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-ایرانی ریخت شناسی شهر منظر معاصر از  مقایسه تطبیقی بافت بومی و

 شهرگرگان(  هویت گرایانه)نمونه موردی: رویکرد اسالمی با
 وحیده مجاهد

 تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، ی،، واحد تهران مرکزگروه معماری

 1قبادیانوحید 

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم دانشگاه  ،ی واحد تهران مرکز ،گروه معماری

   سعیدتیزقلم زنوزی

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم دانشگاه  ،ی واحد تهران مرکز ،گروه معماری

 چکیده  
حیث شاخصه    که از  است   ییجمله شهرها  از  زادگاه خاندان قاجار  و  ساالنه خود  هزار  چند  و   یغن  اریبس   نه یشی پ  شهرگرگان با

  به نظر   بگیرد.  ر  شهرسازان قرا  توجه طراحان و   باید مورد  ارزش بوده و  اسالمی واجد  -های ریخت شناسی شهرسازی ایرانی

  ی امروز  طی، شرااین شهر  در  یو شهرساز  یمعمارزمینه ی  در    اصولیو    یخیتار  ارزشمند  غنی و  که با وجود فرهنگ  می رسد

از    یاسالم  -یرانیا  یشهرساز  یکردهایمنطبق با رو  مناسب و   ی الگو  کی. عدم وجود  آن می باشد  در   تی ان هودفق  انگریبآن  

امروز  نیمهمتر گر   نیمسائل  ا  گانشهر  در    ن یاست.  و  شهرسازی جدید  و   یخیتار  ی هابافتتخریب  مسأله    دا ی پ  یاژه ینمود 

  ی مدرن روبه نابود   یچنگ معمار  در   تش یهو  رفته و   یگذشته آن رو به فراموش   شهرسازی  ی و معمار  به گونه ای که   کندیم

  نظران و  صاحب   دید  از  اسالمی  –  یرانیا  یشهرها  یشناس  ختیر  ی استخراج مولفه ها  یرو  ش یپژوهش پ  هدف از  رود.  یم

که مساله    باشد،  یم  یکاربردنوع    از  یرو   شیباشد. پژوهش پ  یمنظرم  نیا  از  گرگان  شهر  در  دی جد  بافت کهن و  ی  سهیمقا

توص  قیتحق مایب  یلیتحل  یفیبه صورت  ها  ین  داده  ابتدا  ها  ینظر  یگردد.  مولفه    ی فضاها   تیفی،ک یشناس  ختیر  ی درباب 

ها  یشهر تئور  و  یالمسا  یرانیشهرا  ی ،مولفه  اند  ی مباحث  مع  هینظر  و  شمندانیازنظرات  استخراج  درجهت    ی ارهایپردازان 

از  اسناد  ق یطر  منتخب  ا  و  یمطالعات    از   دی جد  و  یبافت سنت  یقیتطب  یجهت بررس  سسپ  و   گردد  یم  ی گردآور  ی کتابخانه 

و    یآن است که چهار مولفه اصل  انگریب  قیتحق  یهاافتهی  گردد.  یمتکی بر مشاهدات میدانی درسطح شهراستفاده م   یها  داده 

فرع مولفه  م  یهشت  معمار  یبرا  توانی را  تع  یبوم   یو شهرساز  یبافت  محالت کهن شهرگرگان در    نمود.   ن ییشهر گرگان 

ا  رات ییتغ  ،یشناس  ختیبعدر ا  یگسترده  اند و  اسالمی-رانییدر ساختار شهر  نداشته    ی ارزشمند شهرساز  یمولفه ها  گرگان، 

کامالمشهودمآدر  یاسالم-یرانیا ها  و باشد   ین  ساخت  در  اما  بویژه  دوراز  سازهای جدید  به  کهن  شرسازی  محالت  ضوابط 

 به فقدان هویت شهری شده است.  منجر اسالمی بوده و -ایرانی

 

 

 . هویت گرگان،  اسالمی،– یرانی ا یشهرها ی،شناس ختی رکلیدواژگان: 
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 مقدمه

از جنبه متشکل  و  مفهومی جامع  این    شهر  است.  و محیطی  تاریخی  اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  های مختلف 

دهند که عاملی برای شناسایی شهر    ها و هویت خاصی را به شهرها می  یکدیگر، ویژگیابعاد در ارتباط متقابل با  

با مسائل مهم  ی در شهرساز  (.1398 ،ملک حسینی و بیرانوند)شود  محسوب می  مواجه    یامروز کشور، شکل شهر 

و عدم وجود    یسنت  یشهرساز  یهای  ژگیتوجه به و  عدم  شهر،  یفیک  یها  عدم توجه به جنبه  نیب  نیاست که در ا

به گسترش  کردیرو توجه است  یشهر   ع یسر  یها   مناسب  قد  .قابل  به شهرسازی و معماری  دهنده    نشان  م یتوجه 

و است  آن  با  بی  ماییس  همدلی  است  تیهو  شهرهای  امروز  فرهنگی  التقاط  حاصل   و )نصرکنونی 

آن چیزی بلکه    دیده می شود،شهر  ظاهری یک  شکل  در  که  ستین  یزیچ  آن شهر،  تی هومفهوم   (.269:1392ماجدی،

درسرشت که  شهر.داستیهو شهر  است  و  اگریک  تناسبات  متنا  دارای  شهری  های  بانیازشهرونداندسترسی    ،سب 

و  نشاط، باشد در سرزندگی  شهروندی  های  خواسته  پاسخگوی  شکل    مجموع  خودبه  دارا  یم  آرمانی  و    یرسد 

 می کند. ا ومفهوم پیدابه عبارتی روشن تر معن و گردد یم تیهو

امرمنجربه    نیگرفته است و هم  یدر محدوده قواعد نسبتاً ثابت و منسجم انجام م  رانی ا  یتوسعه شهرها   گذشته در

  ی به چهار عامل زمان، مکان،فرهنگ و معنا بستگ  ی رانی ا  یسنت   ی شده است وشهرساز  ی م  ی شهر  ت یهو  یر یشکل گ

  ت یتوان هو  یروم  نیکرده اند. از ا  یم   رییتغ  گریبه منطقه د  یعوامل ثابت نبوده اند و از منطقه ا   نیداشته است. ا

  ،یو عناصرشهر   یمسکون  یواحدها  وندیو بوم، پ  یعیطب  طیشکل شهر با مح  ییهم آوا  ،یرا در وحدت شکل  یشهر 

 (.272،همان منبععرصه ها و سلسله مراتب،دانست)  تیرعاو باشناسانهیو ز یاصول و مالحظات هنر   تیرعا

تخریب و ترمیم بناهای بومی،    آندنبال    به  ساخت وسازهای جدیدو ،شهرهای امروزیادوارگذشته بارشد بسیاردر  

درآن ها   معماری گذشتهدیگرردپایی از  بوده ،به گونه ای که  شهری امری غیرقابل پیشگیری  تغییردر بافت و سیمای  

تقلید کالبدی الگوهای مدرنیته در معماری وشهرسازی معاصرمنجربه بحران    باقی نمانده است. به عبارتی روشن تر

 شهری نداشته است. سیمای نامفهوم  چهره ی یکنواخت و بیگانگی شهرها گشته وحاصلی جز هویت و

آن امروز شهری  نمانده وچهره  بی نصیب  تغییرات  نیزازاین  مدرن  ،  شهرگرگان  و  معماری شهری  از  می  برگرفته 

معماری، در شهرها و  سبک  در    اختالف بسیارناچیزهمخوانی فرهنگی وزیست محیطی وبا    ازهرگونه رغ  فاکه    باشد

  اصولخالقیت و    پایهبر  درگذشته بناهاقابل مشاهده می باشد. این در حالی است که    روستاهای نقاط مختلف کشور

اسالمی ازمنظرکالبدی  -مطالعه ی شهرهای ایرانی  داشت.  را  ویژه خوداقلیمی معماری   و هر  ندپایدار، شکل می گرفت

شهرهای امروزی را   رد دکه حلقه ی انتقال سنت های دیرین به دنیای معاصر است ،عدم وجود یک شیوه ی نظام من 

  ی طی مح  اتی فیک  دگاهیاز د  ی معاصردر شهرها  و موجود  یسنت  ختی در ر  موجود  تفاوت فاحش  و نمایان می سازد

مقایسه ی مولفه های  ،پژوهش پیش رویهدف از لذا   نکات قابل توجه دربحث سیمای شهری می باشد.  از  ،مرتبط

شهرایرانی شناسی  ریخت  کهن    -ارزشمند  دربافت  باشد  شهرگرگاناسالمی  می  قاجار  دوران  میراث  وبافت    که 

رویکردهویت گرایانه می باشد.البته نگارنده یاداورمی شود  با  می گردد   کهن ایجادتخریب بافت    که از  عمومی شهر

شکل گرفته است کارامدتربوده ونقاط   تفکیک زمین های جدید با که خارج از محالت بومی و شهر که بافت جدیدتر

  کمتری داردکه ازبحث این مقاله خارج می باشد. ضعف بسیار
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 مبانی نظری  

 شهری  ی شناس ختیر

ها به منظور توجه به    منطق شناخت فرم است. این مطالعات در بسیاری از رشته،  یمورفولوژیاهمان    یشناس  ختیر

متشکله  عناصر  و  اشیاء  شکل  تغییر  و  تناسبات  ساختار،  کالبدی،  است  شخصیت  شده  انجام  آنها   Cortes).ی 

بررس  یا  مطالعه  ،یشهر   یمورفولوژ(2004,3, به  که  بافت  ی است  گونه  یرشه   یها  شکل  وضع    یبند  و  در  آن 

م ابیانه،پردازدی  موجود  شیواتر60،1390)محملی  بیانی  ترک  یشهر  یمورفولوژ(.به  طرح  فضا  بی مطالعه  و    ی فرم 

شهر  یشهر  طراحان  به  که  م  یاست  الگوها  کندی  کمک  با  روندها  یمحلی  تا  و  آشنا    ریی تغ  یتوسعه 

 (Carmona, Tiesdell, Heath&Oc,2003,61).شوند

 زیبایی شناسی 

گزینه هایی چون  در ارتباط با  درذات بشروجودداشته است که نمودآن رامی توان    ربازی از د  ییبایزعالقه وگرایش به  

وخشنودی، لذت  ،  احساس  داشتن  مفی تناسب،  دوست  ودرنهایت  ددآراستگی  اگر انستبودن  معتقداست  زاده    .نقی 

امکان ارزیابی زیبایی و    دباش شهروندان  ریزان، مدیران و  ر دسترس طراحان، برنامه معیارهای مراتب مختلف زیبایی،د

وجود   آن  مرتبه  زاده  خواهدداشتتعیین  اس  (.58،1389،)نقی  شناسی  زیبایی  ومفاهیم  معانی  کارگیری  در  ال به  می 

سبب توجه و ی در فضاهای زیستی شهری؛  الموه بر حس زیبایی شناسی منبعث از مفاهیم اسالفضاهای شهری، ع

 (.1،1394)عابدی ومحمدیان یامی، ی در شهرسازی خواهد گردیدالماس تبه نظام ارزشی منطبق با هوی تبازگش

 کیفیت  

شود. با    ها به کار برده می  اشیاء و پدیده کیفیت در حالت عادی و به معنای کامالً واضح برای وصف درجـه کمـال 

و چـه خـصوصیاتی واقعاَ بیانگر درجه کمال یک شیئی هستند امری  هااین حال تعیـین نمـودن ایـن کـه چـه چیز

به مثابه کیفیت و صفتی که ذاتیِ    "کیفیت طراحی شهری "   این واژه درطراحی شهری نیز ورود می کندو  .دشوار است

شهری    ازطراحان  عنوان می گردد.به گونه ای که بسیاریمحیط کالبـدی بـوده و بـه شکل مستقل از ناظر وجود دارد

 (.42-45: 1380می باشد )گلکار،فرم برآیندذاتی متعلـق بـه محـیط و  هویتی می دانند که کیفیت طراحی شهری را 

 اسالمی -شهرسازی ایرانی

  طمحی  رهایی است که باید ب  بوط به اصول و ارزش   رای م ه  ئوری ت ی و    رانی نظبم  ر ب  ل مشتم  اسالمی-ایرانیهر  ش 

ند.این  شاکم با(حهعجام)ویش خان  عهمنو   ایرو با س  نوعی(و مص  عییبطط )انسان با محی  طوابرین و برلمزندگی مس 

اد و  تض ا در  هی که با آنلهنگی م عوامل مهم فری    دارندهر د و دربشاهند  خو  استخراج المیاس  تعالیماصول و ارزشها از 

ت وشهرمتاثرازشهروندانی است  عامل مسلط دین اسالم اس   ،اسالمی  -یان   یرا  شهر  یگولدر ا  .هستند  نباشندنیز  تناقض

وبراساس   متمادی  سالیان  طی  در  که  ای  ویژه  ومعیارهای  الگوها  بخشندوکالبدشهربراساس  می  هویت  آن  به  که 

 (. 71:1393تجربیات واعتقادات آنان بوجودآمده شکل گرفته است )بمانیان

 هویت 

از هویت شهر   تأمل است وجوه  به میان می آیدوقتی سخن  باهم است. صفات  ،آنچه قابل  اشتراک و تمایز شهرها 

در ذهن مردم   هویتی شهر برصفات هویتی طبیعی و مصنوعی و انسانی شهر مستقر است. لذا آنچه به عنوان تصویر
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بندی شهرها، سازمان    ناشی از سازمان فضایی شهر است. عدم شناخت و درک ساختار و استخواننقش بسته است  

برای   به ارزشفضایی شهرها وعدم تالش  بروز لطمات فراوان  آنها موجب  احیاء  نهفته در شهرها و    حفظ و  های 

ای است    های تأثیرگذار آن در شکل شهر، مقدمه  شناخت هویت و مؤلفه.ایران شده است  الگوهای شهرسازی سنتی

ساخته    گیران و هر آن کس که در ساخت شهر نقش دارد تا شهری  ریزان شهری، تصمیم  برای شناخت مدیران،برنامه

 (. 270:1392)نصروماجدی،شود که صفات هویتی آن مطلوب و پاسخگو باشد

 شهر تیهو  دهنده لی عوامل تشک 

که    است  انسانی  های  سکونتگاه  ازمجموعه  روشن،شهرترکیبی  عبارتی  وبه  جدانیست  افراد  سکونت  ازفضای  شهر 

فضاهای شهری   های  ویژگی  با  درارتباط  بومی  های  های سکونتگاه  ویژگی  دهدوبی شک  می  بافت شهرراتشکیل 

معنا و یا معانی ای نیز    دارای،  شناسی این کالبد  های هندسی و زیبایی  فضا عالوه بر کالبد خویش و ویژگی  است.

ی  در مقاطع زمانی مختلف م  زی را ن  ییبندد. عالوه بر آن، عملکردها  که در خاطره جمعی جامعه نقش میمی باشد  

فضا   توان هر  که    ف یتعربرای  چون  کرد  مفاهیمی  آن  تبع  هو  تیهوبه  هو  ییمعنا   ت یکالبدی،    عملکردی   تیو 

 ( 190:1386گردد)نقی زاده،قابل تعریف می   شهرهای ایرانی

 در شهرهای معاصر  تیهو

ی   ومطالعه  کنکاش  شک  گذشته  بی  شهری  ترکیب  عناصر  که  معاصرکه  شهرهای  هویت  گیری  توانددرشکل  می 

شهرسازی معاصر  ناهمگونی ازفرهنگ های متعدد می باشند،مثمرثمرباشد وآن ها را به شهرهای کهن نزدیک ترنماید.

در   وارداتی    کشمکشایران  دیدگاه  و  سنتی  باور  وبین  زند  وپامی  دست  بی  غرب  شهرهای  هویتی    این  چهره ی 

اید توجه کرد که معماری زبانی است که شهر متن آن است. بنابراین باید  امروزی را روز به روز کریه ترمی سازد.ب

یا ترکیب بناها نیست، بلکه کل شهر است که هویت شهری را    زند، بنا  می  توجه نمود که آنچه هویت شهری را رقم

ما ارزش  رقم می را کنار   زند. شهرهای  دنیای مدرن نشدهئهای سنتی  وارد  اما  رابطه سالمی میان    گذاشته  باید  اند. 

)نقی  نوگرایی باشدتواند در تعامل با    از میان برد. سنت می  سنت و مدرنیته ایجاد نمود و نباید یکی را به نفع دیگری

 (. 69:1379زاده،

اندیشمن     بد تاکنون  وکارشناسان  وغربی  سان،صاحبنظران  ازایرانی  متعددییاری،اعم  مقاالت  و  ی  در  را  کتب  مینه 

که به تعدادی ازآن ها به فراخور موضوع  ده ان داد اسالمی ارائه  -فضاهای شهری وهمچنین مولفه های شهرهای ایرانی

به ویژگی های شهراسالمی می پردازدومولفه های ارزشمند شهراسالمی ازدیدگاه نقی زاده  اشاره می گردد. رضایی،

را    تقوی، هدایت، ذکر و تفکر، عدالت، اصالح، شکر، عبرت، امنیـت، احسان و میانه   راکه عبارتنداز:توحید ،عبادت،

نیکخواهبه   دادگری،  اندیشـیدن  و  یـادآوری  رهنمـودی،  پارسایی،  بندگی،  آسایش،  یگانگی،  پندآموزی،  شکر،  ی، 

ارزشمندترین  (.وی هم چنین  174:1392رضایی،در  نقل،  1385ده،زا  نقیتوصیف نموده است)  روی  مهرورزی و میانه

ابر اصل عدالت محوری، اصل    عبارتند ازعبدالحمید نقره کارکه ازدیدگاه  هـای معمـاری در دوران اسـالمی را    پایـه 

دادگری،  باعنواینی چون    بندی اهداف کمـی و کیفی  ز ظاهر به باطن، اصل ردهسیر از کثرت به وحدت، اصل سیر ا

رده و  نهانی  به  آشکاری  از  گذر  یگانگی،  به  گوناگونی  از  آرمان  گذر  در فضاهای    بندی  کـه  و چونی  های چندی 

  ییبایز  مقاله یدرعابدی ومحمدیان  (.174:1392،ییرضادر، نقل  1385،نقره کار)ذکرمی نماید  شود  کالبدی پدیدار می
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تناسب و توزان، مقیاس، تکرار و تناوب، تقارن،    که دنده  نشان می  المیاس  یاصول آن در معمار  یو بازشناس  یشناس 

ت  و آرامش، نور، آب، رنگ، شفافی  ت، نظم، نظم در بی نظمی، حرک   اد و تض  وع ، هماهنگی، تشابه، تنزیتتعادل، مرک

  ان ی،محمدیی هستند)عابد المعوامل اصلی ایجاد زیبایی بخش ساختمان ها در معماری اسن  زیین، فرم و صورت و ت 

بابررسی مقوله ی زیبایی شناسی ومولفه های صاحب نظرانی چون  خود  یوبهزادفردرمقاله  ی  (. رضوان1:  1394،یامی

صورت رابه  وآن  پیداکردند  دست  شناسی  ریخت  درباب  هنجارهایی  به  زاده  کارونقی  ی    توسلی،نقره  چهارمولفه 

بصری-دسترسی-پیوستگی-ارتباط  یفرع  های  ومولفه  ووحدت   یوند یهمپ   ،ی،گوناگونیری نفوذپذ اصلی   -تداوم 

تعادل وترکیب  -تباین زیبایی شناسی  ز.لنگ مفهوم  (8:1394،یدادند)بهزادفر،رضوان  ارائهتنوع  دسته ی  یبایی رادرسه 

فرمی  زیباییو  نینماد  یشناسیی  بایزحسی، کن  شناسی  توجه    یفرم  یشناس   ییبایزوازنظروی    دتفکیک می  دلیل  به 

شناسی فرمی توجه به ساختار بصری    مـورد نظر طراحان بـوده اسـت. نکته اصلی زیباییبیشترخودآ گاه به طراحی،  

  یشناسیی  بایز.(Lang, 1987,180پردازد)  می   شناسی فرمی به ساختار اشکال به خاطر خودشان  محیط اسـت. زیبایی

 (Tarcísio&y DiasLay,2010:273). و تناسب است یدگیچی پ تم،یر لیاز قب ییرهایشامل تفکر نظم و متغ  یمفر

گردد.داده   ین م  ایب  یل ی تحل  -  ی فیبه صورت توص  قیکه مساله تحق   باشد،  یم  ینوع کاربرد  از  یرو  شی پژوهش پ  

ک بصورت  پد  یفیها  گردآور  یم  یی رگرای تفس  ای  یدارشناسیوازنوع  روش  که  بصورت    یباشند  ها  آن 

باشد که    یم   ییحاضر ازنوع استقرا  کردپژوهشیباشد. از نظرمنطق اجرا رو  یم  مشاهدهی وا  ،کتابخانهیدانی ،میاسناد 

ها داده  شناسی،ابتدا  ریخت  های  مولفه  درباب  نظری  اسالمی   ی  شهرایرانی  های  ،مولفه  شهری  فضاهای  کیفیت 

تئوری اندی   ومباحث  وازنظرات  پردازان  ،نظریه  ازطریق   شمندان  منتخب  معیارهای  استخراج  درجهت  کارشناسان 

ای    وکتابخانه  اسنادی  وجدید  وسپسگردد   یم  یگردآورمطالعات  بومی  بافت  تطبیقی  بررسی  هاجهت     یازداده 

میدانی   مشاهدات  بر  شهر متکی  مدرسطح  پس  ب گردد.  یاستفاده  اطالعات  بخش  تردراین  روشن  عبارتی  ه 

 ت،گرداوری وطبقه بندی به صورت مقایسه ای تجزیه وتحلیل می گردند. ازشناخ 

 ها و مباحث یافته

 محدوده مورد مطالعه 

است.  گلستان  استان  مرکز  عنوان  به  گرگان  شهر  تحقیق،  این  مطالعاتی  وهوا   منطقه  تحت     ی آب  گلستان  استان 

ترکمنستان ،    انیایب ا،یالبرز، فاصله از در  یارتفاع و امتداد رشته کوه ها ،ییای چون عرض جغراف  ی گوناگون رعواملیتاث

وپوشش    یو غرب  یشمال  یهوا  یتوده ها   ییجابجا  ،یا   هیوناح  یمحل  یوزش بادها  ، هیدر شمال روس  یبر یجلگه س

  ی انواع آب وهوابارش دراستان گلستان   ودما  اتیبرخوردار است.با توجه به خصوص   یاد یاز تنوع ر  یمتراکم جنگل

  نیتوان درا  ی مرطوب رام  مهیخشک،مرطوب ون  مهیخشک ون  ،یسردکوهستان  ،یمعتدل کوهستان  ،یا   ترانه یمد  معتدل

  ن یا  اتیباشد.ازخصوص  ی م  یا   ترانهیمد  یگرگان ازنوع آب وهوا  میکوپن اقل  یبراساس طبقه بند  استان مشاهده کرد.

وخشک  م،یاقل درتابستان  حاره  ا  نیا  یاستقرارپرفشارجنب  است.امادرزمستان  نش  نیفصل  کرده   ینیپرفشارعقب 

شهر گرگان در بخش    (. 1385،یکنند )محمد  ی م جادی زمستانه را ا  ی برمنطقه حاکم شده وبارش ها  یغرب  یوبادها

.ا  یجنوب از شمال به شهرستانها   نیاستان گلستان واقع شده است  به    ،ترکمن  بندرآق قال و    یشهرستان  از جنوب 

  ی خی بافت تار  شود.  یمحدود م  یآبادکتول و از غرب به شهرستان کردکو   ی از شرق به شهرستان عل  ،استان سمنان  
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  ی اریارزشمند بس  ی کشورشده است وبناها  ی ثبت آثارمل1310باشدکه درسال   یکشورم  یخی بافت تار  ن یگرگان نخست

اند  نیدرا قرارگرفته  را    .بافت  قدیم گرگان  تشکیالت می  بافت  مراکز محالت  و  از محالت مسکونی  ای  مجموعه 

سبزه   اصلی  محله  اولیه سه  تجمع  از  می شودحاکی  نامیده  گرگان  بافت  حال حاضر  در  که  آنچه  تحول  سیر  دهد. 

و جنوب شرقی   به خصوصی شرق  در جهات مختلف  امروز  تابه  و  بتدریج  که  باشد  می  نعلبندان  و  میدان  مشهد، 

نیز مرکزیت خاص خود را دارا بود  .گسترش یافته اند محله    .در هر سمت شهر یک محله قرار داشت و هر محل 

مشهد، شامل محله های سرچشمه، سرپیر، دباغان، نقارچیان و گذرهای چهارشنبه   همشهد با مرکزیت سبز  هاصلی سبز

عباسعلی، شامل محله های در میدان  مرکزیت  به  بود. محله اصلی میدان،  و...  قاپی   ، ، شاهزاده  ای  بنو، دوشنبه ای 

قاسم )دوچناران( ، میر کریم و گذر های قیصریه، بادگیر ، پشت باره و... بود. محله اصلی نعلبندان هم به مرکزیت  

و سرپیر   بندان، چهل ستون  های عالقه  و گذر  باغشاه  کُش،  گران، شیر  میخچه  پاسرو،  های  نعلبندان، شامل محله 

ا .بود که  یاد شده  قدیمی  گرگانبافت  تاریخی شهر  درتطور  زیادی  اهمیت  قاجار  ز  دوره  در  است؛  شکل  برخوردار 

سده های معاصر  وشهرسازی  میراث معماری  درشهر باقی مانده است که  از این دوره در    است. لذا آثار مهمیگرفته  

 .باشد می

 
 گرگان  یمیمحالت قد  .1لشک 
 (1394، و همکاران  موسوی سروینه باغی )ماخذ:

 یشناس  ختی ر اتی فیک

تب  یبابررس      از    ی وسکونتگاهی بومییژگیهای هویتی فضاهای شهر ونظری حاکم بر موضوع    یها  دگاهی د  نییو 

با    ی بررس  نیا.پرداخت  ی شناس  ختیر  اتیفی توان به ک  یم  ،صاحبنظران وکارشناسان دراین حوزه  شمندانیاند  یسو

  .ردی گ ینگارنده انجام م دگاه ی به آن ازد یالحاقات  نیوهمچن موجود،اقتباس از پژوهش های موجود یها  دگاهی الهام ازد
میانه  توحید،عبادت، زاده  یمحمد نق و  احسان  امنیـت،  عبرت،  اصالح،شکر،  عدالت،  ذکروتفکر،  هدایت،    تقوی، 

 روی 

بندی   ردهاصل عدالت محوری، اصل سیر از کثرت به وحدت، اصل سیر از ظاهر به باطن، اصل   عبدالحمیدنقره کار
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 اهداف کمـی و کیفی 

 ،شفافیت چیدگی،پتنوعت،کثر هادی میرمیران

 ی یگرا بوم،تضاد و تباین، محرمیت،نامنظم و پیچیده ،های باریک راه،مراتب سلسله ایرج اعتصام 

 های زمان هاومؤلفه تاکید برنمادها ونشانه،محرمیت  ،حیات جمعی،منیت،ا تقارن، نظم علی اکبرصارمی 

شکر،  ی محمودرضایی نیکخواهی،  دادگری،  اندیشـیدن  و  یـادآوری  رهنمـودی،  پارسایی،  بندگی،  گانگی، 

 روی پندآموزی، آسایش، مهرورزی و میانه

 و وحدت یوندیهمپ ،ی ،گوناگونیرینفوذپذ بهزاد فرورضوانی 

 هنر ، تعامالت انسانی ،حافظه ی تاریخی نصروماجدی 

 ی وزیست محیطی باشناختیز-ی،تجرب یعملکرد کوروش گلکار

پذیری کالبدی، زمینه وتشخص سیما، شفافیت، غنا و    تناسبات بصری، تبدیل:مؤلفه های کالبدی ذکاوت وسادات 

معنایی مؤلفه  کالبدی  غنای  ه  مؤلف 3برایند  تنوع  خوانایی،  شامل:  و  اجتماعی  کالبدی،عملکردی، 

زمان، تشخص و هویت، تجسم پذیری، حس  زیست،حس تعلق، حس    حسی، سرزندگی،قابلیت

 نمکا

 شناسی فرمی  زیباییو نینماد یشناسیی بایززیبایی شناسی حسی، جان لنگ

 و تناسب  یدگی چی پ تم،یر تارکایسیو ودیسلی

 هــاو تنــوع اشــخاص وگــروه هــای  فــرم  عملکردی،تنــوع  تنوع)تنوع)دسترسی(،نفوذپذیری بنتلی وهمکارانش 

سـازگاری   (،توانائی وقدرت فضـا)انعطاف پذیری(،محیطآسان    قرائت  قابلیت)خوانایی(،اجتمـاعی

توجـه بـه )غنا(،متناسـب بـودن خـصوصیت بـصری محـیط بـا عملکـرد و معنــی محیط)بـصری

 )تعلق(قابلیت شخصی سازی(ودرمحرکهای حسی مختلف  ظرافت

 ی وسکونتگاهی بومیهای هویتی فضاهای شهر  یژگی.و2لشک 
 (1397)ماخذ:نگارنده واقتباس از شکوهی بیدهندی،سبحانی وژند،

توان برای بافت بومی شهر گرگان  های تحقیق بیانگر آن است که چهار مولفه اصلی و هشت مولفه فرعی را مییافته

 تعیین نمود.

 
 شهر گرگان   یبافت بوم یو فرع یاصل ی هامولفه  .3شکل

 (1394ی،رضوان  و بهزاد فر و واقتباس از )ماخذ:نگارنده

 همبستگی -1



 1401دوره دوازدهم، شماره چهل و نهم، زمستان ای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  304

 ارتباط وپیوند -1

اندکه   گرفته  شکل  ای  گونه  به  شهرگرگان  قدیمی  وخممحالت  پرپیچ  فضاهای    گذرهای  به  موجود،درنهایت 

خودحاصل  اندکه  راایجادکرده  یکپارچه  بافت  یک  درحقیقت  گردندو  می  منتهی  مرکزمحالت  یاهمان    میدانگاهی 

 های متوالی است.  وترکیب فضا ارتباط

این همبستگی وپیوندموجوددر فضاهاباعث نوعی جذب،کشش ومیل به حرکت درناظران می گرددکه درنهایت رفت   

ساکنی دارد. وآمد  دنبال  به  را  فضاهای  ن  میان  موجود  وممتازپیوند  ارزشمندو...(دربافت  برجسته  )مسجد،بازار،بناهای 

بایکدیگر می باشد،   برای  پیوستمنجربه درک  بومی که متاثراز همجواری آن ها  حرکت  ه ودی رهگذران گرده فضاها 

   د.نمایمی راجاری دربافت 

اندک    ینیباعقب نش دیجد یکه ساخت وسازها یگونه ا  داست،بهیح پبه وضو همبستگی دعدمیافت جدبانگاهی به ب

شده  اورد  یعابران به بار م  ی رابرا  یچندطبقه که حس خفگ  یبا ساختمان ها   چیدرپ  چ ی پ  ییکوچه ها  جادیمنجربه ا،

  ی ملحق م  لیزوطودرا  یها   ابانی به خ  تایگردند بلکه نها  یختم نم  ی گاه  دانی م  ی تنها به فضاهانه    اند.این کوچه ها

 ن مکانی برای گردآمدن ساکنین به دوردمیدانچه هایی در بافت های جدیدمی توان عالوه برفراهم کر  ایجاد  باگردند.  

ایجادحس تعلق مکان ،به فضاها تنوع بخشید.هم چنین ساخت وسازهای ناهمگون در بافت تاریخی شهر    و  یکدیگر

ت که این امرچهره نازیبای شهری را به همراه دارد.ساختمان های  منجر به عدم ارتباط وپیوستگی بناها در آن شده اس

جدید در کنار بناهای قدیمی نه تنها هیچ سنخیتی بایکدیگرندارندبلکه پیوستگی چهره شهری را قطع نموده اند.این  

ی  عدم همبستگی در بافت جدید شهر نیز مشهود می باشد.به گونه ای که نماهای جدید اعم ازمدرن وکالسیک عل

الخصوص نماهای رومی چهره ی شهرراآشفته نموده است که بی شک الزام وضع قوانین سختگیرانه تری راازجانب  

 شهرداری می طلبد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ند دربافت جدیدو یارتباط و پ .عدم5لشک محله سرچشمه                    در ندو یارتباط و پ .4شکل
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 نمای کالسیک درکنارنمای مدرن. 7شکل          بنای قدیمی. ساخت بنای جدید در کنار 6شکل   

 نفوذپذیری  -2

 دسترسی -1

ظر  های مورد ن  به مکان  ایجاد امکان حرکت برای رسیدن   صرفا به معنایدر محیط های شهری  تأمین دسترسی،    

داشته باشد که به این  ساکنین نمی باشدبلکه این دسترسی باید با کاربری های شهری ونیازهای شهروندان سنخیت  

شهر تاریخی  گویند.دربافت  می  بهینه  ،دسترسی  دسترسی  است،  نوع  گرفته  شکل  ونامنظم  ارگانیک  کامال  عمده  که 

تا چهار-معابر فرعی شرقی  وتا هفت متر  معابر اصلی جنوب به شمال با عرض پنج می  متر  ونیمغربی با عرض سه 

 تردارند.  نیزعرضی معادل یک تادوم بست و معابر بن باشند

بیشتر و ســرعت   ها با سهولت رسانی و دسترسی  خدمات  بوده ومرتبط با یکدیگرمعابرموجوددربافت کهن پیوسته و

چنــد راه    و تقاطع  محالت  هــای محلّی اصلی   ها عموماً در مســیر راه  مراکز محلّهرفت وگ   باالتــری انجام می

دادند و در ایام خاص و    محلّه را تحت پوشش قرار می  صــورت تمام نقاطگرفتند. بدین    محلّی فرعی قــرار می

اجرای  راه  زمان  انســداد  موجب  مذهبی  نمی   مراســم  فرعی  محلّی    نهیسرو  ی موسو  )   شــدند  های 

(.امروزه در شهرگرگان در بسیاری از محالت عمومی شهرمعابر بدون تعریض مشکالت  74،1394، ،رنجبری،مرادیباغ

برای رفت وآمدساکنین ایجادکرده است و دسترسی ها ناکارآمد می باشندبه گونه ای که اگر یکی ازکوچه  بسیاری را  

ها مسدودگرددممکن است ترددرابرای دیگرکوچه ها نیزناممکن سازد. ایجادگذرهایی نفررو باعرض حداقل دو تاسه  

 مترمی تواند دسترسی بهتری را برای شهروندان ایجاد نماید. 

 

  

 

 

 

 

       

 ض یمعابر بدون تعر.9شکل                      از معابرموجود در بافت ی نمونه ا. 8شکل 

 استمراربصری  -1

منظم      جدارههارمونی  در  بافت  و  فرم،رنگ  می  های    خطوط،  بصری  عینی  واستمرار  تداوم  به  منجر  بناها 

کالبد خیابان می باشند و عالوه بر ایجاد  گردد.عناصری چون خط آسمان درمحالت مسکونی خود،تبلور پیکره بنا در  

این استمراربصری با نگاهی به جداره بناها ودر قالب پنجره    نظم در بافت موجود نوعی تنوع به محیط می بخشند.

شهر که به    دی جد  ربافتیاخ  یها  هدر ده  ها،ایوان ها،شیروانی ها ،رنگ آجری دیوارها و... کامال مشهود می باشد.اما



 1401دوره دوازدهم، شماره چهل و نهم، زمستان ای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  306

شهر    یجا   یدر جا   ی ونادیده گرفتن ضوابط موجودشهرسازیشهر   ی شناس  خت یور  یشناس   ییبایظات زدور از مالح 

است    دایظهورپ ع  یاستمراربصر، کرده  وتداوم  نموده  مخدوش  ناظر  چشم  در  کرده    ی نیرا  قطع  شهررا  کالبد 

کامال متفاوت    ییبا فرم ونما  هک  یشهردار   دانیدر م  دآنی ساختمان سابق بانک صادرات با ساختمان جد  سهیاست.مقا

معمار قد  لی اص  یاز  م   یمیبافت  نشان  آسمان شهر  یآن ساخته شده است  محدوده   ن یدرا  یدهد که چگونه خط 

 . رفته است نیازب

 

 

 

 

 

 

 شهرداریمیدان  جداره یدر  یاستمراربصر.مقایسه ی 11و10شکل
 ( 1374، ن مشاور طرح و معماری یمهندس )ماخذ: 

 تفاوت  -3

 تمایز وتضاد -1

دوخصوصیت تمایز وتضاد در کناریکدیگر منجر به ایجاد احساس هیجان در ناظران می گردد و آن ها را مجذوب   

خویش می کند.کوچه ها وگذرهایی که تنگ وباریک می شوندو وچهره ی یکسانی ندارندنمونه بارزاین ویژگی می  

ه  باشند. قدربه  آن  کوچه  طرفین  بناهای  شیرسرهای  ازگذرها  دربعضی  آسمان حتی  گویی  که  شوند  می  نزدیک  م 

باریک مبحوس شده است.     ی درچهره شهرها شده  وشهروندان به جا  ی به همسان  ل یتبد  تفاوت،امروزه  درشکافی 

ها وکوچه    ابانیباشند .خ  ی و نامانوس در کالبد شهر م  کسانیشاهدچهره    یشهر  یمایوتضاد درس  تمایز  ی  مشاهده

ب  ییها تنها جذاب  گریکدیمانند    فاوتیت   چ یه  یکه  نه  بلک  نیعابر  ی برا  یتیشکل گرفته اند  بودنشان   یطوالن  هندارند 

 آورد.  ی آن ها به بارم  یرا برا  یخستگ

 
 

 
 

 
 

      

 

 .چهره ی یکسان کوچه ها دربافت معاصر 13شکل.تمایز وتضاد در گذرباقری           12شکل  
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 تنوع وتازگی-2

آنچه در خصوص    .ی شدبافت م  درون  و کشش مردم به  محالت  ی منجر به سرزندگ  ها   ت یها و فعال  فرم تفاوت   

کننده این نکته است    باشد؛ بیان  می  حائز اهمیت  بومی شهرگرگانشکل کالبدی و نوع چیدمان فضاها در شبکه بافت  

گونه به  فضاها  شده  که  پدیدار  هم  پی  از  یکدیگر  ای  تمایزاز  قابل  و  متفاوت  فضاهای  عابر،  که  عنوان    اند  به  را 

.اصوال در بافت تاریخی  شهر زمین های موجود  (15،1394،یفضاهای متوالی با هم ادراک کرده است)بهزادفر،رضوان

،نامنظم بوده اند و از شکل های هندسی منظم نظیرمربع ومستطیل تا شکل های نامنظم وحتی بی شکل را می توان  

درسطح شهر    کنواختیدراز و  ی ها  ابانیروز وجوددارد وجود خام   یکه در شهرساز   یاز مشکالت  یکی  مشاهده نمود.

ناز  یم از  فارغ    یزندوگاها عابران رادرکوچه ها   ی را رقم م  یشهر  طی مح   یکنواختیشهرها  ی  چهره    یی بایباشدکه 

م  ده یچی ،پ  کیبار سردرگم  دراز  ا  یو  خط  ن یکند.  م   ی حالت  را  کننده  با    یوخسته  و    یفضا   جادیا توان  شکسته 

اصل  یفضاها بدنه  به  ومتصل  موزون  اما  متفاوت  وگشاد  مس  لیتعد  ،یتنگ  نمودن  کوتاه  بر  تنوع    ر،ینمودوعالوه 

ایجاد فضاهای مکث در محدوده و افزایش تمایل به حضور و مکث در فضا از  همچنین    .جادکردی ا  ی بصر  یوتازگ

 هکارها می باشد. ازدیگررا شناسانه بافت طریق ارتقای کیفیت فیزیکی و زیبایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتودرتو  کنواختی ، کیبار ی کوچه ها.15شکل            در گذرها یشکستگ   جاد ی ا.14شکل                     

 یگانگی  -4

 تعادل وتوازن

تعادل در کالبد شهرها به معنی همترازی وزن بصری درنماست که منجر به زیبایی کالبدی شهر خواهدشد وبی شک   

اگر این نیروها یکدیگر راخنثی نکنند تعادل وتوازن بصری ازبین خواهد رفت. اغلب بناهای موجوددر بافت بومی  

عادل نه تنها در بدنه نماها خودنمایی می کند بلکه  می باشند که این ت   تقارن، تعادل و ریتم خاصیشهرگرگان دارای  

در پالن های داخلی بناها نیز مشهود می باشد.بانگاهی به فرم بدنه ها وقرارگیری بازشوها نسبت به ساختارکلی بافت  

نمود. درک  را  ویژگی  این  توان  بناها   می  اغلب  مرکز  یامروزه  بافت  در  شده  فارغ  وعمومی    ی ساخته  شهرگرگان 

رازهرگون و  تعادل  تقارن،  م  تمیه   کل  ی خاص  تناسبات  و  در    یو عمود   ی افق  ی باشند  ها  پنجره  و  ها،دربها  جداره 

 ندارند. یارتباط با کل بافت، مفهوم
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 آمیختگی عدم تعادل در جداره ها .17شکل              درجداره بناها  تمیر.16شکل

همراه      رابه  کالبدی  پیوستگی  نباشد  شکلی  باوحدت  اگرهمراه  شهری  دربافت  متفاوت  بناهای  قرارگیری 

بوم   نخواهدداشت. بافت  ها  شهر،  یدر  که  دمنزشار  یمجموعه  ان دکناریک دری  باددریگرقرارگرفته    ترکیب 

ای  گریکدی گونه  به  بناها  دیگر  عبارتی  باشند.به  کلی می  یکپارچه  بیانگریگانگی  کلیتی  اندکه  آمیخته شده  بایکدیگر 

مجموعه   باکل  بلکه  حکمفرماوهویداست  بافت  بناهای  کالبدی  اجزا  تک  درتک  تنها  نه  ویگانگی  اندووحدت  یافته 

نیست. و هو  نیزبیگانه  فاقد روح  امروز شهرگرگان  مد  ی م  یشهر   تی اماچهره  و  افزودن سازه  ران ی باشد  به    یها آن 

  ی سازها سبب شده تا در ارتفاع ساز وبر ساخت    ها یشهردار  ی کنند.نبود نظارت کاف  یاکتفا م شهر    کرهینامناسب در پ

برقرار نشده و س  یشهر   یو نماها  به نظربر   یما یتوازن    د ی جد  ی .در ساخت وسازهاسدشهرها نامطلوب ونامناسب 

نامنظم به کالبد شهر    ینامناسب بناها چهره ه ا  بیشودوترک  ینم  دهیجز وکل د  انیم  یگونه ارتباط معنا دار   چیشهر ه

نمونه ساخت ساختمان جد  دهیبخش عنوان  محله    ی مصل  دی است.به  در  بافت  آسمان  نمودن خط  برمخدوش  عالوه 

 . باشد یمحدوده م نینامناسب درا یبیخود نداردونمونه بارز ترک رامونی با بافت پ یتیگونه سنخ چیسرچشمه ه

 

 

 

 

 

 

 

 دربافت  ترکیب نامناسب .19شکل( negahmedia.irماخذ: درجداره ها).وحدت 18شکل

 گیری نتیجه

در ساختار  ای  شناسی، تغییرات گسترده    در بعدریختمحالت کهن شهرگرگان  که    بیانگرآن استهای پژوهش    یافته

این  اما    ی باشداسالمی درآن ها کامالمشهودم-ند ومولفه های ارزشمند شهرسازی ایرانیاسالمی نداشته ا-شهر ایرانی 

از  کالبدیمحالت  رود. اخیرهای  دهه    ی    گسترده  مداخالت  می  ها  آن  ویرانی  وبیم  نبوده  بناهای    درامان  تخریب 
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ایجادخیابان   و  نموده است  را مخدوش  قدیمی وایجادبناهای نوسازباضوابط غلط شهرسازی چهره کالبدی محالت 

محالت  دراین  جدید  بلکه    های  است  نموده  ویران  را  محالت  کالبد  تنها  سلسله نه  و   ساختار  معابر  شبکه  مراتبی 

عملکردی نیز    ها  آن  عناصر  است.را  کرده  ومحالت    ناهمگون  بناها  از  تعدادی  توان  می  فقط  اینکه  به  باتوجه 

انجام وسازشهری  وساخت  گشته  موجودتخریب  وبناهای  نمود  دارند حفظ  تاریخی  ارزش  گیرد،    ارزشمندراکه  می 

به   نهادن  ارج  که  است  الزامی  نکته  این  به  طراحیتوجه  کالبدی  بافت  اصول  و خصوصیات  قدیمی  ریخت  -های 

به عبارتی روشن    گردد.های جدید شهری    در بافت  جهت طراحی  می تواندمنجربه الگویی صحیح وماندگار   شناختی

  -ایرانیده و به ساخت شهرازهای امروز تطبیق درا با نیا  اسالمی-ایرانیاست تا ارزشهای    امروزموظفشهرسازی  تر

 .کمک نماید اسالمی

 منابع  

 استان گلستان  یو گردشگر یدست عی صنا،  یفرهنگ راثیاداره کل م

  نیو مصداق ها، ششم ینظر  یمبان ؛یاسالم -یران ی شهر ا  یمعنا و مفهوم شناس، (1393) محمدرضا ،انیبمان

 شهر مشهد   یاسالم ی مشهد، شورا   ،یشهر اسالم یها بر مؤلفه دی با تأک یشهر  تیری و مد یز یربرنامه یکنفرانس مل

  یاسالم یشهرساز یشناس   ختی ر یهنجارها یقی تطب  یبررس (1394) نینوش  ،یرضوان ی وبهزاد فر،مصطف

 21-3، (6)3،یاسالم یمعمار  یپژوهش ها ،: محله سرچشمه شهر گرگان( ی)موردکاو ،یخیدربافت تار

عوامل پایداری هویتی مرکز شهر خرم آباد با تاکید بر قلعه فلک   (1398) عباس،ملک حسینی  وفروزان  ،بیرانوند

 291-318( 35) 15،  یاسالم  هنرمطالعات  ،کال فاال 

ارزیابی کیفیت های  ( 1399)زاده طرف، اکبر  اهللپورمقدم، آیسان، فرامرزی اصلی، مهسا، موسوی، میر سعید و عبد 

، دانش شهرسازی  شهری)نمونه موردی خیابان جمهوری شهرتبریز( طراحی  در زیباشناختی-تجربی فه یمؤل

،4(2،)59-76 

ارزشهای جاوید و جهانگستر شهرسازی اسالمی )بازنمودی از نگرشهای فراکالبدی و  (1392 ) رضایی، محمود

 190-169( ، 3)45پژوهشهای جغرافیای انسانی  (،فرازمانی شهراسالمی

  ،یاسالم یاصول آن در معمار یو بازشناس یشناس   ییبایز(1397  ) فرزانه ،یامی انیمحمد و نی, محمدحسیعابد 

 10-1(، 4) 1  یشناس یمعمار

 65-38،  (32)11صفه، .مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری(1380)کورش  ،گلکار 

آسیب شناسی پروژه ی مسکن مهر با توجه به )1397(بیدهندی،محمدصالح،سبحانی،علی،ژند،سپهر،شکوهی 

 ( 6،)3،پژوهش های معماری اسالمی آموزه های شهرسازی الگوی بومی سکونت )مورد مطالعاتی: بندر خمیر(،

 ،انتشارات دانشگاه تهران 1385، یکاربرد یوهواشناس  ن،آبی،حسیمحمد 

مورفولــوژی شــهری به منظور تکمیل آن  مقایســه تطبیقی مکاتب مطالعات(1390) محملی ابیانه، حمیدرضا 

 171-159(،7) 4آرمانشهر،  ،مکتب اقتصاد سیاسی فضا دســتگاه تحلیلی براســاس
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مرکزمحله   یها دانیم  یکالبد  یگونه شناس(.1394.) احسان،نا،رنجبرین یسادات،مراد  ،الههیباغ نهیسرو ویسوم

 ( 21) 6، یاسالم یرانی گرگان ،مطالعات شهرا یخیدربافت تار

 اول، جلد اول مرحله،طرح جامع شهر گرگان، ین مشاور طرح و معماریمهندس

آرمان ، ی وشهرساز  ی معمار یدر شهرساز  تیبه مقوله هو ینگاه(1392)دی حم یماجدونصر،طاهره 

 269-277( ،11)61392شهر، 

 7شماره   با،یز ی،هنرها 1379، یو نوگرائ سمیبامدرن رانیا  یسنت معمار تیرابطه هو(1386)زاده ، محمد ینق

  یحیتفر  ی(، اصفهان، سازمان فرهنگیشهر )در پرتوتفکر اسالم  تیو هو ییبایادراک ز(1386)زاده ، محمد، ینق
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Abstract 

Gorgan city with a very rich history and several thousand years of self-inherited Qajar  architecture 

is one of the cities that is valuable in terms of morphological characteristics of IranianIslamic urban 

planning and should be considered by designers and urban planners. It seems that despite  the rich and 

valuable historical culture and principles in the field of architecture and urban planning in  this city, 

today's conditions indicate weakness, inefficiency and lack of identity. Lack of a suitable model  in 

accordance with Iranian-Islamic urban planning approaches is one of the most important issues in  
Gorgan today. This issue finds a special manifestation in the destruction of historical and urban 

contexts ,so that the architecture and urban planning of the past is forgotten and its identity is destroyed 

in the  hands of modern architecture.The purpose of this study is to extract the morphological 

components of Iranian-Islamic citiesfrom the point of view of experts and to compare the old and new 

contexts in Gorgan from thisperspective.The purpose of this research is applied, which is a 

descriptive-analytical research problem. First,theoretical data on morphological components, quality 

of urban spaces, Iranian urban components andtheoretical issues are collected from the views of 

thinkers and theorists in order to extract selected criteriathrough documentary and library studies. To 

be.The research findings indicate that four main components and eight sub-components can 

bedetermined for the native architecture and urban planning of Gorgan.In terms of morphology, the 

ancient neighborhoods of Gorgan have not undergone extensivechanges in the structure of the Iranian-

Islamic city of Gorgan, and valuable components of IranianIslamic urbanism are fully evident in them, 

but new constructions in ancient neighborhoods are far fromIranian-Islamic It has become urban . 
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