر وي

 .  آگاهي داشته باشدكند،  در آن طراحي مي
 

فعاليتهاي شهرداريها بايد نه تنها با . ريزي شهري بر مشاركت مردمي استوار است  فعاليت طراحي شهري مانند برنامه
بعد انساني در طراحي شهري، از آنجا كه با فضاهاي عمومي در شهر . پول مردم بلكه با مشاركت ايشان صورت گيرد

اما اين بحث هميشه مطرح بوده كه . و طراح شهري بايد بتواند به سود عموم بينديشدسروكار دارد، بسيار قوي است 
در ايران روشن . اي مستلزم بحثي جداگانه است  ميزان موفقيت تفكر محله. كند  مشاركت مردم چگونه تحقق پيدا مي

 قوت گذشته باقي نمانده  اداري و كالبدي محالت قديمي از ميان رفته و يا حداقل به-است كه ساختار اجتماعي 
تواند براي مردم مفيد باشد و منافع آنها را   شرط اول مشاركت مردم، اعتماد به نتيجة طرح است و اينكه مي. است

 را در حال -گيريها    پس از ساليان سال تأخير در تصميم-نخستين گام براي جلب اعتماد آنان. درنظر گرفته باشد
روند نمونة مشاركت مردمي . ن كار تنها براساس يك طراح اجرايي مشخص ميسر استحاضر دولت بايد بردارد و اي

دهد كه   تجربة يزد تا اين مرحله نشان مي. در بازسازي بافتهاي قديمي يزد قبالً مورد بحث قرار گرفته است
هر معتقد باشند و  اجتماعي بخش تاريخي ش-مسئوالن امر در شهرهاي تاريخي حتماً بايد به ارتقاي كيفيت كالبدي 

ديگر . به ارزشهاي فرهنگي گذشته ارج بنهند و آموزش الزم را ببينند تا بتوانند مشاركت مردمي را سازمان دهند
شوند، دولت مركزي نيز بايد نقش كليدي خود را ايفا كند و به   اينكه در چنين شهرهايي كه ميراث ملي تلقي مي

تواند نقش خود را بهتر از   در شرايط فرهنگي ما، دولت مركزي مي. ه باشدتوسعه و تغييرات كالبدي شهر توجه داشت
مشاركت مردمي در . تصميم گيرندگان محلي ايفا كند كه در مواردي زير فشارهاي گروههايي خاص قرار دارند

سيج وقتي كه ب. آيد، كامالً شدني است  طرحهاي شهرسازي در شرايط فرهنگي ما، عليرغم آنچه از قراين برمي
ه جوانان در پاكسازي محالت، احداث زمينهاي ژنيروهاي مردمي براي جنگ ميسر و موفق باشد، بسيج مردم و بوي

 . ورزشي، مراكز جوانان و مانند آن كار دشواري نخواهد بود
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در برخورد با موضوع و پاسخ به مسائل شهري، گروهي بر توانائيهاي هنري طراحان و قدرت خالقة ايشان در 

اي   روش نخست حالتي شهودي و مكاشفه. كنند  حي و برخي بر نگرش اصولي و تفكر سيستماتيك آنان تاكيد ميطرا
تواند   كند، بر برداشت ادراكي فرد استوار است، و مي  دارد، برخالقيتهاي فردي متكي است، غير واقعگرايانه جلوه مي

اي محدود شكل   اما چون به هر حال بر بستر تجربه. به شناسايي دقيق مسائل نايل آيد، كه اين بسيار مهم است
روش . گيرد و در معرض ضعف بشري قرار دارد، ممكن است به ناديده گرفتن تاريخ و در نهايت، خطا منجر شود  مي

دوم بر پاية تعقل است، جامع و متكي بر چند مرحله كار است، علمي است و شكل فرآيندي را دارد شامل مراحل 
هاي مختلف و راههاي برخورد با مسئله،   آوري اطالعات، تحليل اطالعات، تبيين اهداف، تفكر دربارة گزينه  جمع: زير

 . مشي، برنامه و طرح  تعمق در مفاهيم و راه حلها و بررسي دقيق آنها، ارزيابي آنها، تبيين راه حلها، خط
 

تي كه طراحان شهري با آنها سر و كار دارند، برخي براي بررسي حوزة طراحي شهري، آن را براساس مطالعات متفاو
اين مطالعات، مواردي مانند كاربري زمين، دسترسي و پاركينگ، فضاهاي باز، شكل و تودة . اند  تفكيك كرده

اين شيوة تفكيك گرچه تكليف طراحي شهري را به ظاهر مشخص . گيرند  ساختماني، فعاليتها و عالئم را در بر مي
از جملة اين مسائل ميزان دخالت طراحي شهري در تخصصهاي مربوط . آورد  لي را نيز به وجود ميكند، اما مسائ  مي

 ترديــدي نيست كه . ريزي شهري قرار دارد  هاي ديگر، مانند كاربري زميـــن است كه اساساً در حوزة برنامه  به حوزه
ي زمين و يا شبكة دسترسي، بر اموري مانند طراح شهري بايد عالوه بر آشنايي با مسائلي چون اصول بررسي كاربر

 . شكل و تودة ساختماني و فضا نيز تسلط كامل داشته باشد
 

بهترين راه . بديهي است تعيين حوزة طراحي شهري با نحوة نگرش به مفاهيم و معاني طراحي شهري مرتبط است
اگر بخواهيم جوهر بيان . پي بردن به حوزة فعاليت طراحي شهري، سير در ديدگاههاي پيشگامان اين تفكر است

رسيم و يا عبارات و تركيباتي كه از فضا   مي» فضا«نوشتاري و تصويري ايشان را استخراج كنيم، تنها به كلمة 
منظور . اند  گويند؛ فضاهايي در شهر كه به صورتي دلپذير و مطلوب با عملكردهاي منطقي آميخته و تركيب شده  مي

اند و مقصود از   از عملكرد منطقي، كاربريهايي است كه در طول زمان متناسب با مقياس فضا با آن تركيب شده
اينجا . كنند  اي بصري دلنشين توده و شكل ساختمانهايي است كه فضاها را محصور ميتركيب مطلوب، سيم

اي از ساختمانها و عاليم مرتبط با هم به مثابه كل، كه هر ساختمان و   هماهنگي كل و جزء موردنظر است؛ مجموعه
ر به آنچه در توده و فضا جريان اگ. كند  عنصر مانند درخت، تابلو، باجة تلفن و در و پنجره در آن حكم جزء پيدا مي

 . رود  گرايي صرف از ميان مي  دارد، از اين ديدگاه بنگريم، ديگر مسئلة زيبايي
 

در زمينة كاربري زمين، نقش طراح شهري بيشتر سازماندهي سه بعدي عملكردها در فضاهاي شهري است تا تعيين 
بديهي است آن نوع طرحهاي شهرسازي كه مانند . رتكليف دو بعدي و توزيع جغرافيايي كاربريها در وسعت شه

كند تا توجه به   طرحهاي جامع متعارف بيشتر بر تثبيت قطعي كاربريها در دو بعد و توزيع آنها در پهنة شهر  تاكيد مي
كنند اما اگر طرحهاي شهرسازي به صورت طرحهاي   ساختار فضايي فعاليتها، براي طراح شهري موانعي ايجاد مي

اري تهيه شوند كه اساساً در نحوة استقرار كاربريها انعطاف دارند، به طراح شهري امكان آزادي بيشتري در ساخت
گيري مطلوب فضاها به   ساخت اصلي شهرهاي با ارزش گذشته را عمدتاً همين شكل. دهند  امتزاج فعاليت و فضا مي

هاي باستان، قرون وسطي و    در تاريخ شهرهاي دوره.اند تعيين كرده است  تبع عملكردهايي كه آنها را محصور كرده

رنسانس، گنجينة عظيمي از نظريات و قواعد شكل دهندة ساخت شهر نهفته است كه در مورد شهرهاي غربي 
ه در مورد جنبة ژدر يونان باستان، آراي فالسفه دربارة شهر بوي. تر است  كماكان از شهرهاي ايران، قابل دسترس

از جمله . اي كه نبايد از آن تجاوز كرد  و به عبارتي اتكا بر اندازة معين آن در خور توجه است؛ اندازهمحدود و متناهي 
هيپودام، معمار و شهرساز معروف يونان باستان اعتقاد داشت كه جمعيت شهر بايد كم باشد و ده هزار نفر را رقم 

اين اندازه در . تا ده هزار نفر پيشنهاد كرده استحتي افالطون جمعيت شهر را ميان پنج هزار . دانست  مناسبي مي
كرد، شهر به آساني با سرعت پياده طي   طبيعت يونان تركيب زيبا و هماهنگي ميان شهر و محيط طبيعي ايجاد مي

هاي فلسفي و زيبا   اما در حالي كه تحقيقات ارزشمندي دربارة ارتباط جنبه. نمود  شد و دشت و كوه جلوه مي  مي
 معماري و طراحي شهري در جوامع عهد باستان يونان و رم صورت گرفته، در ايران اين ارتباط هنوز در پردة شناختي

 . ابهام است
 

ترديد مطالعاتي از جمله در زمينة نقش نور به مثابه بنياد عرفان و حكمت مشرق زمين كه در قرآن مجيد نيز بارها   بي
اين نگرش به (اي خواهد انجاميد   عماري و شهري به نتايج خيره كنندهگيري فضاهاي م  به آن اشاره شده، در شكل

در يونان باستان ). شود به كلي متفاوت است  نور با آنچه در معماري و شهرسازي امروز بحث روشنايي ناميده مي
دين معني رفت، ب  همچنين عالوه بر اندازه و مفهومي كه گذشت، مقياس انساني از قواعد شكل دهنده به شمار مي

. شد  كه تودة ساختماني و اجزاي معماري با اندازة انساني مرتبط بودند بنابراين مقياس انساني همواره احساس مي
عالوه بر اندازه و مقياس، قواعد ديگري مانند وزن، تعادل و استحكام نيز در آثار معماري يونان باستان كامالً به 

آكروپليس ايجاد شدند، عليرغم پراكندگي ظاهري، با يكديگر ارتباطي قوي و بناهايي كه بر فراز تپة . خورد  چشم مي
 . بصري داشتند كه به تدريج در زماني طوالني براساس ديد و دريافت و حركت و نظارة مردم ايجاد شده بود

 
ود، روميان به هاي انساني و احساس متناهي بودن استوار ب  در حالي كه نسبت و مقياس در معماري يوناني بر اندازه

اقتضاي شرايط سياسي جامعة روم و قدرت نمايي و تبيين شكوهمندي امپراطوري، در ساختار معماري خود از 
 . كردند  ها و نسبتهاي عظيم استفاده مي  اندازه

 
ه انگيز بود؛ از جمله اندازة يك ستون با توجه ب  اما در همين معماري، هماهنگي اجزاي مختلف بناها با هم شگفت

اي كه در   توان به مفهوم بعد يا اندازة پايه  در اينجا به بهترين وجهي مي. شد  نسبت و اندازة ساير عناصر تعيين مي
 . شود، پي برد  چنين نظمي مدول ناميده مي

 
در معماري روم  اين مدول بزرگ بود و در شهرها نيز از مدول ديگري كه بيشتر جنبة مجرد و غيرواقعي داشت و 

شد؛ حال آنكه در يونان مدول جنبة واقعي داشت و به   داد، استفاده مي  تهاي مختلف شهر را به هم پيوند ميقسم
 . بود) اي با مقياس انساني  خانه(صورت يك خانه 

 
بررسي قواعد شكل دهندة معماري و شهر ايراني در دوران باستان دشوار است، زيرا از اين شهرها آثاري بسيار كمتر 

ياي معماري يونان و روم برجاي مانده است اما از دوران اسالمي چنين بررسيهايي كامالً ممكن است و قطعاً به از بقا
 . نتايج روشني خواهد رسيد
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در برخورد با موضوع و پاسخ به مسائل شهري، گروهي بر توانائيهاي هنري طراحان و قدرت خالقة ايشان در 

اي   روش نخست حالتي شهودي و مكاشفه. كنند  حي و برخي بر نگرش اصولي و تفكر سيستماتيك آنان تاكيد ميطرا
تواند   كند، بر برداشت ادراكي فرد استوار است، و مي  دارد، برخالقيتهاي فردي متكي است، غير واقعگرايانه جلوه مي

اي محدود شكل   اما چون به هر حال بر بستر تجربه. به شناسايي دقيق مسائل نايل آيد، كه اين بسيار مهم است
روش . گيرد و در معرض ضعف بشري قرار دارد، ممكن است به ناديده گرفتن تاريخ و در نهايت، خطا منجر شود  مي

دوم بر پاية تعقل است، جامع و متكي بر چند مرحله كار است، علمي است و شكل فرآيندي را دارد شامل مراحل 
هاي مختلف و راههاي برخورد با مسئله،   آوري اطالعات، تحليل اطالعات، تبيين اهداف، تفكر دربارة گزينه  جمع: زير

 . مشي، برنامه و طرح  تعمق در مفاهيم و راه حلها و بررسي دقيق آنها، ارزيابي آنها، تبيين راه حلها، خط
 

تي كه طراحان شهري با آنها سر و كار دارند، برخي براي بررسي حوزة طراحي شهري، آن را براساس مطالعات متفاو
اين مطالعات، مواردي مانند كاربري زمين، دسترسي و پاركينگ، فضاهاي باز، شكل و تودة . اند  تفكيك كرده

اين شيوة تفكيك گرچه تكليف طراحي شهري را به ظاهر مشخص . گيرند  ساختماني، فعاليتها و عالئم را در بر مي
از جملة اين مسائل ميزان دخالت طراحي شهري در تخصصهاي مربوط . آورد  لي را نيز به وجود ميكند، اما مسائ  مي

 ترديــدي نيست كه . ريزي شهري قرار دارد  هاي ديگر، مانند كاربري زميـــن است كه اساساً در حوزة برنامه  به حوزه
ي زمين و يا شبكة دسترسي، بر اموري مانند طراح شهري بايد عالوه بر آشنايي با مسائلي چون اصول بررسي كاربر

 . شكل و تودة ساختماني و فضا نيز تسلط كامل داشته باشد
 

بهترين راه . بديهي است تعيين حوزة طراحي شهري با نحوة نگرش به مفاهيم و معاني طراحي شهري مرتبط است
اگر بخواهيم جوهر بيان . پي بردن به حوزة فعاليت طراحي شهري، سير در ديدگاههاي پيشگامان اين تفكر است

رسيم و يا عبارات و تركيباتي كه از فضا   مي» فضا«نوشتاري و تصويري ايشان را استخراج كنيم، تنها به كلمة 
منظور . اند  گويند؛ فضاهايي در شهر كه به صورتي دلپذير و مطلوب با عملكردهاي منطقي آميخته و تركيب شده  مي

اند و مقصود از   از عملكرد منطقي، كاربريهايي است كه در طول زمان متناسب با مقياس فضا با آن تركيب شده
اينجا . كنند  اي بصري دلنشين توده و شكل ساختمانهايي است كه فضاها را محصور ميتركيب مطلوب، سيم

اي از ساختمانها و عاليم مرتبط با هم به مثابه كل، كه هر ساختمان و   هماهنگي كل و جزء موردنظر است؛ مجموعه
ر به آنچه در توده و فضا جريان اگ. كند  عنصر مانند درخت، تابلو، باجة تلفن و در و پنجره در آن حكم جزء پيدا مي

 . رود  گرايي صرف از ميان مي  دارد، از اين ديدگاه بنگريم، ديگر مسئلة زيبايي
 

در زمينة كاربري زمين، نقش طراح شهري بيشتر سازماندهي سه بعدي عملكردها در فضاهاي شهري است تا تعيين 
بديهي است آن نوع طرحهاي شهرسازي كه مانند . رتكليف دو بعدي و توزيع جغرافيايي كاربريها در وسعت شه

كند تا توجه به   طرحهاي جامع متعارف بيشتر بر تثبيت قطعي كاربريها در دو بعد و توزيع آنها در پهنة شهر  تاكيد مي
كنند اما اگر طرحهاي شهرسازي به صورت طرحهاي   ساختار فضايي فعاليتها، براي طراح شهري موانعي ايجاد مي

اري تهيه شوند كه اساساً در نحوة استقرار كاربريها انعطاف دارند، به طراح شهري امكان آزادي بيشتري در ساخت
گيري مطلوب فضاها به   ساخت اصلي شهرهاي با ارزش گذشته را عمدتاً همين شكل. دهند  امتزاج فعاليت و فضا مي

هاي باستان، قرون وسطي و    در تاريخ شهرهاي دوره.اند تعيين كرده است  تبع عملكردهايي كه آنها را محصور كرده

رنسانس، گنجينة عظيمي از نظريات و قواعد شكل دهندة ساخت شهر نهفته است كه در مورد شهرهاي غربي 
ه در مورد جنبة ژدر يونان باستان، آراي فالسفه دربارة شهر بوي. تر است  كماكان از شهرهاي ايران، قابل دسترس

از جمله . اي كه نبايد از آن تجاوز كرد  و به عبارتي اتكا بر اندازة معين آن در خور توجه است؛ اندازهمحدود و متناهي 
هيپودام، معمار و شهرساز معروف يونان باستان اعتقاد داشت كه جمعيت شهر بايد كم باشد و ده هزار نفر را رقم 

اين اندازه در . تا ده هزار نفر پيشنهاد كرده استحتي افالطون جمعيت شهر را ميان پنج هزار . دانست  مناسبي مي
كرد، شهر به آساني با سرعت پياده طي   طبيعت يونان تركيب زيبا و هماهنگي ميان شهر و محيط طبيعي ايجاد مي

هاي فلسفي و زيبا   اما در حالي كه تحقيقات ارزشمندي دربارة ارتباط جنبه. نمود  شد و دشت و كوه جلوه مي  مي
 معماري و طراحي شهري در جوامع عهد باستان يونان و رم صورت گرفته، در ايران اين ارتباط هنوز در پردة شناختي

 . ابهام است
 

ترديد مطالعاتي از جمله در زمينة نقش نور به مثابه بنياد عرفان و حكمت مشرق زمين كه در قرآن مجيد نيز بارها   بي
اين نگرش به (اي خواهد انجاميد   عماري و شهري به نتايج خيره كنندهگيري فضاهاي م  به آن اشاره شده، در شكل

در يونان باستان ). شود به كلي متفاوت است  نور با آنچه در معماري و شهرسازي امروز بحث روشنايي ناميده مي
دين معني رفت، ب  همچنين عالوه بر اندازه و مفهومي كه گذشت، مقياس انساني از قواعد شكل دهنده به شمار مي

. شد  كه تودة ساختماني و اجزاي معماري با اندازة انساني مرتبط بودند بنابراين مقياس انساني همواره احساس مي
عالوه بر اندازه و مقياس، قواعد ديگري مانند وزن، تعادل و استحكام نيز در آثار معماري يونان باستان كامالً به 

آكروپليس ايجاد شدند، عليرغم پراكندگي ظاهري، با يكديگر ارتباطي قوي و بناهايي كه بر فراز تپة . خورد  چشم مي
 . بصري داشتند كه به تدريج در زماني طوالني براساس ديد و دريافت و حركت و نظارة مردم ايجاد شده بود

 
ود، روميان به هاي انساني و احساس متناهي بودن استوار ب  در حالي كه نسبت و مقياس در معماري يوناني بر اندازه

اقتضاي شرايط سياسي جامعة روم و قدرت نمايي و تبيين شكوهمندي امپراطوري، در ساختار معماري خود از 
 . كردند  ها و نسبتهاي عظيم استفاده مي  اندازه

 
ه انگيز بود؛ از جمله اندازة يك ستون با توجه ب  اما در همين معماري، هماهنگي اجزاي مختلف بناها با هم شگفت

اي كه در   توان به مفهوم بعد يا اندازة پايه  در اينجا به بهترين وجهي مي. شد  نسبت و اندازة ساير عناصر تعيين مي
 . شود، پي برد  چنين نظمي مدول ناميده مي

 
در معماري روم  اين مدول بزرگ بود و در شهرها نيز از مدول ديگري كه بيشتر جنبة مجرد و غيرواقعي داشت و 

شد؛ حال آنكه در يونان مدول جنبة واقعي داشت و به   داد، استفاده مي  تهاي مختلف شهر را به هم پيوند ميقسم
 . بود) اي با مقياس انساني  خانه(صورت يك خانه 

 
بررسي قواعد شكل دهندة معماري و شهر ايراني در دوران باستان دشوار است، زيرا از اين شهرها آثاري بسيار كمتر 

ياي معماري يونان و روم برجاي مانده است اما از دوران اسالمي چنين بررسيهايي كامالً ممكن است و قطعاً به از بقا
 . نتايج روشني خواهد رسيد
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تا به حال، تنها كار منحصر به فرد در مورد اصول معماري سنتي ايران توسط استاد شادروان محمد كريم پيرنيا 
پرهيز از ) ٣خودبسندگي ) ٢مردم واري ) ١: پنج اصل هنري را مطرح كرده استاستاد پيرنيا . صورت گرفته است

در جايي ديگر به جاي نيارش، پيمون و به جاي درونگرايي نيارش ذكر شده . [درونگرايي) ٥نيارش ) ٤بيهودگي 
 ].  است

 
ثر از امكانات موجود مردم واري رعايت مقياس انساني به شكل مطلوب است و خود بسندگي به مفهوم استفادة حداك

ها و   ها و نقش برجسته  پرهيز از بيهودگي، دوري جستن از نصب مجسمه. و در دسترس و مصالح بوم آورد است
شود و پيمون نيز بر   تزيينات معمول در سرزمينهاي ديگر است؛ نيارش به ايستايي، مقاومت و پايداري بنا مربوط مي

اي يا مدول در شهرهاي ايران شايد با   اندازة پايه. د و با زيبايي مرتبط استتعيين تناسب بين اجزاي بنا تكيه دار
در شهرهاي ايراني دورة اسالمي . بوده است) اي با مقياس انساني  خانه(تاكيدي بيش از يونان، به طور مشخص خانه 

 . دي شهر قابل تشخيص استاي در ساخت كالب  اي پايه  مانند دزفول، كاشان، يزد و اصفهان، خانه به صورت اندازه
 

به هر حال شرح اصولي كه ريشه در تاريخ معماري و شهرسازي هر ملتي دارد، تنها در چند سطر و يا چند صفحه 
با اين همه، اين قواعد قطعاً تنها در . از اين گذشته، ادراك اصول و قواعد، مستلزم تجربة فضايي است. ممكن نيست

شود؛ بلكه مواردي   پوشاند، خالصه نمي  رصد سطحي از زمين كه ساختمان آن را مينشيني و د  ارتفاع، ميزان عقب
شود؛ قواعدي كه براي   اساسي مانند پيوستگي و انسجام، نسبت و تناسب و تركيب هماهنگ توده و فضا را شامل مي

 .  ملت مدد گرفتشرح كامل هر يك در فرآيند طراحي بايد از مطالب و تصاوير مبتني بر تاريخ فضاي شهري يك
 

  كشور جهان ٢٠ جمعيت، مساحت و تراكم -١جدول 
 

 )نفر در كيلومترمربع(تراكم  )هزار كيلومترمربع(مساحت  )ميليون نفر(جمعيت  كشور

 ٢٥٥ ٣٥٧ ٨٠ آلمان 

 ٢٧ ٩٣٦٣ ٢٥٤ اياالت متحده

 ٢ ٧٦٨٢ ١٦ استراليا

 ٢٣٥ ٢٤٤  ٥٨ انگلستان

 ١٩١ ٣٠٠ ٥٨  ايتاليا

 ٣٥ ١٦٤٨ ٦٠ ايران

 ٧٥ ٧٧٩ ٥٨ تركيه

 ١٢٠ ٩٥٦٠ ١١٥٠ چين

 ٩ ١٧٠٠٠ ١٥٠ روسيه

 ٣٢٨ ٣٧٧ ١٢٤ اپنژ

 ١٩ ٤٥٠ ٩ سوئد

 ١٦٥ ٤١ ٧ سوئيس

 ٤١ ٤٣٨ ١٨ عراق 

 ٧ ٢٢٤٠ ١٥ عربستان سعودي

 ١٠٨ ٥٥٠ ٥٨ فرانسه

 ٣ ٩٩٧٠ ٢٨ كانادا

 ١١٠ ٩٣  ١٠ مجارستان

 ٣٥٨ ٤١ ١٥ هلند

 ٢٦٥ ٣٢٨٧ ٨٧١ هندوستان

 ١٠١  ١٠٢ ١٠ وييوگسال

 
 

 هاي جامع سه بعدي  ضرورت تدوين طرح
 

شدند   هاي كالن شهرها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ارائه مي  ريزي  ها و برنامه  تا چند دهة پيش، سياستگذاري
ند و پرداخت  كه به طور خالصه، به تخصيص قطعات مختلف زمينهاي هر شهر به كاربريها و عملكردهاي گوناگون مي

تر شدن روابط اجتماعي، اقتصادي و   اما با پيچيده. از جمله، طرح جامع شهر تهران نيز حاصل همان دوران است
و بسياري از (فرهنگي و در نتيجه ساخت و سازهاي معماري و شهري جوامع امروز، متاسفانه ديگر اين طرحها 

 .  اعتماد گذشته نسبت به آنها سلب شده استكاربردي ندارند يا حداقل آن) قوانين و ضوابط منتج از آنها
 

هاي زيست محيطي و   ، افزايش خطرناك آلودگي)توسعة عمودي(روية تراكم در شهرها   با روند روزافزون افزايش بي
هاي منطقي ديگري هستيم كه بتوانند   مسائل بسيار حادي كه اين روند به وجود آورده است، امروزه نيازمند راه حل

تر شدن   ها را تبيين كرده و قادر باشند به منظور هر چه قانونمندتر شدن و علمي  شي از اين گونه توسعهمسائل نا
ها، طرح جامع سه بعدي   يكي از اين راه حل. ساخت و ساز در شهرها از اين ديدگاه، ضوابط جديدي را ارائه دهند

 . است
 

 شهرهاي توسعه يافته و حتي رو به توسعة جهان كاربرد طرح جامع سه بعدي شهرها كه سالها است در بسياري از
Expert)هاي كامپيوتري هوشيار   اي جديد از طرحهاي جامع شهرسازي است كه در آن، به كمك سيستم  دارد، گونه

Systems)هر شهر و نهايتاً تمامي ساخت و سازهاي ... گيهاي كالبدي، اقليمي، جمعيتي، ترافيكي و ژ، كلية ويـ
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شوند و عالوه بر تخصيص و تدوين سطح كاربريهاي شهري و رعايت ضوابط و   ر هر لحظه كنترل ميشهري د
هاي استاندارد، مسائل مختلف ناشي از توسعة عمودي شهر و كالً منظر ارتفاعي شهر نيز مورد تجزيه و تحليل   سرانه

 . گيرند  قرار مي
 

 مختلف شهري و پيوندهاي بهينة افقي بين اين سطوح، به عبارت ديگر، اين طرحها عالوه بر مشخص كردن سطوح
اي كه تركيبهاي معماري   شوند، به گونه  كاربريهاي بعد سوم شهر و ارتباطات بهينة عمودي بين آنها را نيز شامل مي

منجر شوند و حتي در مواردي به تقويت ... موردنظر به كمترين آسيب شهري، اجتماعي، رواني، زيست محيطي و 
 . ها نيز ياري رسانند   حوزهاين

 
روية تراكم شهرها، افزايش   هاي بسيار معمول و بارها گفته شدة ناشي از افزايش بي  براي مثال، يكي از آسيب

به دليل مسائل واضح اقليمي از جمله كمبود و سرعت (آلودگيهاي زيست محيطي است كه در شهري مانند تهران 
 . شود  يتشديد نيز م... ) اندك بادها و 

 
آيد و با مشخص كردن مكان و ارتفاع بهينة برجها و   در اينجا يك طرح جامع سه بعدي هوشمند و كارآ به ياري مي

شود   و تشكيل تونلهاي هوا، سبب مي... ) يك شهرك، مجتمع، خيابان يا (آپارتمانهاي موردنظر در يك حوزة خاص 
با رعايت همين مورد به ظاهر ساده در . هاي موردنظر، تقويت يابند  بادهاي معمول آن حوزه، فعال شوند و در جهت

توان ديد كه بخش قابل   نگر، به وضوح مي  مناطق مختلف كالنشهري مانند تهران در ارتباطي پيوسته و كل
 . يابد  تخفيف مي) و بخصوص برخي مناطق بسيار آلودة آن(اي از آلودگي فعلي هواي تهران   مالحظه

 
  شهر جهان ٢٠معيت، مساحت و تراكم  ج-٢جدول 

 
 )نفر در كيلومترمربع(تراكم  )كيلومترمربع(مساحت   )ميليون نفر(جمعيت  شهر

 ٣٤٣٨ ٦٥٨ ٣/٢ آنكارا 

 ٣٠٥١ ٢١٦ ٧/٠ استكهلم 

 ١٧٤٣٣ ٩٧ ٧/١ بارسلون

 ٥٣٨٤ ٨٦٣ ٧/٤ بغداد

 ٢٠٥٦ ١٤٢ ٣/٠ بن

 ٢٠٦٤٧ ١٠٦ ٢/٢ پاريس

 ٤٠٣٩ ١٣٦٩ ٥/٥ پكن

 ١٣٩٧٣ ٥٩٨ ٤/٨ توكيو

 ١٢٠٠٠ ٥٨٠ ٧ تهران

 ١٢٠٣٨ ٦٥٠ ٨/٧ جاكارتا

 ١٨٧٥ ١٥٠٨ ٨/٢ رم

 ١٥٩٣٢ ٦٠٥ ٧/٩ سئول

 ١٩١٩ ٦٣٤٠ ٢/١٢ شانگهاي 

 ٢٤٧٥ ٢٤٩ ٦/٠ فرانكفورت

 ٢٩٣٩٣ ٢١٥ ٣/٦ قاهره

 ١٦٦٧ ٤٠٨٠ ٨/٦ لندن

 ٥٠٤٨ ٦٠٦ ١/٣ مادريد

 ٦٧١٥ ١٤٧٩ ٩/٩ مكزيكوسيتي 

 ٦٣٥٧ ١٥٨ ١ مونترال 

 ٨٧٢٢ ٨٣٠ ٣/٧ ويوركني

 
 

هاي زيست محيطي شهرها از   هاي جامع سه بعدي، كمك به رفع آلودگي  اصوالً يكي از اهداف مهم و بنيادين طرح
هاي هوا است كه   طريق ارائة ضوابط ارتفاعي كارشناسانه در نقاط مختلف شهر به منظور ايجاد كوران و تونل

عي از وزش باد كمي برخوردارند، بسيار حائز اهميت است و اين فقط به بخصوص در مورد شهرهايي كه به طور طبي
هايي   هاي مرتفع يا برج  بايست ساختمان  معناي ضوابط كاهندة ارتفاع نيست، بلكه چه بسا در نقاطي از شهر الزاماً مي

 . بايست از آنها كاست  نيز احداث نمود و در نقاط ديگر مي
 

هاي   ها و فضاهاي سبز فعلي تهران كه در جوار بناهاي مرتفع يا برج  ه بسياري از پاركبراي مثال، قابل توجه است ك
اند و حتي گاه به منبع تراكم دود و آلودگي بدل   مسكوني قرار دارند، عمالً از نقش پااليندة خود دور افتاده/ اداري
گيرد و جابجايي بهينه بين   ن پارك را مياند، زيرا ساختمان يا برج مزبور جلوي حركت تودة هواي خنك پيرامو  شده
 . گيرد  هاي سرد و گرم صورت نمي  توده

 
هاي مفرح جنگلي و شهري كه تنها در   ها و پارك  هاي مصنوعي و ديگر بوستان  از همين سنخ است ايجاد درياچه

هاي همجوار واقع   اناي مناسب به لحاظ ارتفاع ساختم  صورتي كاركرد مناسب و صحيح خواهند داشت كه در نقطه
هاي مناسب در نقاطي كارشناسانه از پيرامون آن پارك بتوان مسير هواي آلوده را   شده باشند و چه بسا با ايجاد برج

 . به نحوي كنترل شده به آن نقطه، هدايت و پاكيزه كرد و مجدداً به جريان انداخت
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شوند و عالوه بر تخصيص و تدوين سطح كاربريهاي شهري و رعايت ضوابط و   ر هر لحظه كنترل ميشهري د
هاي استاندارد، مسائل مختلف ناشي از توسعة عمودي شهر و كالً منظر ارتفاعي شهر نيز مورد تجزيه و تحليل   سرانه

 . گيرند  قرار مي
 

 مختلف شهري و پيوندهاي بهينة افقي بين اين سطوح، به عبارت ديگر، اين طرحها عالوه بر مشخص كردن سطوح
اي كه تركيبهاي معماري   شوند، به گونه  كاربريهاي بعد سوم شهر و ارتباطات بهينة عمودي بين آنها را نيز شامل مي

منجر شوند و حتي در مواردي به تقويت ... موردنظر به كمترين آسيب شهري، اجتماعي، رواني، زيست محيطي و 
 . ها نيز ياري رسانند   حوزهاين

 
روية تراكم شهرها، افزايش   هاي بسيار معمول و بارها گفته شدة ناشي از افزايش بي  براي مثال، يكي از آسيب

به دليل مسائل واضح اقليمي از جمله كمبود و سرعت (آلودگيهاي زيست محيطي است كه در شهري مانند تهران 
 . شود  يتشديد نيز م... ) اندك بادها و 

 
آيد و با مشخص كردن مكان و ارتفاع بهينة برجها و   در اينجا يك طرح جامع سه بعدي هوشمند و كارآ به ياري مي

شود   و تشكيل تونلهاي هوا، سبب مي... ) يك شهرك، مجتمع، خيابان يا (آپارتمانهاي موردنظر در يك حوزة خاص 
با رعايت همين مورد به ظاهر ساده در . هاي موردنظر، تقويت يابند  بادهاي معمول آن حوزه، فعال شوند و در جهت

توان ديد كه بخش قابل   نگر، به وضوح مي  مناطق مختلف كالنشهري مانند تهران در ارتباطي پيوسته و كل
 . يابد  تخفيف مي) و بخصوص برخي مناطق بسيار آلودة آن(اي از آلودگي فعلي هواي تهران   مالحظه

 
  شهر جهان ٢٠معيت، مساحت و تراكم  ج-٢جدول 

 
 )نفر در كيلومترمربع(تراكم  )كيلومترمربع(مساحت   )ميليون نفر(جمعيت  شهر

 ٣٤٣٨ ٦٥٨ ٣/٢ آنكارا 

 ٣٠٥١ ٢١٦ ٧/٠ استكهلم 

 ١٧٤٣٣ ٩٧ ٧/١ بارسلون

 ٥٣٨٤ ٨٦٣ ٧/٤ بغداد

 ٢٠٥٦ ١٤٢ ٣/٠ بن

 ٢٠٦٤٧ ١٠٦ ٢/٢ پاريس

 ٤٠٣٩ ١٣٦٩ ٥/٥ پكن

 ١٣٩٧٣ ٥٩٨ ٤/٨ توكيو

 ١٢٠٠٠ ٥٨٠ ٧ تهران

 ١٢٠٣٨ ٦٥٠ ٨/٧ جاكارتا

 ١٨٧٥ ١٥٠٨ ٨/٢ رم

 ١٥٩٣٢ ٦٠٥ ٧/٩ سئول

 ١٩١٩ ٦٣٤٠ ٢/١٢ شانگهاي 

 ٢٤٧٥ ٢٤٩ ٦/٠ فرانكفورت

 ٢٩٣٩٣ ٢١٥ ٣/٦ قاهره

 ١٦٦٧ ٤٠٨٠ ٨/٦ لندن

 ٥٠٤٨ ٦٠٦ ١/٣ مادريد

 ٦٧١٥ ١٤٧٩ ٩/٩ مكزيكوسيتي 

 ٦٣٥٧ ١٥٨ ١ مونترال 

 ٨٧٢٢ ٨٣٠ ٣/٧ ويوركني

 
 

هاي زيست محيطي شهرها از   هاي جامع سه بعدي، كمك به رفع آلودگي  اصوالً يكي از اهداف مهم و بنيادين طرح
هاي هوا است كه   طريق ارائة ضوابط ارتفاعي كارشناسانه در نقاط مختلف شهر به منظور ايجاد كوران و تونل

عي از وزش باد كمي برخوردارند، بسيار حائز اهميت است و اين فقط به بخصوص در مورد شهرهايي كه به طور طبي
هايي   هاي مرتفع يا برج  بايست ساختمان  معناي ضوابط كاهندة ارتفاع نيست، بلكه چه بسا در نقاطي از شهر الزاماً مي

 . بايست از آنها كاست  نيز احداث نمود و در نقاط ديگر مي
 

هاي   ها و فضاهاي سبز فعلي تهران كه در جوار بناهاي مرتفع يا برج  ه بسياري از پاركبراي مثال، قابل توجه است ك
اند و حتي گاه به منبع تراكم دود و آلودگي بدل   مسكوني قرار دارند، عمالً از نقش پااليندة خود دور افتاده/ اداري
گيرد و جابجايي بهينه بين   ن پارك را مياند، زيرا ساختمان يا برج مزبور جلوي حركت تودة هواي خنك پيرامو  شده
 . گيرد  هاي سرد و گرم صورت نمي  توده

 
هاي مفرح جنگلي و شهري كه تنها در   ها و پارك  هاي مصنوعي و ديگر بوستان  از همين سنخ است ايجاد درياچه

هاي همجوار واقع   اناي مناسب به لحاظ ارتفاع ساختم  صورتي كاركرد مناسب و صحيح خواهند داشت كه در نقطه
هاي مناسب در نقاطي كارشناسانه از پيرامون آن پارك بتوان مسير هواي آلوده را   شده باشند و چه بسا با ايجاد برج

 . به نحوي كنترل شده به آن نقطه، هدايت و پاكيزه كرد و مجدداً به جريان انداخت
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رود، اما هنوز به    ديگر شهرهاي پر جمعيت ايران سخن ميامروزه مدام از آلودگي فزايندة هواي تهران و بسياري از
اين نكتة مهم و علمي توجه نشده است كه با طرحي منطقي و تحقيق شده در تطبيق ارتفاعات منظر و كالبد ابنية 

توان روند پاكسازي اقليمي و خود به خودي   هاي هوايي مناطق موردنظر، مي  اين شهرها با وضعيت اقليمي و جريان
 . اين مناطق را تشديد كرد

 
هاي هوايي مضر در   هاي تجمع دود و ديگر آالينده  ترين كانون  براي مثال، بر همگان مسلم است كه يكي از آلوده

اما تاكنون توجه نشده كه با كاري بسيار ساده، . هاي پيرامون آن است  تهران امروز، ميدان امام خميني و محدوده
اختمان وزات پست، تلگراف و تلفن واقع در ضلع جنوبي اين ميدان و تبديل آن به يعني تخلية طبقة همكف س

 . توان از كوران هواي ايجاد شده به اين ترتيب در پاكسازي هواي منطقة موردنظر بهره برد  پيلوت، تا چه حد مي
 

اه تقويت ذهن و انديشة از سوي ديگر، پوسته و كالبد هر شهر نيز نيازمند احساسي زيبايي شناسانه است تا از ر
شهروندان خود، به زيست بهتر جسم و روح آنان كمك كند و واقعاً چنين نيست كه در هر عرصه، هر خيايان و هر 

اي، به راحتي و بدون ارتباط با قانون و منطقي، بتوان برجي، آپارتماني يا هر بنايي را با هر ارتفاع، مصالح و   نقطه
 . هاي بسيار دور به سادگي گذشت  ل مختلف ناشي از احداث آن، حتي در آيندهسيمايي برپا كرد و از مسائ

 
الرأس ساختمانها را از   ها، منطق ارتباطي بين آنها و همچنين سيما و خط  طرح جامع سه بعدي هر شهر، اين عرصه

ن، بخشي از ديگر و به تبع آ(شود ساخت كالبدي شهرها   كند و سبب مي  نگر مشخص مي  ديدگاهي عمومي و كالن
قوام يابند و احساس زندگي در آنها با رضايت، آرامش و ) موردنظر در آنها... هاي اجتماعي، اقتصادي، رواني و   ساخت

 . تعادل توأم شود
 

  استان ايران ١٠ جمعيت، مساحت و تراكم -٣جدول 
 

 )مترمربعنفر در كيلو(تراكم  )هزار كيلومترمربع(مساحت  )ميليون نفر(جمعيت  استان

 ٦٦ ٤٩ ٢/٣ آذربايجان شرقي 

 ٦٠ ٣٧ ٢/٢  آذربايجان غربي 

 ٣٥ ١٠٤ ٦/٣ اصفهان

 ٤٠٠ ٢٨ ١٢ تهران

 ١٩ ٣١٣ ٦ خراسان

 ٤٧ ٦٧ ١/٣ خوزستان

 ٢٨ ١٢٦ ٥/٣ فارس

 ١٠ ١٨٦ ٨/١ كرمان

 ١٥٠ ١٤ ٢/٢ گيالن

 ٤٠ ٢٩ ١/١ مركزي

 
  شهر ايران ١٠ جمعيت مساحت و تراكم -٤جدول 

 
 )نفر در كيلو مترمربع(تراكم  )كيلومترمربع(مساحت  )ميليون نفر(جمعيت  استان

 ٣٠٠٠ ١٢٠ ٣٦/٠ اراك

 ٢٥٠٠ ١٦٠ ٤/٠ اروميه

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ اصفهان

 ٥٠٠٠ ١٥٠ ٧٥/٠ اهواز

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ تبريز

 ١٢٠٠٠ ٥٨٠ ٧ تهران

 ٣٠٠٠ ١٠٠ ٣/٠ رشت

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ شيراز

 ٢٠٠٠ ١٧٥ ٣٥/٠ كرمان

 ٥٠٠٠ ٤٠٠ ٢ مشهد

 
افكندن برنامه و طرحي منطقي براي شهرهاي امروز، بدون در   توان ادعا كرد كه پي  به طور خالصه، كم و بيش مي

كافي است به چند نمونه از آماري كه در پيوست . دست داشتن يك طرح جامع سه بعدي دقيق و علمي، دشوار است
 .  مبحث موردنظر آورده شده، دقت شوداين فصل به منظور به دست دادن ديدي كلي نسبت به

 
هاي   هاي تقريبي متوسط، درصد كاربريهاي گوناگون شهري و برخي از سرانه  اين آمار، به ظاهر مشخص كنندة تراكم

هستند، اما به دليل در دست نداشتن طرح جامع سه بعدي ) و بعضاً ايران(شهري موردنياز در شهرهاي مختلف جهان 
توانند گمراه   ، تمامي اين آمار مي)هاي متوسط موردنظر  ها و تنوع تراكم  واقع، توزيع ارتفاعي سرانهو در (اين شهرها 
مثالً ممكن است تراكم كاربري مسكوني يا هر كاربري ديگري در سطح يك شهر در مجموع و به طور . كننده باشند

يا .... طق مختلف آن شهر توزيع نشده باشدمتوسط، منطقي باشد، اما اين تراكم به طور متعادل و منطقي در منا
واضح است كه مقايسه سطح خيابان در شهرهاي مختلف، بدون توجه به اين كه كدام شهر مترو دارد و كدام خير، 

 . مقايسة درستي نيست
 

ي زمين با اصوالً آمار كاربر. تواند مسئله ساز باشد  دوم اين كه از زاوية توسعه نيز مقايسة آماري كاربري زمين مي
شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك جامعه پيوند نزديك دارد و مقايسة كلي اين آمار در شهرها بدون 

 . درنظر گرفتن شرايط توسعة كشور، منطقه و شهر موردنظر، قابل اتكا نيست
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رود، اما هنوز به    ديگر شهرهاي پر جمعيت ايران سخن ميامروزه مدام از آلودگي فزايندة هواي تهران و بسياري از
اين نكتة مهم و علمي توجه نشده است كه با طرحي منطقي و تحقيق شده در تطبيق ارتفاعات منظر و كالبد ابنية 

توان روند پاكسازي اقليمي و خود به خودي   هاي هوايي مناطق موردنظر، مي  اين شهرها با وضعيت اقليمي و جريان
 . اين مناطق را تشديد كرد

 
هاي هوايي مضر در   هاي تجمع دود و ديگر آالينده  ترين كانون  براي مثال، بر همگان مسلم است كه يكي از آلوده

اما تاكنون توجه نشده كه با كاري بسيار ساده، . هاي پيرامون آن است  تهران امروز، ميدان امام خميني و محدوده
اختمان وزات پست، تلگراف و تلفن واقع در ضلع جنوبي اين ميدان و تبديل آن به يعني تخلية طبقة همكف س

 . توان از كوران هواي ايجاد شده به اين ترتيب در پاكسازي هواي منطقة موردنظر بهره برد  پيلوت، تا چه حد مي
 

اه تقويت ذهن و انديشة از سوي ديگر، پوسته و كالبد هر شهر نيز نيازمند احساسي زيبايي شناسانه است تا از ر
شهروندان خود، به زيست بهتر جسم و روح آنان كمك كند و واقعاً چنين نيست كه در هر عرصه، هر خيايان و هر 

اي، به راحتي و بدون ارتباط با قانون و منطقي، بتوان برجي، آپارتماني يا هر بنايي را با هر ارتفاع، مصالح و   نقطه
 . هاي بسيار دور به سادگي گذشت  ل مختلف ناشي از احداث آن، حتي در آيندهسيمايي برپا كرد و از مسائ

 
الرأس ساختمانها را از   ها، منطق ارتباطي بين آنها و همچنين سيما و خط  طرح جامع سه بعدي هر شهر، اين عرصه

ن، بخشي از ديگر و به تبع آ(شود ساخت كالبدي شهرها   كند و سبب مي  نگر مشخص مي  ديدگاهي عمومي و كالن
قوام يابند و احساس زندگي در آنها با رضايت، آرامش و ) موردنظر در آنها... هاي اجتماعي، اقتصادي، رواني و   ساخت

 . تعادل توأم شود
 

  استان ايران ١٠ جمعيت، مساحت و تراكم -٣جدول 
 

 )مترمربعنفر در كيلو(تراكم  )هزار كيلومترمربع(مساحت  )ميليون نفر(جمعيت  استان

 ٦٦ ٤٩ ٢/٣ آذربايجان شرقي 

 ٦٠ ٣٧ ٢/٢  آذربايجان غربي 

 ٣٥ ١٠٤ ٦/٣ اصفهان

 ٤٠٠ ٢٨ ١٢ تهران

 ١٩ ٣١٣ ٦ خراسان

 ٤٧ ٦٧ ١/٣ خوزستان

 ٢٨ ١٢٦ ٥/٣ فارس

 ١٠ ١٨٦ ٨/١ كرمان

 ١٥٠ ١٤ ٢/٢ گيالن

 ٤٠ ٢٩ ١/١ مركزي

 
  شهر ايران ١٠ جمعيت مساحت و تراكم -٤جدول 

 
 )نفر در كيلو مترمربع(تراكم  )كيلومترمربع(مساحت  )ميليون نفر(جمعيت  استان

 ٣٠٠٠ ١٢٠ ٣٦/٠ اراك

 ٢٥٠٠ ١٦٠ ٤/٠ اروميه

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ اصفهان

 ٥٠٠٠ ١٥٠ ٧٥/٠ اهواز

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ تبريز

 ١٢٠٠٠ ٥٨٠ ٧ تهران

 ٣٠٠٠ ١٠٠ ٣/٠ رشت

 ٤٠٠٠ ٣٠٠ ٢/١ شيراز

 ٢٠٠٠ ١٧٥ ٣٥/٠ كرمان

 ٥٠٠٠ ٤٠٠ ٢ مشهد

 
افكندن برنامه و طرحي منطقي براي شهرهاي امروز، بدون در   توان ادعا كرد كه پي  به طور خالصه، كم و بيش مي

كافي است به چند نمونه از آماري كه در پيوست . دست داشتن يك طرح جامع سه بعدي دقيق و علمي، دشوار است
 .  مبحث موردنظر آورده شده، دقت شوداين فصل به منظور به دست دادن ديدي كلي نسبت به

 
هاي   هاي تقريبي متوسط، درصد كاربريهاي گوناگون شهري و برخي از سرانه  اين آمار، به ظاهر مشخص كنندة تراكم

هستند، اما به دليل در دست نداشتن طرح جامع سه بعدي ) و بعضاً ايران(شهري موردنياز در شهرهاي مختلف جهان 
توانند گمراه   ، تمامي اين آمار مي)هاي متوسط موردنظر  ها و تنوع تراكم  واقع، توزيع ارتفاعي سرانهو در (اين شهرها 
مثالً ممكن است تراكم كاربري مسكوني يا هر كاربري ديگري در سطح يك شهر در مجموع و به طور . كننده باشند

يا .... طق مختلف آن شهر توزيع نشده باشدمتوسط، منطقي باشد، اما اين تراكم به طور متعادل و منطقي در منا
واضح است كه مقايسه سطح خيابان در شهرهاي مختلف، بدون توجه به اين كه كدام شهر مترو دارد و كدام خير، 

 . مقايسة درستي نيست
 

ي زمين با اصوالً آمار كاربر. تواند مسئله ساز باشد  دوم اين كه از زاوية توسعه نيز مقايسة آماري كاربري زمين مي
شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك جامعه پيوند نزديك دارد و مقايسة كلي اين آمار در شهرها بدون 

 . درنظر گرفتن شرايط توسعة كشور، منطقه و شهر موردنظر، قابل اتكا نيست



26

شهر سالم

 
ادي از شهرهاي بزرگ دنيا مثالً تعد. تهية جداول اطالعاتي حاوي تمامي متغيرهاي موثر نيز كار بسيار دشواري است

المللي آنها، ساخت اشتغال در آنها به سمت غلبة كامل   به شهرهاي جهاني معروف هستند و عمدتاً به دليل نقش بين
رود و طبيعي است كه در اين   و حذف صنعت جلو مي... ) بانكي، اطالعاتي، بيمه، كامپيوتر، ارتباطات، (خدمات 

دمات اختصاص يافته است اما اين وضعيت ربطي به كاربري زمين، مثالً براي شهرها، زمين بيشتري به بخش خ
كاربري زمين براي بخش خدمات يا هر كاربري ديگر تهران، تابع نقش فراملي و . خدمات در شهر تهران ندارد

 . هاي دروني هر كاربري نيز هست  اي آن است كه تا حد زيادي خارج از محركه  شرايط ملي و منطقه
 

صه آنكه تحوالت كاربري زمين و افزايش تراكم در تهران را بايد با توجه به شرايط خاص اين شهر ارزيابي كرد، خال
به اين معناكه بد و خوب رشد تراكم مسكوني در مناطقي از تهران، بايد در ارتباط با اثراتش بر اقتصاد ملي و شهر 

 . بررسي شود) كالن يا بخشي(
 

ها و امكاناتي را براي مديريت شهر و تامين خدمات موردنياز به وجود   ن رشد، چه محدوديتهمچنين بايد ديد كه اي
كند، مشكالت زيست محيطي ناشي از آن چيست و چه   هايي را طلب مي  گذاري  ها و سرمايه  ريزي  آورد، چه برنامه  مي

هاي   د، متكي بر مطالعاتي وسيع در زمينهاي دارد؟ طرح جامع سه بعدي كه خو  هژهاي اجتماعي و فرهنگي وي  بازتاب
اقتصاد ملي، اقتصاد منطقه و شهر، مديريت شهري، تامين خدمات، مسائل زيست محيطي، مسائل اجتماعي، توسعة 

دهد و الزم به اشاره نيست كه باب ارزيابي   فيزيكي، ساختار معماري و طراحي شهري است، پاسخ اين پرسشها را مي
سازي   ي آن، ذخيرهژو اثراتش بر تامين خدمات شهري و تكنولو(وسعة عمودي و افزايش تراكم حد ِاعمال سياست ت

هاي كشاورزي و حومه شهري و   و اثراتش بر زمين(در مقابل سياست توسعة افقي ...) زمين براي توسعه آينده و 
 . نيز همچنان باز است...) منابع زيست محيطي و 

 
 اپن  ژ شهر بزرگ ١٦ در  درصد كاربريهاي زمين-٥جدول 

 
 درصد كاربري زمين

 ٧/٣٧ مسكوني

 ٢/١٨ حمل و نقل

 ٩/٤ صنعتي

 ٣/٤ تجاري

 ١/٤ آموزشي

 ٦/٠ اداري

 ٩/٢٦ كاربريهاي ديگر

 ٣/٣ )موجود(بدون كاربري 

 ٨/٧٨ كل كاربريهاي شهري

 ٢/٢١ كاربريهاي غيرشهري

 

 
 

 اي شمالي   شهر آمريك٢٢ درصد كاربريهاي زمين در -٦جدول 
 

 درصد كاربري زمين

 ٨/٣٩ مسكوني

 ٤/٢٥ راهها

 ٤/١٠ صنعتي

 ٥ تجاري

 ٣/١٩ كاربريهاي ديگر

 
 
 

 عوامل موثر در بهداشت 
 

، مسئلة بهداشت و سالمت جامعه است، »شهرسالم«و » شهرسازي«از آنجا كه يكي از مهمترين مسائل مطرح در 
ة انواع عوامل موثر در بهداشت همگاني خواهيم داشت و پس از آن، هاي جاري دربار  گذري بر مهمترين انديشه
 . خواهيم گرفت  هاي فرهنگ اسالم را در اين باب پي  مختصري از تعاليم و توصيه

 
 بهداشت هوا

 
تواند   در اهميت هوا همين بس كه آدمي مي. هوا ماية زندگي است و نياز به آن بيش از نياز به آب و غذا مطرح است

 روز زنده بماند، ولي بدون هوا بيش از چنددقيقه قادر به ادامة حيات ٥ هفته و بدون آب حدود ٥ غذا تقريباً بدون
اما هوايي كه تا اين حد براي زندگي آدمي ضروري است و تاثيرش در تندرستي انسان غيرقابل انكار . نخواهد بود

.  آدمي همواره در معرض آلودگيها قرار گرفته استاست، متاسفانه در اثر عوامل كنترل نشده و فعاليتهاي مخرب
مردم معمولي ممكن است تحريك چشم ناشي از يك . آلودگي هوا براي افراد مختلف، مفهوم و معناي متفاوتي دارد
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المللي آنها، ساخت اشتغال در آنها به سمت غلبة كامل   به شهرهاي جهاني معروف هستند و عمدتاً به دليل نقش بين
رود و طبيعي است كه در اين   و حذف صنعت جلو مي... ) بانكي، اطالعاتي، بيمه، كامپيوتر، ارتباطات، (خدمات 

دمات اختصاص يافته است اما اين وضعيت ربطي به كاربري زمين، مثالً براي شهرها، زمين بيشتري به بخش خ
كاربري زمين براي بخش خدمات يا هر كاربري ديگر تهران، تابع نقش فراملي و . خدمات در شهر تهران ندارد

 . هاي دروني هر كاربري نيز هست  اي آن است كه تا حد زيادي خارج از محركه  شرايط ملي و منطقه
 

صه آنكه تحوالت كاربري زمين و افزايش تراكم در تهران را بايد با توجه به شرايط خاص اين شهر ارزيابي كرد، خال
به اين معناكه بد و خوب رشد تراكم مسكوني در مناطقي از تهران، بايد در ارتباط با اثراتش بر اقتصاد ملي و شهر 

 . بررسي شود) كالن يا بخشي(
 

ها و امكاناتي را براي مديريت شهر و تامين خدمات موردنياز به وجود   ن رشد، چه محدوديتهمچنين بايد ديد كه اي
كند، مشكالت زيست محيطي ناشي از آن چيست و چه   هايي را طلب مي  گذاري  ها و سرمايه  ريزي  آورد، چه برنامه  مي

هاي   د، متكي بر مطالعاتي وسيع در زمينهاي دارد؟ طرح جامع سه بعدي كه خو  هژهاي اجتماعي و فرهنگي وي  بازتاب
اقتصاد ملي، اقتصاد منطقه و شهر، مديريت شهري، تامين خدمات، مسائل زيست محيطي، مسائل اجتماعي، توسعة 

دهد و الزم به اشاره نيست كه باب ارزيابي   فيزيكي، ساختار معماري و طراحي شهري است، پاسخ اين پرسشها را مي
سازي   ي آن، ذخيرهژو اثراتش بر تامين خدمات شهري و تكنولو(وسعة عمودي و افزايش تراكم حد ِاعمال سياست ت

هاي كشاورزي و حومه شهري و   و اثراتش بر زمين(در مقابل سياست توسعة افقي ...) زمين براي توسعه آينده و 
 . نيز همچنان باز است...) منابع زيست محيطي و 

 
 اپن  ژ شهر بزرگ ١٦ در  درصد كاربريهاي زمين-٥جدول 

 
 درصد كاربري زمين

 ٧/٣٧ مسكوني

 ٢/١٨ حمل و نقل

 ٩/٤ صنعتي

 ٣/٤ تجاري

 ١/٤ آموزشي

 ٦/٠ اداري

 ٩/٢٦ كاربريهاي ديگر

 ٣/٣ )موجود(بدون كاربري 

 ٨/٧٨ كل كاربريهاي شهري

 ٢/٢١ كاربريهاي غيرشهري

 

 
 

 اي شمالي   شهر آمريك٢٢ درصد كاربريهاي زمين در -٦جدول 
 

 درصد كاربري زمين

 ٨/٣٩ مسكوني

 ٤/٢٥ راهها

 ٤/١٠ صنعتي

 ٥ تجاري

 ٣/١٩ كاربريهاي ديگر

 
 
 

 عوامل موثر در بهداشت 
 

، مسئلة بهداشت و سالمت جامعه است، »شهرسالم«و » شهرسازي«از آنجا كه يكي از مهمترين مسائل مطرح در 
ة انواع عوامل موثر در بهداشت همگاني خواهيم داشت و پس از آن، هاي جاري دربار  گذري بر مهمترين انديشه
 . خواهيم گرفت  هاي فرهنگ اسالم را در اين باب پي  مختصري از تعاليم و توصيه

 
 بهداشت هوا

 
تواند   در اهميت هوا همين بس كه آدمي مي. هوا ماية زندگي است و نياز به آن بيش از نياز به آب و غذا مطرح است

 روز زنده بماند، ولي بدون هوا بيش از چنددقيقه قادر به ادامة حيات ٥ هفته و بدون آب حدود ٥ غذا تقريباً بدون
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نشيند، آلودگي به حساب آورند؛  براي كشاورز،   گاز يا ذرات موجود در هوا و يا گرد و غباري را كه روي لباسشان مي
رساند ممكن است آلودگي محسوب شود و براي يك خلبان هواپيما، تقليل   ي كه به گياهان و حيوانات زيان ميعامل

ليكن هرگاه بخواهيم تعريفي جامع و كلي براي آلودگي هوا درنظر بگيريم، . آيد  ميدان ديد آلودگي به حساب مي
 مادة آلوده كننده در هواي آزاد به مقدار و مدتي آلودگي هوا عبارت است از وجود يك يا چند«: توان گفت  چنين مي

كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به  حال انسان، حيوان، گياه و يا آثار و ابنيه و با باالخره هرگونه فعاليت باشد، 
 .»تغيير دهد

 
 بهداشت آب 

 
ي انسان و تمدن او حياتي آب نيز از نخستين نيازهاي زندگي و يكي از مفيدترين مواد طبيعت است كه براي زندگ

حتي برخي آن را . شمردند  دانستند و آن را محترم مي  آب را قديمترين مذاهب، منشاء و مبداء همه چيز مي. است
دانستند و براي نظافت و پاكيزگي بهداشت آب و جلوگيري از بيماريهاي ناشي از آن، دستورات و قوانين   مقدس مي

اند؛ مثالً مصريان از ابتداي تاريخ با   م دربارة آب شناسي نيز اطالعاتي داشتهملل قدي. خاصي وضع كرده بودند
. كردند تا درة دلتاي نيل حاصلخيز شود  طغيانهاي نيل آشنايي داشتند و روش آبياري خود را طوري تنظيم مي

هاي متناوب نيل ها مسجل كرده كه در سه هزار سال قبل از ميالد مسيح از طغيان  همچنين كشف بعضي از كتيبه
 سال قبل از ميالد مسيح، ساكنان مصر مرتباً ٢٨٠٠هايي نيز وجود دارد كه در   ذكر به ميان آمده است؛ و نشانه

دارد كه   هاي مواريس در مصر نيز معلوم مي  آثار خرابه. گرفتند  فرونشستن آب و ارتفاع طغيان رودخانه را اندازه مي
 ٢٠ سال قبل از ميالد مسيح و بزرگترين منبع ذخيرة آب در درة نيل با حدود ٢٠٠٠ساختمان آن تقريباً مربوط به 
هاي مصنوعي،    سال پيش، با ساختن درياچه٤٠٠٠پادشاهان آشور نيز قريب به . ميليون نفر جمعيت بوده است

ي آنها ساخته هاي لم يزرع اطراف دجله و فرات را به باغهاي سبز و خرم تبديل كرده و مجاري متعددي برا  زمين
 ٦٠  كيلومتر طول و در حدود ٦٠٠گرفته و بيش از   يكي از اين مجاري، نهروان نام داشته كه از دجله آب مي. بودند

 .  متر عرض داشته و عمق آن براي كشتيراني آن زمان كافي بوده است١٢٠تا 
انسان با بودن آب . گيرد  شكل ميهمة اشكال زندگي متكي بر آب است و زندگي اساساً پيرامون اين نياز است كه 

خورد و هر جا آب نباشد،   هر جا آب يافت شود، موجود زنده هم به چشم مي. ميرد  كند و بدون آن مي  زندگي مي
 .آبي، بيابان است و مرگ  آبي است و بي  بي
 

 بهداشت فاضالب 
 

با . ه مردم به زندگي گروهي روي آوردندمسئلة بيرون راندن فاضالب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد ك
هاي آبرساني، انسان براي پاكسازي و پاك نگهداري محيط زندگي خويش، بيرون   پيدايش شهرها و گسترش شبكه

هاي آبرساني، دفع فاضالب نيز مورد توجه   راندن پسابهاي بدست آمده را الزم ديد و پس از پيشرفت تكنيك شبكه
 . قرار گرفت

 
 سال ٧٠٠٠در اين آثار كه تاريخ آنها به حدود . توان در آثار تمدن هند مشاهده كرد  كشي را مي  ين كانالتر  قديمي

شود، باقيماندة فاضالبروهايي با ديوارة آجري و يا سفالي براي هدايت فاضالبهاي خانگي ديده   پيش نسبت داده مي

 كرت نيز آثاري از مجاري فاضالب و آبريزگاههاي همگاني هاي شهر بابل و نينوا و نيز در جزيره  در خرابه. شود  مي
 . اند  ديده شده

 
اند كه ساختمان آنها را    متر ديده شده٣ تا ٢همچنين در شهرهاي يونان و رم قديم، آثار فاضالبروهايي به قطرهاي 

شود كه   يي مشاهده ميدهند و در شهر پمپي نيز باقيماندة گندابروها   سال پيش از ميالد نسبت مي٢٠٠٠به حدود 
ه ژتا  حدود يكصدسال پيش، بيشتر گندابروها بوي. دانند   سال پيش مربوط مي١٩٠٠ساختمان آنها را به حدود 

شدند كه پس از آشكار شدن اثر اين قبيل كانالها در پخش   كانالهاي فرعي فاضالب به صورت روباز ساخته مي
 . ها و فاضالبروها در زيرزمين ساخته شوندبيماريهاي واگير، كوشش شد كه تمام گندابرو

 
شهر .  ميالدي ساخته شدند١٧٨٩ كيلومتر در سال ٣٦شهر پاريس به طول ) اگو(كانالهاي اصلي شبكة فاضالب 

 ١٨٤٨ تا ١٨٣٢ نفر تلف شدند، در سالهاي ٢٥٠٠٠لندن پس از كشتاري كه بيماري وبا مسبب آن بود و طي آن 
 داراي شبكة كانال ١٨٥٢ و ١٨٤٢هامبورگ و برلين نيز در سالهاي . آوري فاضالب شد  داراي شبكة زيرزميني جمع

آوري، تصفيه و دفع فاضالب در ساير كشورها نيز سير طبيعي خود را   با گذشت زمان، موضوع جمع. فاضالب شدند
 . طي كرد و براي داشتن محيطي سالم، اينك ضرورت تام پيدا كرده است

 
 بهداشت زباله 

 
وع دفع فضوالت نيز هنگامي مورد توجه واقع شد كه انسان رو به جامعه آورد و در يك مكان، زندگي مشترك موض

ها، استخوانهاي شكار و وسايل و افزار شكسته شده   با توجه به اين مسئله، نخستين زباله. با ديگران را آغاز كرد
هاي مختلف انساني به هم پيوسته و از   نجام گرفت كه طايفهها عمالً در زماني ا  آوري فاضالب و زباله  اما جمع. بودند

 . صورت چادرنشيني تغيير زندگي دادند
اي بيرون شهر قرار داشته   هاي شهر اورشليم قديم در دره  مطالعات انجام شده مويد اين است كه محل دفن زباله

نويسد در آن   تلمود مي. شده است  سوزانده ميهاي شهر، كود شده و مواد غيرآلي   در آن زمان، مواد آلي زباله. است
شده، به طوري كه اين شهر در زمان خود   زمان خيابانهاي شهر اورشليم روزانه به وسيلة ساكنين هر خيابان تميز مي

 سال قبل، دفع فضوالت مورد توجه بوده و ٦٥٠٠در تمدن هند نيز از . از نظر نظافت منحصر به فرد بوده است
 . اند  ها و استفادة آنها در كشاورزي قوانيني داشته   سال قبل، دربارة زباله٣٠٠٠ز بيش از ها ني  چيني

 
در اوائل دوران اسالمي يعني از قرن ششم ميالدي به بعد، مقرراتي براي عبور و مرور حيوانات و وسائل نقليه در 

نظافت خيابانها در سال .  وضع شده بوداماكن عمومي و بازارها وجود داشت كه براي جلوگيري از ايجاد گرد وخاك
 ميالدي در آلمان نيز جدي شد؛ به طوري كه كانالهايي در وسط خيابانهاي هامبورگ كشيده شد و كلية ١٢٦٩

 ميالدي اولين كارشناس تنظيف خياباني در شهر پاريس ١٣در قرن . فاضالبهاي شهري و خانگي به آن هدايت شد
وظيفة اين شخص كنترل نظافت خيابانها بود كه . شد، به كار گمارده شد  يده ميكه در آن زمان عروس شهرها نام

بعد از آن نظافت خيابانها به قدري مورد توجه واقع شد كه از . بايست به وسيلة اهالي ساكن در آنها انجام گيرد  مي
ت منظمي براي نظافت  منطقه تقسيم شد و در هر منطقه تشكيال٧طرف كارل چهارم پادشاه آن زمان، پاريس به 

 . شهري ايجاد شد
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نشيند، آلودگي به حساب آورند؛  براي كشاورز،   گاز يا ذرات موجود در هوا و يا گرد و غباري را كه روي لباسشان مي
رساند ممكن است آلودگي محسوب شود و براي يك خلبان هواپيما، تقليل   ي كه به گياهان و حيوانات زيان ميعامل

ليكن هرگاه بخواهيم تعريفي جامع و كلي براي آلودگي هوا درنظر بگيريم، . آيد  ميدان ديد آلودگي به حساب مي
 مادة آلوده كننده در هواي آزاد به مقدار و مدتي آلودگي هوا عبارت است از وجود يك يا چند«: توان گفت  چنين مي

كه كيفيت آن را به طوري كه مضر به  حال انسان، حيوان، گياه و يا آثار و ابنيه و با باالخره هرگونه فعاليت باشد، 
 .»تغيير دهد

 
 بهداشت آب 

 
ي انسان و تمدن او حياتي آب نيز از نخستين نيازهاي زندگي و يكي از مفيدترين مواد طبيعت است كه براي زندگ

حتي برخي آن را . شمردند  دانستند و آن را محترم مي  آب را قديمترين مذاهب، منشاء و مبداء همه چيز مي. است
دانستند و براي نظافت و پاكيزگي بهداشت آب و جلوگيري از بيماريهاي ناشي از آن، دستورات و قوانين   مقدس مي

اند؛ مثالً مصريان از ابتداي تاريخ با   م دربارة آب شناسي نيز اطالعاتي داشتهملل قدي. خاصي وضع كرده بودند
. كردند تا درة دلتاي نيل حاصلخيز شود  طغيانهاي نيل آشنايي داشتند و روش آبياري خود را طوري تنظيم مي

هاي متناوب نيل ها مسجل كرده كه در سه هزار سال قبل از ميالد مسيح از طغيان  همچنين كشف بعضي از كتيبه
 سال قبل از ميالد مسيح، ساكنان مصر مرتباً ٢٨٠٠هايي نيز وجود دارد كه در   ذكر به ميان آمده است؛ و نشانه

دارد كه   هاي مواريس در مصر نيز معلوم مي  آثار خرابه. گرفتند  فرونشستن آب و ارتفاع طغيان رودخانه را اندازه مي
 ٢٠ سال قبل از ميالد مسيح و بزرگترين منبع ذخيرة آب در درة نيل با حدود ٢٠٠٠ساختمان آن تقريباً مربوط به 
هاي مصنوعي،    سال پيش، با ساختن درياچه٤٠٠٠پادشاهان آشور نيز قريب به . ميليون نفر جمعيت بوده است

ي آنها ساخته هاي لم يزرع اطراف دجله و فرات را به باغهاي سبز و خرم تبديل كرده و مجاري متعددي برا  زمين
 ٦٠  كيلومتر طول و در حدود ٦٠٠گرفته و بيش از   يكي از اين مجاري، نهروان نام داشته كه از دجله آب مي. بودند

 .  متر عرض داشته و عمق آن براي كشتيراني آن زمان كافي بوده است١٢٠تا 
انسان با بودن آب . گيرد  شكل ميهمة اشكال زندگي متكي بر آب است و زندگي اساساً پيرامون اين نياز است كه 

خورد و هر جا آب نباشد،   هر جا آب يافت شود، موجود زنده هم به چشم مي. ميرد  كند و بدون آن مي  زندگي مي
 .آبي، بيابان است و مرگ  آبي است و بي  بي
 

 بهداشت فاضالب 
 

با . ه مردم به زندگي گروهي روي آوردندمسئلة بيرون راندن فاضالب از محيط زيست انسان از زماني به وجود آمد ك
هاي آبرساني، انسان براي پاكسازي و پاك نگهداري محيط زندگي خويش، بيرون   پيدايش شهرها و گسترش شبكه

هاي آبرساني، دفع فاضالب نيز مورد توجه   راندن پسابهاي بدست آمده را الزم ديد و پس از پيشرفت تكنيك شبكه
 . قرار گرفت

 
 سال ٧٠٠٠در اين آثار كه تاريخ آنها به حدود . توان در آثار تمدن هند مشاهده كرد  كشي را مي  ين كانالتر  قديمي

شود، باقيماندة فاضالبروهايي با ديوارة آجري و يا سفالي براي هدايت فاضالبهاي خانگي ديده   پيش نسبت داده مي

 كرت نيز آثاري از مجاري فاضالب و آبريزگاههاي همگاني هاي شهر بابل و نينوا و نيز در جزيره  در خرابه. شود  مي
 . اند  ديده شده

 
اند كه ساختمان آنها را    متر ديده شده٣ تا ٢همچنين در شهرهاي يونان و رم قديم، آثار فاضالبروهايي به قطرهاي 

شود كه   يي مشاهده ميدهند و در شهر پمپي نيز باقيماندة گندابروها   سال پيش از ميالد نسبت مي٢٠٠٠به حدود 
ه ژتا  حدود يكصدسال پيش، بيشتر گندابروها بوي. دانند   سال پيش مربوط مي١٩٠٠ساختمان آنها را به حدود 

شدند كه پس از آشكار شدن اثر اين قبيل كانالها در پخش   كانالهاي فرعي فاضالب به صورت روباز ساخته مي
 . ها و فاضالبروها در زيرزمين ساخته شوندبيماريهاي واگير، كوشش شد كه تمام گندابرو

 
شهر .  ميالدي ساخته شدند١٧٨٩ كيلومتر در سال ٣٦شهر پاريس به طول ) اگو(كانالهاي اصلي شبكة فاضالب 

 ١٨٤٨ تا ١٨٣٢ نفر تلف شدند، در سالهاي ٢٥٠٠٠لندن پس از كشتاري كه بيماري وبا مسبب آن بود و طي آن 
 داراي شبكة كانال ١٨٥٢ و ١٨٤٢هامبورگ و برلين نيز در سالهاي . آوري فاضالب شد  داراي شبكة زيرزميني جمع

آوري، تصفيه و دفع فاضالب در ساير كشورها نيز سير طبيعي خود را   با گذشت زمان، موضوع جمع. فاضالب شدند
 . طي كرد و براي داشتن محيطي سالم، اينك ضرورت تام پيدا كرده است

 
 بهداشت زباله 

 
وع دفع فضوالت نيز هنگامي مورد توجه واقع شد كه انسان رو به جامعه آورد و در يك مكان، زندگي مشترك موض

ها، استخوانهاي شكار و وسايل و افزار شكسته شده   با توجه به اين مسئله، نخستين زباله. با ديگران را آغاز كرد
هاي مختلف انساني به هم پيوسته و از   نجام گرفت كه طايفهها عمالً در زماني ا  آوري فاضالب و زباله  اما جمع. بودند

 . صورت چادرنشيني تغيير زندگي دادند
اي بيرون شهر قرار داشته   هاي شهر اورشليم قديم در دره  مطالعات انجام شده مويد اين است كه محل دفن زباله

نويسد در آن   تلمود مي. شده است  سوزانده ميهاي شهر، كود شده و مواد غيرآلي   در آن زمان، مواد آلي زباله. است
شده، به طوري كه اين شهر در زمان خود   زمان خيابانهاي شهر اورشليم روزانه به وسيلة ساكنين هر خيابان تميز مي

 سال قبل، دفع فضوالت مورد توجه بوده و ٦٥٠٠در تمدن هند نيز از . از نظر نظافت منحصر به فرد بوده است
 . اند  ها و استفادة آنها در كشاورزي قوانيني داشته   سال قبل، دربارة زباله٣٠٠٠ز بيش از ها ني  چيني

 
در اوائل دوران اسالمي يعني از قرن ششم ميالدي به بعد، مقرراتي براي عبور و مرور حيوانات و وسائل نقليه در 

نظافت خيابانها در سال .  وضع شده بوداماكن عمومي و بازارها وجود داشت كه براي جلوگيري از ايجاد گرد وخاك
 ميالدي در آلمان نيز جدي شد؛ به طوري كه كانالهايي در وسط خيابانهاي هامبورگ كشيده شد و كلية ١٢٦٩

 ميالدي اولين كارشناس تنظيف خياباني در شهر پاريس ١٣در قرن . فاضالبهاي شهري و خانگي به آن هدايت شد
وظيفة اين شخص كنترل نظافت خيابانها بود كه . شد، به كار گمارده شد  يده ميكه در آن زمان عروس شهرها نام

بعد از آن نظافت خيابانها به قدري مورد توجه واقع شد كه از . بايست به وسيلة اهالي ساكن در آنها انجام گيرد  مي
ت منظمي براي نظافت  منطقه تقسيم شد و در هر منطقه تشكيال٧طرف كارل چهارم پادشاه آن زمان، پاريس به 

 . شهري ايجاد شد
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اي در نقاط مختلف   هژ كشور هلند كه در آن زمان مقام اول را در نظافت شهري داشت، آشغالدانهاي وي١٤٧٣در سال 

 اولين زباله سوز به علت اشكاالتي كه انگلستان در دفن زباله داشت، در آن ١٨٧٦شهر آمستردام برپا كرد؛ و در سال 
ي حرارتي توليد شده از دستگاههاي زباله سوز ژاين عمل بعدها بسيار توسعه گرفت و حتي از انر. د آمدكشور به وجو

 . هاي بسياري به عمل آمد  استفاده
 

تكنيك تهية كود از زباله به طور . استفاده از زباله در امر كودسازي نيز از دير زمان مورد توجه زارعين بوده است
 درصد كلية ٢٥به طور مثال امروزه (خير پيگيري شده و بسيار رو به توسعه نهاده است علمي و عملي در سالهاي ا

به هر حال رشد سريع جمعيت و افزايش مصرف كه ). گيرد  هاي كشور هلند براي تهية كود مورد استفاده قرار مي  زباله
ه شده و گسترش صنايع و بسط از مظاهر پيشرفت همه جانبه در سالهاي اخير است، باعث ازدياد روز افزون زبال

اي درآورده است كه   آوري و دفع يا استفاده از زبالة شهري را به صورت مسئلة پيچيده  شهرنشيني، موضوع جمع
عالقة عمومي براي داشتن محيطي پاكيزه از يك طرف و اجتماعي بودن مسئله از طرف ديگر، موسسات ذيصالح را 

 . كند   ميجويي در اين امر مهم  ملزم به چاره
 

 بهداشت خاك 
 

تا زماني كه بشر با شكار . شود  زيست تلقي مي  از ديدگاه جهاني، پس از آب و هوا، خاك سومين جزء عمدة محيط
ولي همين كه بجاي . كرد، نيازي به تفكر دربارة طبيعت و ارزش خاكي كه زير پايش بود، نداشت  امرار معاش مي

عت خاك، اثر مستقيمي در زندگيش برجاي نهاد، مجبور شد درباره خاك نيز فكر شكار، اقدام به كاشتن كرد و طبي
توان در آن   ست كه مي   است براي نشو و نماي گياه و جايي ا  ابتدا بشر انديشيد كه خاك زير پايش بستري. كند

، بينش عمومي نسبت اما بعدها كه با گذشت زمان. بذري نهاد تا از آن گياهي حاصل شود و غذاي او را تامين كند
 تري پيدا كرد و بقاي ميليونها انسان گرسنه به   به ارزش خاك و دنياي نهفته در آن فزوني يافت، خاك مفهوم عميق

بخش و ناجي ميليونها انسان گرسنه است، اعتقاد   هم اكنون نيز گرچه بشر بر اين امر كه خاك، حيات. آن وابسته شد
نامد، عالوه بر آلوده كردن آب و هوا، موجبات آلودگي خاكها را نيز فراهم   نچه تمدن ميكامل دارد؛ اما با افراط در آ

 . كرده است
 

هاي خاك متعددند؛ اما آنچه معموالً بيش از همه موردنظر است، آلودگيهاي شيميايي خاك است؛ گر چه   كننده  آلوده
 . آلودگي خاكها قابل مطالعه و بررسي استها و مواد زائد  جامد نيز در   اثرات برخي عوامل نظير زباله

 
 بهداشت صوتي 

 
اند، با   ي پيشرفتهژاوضاع زندگي در كشورهاي پيشرفتة دنيا كه اقتصادشان بر پاية صنعت بنا شده و داراي تكنولو

در كشورهاي . اوضاع زندگي در ممالكي كه اقتصادشان براساس فعاليتهاي كشاورزي نهاده شده است تفاوت دارد
هاي صنعتي گوناگون باعث شده است كه   خست و نيز كشورهاي رو به توسعه، تاسيس كارخانجات و ايجاد حرفهن

هايي فني روي آورند كه عموماً مستلزم سر و كار داشتن با ماشين و ابزار و   هاي وسيع كشاورز به حرفه  توده
 . و غيره استهاي مختلف شيميايي و سموم و گازها و مواد راديواكتيو   فرآورده

 
ي جديد را به وجود آورد، جمعيت نيز افزايش ژبتدريج كه انسان از نظر صنعت به پيشرفتهايي نائل آمد و تكنولو

يافت، شهرها رو به گسترش نهادند، تراكم وسائط نقليه پديدار شد و ضايعات زيست محيطي متعدد از جمله آلودگي 
فات و اختراعات انسان در قرن اخير با ايجاد صدا همراه بوده كه به به طور كلي اغلب اكتشا. صوتي خودنمايي كرد

 . هاي متعدد شده است  نوبة خود، مسبب روان پريشي
 

امروزه آلودگيهايي نظير آلودگي هوا و آب و ضايعات زيست محيطي ديگر نظير از بين رفتن جنگلها و منابع طبيعي، 
اند؛ ولي آنچه تاكنون به طور قطعي و واقعي مورد توجه قرار نگرفته،   نظر دانشمندان را بسيار به خود معطوف كرده

 . مسئلة آلودگي صوتي يا غوغاي شهري است
 

صدا ممكن است تعداد ضربانها و يا . يكي دارد كه اهميت آنها به خوبي درك نشده استژصدا اثرات متعدد فيزيولو
دهد كه   العمل نشان مي  سيستم تنفسي نيز به صدا عكس. ردميزان جريان خون را تغيير دهد و بر فشار خون تاثير گذا

همچنين اثرات صدا در بينايي به صورت باز شدن . ناشي از حالت آماده باش يا احساس خطر يا ناراحت بودن است
مردمك چشم، تنگ شدن يا كم شدن ميدان ديد، كم شدن قدرت تشخيص رنگها و از بين رفتن قدرت ديد در شب 

اند كه افزايش يا كاهش قند   و باالخره تغيير تركيبات خون و ساير مايعات بدن نيز گزارش شده... ست ديده شده ا
 . اند  هاي بدن از آن جمله  خون و اثر آن بر روي ديگر سيستم

 
 بهداشت صنعتي 

 
امين نياز خود اطالق كار در عهد باستان و  در ادوار ابتدايي تمدن، مفهوم ديگري داشت و به تكاپوي هر فرد در راه ت

المللي درآمده   اما اين مفهوم در عصر حاضر، معناي اجتماعي وسيعي پيدا كرده و در كسوت يك نظام بين. شد  مي
از اين رو، مسئلة تضمين سالمت شغلي در جهــــاني كه به سوي صنعتي شدن هر چه بيشتــر گام بر . است
هاي بهداشت   اي، علمي از شاخه  تر، بهداشت حرفه   يا به معني جامعبهداشت صنعتي. دارد، از اهم واجبات است  مي

اهداف بهداشت . شوند، سر و كار دارد  افرادي كه به كار گمارده مي) بهداشتي و درماني(است كه با مسائل پزشكي 
 : ده استالمللي كار، چنين بيان كر  صنعتي را كميتة مشترك كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين

 .  حفاظت و ارتقاء هر چه بيشتر سالمتي جسمي، رواني و اجتماعي كارگران در تمام مشاغل-١
 پيشگيري از عواملي سوئي كه در خصلت كار، طرز كار و محيط كار وجود دارد و سالمتي كارگر را مورد تهديد -٢

 . دهد  قرار مي
 .  اشتغال آنها وجود دارد حفاظت كارگران از عوامل نامساعدي كه در تمام طول-٣
ي و روانشناسي براي آنها مناسب باشد و به سهولت بتواند ژ به كار گماردن كارگران در محيطي كه از نظر فيزيولو-٤

 . با كار و حرفة آنها تطبيق رضايت بخشي به وجود آورد
 

 بهداشت مسكن 
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اي در نقاط مختلف   هژ كشور هلند كه در آن زمان مقام اول را در نظافت شهري داشت، آشغالدانهاي وي١٤٧٣در سال 

 اولين زباله سوز به علت اشكاالتي كه انگلستان در دفن زباله داشت، در آن ١٨٧٦شهر آمستردام برپا كرد؛ و در سال 
ي حرارتي توليد شده از دستگاههاي زباله سوز ژاين عمل بعدها بسيار توسعه گرفت و حتي از انر. د آمدكشور به وجو

 . هاي بسياري به عمل آمد  استفاده
 

تكنيك تهية كود از زباله به طور . استفاده از زباله در امر كودسازي نيز از دير زمان مورد توجه زارعين بوده است
 درصد كلية ٢٥به طور مثال امروزه (خير پيگيري شده و بسيار رو به توسعه نهاده است علمي و عملي در سالهاي ا

به هر حال رشد سريع جمعيت و افزايش مصرف كه ). گيرد  هاي كشور هلند براي تهية كود مورد استفاده قرار مي  زباله
ه شده و گسترش صنايع و بسط از مظاهر پيشرفت همه جانبه در سالهاي اخير است، باعث ازدياد روز افزون زبال

اي درآورده است كه   آوري و دفع يا استفاده از زبالة شهري را به صورت مسئلة پيچيده  شهرنشيني، موضوع جمع
عالقة عمومي براي داشتن محيطي پاكيزه از يك طرف و اجتماعي بودن مسئله از طرف ديگر، موسسات ذيصالح را 

 . كند   ميجويي در اين امر مهم  ملزم به چاره
 

 بهداشت خاك 
 

تا زماني كه بشر با شكار . شود  زيست تلقي مي  از ديدگاه جهاني، پس از آب و هوا، خاك سومين جزء عمدة محيط
ولي همين كه بجاي . كرد، نيازي به تفكر دربارة طبيعت و ارزش خاكي كه زير پايش بود، نداشت  امرار معاش مي

عت خاك، اثر مستقيمي در زندگيش برجاي نهاد، مجبور شد درباره خاك نيز فكر شكار، اقدام به كاشتن كرد و طبي
توان در آن   ست كه مي   است براي نشو و نماي گياه و جايي ا  ابتدا بشر انديشيد كه خاك زير پايش بستري. كند

، بينش عمومي نسبت اما بعدها كه با گذشت زمان. بذري نهاد تا از آن گياهي حاصل شود و غذاي او را تامين كند
 تري پيدا كرد و بقاي ميليونها انسان گرسنه به   به ارزش خاك و دنياي نهفته در آن فزوني يافت، خاك مفهوم عميق

بخش و ناجي ميليونها انسان گرسنه است، اعتقاد   هم اكنون نيز گرچه بشر بر اين امر كه خاك، حيات. آن وابسته شد
نامد، عالوه بر آلوده كردن آب و هوا، موجبات آلودگي خاكها را نيز فراهم   نچه تمدن ميكامل دارد؛ اما با افراط در آ

 . كرده است
 

هاي خاك متعددند؛ اما آنچه معموالً بيش از همه موردنظر است، آلودگيهاي شيميايي خاك است؛ گر چه   كننده  آلوده
 . آلودگي خاكها قابل مطالعه و بررسي استها و مواد زائد  جامد نيز در   اثرات برخي عوامل نظير زباله

 
 بهداشت صوتي 

 
اند، با   ي پيشرفتهژاوضاع زندگي در كشورهاي پيشرفتة دنيا كه اقتصادشان بر پاية صنعت بنا شده و داراي تكنولو

در كشورهاي . اوضاع زندگي در ممالكي كه اقتصادشان براساس فعاليتهاي كشاورزي نهاده شده است تفاوت دارد
هاي صنعتي گوناگون باعث شده است كه   خست و نيز كشورهاي رو به توسعه، تاسيس كارخانجات و ايجاد حرفهن

هايي فني روي آورند كه عموماً مستلزم سر و كار داشتن با ماشين و ابزار و   هاي وسيع كشاورز به حرفه  توده
 . و غيره استهاي مختلف شيميايي و سموم و گازها و مواد راديواكتيو   فرآورده

 
ي جديد را به وجود آورد، جمعيت نيز افزايش ژبتدريج كه انسان از نظر صنعت به پيشرفتهايي نائل آمد و تكنولو

يافت، شهرها رو به گسترش نهادند، تراكم وسائط نقليه پديدار شد و ضايعات زيست محيطي متعدد از جمله آلودگي 
فات و اختراعات انسان در قرن اخير با ايجاد صدا همراه بوده كه به به طور كلي اغلب اكتشا. صوتي خودنمايي كرد

 . هاي متعدد شده است  نوبة خود، مسبب روان پريشي
 

امروزه آلودگيهايي نظير آلودگي هوا و آب و ضايعات زيست محيطي ديگر نظير از بين رفتن جنگلها و منابع طبيعي، 
اند؛ ولي آنچه تاكنون به طور قطعي و واقعي مورد توجه قرار نگرفته،   نظر دانشمندان را بسيار به خود معطوف كرده

 . مسئلة آلودگي صوتي يا غوغاي شهري است
 

صدا ممكن است تعداد ضربانها و يا . يكي دارد كه اهميت آنها به خوبي درك نشده استژصدا اثرات متعدد فيزيولو
دهد كه   العمل نشان مي  سيستم تنفسي نيز به صدا عكس. ردميزان جريان خون را تغيير دهد و بر فشار خون تاثير گذا

همچنين اثرات صدا در بينايي به صورت باز شدن . ناشي از حالت آماده باش يا احساس خطر يا ناراحت بودن است
مردمك چشم، تنگ شدن يا كم شدن ميدان ديد، كم شدن قدرت تشخيص رنگها و از بين رفتن قدرت ديد در شب 

اند كه افزايش يا كاهش قند   و باالخره تغيير تركيبات خون و ساير مايعات بدن نيز گزارش شده... ست ديده شده ا
 . اند  هاي بدن از آن جمله  خون و اثر آن بر روي ديگر سيستم

 
 بهداشت صنعتي 

 
امين نياز خود اطالق كار در عهد باستان و  در ادوار ابتدايي تمدن، مفهوم ديگري داشت و به تكاپوي هر فرد در راه ت

المللي درآمده   اما اين مفهوم در عصر حاضر، معناي اجتماعي وسيعي پيدا كرده و در كسوت يك نظام بين. شد  مي
از اين رو، مسئلة تضمين سالمت شغلي در جهــــاني كه به سوي صنعتي شدن هر چه بيشتــر گام بر . است
هاي بهداشت   اي، علمي از شاخه  تر، بهداشت حرفه   يا به معني جامعبهداشت صنعتي. دارد، از اهم واجبات است  مي

اهداف بهداشت . شوند، سر و كار دارد  افرادي كه به كار گمارده مي) بهداشتي و درماني(است كه با مسائل پزشكي 
 : ده استالمللي كار، چنين بيان كر  صنعتي را كميتة مشترك كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين

 .  حفاظت و ارتقاء هر چه بيشتر سالمتي جسمي، رواني و اجتماعي كارگران در تمام مشاغل-١
 پيشگيري از عواملي سوئي كه در خصلت كار، طرز كار و محيط كار وجود دارد و سالمتي كارگر را مورد تهديد -٢

 . دهد  قرار مي
 .  اشتغال آنها وجود دارد حفاظت كارگران از عوامل نامساعدي كه در تمام طول-٣
ي و روانشناسي براي آنها مناسب باشد و به سهولت بتواند ژ به كار گماردن كارگران در محيطي كه از نظر فيزيولو-٤

 . با كار و حرفة آنها تطبيق رضايت بخشي به وجود آورد
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غير از . تقرار و تثبيت در يك نقطه بوده استانسان خود آشيانة خود را ساخته و اين كار، نتيجة احساس لزوم اس

جوامع كامالً ابتدايي، تمام جوامع، نوعي مسكن ثابت يا متحرك دارند كه كاربرد آنها تا حدود زيادي خصيصة محلي 
 . پيدا كرده و تابع وضع طبيعي منطقه است

 
التيكي در محل كارش در ساحل دريا قرار خانة ماهيگير ب. خانة دهقان برزيلي در وسط مزارع يا نزديك آنها قرار دارد

. اند  كنند كه در وسط مزارع همواره سيالبي برنج ايجاد كرده  هاي مصنوعي زندگي مي  ميليونها آسيايي روي تپه. دارد
هايي   هاي خود را با ايجاد راههاي سنگفرش شده در باالي توده  هاي اروپاي مركزي، خانه  هاي درياچه  ساكنان حاشيه

هاي خود را روي   كنند و خانه  ساكنان اروپاي شمال غربي، خاكريزها و تلهاي درست مي. سازند   خاك و سنگ مياز
ها، تاالرها و   هاي خود در دامنة تپه  و دهقانان سواحل مديترانه براي ساختن خانه... سازند   اين سطوح مرتفع مي

اي در اعماق جنگل باشد يا شهري با ميليونها    كلبة دور افتادهبه هر حال هر مسكن، خواه. كنند  تراسهايي احداث مي
 . جمعيت، بايستي به نيازهاي اساسي افراد پاسخ صحيحي بدهد

 
امروزه مسكن به دليل عوارض مختلف محيطهاي شهري در عصر جديد، مسئلة اجتماعي مهمي تلقي شده و 

 . موضوع بررسيها و آمارگيريهاي فراوان قرار گرفته است
 

توسعه و رشد باور نكردني شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه در سالهاي اخير آنچنان عجيب و وحشتناك 
است كه عدة زيادي از محققين شهري، از امكان حل مسائل و رفع مشكالت پيچيده و روز افزون آنها، احساس 

اس، كراچي، مكزيكوسيتي، هنگ كنگ، سئول شهرهاي كلكته، بمبئي، قاهره، جاكارتا، كاراك. كنند  ياس و ناتواني مي
 . و تهران از اين قبيل شهرها هستند

 
 ميليون نفر در اين شهر ١٠ ميليون نفر جمعيت داشت و هم اكنون بيش از ٥/٣ در حدود ١٩٦٠شهر قاهره در سال 

 ٨ن از مرز  نفر جمعيت بود كه حاال جمعيت آ٠٠٠،٦٠٠شهر سئول در پايان جنگ دوم داراي . كنند  زندگي مي
بيني محققين، ممكن است جمعيت شهرهايي مثل كلكته و   همچنين مطابق پيش. ميليون نفر نيز گذشته است

 .  ميليون نفر برسد٦٠ تا ٣٥مكزيكوسيتي تا يك دهة ديگر به رقم وحشتناك 
هري با سرعت المدارين، توسعة ش  ه در كشورهاي منطقة بينژدر دو دهة گذشتة در كشورهاي در حال توسعه بوي

هاي كثيف   ها و كلبه  به موازات توسعة شهري و در ميان غوغاي سرسام آور شهرها، زاغه. زيادي صورت گرفته است
ها از گوني پاره، كاغذ   در نواحي گرم دنيا اين نوع كلبه. اند  انگيز شهري نيز به توسعه و گسترش خود ادامه داده  و غم

آسا و توفانها تاب   سوزيها، بارانهاي سيل  شوند كه در برابر حوادث ناشي از آتش  ميهاي حلبي برپا   روزنامه و پيت
 . شوند  مقاومت ندارند و در مدت كوتاهي ويران مي

 
 ميليون ٢٠ در قارة آسيا از ١٩٥٠تا ١٩٠٠ هزار نفري يا بيشتر، از سال ١٠٠طبق آمارهاي موجود، جمعيت شهرهاي 

 هزار ٢٠ ميليون نفر افزايش يافته است و ساكنان شهرهاي ١٠ آفريقا از يك ميليون به  ميليون نفر و در قارة١٠٥به 
به عبارت .  رسيده است١٩٥٠ ميليون نفر در سال ٥٠٢ به ١٨٠٠ ميليون نفر در سال ٢١نفري يا بيشتر در دنيا از 

در همين مدت جمعيت دنيا  برابر شده است، در حالي كه ٢٣ديگر جمعيت اين قبيل شهرها در يك قرن و نيم اخير 
 .  برابر زياد شده است٦/٢فقط 

 
 كنترل جمعيت و تنظيم خانواده 

 
خود » كمدي الهي«در كتاب ) زيست   ميالدي مي١٣٢١ تا ١٢٦٥شاعر معروف ايتاليايي كه بين سالهاي (دانته 

 را فرا خواهد گرفت كه هر با سرعتي كه انسانها رو به افزايش هستند، جمعيت آنچنان سطح كرة زمين«: نويسد  مي
اي به اندازة يك مترمربع ادامة حيات دهد و چنانچه روزي از موضوعي   فرد در آينده محكوم است در محدوده

 . »عصباني شود، تنها قادر است سرخود را به چهار ديواري اطراف خود بكوبد
 

 انسانها به علت تراكم جمعيت و كمبود مكان و دانسته كه  البته دانته در آن زمان از بعد سوم آگاهي نداشته و نمي
احياناً نارساييهاي ديگر، اجباراً خود را در آپارتمانهاي چند طبقه محبوس خواهند كرد؛ به سبب گسترش شهرها و 
روستاها از سطح كشتزارها كاسته و در جستجوي وسعت بيشتر، جنگلها را نابود خواهند كرد؛ براي بدست آوردن مواد 

هاي قوي، سلطة خود را بر جوامع ضعيف خواهند گسترد و   عرصه را بر تمام موجودات تنگ خواهند كرد؛ تودهغذايي، 
خالصه آن كه با به هم زدن اكوسيستم طبيعت و ايجاد آلودگيهاي متعدد زيست محيطي كه تراكم جمعيت در بروز 

 .  را هرگز نخواهند داشتدغدغه  تاثير نيست، امكان برخورداري از زندگي آرام و بي  آنها بي
 

اميِد پيدا كردن كار دائم و درآمد بيشتر در برخورداري از امكانات زيادتر، مردم روستاها را به سرعت به طرف شهرها 
تر   شود و شاهراهها و معابر عمومي را شلوغ  كشاند و اين تراكم موجب كمبود خدمات بهداشتي و فرهنگي مي  مي
چنين . نشيني كرده است  ردم فقير بيشتر شهرهاي در حال توسعه را مجبور به زاغهكمبود مسكن، م. كند  مي

هايي به مدرسه و ديگر خدمات شهري دسترسي ندارند و با توجه به ارزان تمام شدن آنها كه با درآمد اين نوع   زاغه
ها به ناگزير در اطراف   بالهشود و ز  يابند؛ آب مشروب با سطل تامين مي  افراد مطابقت دارد، به سرعت گسترش مي

شود تا كنترلهاي اوليه نيز   و باالخره اين جمعيت نامتجانس و با شرايط گوناگون موجب مي... شوند  ها انباشته مي  زاغه
 . در اين جوامع، مشكل و پيچيده و غير عملي به نظر رسد

 
ها، الكليسم و اعتياد به مواد مخدر، امراض   دهدر نتيجه ميزان بزهكاري مخصوصاً در نوجوانان، از هم پاشيدگي خانوا

 ها و آلودگيهاي آب و هوا در اجتماعات بزرگ شهـــري به مراتب بيش از اجتمــاعات كوچك   رواني، انواع خودكشي
توانند تسلط چنداني بر   ها ديگر نمي  روند و خانواده  در اجتماعات بزرگ شهري، محدوديتها و سنتها از بين مي. است

 . شوند  تر مي  اعضاي خود داشته باشند و در نتيجه سنتهاي اخالقي و مذهبي ناتوان
 

بهترين شاخص تعيين . عالوه بر مهاجرت، يكي ديگر از داليل عمدة افزايش جمعيت، باالبودن ميزان باروري است
. شود  ت دو برابر ميسرعت افزايش جمعيت، محاسبة زمان دو برابر شدن آن است؛ يعني مدتي كه بعد از آن جمعي

 ميالدي ١٦٥٠شود، در سال    ميليون نفر تخمين زده مي٣٠٠جمعيت انساني كه از بدو پيدايش تا ظهور مسيح حدود 
 سال ٢٠٠ يعني در مدت ١٨٥٠بعد از آن تا سال .  سال دو برابر شد١٦٥٠ ميليون نفر رسيد؛ يعني در مدت ٦٠٠به 

 سال طول كشيد و ١٠٠سومين دو برابر شدن جمعيت انساني فقط .  نفر رسيد ميليون١٢٠٠مجدداً دو برابر شد و به 

هايي فني روي آورند كه عموماً مستلزم سر و كار داشتن با ماشين و ابزار و   هاي وسيع كشاورز به حرفه  توده
 . و غيره استهاي مختلف شيميايي و سموم و گازها و مواد راديواكتيو   فرآورده

 
ي جديد را به وجود آورد، جمعيت نيز افزايش ژبتدريج كه انسان از نظر صنعت به پيشرفتهايي نائل آمد و تكنولو

يافت، شهرها رو به گسترش نهادند، تراكم وسائط نقليه پديدار شد و ضايعات زيست محيطي متعدد از جمله آلودگي 
فات و اختراعات انسان در قرن اخير با ايجاد صدا همراه بوده كه به به طور كلي اغلب اكتشا. صوتي خودنمايي كرد

 . هاي متعدد شده است  نوبة خود، مسبب روان پريشي
 

امروزه آلودگيهايي نظير آلودگي هوا و آب و ضايعات زيست محيطي ديگر نظير از بين رفتن جنگلها و منابع طبيعي، 
اند؛ ولي آنچه تاكنون به طور قطعي و واقعي مورد توجه قرار نگرفته،   نظر دانشمندان را بسيار به خود معطوف كرده

 . مسئلة آلودگي صوتي يا غوغاي شهري است
 

صدا ممكن است تعداد ضربانها و يا . يكي دارد كه اهميت آنها به خوبي درك نشده استژصدا اثرات متعدد فيزيولو
دهد كه   العمل نشان مي  سيستم تنفسي نيز به صدا عكس. ردميزان جريان خون را تغيير دهد و بر فشار خون تاثير گذا

همچنين اثرات صدا در بينايي به صورت باز شدن . ناشي از حالت آماده باش يا احساس خطر يا ناراحت بودن است
مردمك چشم، تنگ شدن يا كم شدن ميدان ديد، كم شدن قدرت تشخيص رنگها و از بين رفتن قدرت ديد در شب 

اند كه افزايش يا كاهش قند   و باالخره تغيير تركيبات خون و ساير مايعات بدن نيز گزارش شده... ست ديده شده ا
 . اند  هاي بدن از آن جمله  خون و اثر آن بر روي ديگر سيستم

 
 بهداشت صنعتي 

 
امين نياز خود اطالق كار در عهد باستان و  در ادوار ابتدايي تمدن، مفهوم ديگري داشت و به تكاپوي هر فرد در راه ت

المللي درآمده   اما اين مفهوم در عصر حاضر، معناي اجتماعي وسيعي پيدا كرده و در كسوت يك نظام بين. شد  مي
از اين رو، مسئلة تضمين سالمت شغلي در جهــــاني كه به سوي صنعتي شدن هر چه بيشتــر گام بر . است
هاي بهداشت   اي، علمي از شاخه  تر، بهداشت حرفه   يا به معني جامعبهداشت صنعتي. دارد، از اهم واجبات است  مي

اهداف بهداشت . شوند، سر و كار دارد  افرادي كه به كار گمارده مي) بهداشتي و درماني(است كه با مسائل پزشكي 
 : ده استالمللي كار، چنين بيان كر  صنعتي را كميتة مشترك كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين

 .  حفاظت و ارتقاء هر چه بيشتر سالمتي جسمي، رواني و اجتماعي كارگران در تمام مشاغل-١
 پيشگيري از عواملي سوئي كه در خصلت كار، طرز كار و محيط كار وجود دارد و سالمتي كارگر را مورد تهديد -٢

 . دهد  قرار مي
 .  اشتغال آنها وجود دارد حفاظت كارگران از عوامل نامساعدي كه در تمام طول-٣
ي و روانشناسي براي آنها مناسب باشد و به سهولت بتواند ژ به كار گماردن كارگران در محيطي كه از نظر فيزيولو-٤

 . با كار و حرفة آنها تطبيق رضايت بخشي به وجود آورد
 

 بهداشت مسكن 
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شهر سالم

 
غير از . تقرار و تثبيت در يك نقطه بوده استانسان خود آشيانة خود را ساخته و اين كار، نتيجة احساس لزوم اس

جوامع كامالً ابتدايي، تمام جوامع، نوعي مسكن ثابت يا متحرك دارند كه كاربرد آنها تا حدود زيادي خصيصة محلي 
 . پيدا كرده و تابع وضع طبيعي منطقه است

 
التيكي در محل كارش در ساحل دريا قرار خانة ماهيگير ب. خانة دهقان برزيلي در وسط مزارع يا نزديك آنها قرار دارد

. اند  كنند كه در وسط مزارع همواره سيالبي برنج ايجاد كرده  هاي مصنوعي زندگي مي  ميليونها آسيايي روي تپه. دارد
هايي   هاي خود را با ايجاد راههاي سنگفرش شده در باالي توده  هاي اروپاي مركزي، خانه  هاي درياچه  ساكنان حاشيه

هاي خود را روي   كنند و خانه  ساكنان اروپاي شمال غربي، خاكريزها و تلهاي درست مي. سازند   خاك و سنگ مياز
ها، تاالرها و   هاي خود در دامنة تپه  و دهقانان سواحل مديترانه براي ساختن خانه... سازند   اين سطوح مرتفع مي

اي در اعماق جنگل باشد يا شهري با ميليونها    كلبة دور افتادهبه هر حال هر مسكن، خواه. كنند  تراسهايي احداث مي
 . جمعيت، بايستي به نيازهاي اساسي افراد پاسخ صحيحي بدهد

 
امروزه مسكن به دليل عوارض مختلف محيطهاي شهري در عصر جديد، مسئلة اجتماعي مهمي تلقي شده و 

 . موضوع بررسيها و آمارگيريهاي فراوان قرار گرفته است
 

توسعه و رشد باور نكردني شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه در سالهاي اخير آنچنان عجيب و وحشتناك 
است كه عدة زيادي از محققين شهري، از امكان حل مسائل و رفع مشكالت پيچيده و روز افزون آنها، احساس 

اس، كراچي، مكزيكوسيتي، هنگ كنگ، سئول شهرهاي كلكته، بمبئي، قاهره، جاكارتا، كاراك. كنند  ياس و ناتواني مي
 . و تهران از اين قبيل شهرها هستند

 
 ميليون نفر در اين شهر ١٠ ميليون نفر جمعيت داشت و هم اكنون بيش از ٥/٣ در حدود ١٩٦٠شهر قاهره در سال 

 ٨ن از مرز  نفر جمعيت بود كه حاال جمعيت آ٠٠٠،٦٠٠شهر سئول در پايان جنگ دوم داراي . كنند  زندگي مي
بيني محققين، ممكن است جمعيت شهرهايي مثل كلكته و   همچنين مطابق پيش. ميليون نفر نيز گذشته است

 .  ميليون نفر برسد٦٠ تا ٣٥مكزيكوسيتي تا يك دهة ديگر به رقم وحشتناك 
هري با سرعت المدارين، توسعة ش  ه در كشورهاي منطقة بينژدر دو دهة گذشتة در كشورهاي در حال توسعه بوي

هاي كثيف   ها و كلبه  به موازات توسعة شهري و در ميان غوغاي سرسام آور شهرها، زاغه. زيادي صورت گرفته است
ها از گوني پاره، كاغذ   در نواحي گرم دنيا اين نوع كلبه. اند  انگيز شهري نيز به توسعه و گسترش خود ادامه داده  و غم

آسا و توفانها تاب   سوزيها، بارانهاي سيل  شوند كه در برابر حوادث ناشي از آتش  ميهاي حلبي برپا   روزنامه و پيت
 . شوند  مقاومت ندارند و در مدت كوتاهي ويران مي

 
 ميليون ٢٠ در قارة آسيا از ١٩٥٠تا ١٩٠٠ هزار نفري يا بيشتر، از سال ١٠٠طبق آمارهاي موجود، جمعيت شهرهاي 

 هزار ٢٠ ميليون نفر افزايش يافته است و ساكنان شهرهاي ١٠ آفريقا از يك ميليون به  ميليون نفر و در قارة١٠٥به 
به عبارت .  رسيده است١٩٥٠ ميليون نفر در سال ٥٠٢ به ١٨٠٠ ميليون نفر در سال ٢١نفري يا بيشتر در دنيا از 

در همين مدت جمعيت دنيا  برابر شده است، در حالي كه ٢٣ديگر جمعيت اين قبيل شهرها در يك قرن و نيم اخير 
 .  برابر زياد شده است٦/٢فقط 

 
 كنترل جمعيت و تنظيم خانواده 

 
خود » كمدي الهي«در كتاب ) زيست   ميالدي مي١٣٢١ تا ١٢٦٥شاعر معروف ايتاليايي كه بين سالهاي (دانته 

 را فرا خواهد گرفت كه هر با سرعتي كه انسانها رو به افزايش هستند، جمعيت آنچنان سطح كرة زمين«: نويسد  مي
اي به اندازة يك مترمربع ادامة حيات دهد و چنانچه روزي از موضوعي   فرد در آينده محكوم است در محدوده

 . »عصباني شود، تنها قادر است سرخود را به چهار ديواري اطراف خود بكوبد
 

 انسانها به علت تراكم جمعيت و كمبود مكان و دانسته كه  البته دانته در آن زمان از بعد سوم آگاهي نداشته و نمي
احياناً نارساييهاي ديگر، اجباراً خود را در آپارتمانهاي چند طبقه محبوس خواهند كرد؛ به سبب گسترش شهرها و 
روستاها از سطح كشتزارها كاسته و در جستجوي وسعت بيشتر، جنگلها را نابود خواهند كرد؛ براي بدست آوردن مواد 

هاي قوي، سلطة خود را بر جوامع ضعيف خواهند گسترد و   عرصه را بر تمام موجودات تنگ خواهند كرد؛ تودهغذايي، 
خالصه آن كه با به هم زدن اكوسيستم طبيعت و ايجاد آلودگيهاي متعدد زيست محيطي كه تراكم جمعيت در بروز 

 .  را هرگز نخواهند داشتدغدغه  تاثير نيست، امكان برخورداري از زندگي آرام و بي  آنها بي
 

اميِد پيدا كردن كار دائم و درآمد بيشتر در برخورداري از امكانات زيادتر، مردم روستاها را به سرعت به طرف شهرها 
تر   شود و شاهراهها و معابر عمومي را شلوغ  كشاند و اين تراكم موجب كمبود خدمات بهداشتي و فرهنگي مي  مي
چنين . نشيني كرده است  ردم فقير بيشتر شهرهاي در حال توسعه را مجبور به زاغهكمبود مسكن، م. كند  مي

هايي به مدرسه و ديگر خدمات شهري دسترسي ندارند و با توجه به ارزان تمام شدن آنها كه با درآمد اين نوع   زاغه
ها به ناگزير در اطراف   بالهشود و ز  يابند؛ آب مشروب با سطل تامين مي  افراد مطابقت دارد، به سرعت گسترش مي

شود تا كنترلهاي اوليه نيز   و باالخره اين جمعيت نامتجانس و با شرايط گوناگون موجب مي... شوند  ها انباشته مي  زاغه
 . در اين جوامع، مشكل و پيچيده و غير عملي به نظر رسد

 
ها، الكليسم و اعتياد به مواد مخدر، امراض   دهدر نتيجه ميزان بزهكاري مخصوصاً در نوجوانان، از هم پاشيدگي خانوا

 ها و آلودگيهاي آب و هوا در اجتماعات بزرگ شهـــري به مراتب بيش از اجتمــاعات كوچك   رواني، انواع خودكشي
توانند تسلط چنداني بر   ها ديگر نمي  روند و خانواده  در اجتماعات بزرگ شهري، محدوديتها و سنتها از بين مي. است

 . شوند  تر مي  اعضاي خود داشته باشند و در نتيجه سنتهاي اخالقي و مذهبي ناتوان
 

بهترين شاخص تعيين . عالوه بر مهاجرت، يكي ديگر از داليل عمدة افزايش جمعيت، باالبودن ميزان باروري است
. شود  ت دو برابر ميسرعت افزايش جمعيت، محاسبة زمان دو برابر شدن آن است؛ يعني مدتي كه بعد از آن جمعي

 ميالدي ١٦٥٠شود، در سال    ميليون نفر تخمين زده مي٣٠٠جمعيت انساني كه از بدو پيدايش تا ظهور مسيح حدود 
 سال ٢٠٠ يعني در مدت ١٨٥٠بعد از آن تا سال .  سال دو برابر شد١٦٥٠ ميليون نفر رسيد؛ يعني در مدت ٦٠٠به 

 سال طول كشيد و ١٠٠سومين دو برابر شدن جمعيت انساني فقط .  نفر رسيد ميليون١٢٠٠مجدداً دو برابر شد و به 

هايي فني روي آورند كه عموماً مستلزم سر و كار داشتن با ماشين و ابزار و   هاي وسيع كشاورز به حرفه  توده
 . و غيره استهاي مختلف شيميايي و سموم و گازها و مواد راديواكتيو   فرآورده

 
ي جديد را به وجود آورد، جمعيت نيز افزايش ژبتدريج كه انسان از نظر صنعت به پيشرفتهايي نائل آمد و تكنولو

يافت، شهرها رو به گسترش نهادند، تراكم وسائط نقليه پديدار شد و ضايعات زيست محيطي متعدد از جمله آلودگي 
فات و اختراعات انسان در قرن اخير با ايجاد صدا همراه بوده كه به به طور كلي اغلب اكتشا. صوتي خودنمايي كرد

 . هاي متعدد شده است  نوبة خود، مسبب روان پريشي
 

امروزه آلودگيهايي نظير آلودگي هوا و آب و ضايعات زيست محيطي ديگر نظير از بين رفتن جنگلها و منابع طبيعي، 
اند؛ ولي آنچه تاكنون به طور قطعي و واقعي مورد توجه قرار نگرفته،   نظر دانشمندان را بسيار به خود معطوف كرده

 . مسئلة آلودگي صوتي يا غوغاي شهري است
 

صدا ممكن است تعداد ضربانها و يا . يكي دارد كه اهميت آنها به خوبي درك نشده استژصدا اثرات متعدد فيزيولو
دهد كه   العمل نشان مي  سيستم تنفسي نيز به صدا عكس. ردميزان جريان خون را تغيير دهد و بر فشار خون تاثير گذا

همچنين اثرات صدا در بينايي به صورت باز شدن . ناشي از حالت آماده باش يا احساس خطر يا ناراحت بودن است
مردمك چشم، تنگ شدن يا كم شدن ميدان ديد، كم شدن قدرت تشخيص رنگها و از بين رفتن قدرت ديد در شب 

اند كه افزايش يا كاهش قند   و باالخره تغيير تركيبات خون و ساير مايعات بدن نيز گزارش شده... ست ديده شده ا
 . اند  هاي بدن از آن جمله  خون و اثر آن بر روي ديگر سيستم

 
 بهداشت صنعتي 

 
امين نياز خود اطالق كار در عهد باستان و  در ادوار ابتدايي تمدن، مفهوم ديگري داشت و به تكاپوي هر فرد در راه ت

المللي درآمده   اما اين مفهوم در عصر حاضر، معناي اجتماعي وسيعي پيدا كرده و در كسوت يك نظام بين. شد  مي
از اين رو، مسئلة تضمين سالمت شغلي در جهــــاني كه به سوي صنعتي شدن هر چه بيشتــر گام بر . است
هاي بهداشت   اي، علمي از شاخه  تر، بهداشت حرفه   يا به معني جامعبهداشت صنعتي. دارد، از اهم واجبات است  مي

اهداف بهداشت . شوند، سر و كار دارد  افرادي كه به كار گمارده مي) بهداشتي و درماني(است كه با مسائل پزشكي 
 : ده استالمللي كار، چنين بيان كر  صنعتي را كميتة مشترك كارشناسان سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين

 .  حفاظت و ارتقاء هر چه بيشتر سالمتي جسمي، رواني و اجتماعي كارگران در تمام مشاغل-١
 پيشگيري از عواملي سوئي كه در خصلت كار، طرز كار و محيط كار وجود دارد و سالمتي كارگر را مورد تهديد -٢

 . دهد  قرار مي
 .  اشتغال آنها وجود دارد حفاظت كارگران از عوامل نامساعدي كه در تمام طول-٣
ي و روانشناسي براي آنها مناسب باشد و به سهولت بتواند ژ به كار گماردن كارگران در محيطي كه از نظر فيزيولو-٤

 . با كار و حرفة آنها تطبيق رضايت بخشي به وجود آورد
 

 بهداشت مسكن 
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شهر سالم

 ميليون برآورد شد و اينك در آستانة هزاره سوم، چهارمين دو برابر ٢٥٠٠ جمعيت كرة زمين حدود ١٩٥٠در سال 
 . ايم  ها است كه پشت سر گذارده  شدن خود را سال

 
 آموزش بهداشت

 
هاي زيستي، اجتماعي و تربيتي براي كار با مردم به منظور تغيير رفتار آنان در    ستهآموزش بهداشت عبارت است از دان

جهت بهبود سالمت جسمي و رواني جامعه كه توسط مربيان بهداشت و با استفاده از وسائل كمك آموزشي انجام 
 . گيرد  مي
 

توان    است كه به وسيلة آن ميآموزش بهداشت عامل مهمي در پيشرفت و اعتالي سطح تندرستي و رفاه اجتماعي
به مردم كمك كرد تا بتوانند انگيزه و احساس و قوة ابتكار خود را تقويت كنند و با آگاهي از امكانات و تواناييهاي 

يكي، رواني و اجتماعي كه در طول زندگي با آن مواجه هستند تطبيق حاصل كنند و نقش خود ژخود، با تغييرات بيولو
 .  با احساس مسئوليت بيشتر براي اعتالي سالمت جامعه ايفا كنندرا به طور فعال و

 
آيد، سوابقي به قدمت زندگي   آموزش بهداشت كه امروزه يكي از فعاليتهاي اساسي در بهداشت عمومي به شمار مي

يران در ا.  سال است كه در دنيا آغاز شده است٧٠اي خاص در حدود   انسانها دارد؛ ولي به عنوان پيشه و حرفه
 .  شمسي دانست١٣٣٠توان آغاز آن را براساس علوم و فنون جديد از سال   مي
 

 ارائه خدمات درماني مطلوب 
 

ي جديد و عرضة تسهيالت درماني بهتر و تغييراتي كه در بيماريها و ژپيشرفت سريع علم پزشكي و پيدايش تكنولو
مات و اطالعات مردم در بهبود وضع اقتصادي و طرز معالجة آنها پيدا شده از يك سو و  باالرفتن سطح معلو

اجتماعي و ساير شرايط زندگي از طرف ديگر باعث شده كه انتظار و توقعات مردم از خدمات درماني نسبت به سابق 
هدف از عرضة خدمات درماني مطلوب، تامين سالمت كامل جسمي، رواني و اجتماعي براي افراد جامعه . بيشتر شود

اد، عقيده، رنگ، محل سكونت و يا وضع اجتماعي نبايد هيچگونه ژ خدمات به بهترين نحو است و نبا عرضة هرگونه
اي   اين خدمات شامل پيشگيري، تشخيص، معالجه و همچنين مجموعه. تغييري در استانداردهاي خدماتي ايجاد كند

بستري و خدمات توان بخشي انجام  است كه از طريق خدماتي نظير درمانهاي سرپايي،   از روابط فردي و تشكيالتي
 . گيرد  مي
 

 توانبخشي اجتماعي 
 

اند به طور كامل از ابتالي انسان به   علم بهداشت و فنون مختلف پزشكي با همة پيشرفتهاي خود هنوز نتوانسته
يشه به اغلب درمانهاي صحيح هم هم. بيماري جلوگيري كنند و اثرات آن را در تمام موارد با درمان برطرف سازند

از طرف ديگر حوادث مختلف . گذارند  شوند و گاه عوارضي در فرد باقي مي  بازيابي سالمت كامل فرد منتهي نمي

زندگي روزمره اعم از بالياي طبيعي مانند زلزله و توفان و يا حوادث مصنوعي مانند جنگ، حوادث رانندگي و يا كار، 
 . ماند  شوند كه اثرات آنها براي هميشه باقي مي  ميبيشتر اوقات سبب ايجاد ضايعاتي در بدن انسان 

 
شوند،   شود و ملتها از تكنيكهاي نوين و توسعة آنها برخوردار مي  بديهي است هر قدر پيشرفت علم و صنعت بيشتر مي

گيرد، باز   شود و با همة پيشرفتها و تاكيدي كه براي جلوگيري از بروز آنها صورت مي  مقدار بروز حوادث هم بيشتر مي
 . شود  ديدگان روز به روز بيشتر مي  هم تعداد آسيب

 
آنها كه از بدو تولد به علت ناهنجاريهاي مختلف و غيرطبيعي بودن ساخت بدني خود، امكانات معمولي انسانهاي 

ت و يا دائم شبيه خود را ندارند و كساني كه در اثر عدم درمان و يا نارسا بودن آن دچار عوارض ثانوي موقت، بلند مد
دهند،   شوند و باالخره آنها كه در اثر بروز حوادث و ضايعاتي، وضعيت و امكانات زندگي معمولي را از دست مي  مي

معلول، فردي است كه در اثر ضايعات ارثي، «بنا بر تعريف سازمان بهداشت جهاني، . شوند  اصطالحاً معلول ناميده مي
 امكانات بدني يا رواني خود را به طور دائم يا موقت از دست داده و از بيماري، حوادث و يا كهولت قسمتي از

 .»استقالل فردي او در آموختن و يا كار كردن كاسته شده باشد
 

 بهزيستي سالمندان 
 

تفاوتهاي عمده ممكن است . تر است  جمعيت سالخوردگان در عصر حاضر از هر دورة ديگري در تاريخ بشريت متنوع
برخي از آنان فعالند و . هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي، بهداشتي، فرهنگي و غيره باشد  ناشي از وضعيت

. هاي شكل دهنده و عوامل اجتماعي گوناگون است  بعضي ضعيف و متكي و اين ناشي از طيف نامحدودي از تجربه
المللي در   لت و بخصوص سياستهاي بينكند كه هنگام تدوين و اجراي سياستهاي دو  اين تفاوتهاي فاحش ايجاب مي

پذير بود و توجه دقيقي به اوضاع مشخص گروههاي اجتماعي و افرادي كه   زمينة سالخوردگان بسيار انعطاف
 . سياستهاي فوق متوجه آنان است مبذول داشت

 
 و فرصتهاي اي از زندگي كه در آن وقت كافي  برهمگان روشن است كه سالخوردگي عليرغم گشودن دوران تازه

نامحدود براي استغناي فكري و فرهنگي موجود است؛ غالباً منشاء دلشكستگي عميق و تجربياتي است كه به مراتب 
 .  است  بدتر از كاهش سالمتي

 
نزول اوضاع مالي يا فقر،  كاهش تماسهاي خانوادگي، ركود شغلي و از دست دادن هويت فردي از جمله مسائلي 

بديهي . سازند  اين دوران، طيف وسيعي از افراد را نسبت به ادامة زندگي ملول و بدون انگيزه ميهستند كه در آستانه 
است شهر سالم، شهري است كه براي اين قشر نيز تمهيدات وسيعي تدارك بيند تا آنان را نسبت به ادامة زيستني 

 . سالم و مفيد، اميدوار كند
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شهر سالم

 ميليون برآورد شد و اينك در آستانة هزاره سوم، چهارمين دو برابر ٢٥٠٠ جمعيت كرة زمين حدود ١٩٥٠در سال 
 . ايم  ها است كه پشت سر گذارده  شدن خود را سال

 
 آموزش بهداشت

 
هاي زيستي، اجتماعي و تربيتي براي كار با مردم به منظور تغيير رفتار آنان در    ستهآموزش بهداشت عبارت است از دان

جهت بهبود سالمت جسمي و رواني جامعه كه توسط مربيان بهداشت و با استفاده از وسائل كمك آموزشي انجام 
 . گيرد  مي
 

توان    است كه به وسيلة آن ميآموزش بهداشت عامل مهمي در پيشرفت و اعتالي سطح تندرستي و رفاه اجتماعي
به مردم كمك كرد تا بتوانند انگيزه و احساس و قوة ابتكار خود را تقويت كنند و با آگاهي از امكانات و تواناييهاي 

يكي، رواني و اجتماعي كه در طول زندگي با آن مواجه هستند تطبيق حاصل كنند و نقش خود ژخود، با تغييرات بيولو
 .  با احساس مسئوليت بيشتر براي اعتالي سالمت جامعه ايفا كنندرا به طور فعال و

 
آيد، سوابقي به قدمت زندگي   آموزش بهداشت كه امروزه يكي از فعاليتهاي اساسي در بهداشت عمومي به شمار مي

يران در ا.  سال است كه در دنيا آغاز شده است٧٠اي خاص در حدود   انسانها دارد؛ ولي به عنوان پيشه و حرفه
 .  شمسي دانست١٣٣٠توان آغاز آن را براساس علوم و فنون جديد از سال   مي
 

 ارائه خدمات درماني مطلوب 
 

ي جديد و عرضة تسهيالت درماني بهتر و تغييراتي كه در بيماريها و ژپيشرفت سريع علم پزشكي و پيدايش تكنولو
مات و اطالعات مردم در بهبود وضع اقتصادي و طرز معالجة آنها پيدا شده از يك سو و  باالرفتن سطح معلو

اجتماعي و ساير شرايط زندگي از طرف ديگر باعث شده كه انتظار و توقعات مردم از خدمات درماني نسبت به سابق 
هدف از عرضة خدمات درماني مطلوب، تامين سالمت كامل جسمي، رواني و اجتماعي براي افراد جامعه . بيشتر شود

اد، عقيده، رنگ، محل سكونت و يا وضع اجتماعي نبايد هيچگونه ژ خدمات به بهترين نحو است و نبا عرضة هرگونه
اي   اين خدمات شامل پيشگيري، تشخيص، معالجه و همچنين مجموعه. تغييري در استانداردهاي خدماتي ايجاد كند

بستري و خدمات توان بخشي انجام  است كه از طريق خدماتي نظير درمانهاي سرپايي،   از روابط فردي و تشكيالتي
 . گيرد  مي
 

 توانبخشي اجتماعي 
 

اند به طور كامل از ابتالي انسان به   علم بهداشت و فنون مختلف پزشكي با همة پيشرفتهاي خود هنوز نتوانسته
يشه به اغلب درمانهاي صحيح هم هم. بيماري جلوگيري كنند و اثرات آن را در تمام موارد با درمان برطرف سازند

از طرف ديگر حوادث مختلف . گذارند  شوند و گاه عوارضي در فرد باقي مي  بازيابي سالمت كامل فرد منتهي نمي

زندگي روزمره اعم از بالياي طبيعي مانند زلزله و توفان و يا حوادث مصنوعي مانند جنگ، حوادث رانندگي و يا كار، 
 . ماند  شوند كه اثرات آنها براي هميشه باقي مي  ميبيشتر اوقات سبب ايجاد ضايعاتي در بدن انسان 

 
شوند،   شود و ملتها از تكنيكهاي نوين و توسعة آنها برخوردار مي  بديهي است هر قدر پيشرفت علم و صنعت بيشتر مي

گيرد، باز   شود و با همة پيشرفتها و تاكيدي كه براي جلوگيري از بروز آنها صورت مي  مقدار بروز حوادث هم بيشتر مي
 . شود  ديدگان روز به روز بيشتر مي  هم تعداد آسيب

 
آنها كه از بدو تولد به علت ناهنجاريهاي مختلف و غيرطبيعي بودن ساخت بدني خود، امكانات معمولي انسانهاي 

ت و يا دائم شبيه خود را ندارند و كساني كه در اثر عدم درمان و يا نارسا بودن آن دچار عوارض ثانوي موقت، بلند مد
دهند،   شوند و باالخره آنها كه در اثر بروز حوادث و ضايعاتي، وضعيت و امكانات زندگي معمولي را از دست مي  مي

معلول، فردي است كه در اثر ضايعات ارثي، «بنا بر تعريف سازمان بهداشت جهاني، . شوند  اصطالحاً معلول ناميده مي
 امكانات بدني يا رواني خود را به طور دائم يا موقت از دست داده و از بيماري، حوادث و يا كهولت قسمتي از

 .»استقالل فردي او در آموختن و يا كار كردن كاسته شده باشد
 

 بهزيستي سالمندان 
 

تفاوتهاي عمده ممكن است . تر است  جمعيت سالخوردگان در عصر حاضر از هر دورة ديگري در تاريخ بشريت متنوع
برخي از آنان فعالند و . هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي، بهداشتي، فرهنگي و غيره باشد  ناشي از وضعيت

. هاي شكل دهنده و عوامل اجتماعي گوناگون است  بعضي ضعيف و متكي و اين ناشي از طيف نامحدودي از تجربه
المللي در   لت و بخصوص سياستهاي بينكند كه هنگام تدوين و اجراي سياستهاي دو  اين تفاوتهاي فاحش ايجاب مي

پذير بود و توجه دقيقي به اوضاع مشخص گروههاي اجتماعي و افرادي كه   زمينة سالخوردگان بسيار انعطاف
 . سياستهاي فوق متوجه آنان است مبذول داشت

 
 و فرصتهاي اي از زندگي كه در آن وقت كافي  برهمگان روشن است كه سالخوردگي عليرغم گشودن دوران تازه

نامحدود براي استغناي فكري و فرهنگي موجود است؛ غالباً منشاء دلشكستگي عميق و تجربياتي است كه به مراتب 
 .  است  بدتر از كاهش سالمتي

 
نزول اوضاع مالي يا فقر،  كاهش تماسهاي خانوادگي، ركود شغلي و از دست دادن هويت فردي از جمله مسائلي 

بديهي . سازند  اين دوران، طيف وسيعي از افراد را نسبت به ادامة زندگي ملول و بدون انگيزه ميهستند كه در آستانه 
است شهر سالم، شهري است كه براي اين قشر نيز تمهيدات وسيعي تدارك بيند تا آنان را نسبت به ادامة زيستني 

 . سالم و مفيد، اميدوار كند
 
 
 
 



36

شهر سالم

 بهداشت و طب در فرهنگ اسالم 
 

غلبة عرب بر عجم و اجبار نويسندگان در نگارش آثار خود به . آغاز اين مبحث، ذكر يك نكته الزامي استپيش از 
، سبب شده كه برخي از تذكره نويسان و )مانند زبان التين در اروپاي قرون وسطي(زبان علمي زمان يعني عربي 

د و آنر ا به نام طب عرب در كتب خود مورخان، تمدن اسالمي و مخصوصاً طب اسالمي را به حساب اعراب بياورن
ه اطباي اسالمي، غير عرب هستند و سهم بسياري از ژمتذكر شوند؛ در صورتي كه بيشتر علماي تمدن اسالمي بوي

 .  در اين امر، در واقع بيش از اعراب است-ه ايرانيان ژ بوي-ملل و اقوام كشورهاي مفتوح 
 

آيد، منظور آن دسته از نظرات پزشكي و يا   وم اسالمي به ميان ميپس وقتي صحبت از طب اسالمي و يا ديگر عل
خورند؛ در صورتي كه اصل   علوم است كه در كتب تمدن اسالمي كه عموماً به زبان عربي مدون شده، به چشم مي

 . ه پارسي، يوناني و هندي استژهمة آنها متعلق به زبانهاي ديگر، بوي
 

 آن است كه علوم طبي عيناً به همان طريق كه در يونان بوده، در سرزمينهاي نكتة ديگري كه بايد يادآوري شود،
اسالمي به دست مسلمين نرسيده، بلكه در محيط اسالمي با طب ايران و هند اختالط و امتزاج يافته و به صورت 

آوردند،كتابهاي ميراثي كه پزشكان اسالمي از طب يونان و اسكندريه و انطاكيه به دست . طب اسالمي در آمده است
بقراط و جالينوس بود كه يا مستقيماً به عربي و يا به طور غيرمستقيم از يوناني به سرياني و سپس به عربي 

ه ايران با وارد آوردن انتقاداتي بر منابع پيشين، راه به ژاما ديري نگذشت كه حكماي شرق و بوي. برگردانده شدند
ا الهام از تذكرات دين مبين اسالم و ديگر احاديث و روايات منقول، بناي طب ه بژتاليفهايي نوين و ديگر بردند و بوي

پردازيم كه   اينك به شرح برخي از اين تعاليم مي. ريزي كردند   اسالمي آن زمان را پي-و بهداشت جامعة ايراني 
هاي   كتاب آسماني و فرمودهاي از تعاليم   مشهورند و در واقع، آميزه» طب النبي«مجموعاً در فرهنگ اسالمي به نام 

 : اند  هستند كه بعضاً با اظهار نظرها و تفسيرهاي شارحان و مفسران نيز همراه شده) ص(پيامبر اكرم 
 

شود كه   از اين جمله به خوبي مستفاد مي. »علم االبدان و علم االديان: العلم علمان«: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم 
خوريم   در قرآن كريم نيز به آيات متعددي بر مي. اند   به بدن را بر علم دين مقدم دانسته، علم مربوط)ص(پيامبر اكرم 

كه بر اهميت پاكيزگي و بهداشت بدن، چگونه صرف كردن غذا، آشاميدن، خواب، استراحت، استحمام و غيره تاكيد 
ان آدم، از نعمتهاي خدا بخوريد و بياشاميد اي فرزند... [» كلو واشربوا و التسرفوا ان اهللا اليحب المسرفين... «: دارند

 .  سوره اعراف٣٠ آية -] و اسراف نكنيد كه خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد
 

معده، خانة تمام دردها و پرهيز، بهترين ... [» المعده بيت  كل داء و الحميه راس كل دواء«): ص(فرمودة پيامبر اكرم 
در بسياري موارد ديگر نيز بر ]. آشاميدن شير از ايمان است... [»االيمانشراب االلبان محض «و يا ] داروهاست

مادران ... [» الوالدات يرضعن و الدهن حولين كاملين«: نوشيدن شير، مخصوصاً از سوي اطفال تاكيد بليغ آمده است
 .  سورة بقره٢٣٣ آية -] دو سال كامل فرزندانشان را شير دهند

 
: است كه فرمود) ع(از علي اميرالمومنين . روي در آن نشود  ت نيز تاكيد است كه زيادهدر باب اسراف در خوردن گوش

 ]. شكم خود را گور حيوانات قرار ندهيد... [» التجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات«

 الصلوه يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الي«:  است  ديگر مسئلة بسيار مهم در تمامي آيات و روايات، تطهير و پاكيزگي
اي اهل ايمان، چون خواهيد براي نماز برخيزيد، ... [» فاغسلو وجوهكم و ايديكم الي المرافق و ارجلكم الي الكعبين

و يا ديگر فرمودة ...  سورة مائده ٥ آية -] صورت و دستها را تا آرنج بشوئيد و سر و پاها را تا برآمدگي پا مسح كنيد
شانه، : در سه چيز اشتراك جايز نيست... [»المشط و المندل و المسواك: الشتراكثالثه ليس له ا«): ص(پيامبر اكرم 

انما حرم عليكم الميته و الدم ولحم الخنزير و ما اهل به «: و يا در مورد خوردنيهاي حرام]. دستمال و مسواك
گردانيد خدا بر شما مردار و به تحقيق حرام ... [» لخيراهللا فمن اضطر غير باغ و العادفالثم عليه ان اهللا غفور رحيم

اما هر كس بيچاره و محتاج شود، در صورتي كه به . خون و گوشت خوك و هر چه را به نام غير از خدا كشته باشند
به درستي كه . آن تمايل نداشته باشد و از سد جوع نيز تجاوز نكند، بر او گناهي نخواهد بود كه به قدر احتياج بخورد

 .  سورة بقره١٧٤ آية -]  استخدا آمرزنده و مهربان
 
حرام ... [»حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزيز و ماهل الغيراهللا و المنخنقه الموقوده و المترديه و النطيحه«

 ٣ آية -]كردند بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آن كشته اگر به نام غير خدا بكشند و آن را كه خفه كنند
] اي اهل ايمان، هرگز در حال مستي به نماز نيائيد... [» الذين آمنو التقربو الصلوه و انتم سكارييا ايها«. سورة مائده

يا ايهاالذين آمنو انما الخمرو و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه «.  سورة نساء٤٢ آية -
. بندي، پليد و از اعمال شيطان هستند  هاي گروه   و تيرهپرستي  اي اهل ايمان، شراب و قمار و بت... [» لعلكم تفلحون

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضه «.  سورة مائده٨٩ آية -] از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد
سيلة شيطان قصد آن دارد كه به و... [» الخمرو الميسر و يصدكم عن ذكر اهللا و عن الصلوه فهل انتم منتهون  في

پس آيا از آن دست بر . شراب و قمار، ميان شما عداوت و كينه برانگيزد تا شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد
 .  سورة مائده٩٠ آية -] داريد؟  مي
 

 موخره
 

در صفحاتي كه گذشت، به بررسي مختصر مفهوم شهر و شهرنشيني در تاريخ ايران و اسالم پرداختيم؛ مدينة فاضلة 
اسالمي كهن و مفهوم طراحي شهري در جامعة امروز را / گيهاي كالبدي شهرهاي سالم ايرانيژني، ويمعلم ثا

برشمرديم و باالخره با توجه به اهميت مقولة بهداشت و سالمت جامعه در اين باب، برخي از عوامل موثر در بهداشت 
  .عمومي و تذكارهاي دين مبين اسالم را در اين باره مدنظر قرار داديم

 
هاي   رسد اين مجموعه براي اشارتي الزم و كافي در اين خصوص كه ما ساكنان يكي از ديرپاترين گهواره  به نظر مي

ايم، بسنده   تمدن بشر، در گذشتة پر بار خود تا چه حد در جميع معرفتهاي زمان و زيستني سالم و پرمعنا پيشگام بوده
 . باشد

 
ي پيشرفتة دستيابي ژمتمدن تاريخ نوين را ما پي افكنديم؛ روشها و تكنولو - به مفهوم واقعي -نخستين شهرهاي 

 -به آب، خاك و هواي سالم را براي نخستين بار ما كشف كرديم؛ اصول و ضوابط مدون و بهينة شهر و شهرسازي 
 پلهاي چند ها، سلسله مراتب شهري، مفصلها و نقاط عطفي از قبيل ميدانها،  اعم از بافت معماري، شبكة دسترسي
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 بهداشت و طب در فرهنگ اسالم 
 

غلبة عرب بر عجم و اجبار نويسندگان در نگارش آثار خود به . آغاز اين مبحث، ذكر يك نكته الزامي استپيش از 
، سبب شده كه برخي از تذكره نويسان و )مانند زبان التين در اروپاي قرون وسطي(زبان علمي زمان يعني عربي 

د و آنر ا به نام طب عرب در كتب خود مورخان، تمدن اسالمي و مخصوصاً طب اسالمي را به حساب اعراب بياورن
ه اطباي اسالمي، غير عرب هستند و سهم بسياري از ژمتذكر شوند؛ در صورتي كه بيشتر علماي تمدن اسالمي بوي

 .  در اين امر، در واقع بيش از اعراب است-ه ايرانيان ژ بوي-ملل و اقوام كشورهاي مفتوح 
 

آيد، منظور آن دسته از نظرات پزشكي و يا   وم اسالمي به ميان ميپس وقتي صحبت از طب اسالمي و يا ديگر عل
خورند؛ در صورتي كه اصل   علوم است كه در كتب تمدن اسالمي كه عموماً به زبان عربي مدون شده، به چشم مي

 . ه پارسي، يوناني و هندي استژهمة آنها متعلق به زبانهاي ديگر، بوي
 

 آن است كه علوم طبي عيناً به همان طريق كه در يونان بوده، در سرزمينهاي نكتة ديگري كه بايد يادآوري شود،
اسالمي به دست مسلمين نرسيده، بلكه در محيط اسالمي با طب ايران و هند اختالط و امتزاج يافته و به صورت 

آوردند،كتابهاي ميراثي كه پزشكان اسالمي از طب يونان و اسكندريه و انطاكيه به دست . طب اسالمي در آمده است
بقراط و جالينوس بود كه يا مستقيماً به عربي و يا به طور غيرمستقيم از يوناني به سرياني و سپس به عربي 

ه ايران با وارد آوردن انتقاداتي بر منابع پيشين، راه به ژاما ديري نگذشت كه حكماي شرق و بوي. برگردانده شدند
ا الهام از تذكرات دين مبين اسالم و ديگر احاديث و روايات منقول، بناي طب ه بژتاليفهايي نوين و ديگر بردند و بوي

پردازيم كه   اينك به شرح برخي از اين تعاليم مي. ريزي كردند   اسالمي آن زمان را پي-و بهداشت جامعة ايراني 
هاي   كتاب آسماني و فرمودهاي از تعاليم   مشهورند و در واقع، آميزه» طب النبي«مجموعاً در فرهنگ اسالمي به نام 

 : اند  هستند كه بعضاً با اظهار نظرها و تفسيرهاي شارحان و مفسران نيز همراه شده) ص(پيامبر اكرم 
 

شود كه   از اين جمله به خوبي مستفاد مي. »علم االبدان و علم االديان: العلم علمان«: فرمايند  مي) ص(پيامبر اكرم 
خوريم   در قرآن كريم نيز به آيات متعددي بر مي. اند   به بدن را بر علم دين مقدم دانسته، علم مربوط)ص(پيامبر اكرم 

كه بر اهميت پاكيزگي و بهداشت بدن، چگونه صرف كردن غذا، آشاميدن، خواب، استراحت، استحمام و غيره تاكيد 
ان آدم، از نعمتهاي خدا بخوريد و بياشاميد اي فرزند... [» كلو واشربوا و التسرفوا ان اهللا اليحب المسرفين... «: دارند

 .  سوره اعراف٣٠ آية -] و اسراف نكنيد كه خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد
 

معده، خانة تمام دردها و پرهيز، بهترين ... [» المعده بيت  كل داء و الحميه راس كل دواء«): ص(فرمودة پيامبر اكرم 
در بسياري موارد ديگر نيز بر ]. آشاميدن شير از ايمان است... [»االيمانشراب االلبان محض «و يا ] داروهاست

مادران ... [» الوالدات يرضعن و الدهن حولين كاملين«: نوشيدن شير، مخصوصاً از سوي اطفال تاكيد بليغ آمده است
 .  سورة بقره٢٣٣ آية -] دو سال كامل فرزندانشان را شير دهند

 
: است كه فرمود) ع(از علي اميرالمومنين . روي در آن نشود  ت نيز تاكيد است كه زيادهدر باب اسراف در خوردن گوش

 ]. شكم خود را گور حيوانات قرار ندهيد... [» التجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات«

 الصلوه يا ايهاالذين آمنوا اذا قمتم الي«:  است  ديگر مسئلة بسيار مهم در تمامي آيات و روايات، تطهير و پاكيزگي
اي اهل ايمان، چون خواهيد براي نماز برخيزيد، ... [» فاغسلو وجوهكم و ايديكم الي المرافق و ارجلكم الي الكعبين

و يا ديگر فرمودة ...  سورة مائده ٥ آية -] صورت و دستها را تا آرنج بشوئيد و سر و پاها را تا برآمدگي پا مسح كنيد
شانه، : در سه چيز اشتراك جايز نيست... [»المشط و المندل و المسواك: الشتراكثالثه ليس له ا«): ص(پيامبر اكرم 

انما حرم عليكم الميته و الدم ولحم الخنزير و ما اهل به «: و يا در مورد خوردنيهاي حرام]. دستمال و مسواك
گردانيد خدا بر شما مردار و به تحقيق حرام ... [» لخيراهللا فمن اضطر غير باغ و العادفالثم عليه ان اهللا غفور رحيم

اما هر كس بيچاره و محتاج شود، در صورتي كه به . خون و گوشت خوك و هر چه را به نام غير از خدا كشته باشند
به درستي كه . آن تمايل نداشته باشد و از سد جوع نيز تجاوز نكند، بر او گناهي نخواهد بود كه به قدر احتياج بخورد

 .  سورة بقره١٧٤ آية -]  استخدا آمرزنده و مهربان
 
حرام ... [»حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزيز و ماهل الغيراهللا و المنخنقه الموقوده و المترديه و النطيحه«

 ٣ آية -]كردند بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آن كشته اگر به نام غير خدا بكشند و آن را كه خفه كنند
] اي اهل ايمان، هرگز در حال مستي به نماز نيائيد... [» الذين آمنو التقربو الصلوه و انتم سكارييا ايها«. سورة مائده

يا ايهاالذين آمنو انما الخمرو و الميسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه «.  سورة نساء٤٢ آية -
. بندي، پليد و از اعمال شيطان هستند  هاي گروه   و تيرهپرستي  اي اهل ايمان، شراب و قمار و بت... [» لعلكم تفلحون

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضه «.  سورة مائده٨٩ آية -] از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد
سيلة شيطان قصد آن دارد كه به و... [» الخمرو الميسر و يصدكم عن ذكر اهللا و عن الصلوه فهل انتم منتهون  في

پس آيا از آن دست بر . شراب و قمار، ميان شما عداوت و كينه برانگيزد تا شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد
 .  سورة مائده٩٠ آية -] داريد؟  مي
 

 موخره
 

در صفحاتي كه گذشت، به بررسي مختصر مفهوم شهر و شهرنشيني در تاريخ ايران و اسالم پرداختيم؛ مدينة فاضلة 
اسالمي كهن و مفهوم طراحي شهري در جامعة امروز را / گيهاي كالبدي شهرهاي سالم ايرانيژني، ويمعلم ثا

برشمرديم و باالخره با توجه به اهميت مقولة بهداشت و سالمت جامعه در اين باب، برخي از عوامل موثر در بهداشت 
  .عمومي و تذكارهاي دين مبين اسالم را در اين باره مدنظر قرار داديم

 
هاي   رسد اين مجموعه براي اشارتي الزم و كافي در اين خصوص كه ما ساكنان يكي از ديرپاترين گهواره  به نظر مي

ايم، بسنده   تمدن بشر، در گذشتة پر بار خود تا چه حد در جميع معرفتهاي زمان و زيستني سالم و پرمعنا پيشگام بوده
 . باشد

 
ي پيشرفتة دستيابي ژمتمدن تاريخ نوين را ما پي افكنديم؛ روشها و تكنولو - به مفهوم واقعي -نخستين شهرهاي 

 -به آب، خاك و هواي سالم را براي نخستين بار ما كشف كرديم؛ اصول و ضوابط مدون و بهينة شهر و شهرسازي 
 پلهاي چند ها، سلسله مراتب شهري، مفصلها و نقاط عطفي از قبيل ميدانها،  اعم از بافت معماري، شبكة دسترسي
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 را به شكلهايي همه جانبه و موفق براي نخستين بار ما به كار -ها، گذرها و ديگر عناصر شهري   عملكردي، دروازه
 ، دور بودن از آفات و بيماريها، هدايت فاضالبهـــا و )سالمت مادي و معنوي(راهها و روشهاي سالم زيستن : گرفتيم

 آن نيز از دستاوردهاي فرهنگ و انديشة متعالي اين سرزمين بودند و باالخره ها، بهسازي گورستانها و مانند  زباله
و خالصه هر آنچه امروزه در ... حفظ امنيت و حريم مقدس خانه و خانواده، بهداشت تن و روان، تقواي جسم و جان 

 . را پيموده استهاي نگاشته و تدوين شده در باب شهر سالم يافتني است، روزي نزد ما نقاط اوج خود   گزاره
 

اينك براي ما اگر حقارت بار نباشد، قطعاً بسيار گران است كه مفهوم شهر سالم و جامعة سالم را ديگران به ارمغان 
هاي ما پرورده شده و همچون بسياري از   ارمغاني كه پيش از اين، اساساً در دستهاي ما و به واسطة انديشه. بياورند

 . شود   از پيمودن مسيري ناالزم، بار ديگر به خود ما عرضه ميمان، پس  ديگر مدارج فرهنگي
 

 نظام -كوتاه سخن آن كه سزاوار است با رجعت به كانونهاي درخشان معرفتهاي گذشته مان، بار ديگر اين ما 
زيستي سازي فضاهاي   ه به بهسازي و بهينهژريزيهاي منطقي و توجه وي   باشيم كه با برنامه-جمهوري اسالمي ايران 

 .اي سالم و استوار به اثبات برسانيم  شهرهايمان، شايستگي خود را در برقرار داشتن جامعه
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 ١٣٧٣ مقاالتي در باب شهر و شهرسازي، منوچهر مزيني، -٧
 ١٣٧٠حي شهري، ريچارد هرمن و اندرو يازوسكي، راضيه رضازاده و مصطفي عباس زادگان،  مباني طرا-٨
 ١٣٦٨گزلو،   چينگ، زهره قره. كي. فرم، فضا و نظم، فرانسيس دي:  معماري-٩

 ١٣٦٥ معماري اسالمي ايران در دوره ايلخانان، ويلبر دونالدن، عبداهللا فريار، -١٠
 

11- Persian Architecture, Arthur Upham Pope, 1972
12- History of Urban Form, Aej Morris, 1974
13- Design of Cities, Edmund Bacon, 1975
14- Urban Space, Rob Krier, 1979
15- Good City Form, Kevin Lynch, 1984
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شهر سالم

 را به شكلهايي همه جانبه و موفق براي نخستين بار ما به كار -ها، گذرها و ديگر عناصر شهري   عملكردي، دروازه
 ، دور بودن از آفات و بيماريها، هدايت فاضالبهـــا و )سالمت مادي و معنوي(راهها و روشهاي سالم زيستن : گرفتيم

 آن نيز از دستاوردهاي فرهنگ و انديشة متعالي اين سرزمين بودند و باالخره ها، بهسازي گورستانها و مانند  زباله
و خالصه هر آنچه امروزه در ... حفظ امنيت و حريم مقدس خانه و خانواده، بهداشت تن و روان، تقواي جسم و جان 

 . را پيموده استهاي نگاشته و تدوين شده در باب شهر سالم يافتني است، روزي نزد ما نقاط اوج خود   گزاره
 

اينك براي ما اگر حقارت بار نباشد، قطعاً بسيار گران است كه مفهوم شهر سالم و جامعة سالم را ديگران به ارمغان 
هاي ما پرورده شده و همچون بسياري از   ارمغاني كه پيش از اين، اساساً در دستهاي ما و به واسطة انديشه. بياورند

 . شود   از پيمودن مسيري ناالزم، بار ديگر به خود ما عرضه ميمان، پس  ديگر مدارج فرهنگي
 

 نظام -كوتاه سخن آن كه سزاوار است با رجعت به كانونهاي درخشان معرفتهاي گذشته مان، بار ديگر اين ما 
زيستي سازي فضاهاي   ه به بهسازي و بهينهژريزيهاي منطقي و توجه وي   باشيم كه با برنامه-جمهوري اسالمي ايران 

 .اي سالم و استوار به اثبات برسانيم  شهرهايمان، شايستگي خود را در برقرار داشتن جامعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع
 
 ١٣٦٧ آيين شهرداري در قرن هفتم هجري، داود احمدي، -١
 ١٣٦٧ فارابي و سير شهروندي در ايران، محمد منصور فالمكي، -٢
 ١٣٦٣مخبر،  ابعاد اجتماعي مسكن، عباس -٣
 ١٣٦٥هاي طراحي فضاي شهري و فضاهاي مسكوني در ايران، محمود توسلي،    اصول و روش-٤
 ١٣٦٨ طراحي شهري در بافت قديم يزد، محمود توسلي، -٥
 ١٣٧٢ طراحي فضاي شهري، محمود توسلي و ناصر بنيادي، -٦
 ١٣٧٣ مقاالتي در باب شهر و شهرسازي، منوچهر مزيني، -٧
 ١٣٧٠حي شهري، ريچارد هرمن و اندرو يازوسكي، راضيه رضازاده و مصطفي عباس زادگان،  مباني طرا-٨
 ١٣٦٨گزلو،   چينگ، زهره قره. كي. فرم، فضا و نظم، فرانسيس دي:  معماري-٩

 ١٣٦٥ معماري اسالمي ايران در دوره ايلخانان، ويلبر دونالدن، عبداهللا فريار، -١٠
 

11- Persian Architecture, Arthur Upham Pope, 1972
12- History of Urban Form, Aej Morris, 1974
13- Design of Cities, Edmund Bacon, 1975
14- Urban Space, Rob Krier, 1979
15- Good City Form, Kevin Lynch, 1984
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فهرستنشریاتوكتابها

منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   45 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1



41

فهرستنشریاتوكتابها

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


