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Objectives: Today, after the experience of the corona epidemic 

for many experts, the impact of urban development programs on 

the spread of the virus has been proven that new theories in 

architecture and urban planning regarding the corona pandemic 

situation can provide suitable solutions for designers. 
Research Method: It is based on analytical and descriptive 

studies and has been compiled based on mutual relations and 

comparisons between independent variables and new theories in 

architecture and urban planning in relation to the corona 

pandemic situation and related variables. 
Findings: The dense development of cities and the high 

communication of people with each other due to the dense urban 

life, make the ways of breaking the virus distribution chain more 

difficult. Therefore, the resilience of cities, despite being ignored 

in the development phase, is very important in times of crisis. 

Factors such as housing pattern, use of local institutions, 

neighborhood-based urban planning, public arena, urban 

transportation, small and local business acquisition and smart 

infrastructure such as the development of e-urban services are 

very influential in the spread of infectious diseases in cities and 

metropolises. The prevalence of COVID-19 suggests potential 

new pattern changes that are likely to change our development 

patterns, particularly in both the construction and environmental 

sectors. 

Conclusion: Epidemic has been the most significant disruption of 

human activity in a generation. For many designers, it has been a 

time to refocus and rethink how products, buildings and cities are 

designed. 
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و    هاینظریهمقایسه   معماری  در  جدید 

پاندمی   با وضعیت  رابطه  در  شهرسازی 

 کرونا 
 

   سیروس جمالی 

معماری   علمی  تبریزگروه  هیأت  عضو  اسالمی،  آزاد    دانشگاه 
   ، ایران.تبریز ، واحد تبریز

 *علی مدبریان

دا  دکتریدانشجوی   آزاد  معماری،  واحدنشگاه  ،  تبریز  اسالمی 
 ایران. تبریز، 

 

   چکیده  
 

اپ  اهداف: تجربه  از  پس  برا  یدم یامروزه  از   یاریبس  یکرونا 
شهر  هایبرنامه   تأثیرکارشناسان،   و  یتوسعه  انتشار    روسیبر 

 یو شهرساز  یدر معمار  دیجد  هاینظریه که    مسجل شده است
وضع با  رابطه  مناسبی   هایحلهرا  د توانمی  کرونا  یپاندم  تیدر 

 پیش روی طراحان قرار دهد. 
تحقر تحل  :قی وش  مطالعات  اساس  توص  یلیبر  بر    یفیو  و  بوده 

مقا و  متقابل  روابط  و   یرهایمتغ  انیم   سهیاساس  مستقل 
معمار   دیجد  هاینظریه  شهرساز  یدر  وضع  یو  با  رابطه    ت یدر 
 . است دهیگرد نی وابسته تدو یرهایکرونا و متغ یپاندم
ارتباط زوت  :اهیافته با    ادیسعه متراکم شهرها و  به    گریکدیمردم 

زنج  هایراه متراکم،    یشهر  یزندگ  لیدل انتشار   رهیشکستن 
وجود   آوریتاب  نیبنابرا  ؛کندمی   ترسخت را    روسیو با  شهرها 

بحران    دهیناد بروز  هنگام  در  توسعه،  مرحله  در  شدن  گرفته 
عوامل  ییباال  تیاهم سکون  یدارد.  الگو  امانند  از  ستفات،  ده 

عموممحله    یشهرساز  ،یمحل  نهادهای عرصه    ، یمحور، 
 های زیرساختو    یخرد و محل  وکارهایکسب  ،یشهر  ونقلحمل

خ توسعه  مانند  گسترش    ک، یالکترون  یشهر   دماتهوشمند  در 
و    رداریواگ  هایبیماری شهرها   تأثیرگذار  اریبس  شهرهاکالن در 

را   یدیجد  لقوهبا  یالگو  راتییتغ  COVID-19  وعیش  هستند
،  دهدمی  رییتوسعه ما را تغ  ی که احتماالً الگوها  کندمی  شنهادیپ

 .زیستمحیطو   وسازساخت از هر دو بخش  ویژهبه 
در    نیرتریچشمگ  گیریهمه  :گیرینتیجه     های فعالیتاختالل 

  ی، زماناز طراحان  یاریبس  ی نسل بوده است. برا  کیدر    یانسان

بازنگر  یبرا و  مجدد  نحد  یتمرکز  طر  ،  محصوالت  یراحوه 
 و شهرها بوده است.  هاساختمان

کروناکلیدی:    کلمات   های نظریه (،  COVID-19)  پاندمی 
 معماری و شهرسازی، الگوی توسعه شهری.

 
 
   [  1401/ 4/ 10تاریخ دریافت: ]   

 [ 1401  / 5  / 4پذیرش: ] تاریخ  
    Alimdbrn31@gmail.com نویسنده مسئول* 

 
 

 بیان مسئله و  همقدم  -1

در    هاویروساز    یگروه  هاویروسنا  کرو هم  که  هستند 
شوند. در    یماریب  باعث  توانندمی   واناتیح  ی هم در برخ  انسان و

از    شوندمی  یتنفس  هایعفونت باعث    روسینوع و  نیانسان چند
تا  یسرماخوردگ   یمانند سندرم تنفس  دتریشد  هایبیماری  گرفته 

تنفسو    انهیخاورم شد   یسندروم    روسیو  نا،روک  یماریب.  دیحاد 
بار در    نیاست که اول  یمسر  اریو بس  ی روسیو  یماریب  کی  دیجد

آنفلوانزا،    هیشب  ی. عالئمدیگردیی  شناسا  نیچشهر ووهان کشور  
 ی ماریب  نیدارد. عامل ا  یتنفس  دیشد  هایبیماری  ریسارس و سا

است.  ینامگذار  COVID-19  اختصاربه  کمی  شده  بر  مرور    با 
از   هابیماریشدن    گیرهمه  خچهیتارروی   شروع  گذشته،  در 

قرن   در اروپا در  اهیتا مرگ س  الدیقبل از م  430در    یطاعون آتن
برد  توانمیرا  14 گذشته.  نام  تجربیات  به  توجه   میتوانمی   با 

تأث  یشتریب  نشیب مورد  پ  راتیدر   یطراح  رییتغ  یامدهایو 
داشته   نهیمفهوم قرنط  نیشهر و اول  یمنطقه بند  نیشهرها، قوان

و  یژگیو  کی.  ]1[مباشی که   1۹  -دیکوو  روسیمهم  است  آن 
  یمیوده است اما عالفرد آل  یعنیعالمت دارد،    مرحله بدون  کی

است و    یطوالن  اًدوره نسبت  ن یعالمت است. ا  فاقد  ایدارد    فیخف
با   فعل   گزارش  هایدادهمطابق  ادامه    14تا    تواندمی   یشده  روز 

باشد با    کهازآنجایی  .]2[داشته   ی مهم  وعیش  هایچالشجهان 
-3[است  یعموم  ه یفراتر از بهداشت اول  راتیتأث  نیروبرو است، ا

ب  تائیدموارد    نیاول.  ]4-5 از  و  یماریشده    201۹  روسیکرونا 
(COVID-19  سال اواخر  در  هوبئ  201۹(  استان  ووهان،  ،  یدر 
ا  ییشناسا  نیچ زمان،  آن  از    گیر همه  یمار یب  کی  نیشد. 

که    عیارتمام گرفته   یاریبس  سرعت به است  فرا  را  کشورها  از 
جابجاطورکلیبه .  ]6[است   های زیرساختو    تیجمع  یی، 
ب  لونقحمل ارتباط  افزا  شهریدرون و    نیکه  از  دهدمی  شیرا   ،
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  شوند می محسوب    ی عفون  هایبیماریدر گسترش    یعوامل اصل
، ابوال( قبالً  مثالعنوانبه )  قبلی  هایبیماری  وعیو نقش آنها در ش

ساکنان جهان    شتریشهرها بدر این میان  .  ]7[استمستند شده  
جا خود  در  اقتصاد  یرا  رشد  مراکز  و  نوآور  یداده  هستند.   یو 

زوجودبااین تمرکز  و    ادی،  شهرها  هافعالیتافراد  در در  را  آنها   ،
عوامل   بال  زایاسترس معرض  مانند  و    یعیطب  یایمختلف 

به    یشهر  قاتیتحق.  ]8[دهدمیقرار    یمصنوع مربوط 
رو  عمدتاً  یقبل  هایگیریههم  هانابرابریمانند    یموارد  ی بر 

باعث   که  برابر    نشینحاشیه و    ریفق  هایگروه   شودمی است  در 
 طیمح  هایویژگی.  ]۹[شوند  پذیرترآسیب  گیرهمه  هایبیماری

انتشار هوا    ایدر سطوح آلوده و    روسیو  یبر بقا  تأثیربا    تواندمی
طر پو  قیاز  بر   های دهه در  .  ]10[بگذارد  تأثیر انتقال    ییایآن، 

شهر  خصوصبه جهان    تیجمع  شیافزا  ر،یاخ مناطق   یدر 
مشکالت    هاپیچیدگی   مهم،  دهیپد  کی  نعنوابه  در    زیادیو  را 

ا  هایزمینه ا  جادیمختلف  در  است.  مخاطرات    ان، یم  نیکرده 
و   ریزیبرنامه   هایحوزهموضوعات در    ترینمهماز    یکی   عنوانبه 

و خطرپذ  تیریمدجهت  به    یشهر  یطراح کاهش   ،یریبحران 
 .شدبامی  ی زندگ تیفی و ک یمنیا شیافزا ،هاآسیبو  سکیر

 روش تحقیق  -2
روش تحقیق بر اساس مطالعات تحلیلی و توصیفی بوده و  

منابع   مطالعه  بر  ،  ایکتابخانهبا  و  است  شده  تحلیل  و  بررسی 
متقابل   روابط  مقایسه  اساس  مستقل  و  متغیرهای  و میان 

وضعیت    هایه رینظ با  رابطه  در  شهرسازی  و  معماری  در  جدید 
 تدوین گردیده است. و متغیرهای وابسته  پاندمی کرونا

 پیشینه پژوهش  -3
   گیرهمهبیماری  ،  ]11[( 13۹۹)  گرمسیرشریفی و خاوریان  

COVID-19  و شهرها  بر  آن  برای   هایدرس تأثیرات  اصلی 
 ت یفیک  در هوا و  شرفتیپ.  ، طراحی و مدیریتریزیبرنامهشهرها  

طول   در  شهرها  در  تأثقرنطینه  هایدورهآب  توجه    رات ی،  قابل 
 داریو تماس ب  هافعالیت،  کندمیانسان را برجسته    محیطیزیست

مس  یبرا با    یرهایاتخاذ  سازگار    ها یافته  .زیستمحیط توسعه 
بحران  دهدمی نشان     ی برا  ی عال  یفرصت   COVID-19 که 
  یا  نانه یتحول آفر  اقداماتتا    است   ان گذارسیاست و    انریزبرنامه 

 .دهندانجام    داریعادالنه، مقاوم و پا  ییشهرها  جادیرا در جهت ا
در  ]12  [(1400)  زنگی چشمه   مح  دیبازد،  از  ساخته    ط یمجدد 

-COVID  لیبه دل  میپارادا  ر ییبالقوه توسعه و تغ  ر ییتغ  10شده:  

و  ،  19 است  داده  قرار  ار  نیا  یهایافتهمالک  به   یابیزمطالعه 

در   ویژهبه ،  یکنون  گیریهمه  درنتیجهرو    شیمداوم و پ  راتییتغ

.  شودمیمنجر    "ساخته شده  طیمح"و    "وسازساخت "دو بخش  
تغ  نیا  هایشیوه،  یمعمار   هایشیوهدر    میپارادا  رییموارد شامل 

کادهیم   خواهد بود.  یپروژه و شهرساز  تیری، مدعمران  یمهندس
در    ی: حضور معماریمعمار  داتیلادراک تو،  ]13[(2020)  عبیدو  

و  .  انددادهقرار    مدنظر را    گیرهمهحضور     باورعربانی 
به  ]14[(13۹۹) پژوهشی  در  و    یمعمار  ط یمح  ی چگونگ، 

.  اندداشته اشاره    کرونا  روسی و  گیریهمهدر مقابله با    یشهرساز
  ر ییخانه ممکن است تغی  طراح  ندهیاز آن بود که آ  یحاک  هایافته

  ی امدهایو پ  یشلوغ  نیب  یم یارتباط مستق  یمتعدد   کند. مطالعات
منجر به    تواند می کم باال  . تراانددادهنامطلوب را گزارش   یبهداشت

ش  غیربهداشتی  طیشرا نور،    رداریواگ  یماریب  نیچند  وعیو  شود. 
طب و  قرنط  یعوامل  دیشا  عتیهوا  در  که  زمان   نیبهتر  نهیباشد 

مورد    در   ی حت  ،دهیسرپوش  هایباغبا    شتریب  یی آشنا  یبرا
فراهم    چندطبقه  یهاوسازساخت ب  کندمیرا  توجه  به    شتریو 

نزد  ای  هانساختماپنجم    ینما کند.  جلب  سبز  بام    ی کیهمان 
را به همراه دارد.    یشتریخطرات ب  ،تیپرجمع  یانسان در شهرها

جمع و  تربزرگ  تیهرچه  غلظت  شهرها   کرونا  روسیباشد،  در 
شهرها   ریزیبرنامه و    گیرهمه  ، به]15[(2020)  بانی  است.  شتریب

  یخیرو سنتز تا  ی بررسمعتقد است اشاره نموده و    و مناطق مقاوم
انتقاد س  میمفاه  یو  هسته    یشهر  ستمیبادوام  و    هاتئوریدر 

،  یمجاز  یتوسط موضوعات مکان، فضا  ینیشهرنش  یعملکردها
دسترس است.  یتراکم،  شده  مشخص  شهر  منطقه  و   راهنما  و 

به  ،  ]16[(13۹۹)  بازرگان فضا  یالگو  یمدلسازاشاره   یی پخش 
 اندداشته   ران یا  یو شهر  ییدر مناطق روستا  1۹  -دیکوو  روسیو

لک،  سراسری است.    گیریهمهدر امان نبوده و    اینقطهکه هیچ  
در   پذیرانعطاف  یشکل شهر  ،]17[(2020) ماهرشکوری اصل و 

  کهازآنجا،  COVID-19از    ی هایدرس:  گیرهمه  هایبیماریبرابر  

چشمگ  گیریهمه اختالالت   طرز  زندگ  یریبه  سبک  شهروندان   یبر 
باگذاردمی  تأثیر ش  هایویژگیبرجسته    نقش  دی،  در    وعیمکان 

طراحان    یشهر  انریزبرنامه ،  گذارانسیاست ،  گیرهمه   هایبیماری و 
 یبرا  تریمقاوم   هایمکان   یرا با هم جمع کرد تا مناطق شهر   یشهر

  آنتونی   و   اشرف   ، زیبئاتر  باشند.  گیره مهو    گیرهمه   هایبیماری
شهرساز یمعماربه    ،]18[(2021) دن  ی،  در  بهداشت   ی ایو 

از    یمجاز با    پرتکراری  سؤاالتو    گیریهمهپس  رابطه  در  که 
شهری     ، یقاسم.  اندداشته اشاره  ،  اندماندهپاسخ  بی مفاهیم 

با  ،  ]1۹[(13۹۹)رج؛یا رابطه  و   یامدهایپدر  شهر  بر  کرونا 
بر اساس نظریات متخصصان حوزه شهرسازی   نده،یآ  یشهرساز

ماهیت   و  تغییر  بر  کرونا  پاندمی   تأکید شهرها    ریگیشکل و 
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دوآرته.  اندداشته  کووید  2020)  کاردوسونونو  و    مانوئل   ،)1۹ 
دهقان  و    آذر  ،یزیعز  .استفاده کند  داریپا  طیمح  کیاز    تواندمی

د  یمشارکت  گیریتصمیمدر  ،  ]20[(13۹۹)  نیری پسا وران  در 
کرونا    بحران  رات یتأث  ،یمبناگرای  یاز استراتژ  گیریبهره با    کرونا،

مبان  یمشارکت  یریگتصمیمبر   سطح  سه  و    ،یدر  نظریات 
نتایج این پژوهش  .  اندداده  قرار   لیو تحل  یمورد بررس   هاتکنیک

  گیری تصمیمدر حوزه    کیپارادایم  راتییضرورت اعمال تغ  انگریب
پسا  یمشارکت دوران  نیز    ،]21[(2021)  ماریچال  کروناست.  در 

کووید   فضاها  1۹پاندمی  را  عموم  یو  ک  درگروی  و    تیفیبهبود 
است.  سالم   هایمکان  یبرا  یپذیرانعطاف  و    دانسته  مهردانش 
و    تیریمد  یشهر  آوریتابمفهوم    ،]22[(13۹۹)  زادهآزادی  
ا،  (1۹کرونا  )  شهرها  ندهیآ  ریزیبرنامه  و    آوریتاب  ان،یم  نیدر 

اصل  یداریپا عواقب    خواهند  ندهی آ  یشهرها  یاهداف  بود. 
طب  ناپذیرجبران و   یاقتصاد  ،یاجتماع  یهاآسیب و    ی عیحوادث 
مفاهی  شهرها  محیطیزیست تا  شده  و    یداریپا  میموجب 

ز  آوریتاب حد  شوند.  یاد یتا  مرتبط  هم  و    به  روس  هانری 
به  ]23[(2020)  همکاران پژوهشی  در  در    COVID-19  تأثیر، 

.  اندداشته اشاره    در حال ظهور  سؤاالتبر    ی: مروریعموم  یفضا
فضا  تیمحدود از  استفاده  اجتماع  یومعم  یدر  فاصله  از    یو 

اساس است  استیدر س  یاقدامات  را   SAR-CoV-2  انتقال  بوده 
 . کندمیمحافظت  یکاهش داده و از سالمت عموم
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 رسازی کرونا بر معماری، شهر و شه تأثیر -1-4

ک زندگ  طی مح  تیفیارتقاء  سطح  بهبود  آن    ی و  ساکنان 
اصل شهرساز  یموضوع  پاندمی    تأثیرارزیابی  .  ]24[است  یعلم 

و   زمان  گذشت  نیازمند  شهرسازی  و  شهر  معماری،  بر  کرونا 
  اولیه موضوع است. شهر در جریان این پاندمی همانند   هاینشانه 

از بزرگی  بخش  الف( شهرها  است:  لبه  دو  را    شمشیری  مشکل 
عفونی از طریق افزایش   هایبیماریدارند، زیرا گسترش و انتقال 

را انسانی  در کنندمیتشدید    تماس  مهمی  نقش  شهرها  ب(   .
  . ]1۹-  25[دارند  هاگیریهمه، کاهش و سازگاری با  سازیآماده
از اصولی    ساختانسانشهرها در برابر سوانح طبیعی و    آوریتاب

تلقی  اهمیتکمیند توسعه نادیده یا آر فرمعمول د طوربه است که  
اما   به    گیردمی قرار    مدنظر  هابحران در    بارهیک شده،  منجر  و 

در   محیطی    ریزیبرنامه تغییراتی  طراحی   .]26[شودمی و 
COVID-19  که در قرن    رداریواگ  هایبیماری  ی طوالن  ستیبه ل

  یخیتار  عیوقاپیوسته است.    ،است  وعیدر حال ش  سرعتبه   ریاخ
نوزدهم صنعت  ،قرن    عنوانبه که    طورهمان  ایدوم،    یانقالب 

فناور ب  یانقالب  که  شد  به    1۹14-1870  هایسال  نیشناخته 
 نیبود. در ا  سابقه بی   ینیاز شهرنش  ی، مرحله مهمدیاوج خود رس

پرجمع شهرها  از  تیروزها  پر  ،  بلند  یمسکون  یهاساختمان، 
فضاها  آهنراه  ونقلحمل رفاه   یرمسرگ  یبرا  یعموم   یو  و 

بازآنپسشدند.     ترین کشنده؛  1۹1۹-1۹18  هایسال  نی، 

 آنفلوانزای   گیریهمه"  خیدر تار  ینفست  روسیو  گیرهمه  یماریب

کشته    ون یلیم  50از    ش یب  "ییایاسپان جهان  سراسر  در  را  نفر 
و محدود کردن   یدر کاهش رشد شهر  یآشکار  تأثیرکه    است
سر  ک ی  یبرا  یعموم  یگزند تا  داشت  بدوره  را    یماریعت 

دهد.   در   رویپیادهبا    یعموم  ونقلحمل،  مثالعنوانبه کاهش 
جا  ریغ  هایخیابان بود  نیگزیشلوغ  بشده  خانه    شتری،  در  مردم 

بودند  رمعمولیغ  طوربهشب    روهایپیادهو    ماندندمی که    روشن 
  ایالدلفیدر ف.  مرتبط است  یفعل  گیرهمه  تیمشابه با وضع  طوربه 

از مخلوط کردن فاضالب   یوبا و ناش   وعیو ش  دیفوئی؛ تب ت1۹08
رودخانه پ  1ل یلکیشو  و منبع آب در  انتقال   ه یاول  رانهیشگیمرحله 

تا    هاخانه بود  رودخانه  ساحل  از  مشاغل  عظ  کیو   میپارک 
در   یجنوب  یقایسل در آفر  و همچنین    شود  نیگزیجا  2فاریمونت

ه شده اضاف  2014در سال    ی غرب  یقایو ابوال در آفر  2006سال  
ا  است جد  کی  نیکه  تغ  مؤثر  ریزیبرنامه   یبرا   دیچالش   ر ییو 

فضا،  .]27  -28  -2۹  -30[طلبد می  را  سالم  یبه شهرها  ریمس
اقتصادی،  اجتماعی،  فرآیندهای  محصول  فضایی،  فرم  و  محیط 

است.   سیاسی  و  تجربه    توان می فرهنگی  مکان  شهر،  که  گفت 
آن دستاوردهای  عرضه  و  تولید  محل  و  آنها    مدرنیته  از  و  بوده 

خدمات  پذیردمی  تأثیر افزایش  اینکه  ضمن  شهری،  نوگردانی   .
تضمی را  و شهری  بخشیده  بهبود  را  شهروندان  رفاه  و  کرده  ن 

شهرهای   داده،  کاهش  را  سنتی  شهرهای  تهدیدهای  از  بخشی 
 .]1۹- 31[تبدیل کرده است پرمخاطره هایمکان امروزی را به 

اممک   COVID-19   گیرهمه  یماریب   یبرا  یست فرصتن 
 گیرهمهزمان    کیدر    یرفتار اجتماع  قیشهرها با تلف  سازیبهینه

طر در    اندازچشم  قیاز  طراح  ریزیبرنامهبهداشت  باشد.    یو 
طراح  دگاهید  یمعرف  دهیا  ،مثالعنوان به  در   ی فضاها  یسالمت 

 یدی، موضوع جدگیرهمه  یماریباز    جه ینت  کی  عنوانبه   یعموم
 ده و به کار گرفته شود. اره فعال شوبد دی، اما باستین
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 ,Sara، مأخذ: در شهر  یادغام سالمت، اثرات اجتماع. 1تصویر 

Dalia, 2020. ]32[ . 

به   توجه  پژوهشهایافتهبا  مشخصی  طراح  ،  که    ی شد 
فعل  ویژهبه شهرها،    یبرا  نهیبه  بحران  رکن  یدر  سه  اساس  بر   ،

د،  ر را هوشمنجامعه، شه   یاست که با در نظر گرفتن طراح   یاصل
جامع    داریپا اداندمیو  در    هاویژگی  نی.  را    گیری جهتشهرها 

با توجه به الزام شهروندان به     .کندمی  مؤثرتر  ندهیآ  یهابحران 
منزل در  الزامات    ماندن  رعایت   اجتماعی،   گذاریفاصلهو 

اجتماعی شکل گرفته است که برخی از آن ناشی از    هاییآسیب
و مساکن  کالبدی  بودن    فضای  کوچک  است.  سکونتی  فضای 

   روروبه فضای سکونت و تداخل حریم بین اعضای خانواده و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با هم، معضالت اجتماعی   از حد ایشان    ازجملهشدن بیش 
بسته    طورهمین داشته است.    انوادگی را دربر خ  افزایش دعواهای

امکان چرخش آن   بودن فضاهای مشاعات که  بیرون در  هوای 
ند دروجود  ویروس  گسترش  امکان    های مجموعه برخی    ارد 

باال ببرد. همچنین نبود فضای مناسب برای   تواندمی  مسکونی را
فضای  هایخانواده در  کودک   های مجموعهمشاعات    دارای 

لذا برای معضالت فوق و برای مواجهه    مهم است.   مسکونی نیز
نظرهابحران با   در  سبز،  بام  تعریف  مشابه  د  ی  بالکن  ر  گرفتن 

باز،   کامالً  فضای  به  دسترسی  با  مسکونی  واحدهای  مامی 
با نور    مشاعات  به  دسترسی  بیرون،  محیط  با  باز  دسترسی 

فضای امن بازی   طورهمین  خورشید در اکثر فضاهای معماری و
باشد ک داشته  را  طبیعی  هوای  چرخش  که    توانمی را    ودک 

داد  متخصصان   انریزبرنامهمعماران،    .]26[پیشنهاد  و 
را    ی و مکان  یاجتماع  یامدهایاز پ  یاری، مشتاقند بسزیستیطمح
تنظ  دیجد  یالگوها  دیتول  یبرا بررس  مات،یو  .  دهند  قرار  یمورد 

ب به    هانسانا واکنش    یاز چگونگ  یشواهد  ،یمعمار  شتریامروزه 
طراح  یعفون  هایبیماری با  فضاها   یرا  نشان   یکیزیف  یمجدد 

نظر    ،نیبنابرا  ؛دهدمی امسا  رسدمی به   تواندمی  یجتماعفت 
 . ]33[دهد رییرا تغ ریزیبرنامه و   یطراح ندیفرا
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 ها حلراهو   هانظریه -4-2
زمینه   معمار  دیجد  هاینظریه در  شهرساز  یدر  در    یو 

با   دیدگاه  کرونا  یپاندم  تیوضعرابطه  از  این    نظرانصاحب،  در 
  اشاره نمود   به مواردی  توانمی   حیطه در داخل و خارج از کشور

اعالم   را  خود  نظریات  طراحی    اندنموده که  برای  حلی  راه  تا 
  از وضعیت پاندمی کرونا باشد.   رفتبرون معماری و شهرسازی و  

ی و منشاء تحوالت تاریخ  ایپدیده،  شهر و پاندمی ویروس کرونا
زمان   در  که  گذشته  همانند  سال    گیریهمهبوده  در   1625وبا 

با خروامیالدی که مص ا دف  نیوتن  اقامت در ج  ز شهر کمریج و 
کشف قانون جاذبه نیوتن بود که در    درنهایتو    کارخانهروستا و  

آن زمان روستائیان در برابر شهرنشینانی که از وبا از شهرها فرار  
داده    ورودزه  اجا  کنندمی روستاها  و    که   شدنمیبه  مصداق 

را    اینمونه  آن  اسپانی  توانمی از  آنفوالنزای  دوره  و  در  ایی 
مخصوص اختصاص داده شده آن زمان    هایقرنطینهو    هااردوگاه

 را نام برد.  

 

 . ]34[مخصوص آن زمان یها نهیو قرط هااردوگاه . 2تصویر 

  ی و پاندم  20  -21  هایقرن  یازسشهر  هاینظریه در مورد  
و متخصصان حوزه    شمندانیاند  هاییه نظربه    توان می   یماریو ب

د  یشهرساز اشاره   هایحوزهدر    محققین  اتینظر  گریو  مرتبط 
که شامل   گیردمیقرار    موردبحث  مبحثکه از بین آنها سه    نمود

ابنزر    هاینظریه  مامفورد،  و  و    هواردلوئیس  است  لوکوربوزیه 
 . اندشدهآورده  3تا  2در جداول  اختصاربه مابقی در ادامه  

،  شناسجامعهمورخ،    ک(، ی1۹۹0  -18۹5)  مامفورد  سیوئل
ادب  یفناور  لسوفیف منتقد  و  ییکایآمر  یو    ی برا  ویژهبه   یبود. 

  یمورد توجه قرار گرفت، و  یشهر  یمطالعه در شهرها و معمار
کمک   سندهینو  عنوانبه  ایگسترده  تیفعال مامفورد  داشت. 

اجتماع  یبزرگ فلسفه  تاریبه  فرهنگ    اتی ادب  خی،  و    ییکایآمرو 
،  یاسکاتلند  پردازنظریه   تأثیرکرد. مامفورد تحت    یژتکنولو  خیتار

پاتر نزد  کیسر  از  و  گرفت  قرار  و  کیگدز  همکار  ،  یبا 
با   نیهمچن  کرد.  یبرانفورد همکار  کتوری ، ویسیانگل  شناسجامعه

و بسیاری از    آزبورن  کی، فردرنی، کالرنس استت یرا  دیفرانک لو
و معماری همکاری نزدیکی داشت.  متخصصان حوزه شهرسازی  

، مامفورد نسبت  یشهر  یگمورد زندخود در    هیاول  هاینوشته در  
بود و نوشت که نژاد بشر از برق    بینخوش انسان    هایتوانایی به  
بشر استفاده خواهد    ی بهتر برا  یایساختن دن  یبرا  جمعیارتباط و  

 ی معمار  هی. انتقادات اولگرفتمی   تریبدبینانه کرد. او بعداً موضع  
عموم  نیهمچن  یو شناخت  ه  تریگسترده  یبه  آثار   ی نر از 

کمک    تیرا  دیو فرانک لو  وان یسال  سی، لوئچاردسونیهابسون ر
کارکردها  ی کیزیف  یطراح  کرد. و  در   یاقتصاد  یشهرها  آنها 

جامعه   یمعنو  هایارزش و  یعیطب طیدرجه دوم ارتباط آنها با مح
نکروپلیس،    .]35[است  یبشر  Lewisنظریه 

Mumford(1990-1895)  و شهرسازی  که   هایخیابان ،  مرده 
را نشان  هاییمحلهما  لیو تحل هیتجزی محقق هایافته اساس بر 
  ی ، آلودگرویپیاده  تیقابل)  مسئلههر دو    یبرا  ویژهبه که    دهدمی

 نیمطالعه اول  نی( دارند. از نظر ما، افیضع  ای)  ی هوا( عملکرد خوب
و  نیا  یبرا  یکم  نیتخم  سهیمقا مح  یژگیدو  در    طیبهداشت 
تأث  یهایافته است.    یگیهمسا  اسیمق در    یمتمهم سال  راتیما 

 . ]36[دهدمی ساخته شده را نشان  طیبا مح ییمواجهه فضا
یک   هوراد  بنیانگذار    ریزبرنامهابنزر  و  انگلیسی  شهری 

 To-Morrow: A که به دلیل انتشار خود  جنبش باغ شهر بود

Peaceful Path to Reform Reform (1898)  یک شرح   ،
هم مردم  آن  در  که  آرمانشهر  زندگی  شهر  طبیعت  با  اهنگ 

به  کنندمی منجر  انتشار  این  و    تأسیس.  شد  باغ  شهر  جنبش 
 .آغاز به کار کرد  1۹03ساختمان اولین باغ، باغ لچورث، در سال  

و    بکاهد    عتیانسان و جامعه با طب  یگانگیهوارد قصد داشت از ب
 یاریبه اعتقاد بس  بود.  سمیو جورج  باغ  یدار شهرهاطرف  روازاین

 ی شهر  ریزیبرنامه جنبش    یراهنماها  ترینمهماز    یکیهوارد  
  یشهرساز  ریزیبرنامه از اصول شهر باغ او در    یاریاست که بس

قرار   استفاده  مورد  ش  .گیردمی مدرن  از  شهرها  وهیاو   یتوسعه 
بدش   فکر    آمدمی مدرن  با  کرد میو   ی هایکانمدر    دیمردم 

بهتر  یزندگ که  و    هایجنبه   نیکنند  هم    هاحومه شهرها  با  را 
باغ    .]37[کند  بیترک نهضت  به  (، 1850-1۹28)  شهرهاهوارد 

شهر"  یاصل  دهیا ا"باغ    (، Ebenezer Howard)  ذهنی   دهی، 
به    آمیزمسالمت  ریمس  کی  . شکل گرفت   18۹8  سال  بار در   ناولی

واقع معموالً    یاصالحات  به    یهوممف  عنوانبه و  عمدتاً  که 
شهر  محیطیزیست  هایریزیبرنامه  درک شودمیوط  مرب  یو   ،

تلفشودمی پ  ییروستا  یفضا  ق ی.   یشهر  وندیپ  ای  یشهر  وندیو 
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فضا معموالً   نیبنابرا  ؛شودمی   دهید  ییروستا  یدر  شهر  باغ 
  یعنی،  شودمی  ریتفس  محیطیزیستمفهوم    کی  عنوانبه 

با    طوربه که    یمفهوم ترک  هامشغولیدلمتمرکز  مورد    بیدر 
زندگ  ییفضا مختلف  مسکن،    یاجتماع  یابعاد  به  )  صنعتمانند 
کشاورزیدیتول  هایفعالیت  یمعنا نهادهای(،  تجارت،    ی ، 

 نینام برد، اما بارزتر دیرا با ونقلحمل هایزیرساختو  یشهردار
ا  -آنهاست   مفاه  نکه ینه  آن    های پارادایم  ای  یساختار  میمحور 

فضا  کردی رو  نیاباشد.    گرید خود    نیا  ییمغرضانه  به  را  توهم 
ا  هاستمدت)کند  میجلب   که  است(  شده  سرگرم   اغب  دهیکه 
بن  ی کیشهر   لحظات    یشهر  ای  ییفضا  ریزیبرنامه  انگذار یاز 

  عنوان بههوارد را    دگاهیمدرن در انگلستان و فراتر از آن است و د
ارتقا   از همه  بخشدمی پدرش  اتر مهم.  از  آ  ریتفس  نی،  را که  نچه 

ا در  شده  ارائه  شهر  یواقع  شهیر  نجایمنظر   یعنی،  باغ  طرح 
صنعتگراد یجد)  سمی برالیل  هایایدئولوژی و  باست  یی(  از    نی، 

نام خ  .بردمی ابتدا  در  برا یالیاو  اصل  نییتع  یرا    ی شهر   یواحد 
آن   از  هرگز  گرچه  گرفت،  نظر  در  خود  آرمانشهرانه  برنامه 

عموم  عنوانبه  اول   پروژه  ی نام  قسمت  در  نکرد.  استفاده  خود 

و سپس    تصور آن کمتر استکه    "شهر  -شهر "کتاب هوارد از  

  ی کی که ظاهراً از  ینام - کندمیاستفاده  "باغ شهر"از  سادگیبه 
بازساز  کاگویش  هایناماز   از  از    یپس  بزرگ    سوزیآتشپس 

ا  1871 است.  شده  گرفته  به    نیالهام  البته    ک یاصطالحات 
اصال فضابرنامه  نظر    ایبرنامه،  شودمیمعطوف    ییح  به  که 

هد  رسدمی هماهبا  فضا  ینگف  نوع  انسان،   یاجتماع  یدو 
 . شودمی ت یهدا یو شهر ییروستا

ژانرت  چارلز لوکوربوز  1ادوارد  به  یمعروف  معمار،    کیه، 
بود    یفرانسو-یسی، سوئسندهی، نویشهر  ریزبرنامه طراح، نقاش،  

مدرن شناخته    یمعمار  عنوانبه زه  آنچه امرو  شگامانیاز پ  یکیو  
وشودمی سال  د شد  متول  سیدر سوئ  ی.  در  تابع  1۹30و    ت یبه 

فعال درآمد.  کش  یو  ایحرفه  تیفرانسه  طول  دهه  و    دیپنج 
  ی و جنوب  یشمال  یکای، هند و آمر، ژاپنپارا در ارو  ییهاساختمان

تأم  هیلوکوربوز  کرد.  یطراح به  برا  یزندگ  طیشرا  نیکه    ی بهتر 
 ریزی برنامه شلوغ اختصاص داده شده بود، در    ین شهرهاساکنا
را    بود  تأثیرگذار  یشهر آن  نمونه  شه   توانمی که  جدید  در  ر 

نمود مشاهده  هند  (،  1887-1۹85)  لوکوربوزیه  .]38[چندیقار 
باید بهداشت و اخالق خوب را ترویج کند.   شهرسازی و مسکن 

تغ  یناش  هیلوکوربوز  ینوآورانه طراح  هایایده و    یصنعت  راتییاز 
پ  دنیسرعت بخش پا  شرفتیبه  است که    ک یس  اساو    هیموتور 

 
1 . Charles-Édouard Jeanneret 

ا  یشهر  دیجد  ارائه اکندمی  جادیرا  اشکال   ارائه  نی.  اساس  بر 
تعیهندس  قیدق قاعده  و  قاعده  است.    نیی،  تکرار  کننده 

لطف    هیلوکوربوز اصول    هاینظریهبه  و   وسازساختخود 
را    ریزیبرنامه  اگرچه تردکرد  گذاریپایه مدرن شهر  در    ییدهای. 

م شهرها  زانیمورد  و  شدهطراحی   یتمرکز  برداشت    یتوسط  و 
شد  ی و  یطبقات وابراز  به  اما  کل  ی،  رفاه  که  شد  افراد    یاعطا 

در   ک  کیساکن  است  طیمح  تیفیشهر  شده  ،  نیبنابرا  ؛ساخته 
بلکه    یکاربرد  تنهانه او    شدهطراحی   هایخالقیت بودند 
پربار   هایفعالیت  لیو تحل  ه ید. تجزنکردمی   جادیا  زین  یاحساسات

که سازمان    میکن  انیکه ب  دهدمی را    کان ام  نیبه ما ا  ی و  یطراح
معمار پ  اریبس  یو  یشهر  ریزیبرنامه و    یروند  و    ده یچیکارآمد 
ارائه شده توسط و   میبود. مفاه   لیو تحل  هیموضوع تجز  یشهر 

همچن  طراحاننسل   هم  اکنون  نیبود.  هنوز  آنها    توانندمی، 
توسط    یریو قابل رهگ  یمجاز  یشهرها  سازیمدل  یبرا  ییبنام

 ریزی برنامه در  هیجامع لوکوربوز کردیمدرن باشند. رو انریزامه برن
که   داد  نشان  مدرن  تفکر    یعنی،  یقاتیتحق  هایفعالیتشهر 

به هم    ،یعمل  یعنی،  یدیتول  هایفعالیتو    ینظر روش  نظر  از 
با  یشهر  یزیربرنامه ،  نیبنابرا  ؛اندخورده  وندیپ   تنها نه   دیرا 

معما  بینیپیش   عنوانبه  بلکه  یرامکانات    ندیفرا  کی  عنوانبه ، 
ا  ایرشته چند   به  توجه  با  کرد.  طرح    کی،  ت یواقع  نیدرک 
نتیشهر در  روند  جهی،  باآن  مختلف    های جنبهاز    یبیترک  دی، 

  ی هاخانهو    شلوغ  هایخیابان.  باشد  یو اقتصاد   ی، صنعتیاجتماع
خطرناک بوده    نانیسرنش  یکه هر دو برا   باال  یچگالبا    یمسکون

  ه ی. لوکوربوزستیمناسب ن  شتر یب  یو فن  یاقتصاد  سعهتو  یو برا
  دمانی: ثابت بودن چدانستمینامناسب شهرها را  تیوضع لیدال

محیمیقد  هایخیابان نبود  برا  ط ی،  با   یهاساختمان  یمناسب 
همچن  یالچگ و  و    نیباال  د  هایگمانحدس  مورد  نامحدود  ر 
باعث رکود    نی. انیزم   یسنت  ینیمرگ روند شهرنش  یحت  ایامر 

ونیبنابرا  ؛شد طراح  ازین  ی،  د  ییشهرها  یبه  نظر    دیرا  از  که 
راه حل    تواندمی  نیباشند و ا  شدهطراحی  بایز  یعملکرد به شکل

فنیمعمار  راتییتغ صنعتی،  جمعی،   ی اجتماع  نیهمچن  و  یتی، 
  توان می است    شدهطراحیق  که به روش فو  یباشد. با هر شهر

کر  کی  عنوانبه  رفتار  زنده  به    هیلوکوربوز  کردیرو  .دموجود 
شهر معاصر   ینشان داد که طراح  یشهر  ریزیبرنامهو    یمعمار

ا  تواند مین شود،  انجام  پ  نیجداگانه  درک  چند    یدگیچیبدون 
چند  یاسیمق در  است.  از    اندازچشم  نیمسئله  شهر    ک یاو 

بهبود    هیشهر لوکوربوز  یهاحلراه.  مشخص شد  افته یاصالح و 

ا  طورکلیبه   "یتابش  شهر"  اندازچشماست.    ی قبل  دهیاصالح 

معاصر" از    "شهر  هدف  تابناک"بود.   های لذت  نیتأم  "شهر 
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آفتاب    یاساس زادیزمانند:  نور  فعالادی،  انسان   یبرا  یورزش  تی، 
  ی مسکون  مناطقبه نفع کل جامعه باشد. تراکم    تواندمیبود که  

ب  " "Radiant Cityدر   از  با  حومه   نیهمراه  باغ  شهر  بردن 
سبز به مرکز شهر بود.    یآوردن فضا  گری. اصالح دافتی  شیزااف

مرکز  هاساختمان منطقه  از    ینما  جادیا  منظوربه   یدر  پانوراما 
زم  یفضا سطح  در  نشده  شکسته  همچن  نیسبز    جادیا  نیو 
ساکنان،    شتریب  ینیزم  یفضا )  صورتبه به  بلند ساکن  خلبانان( 

 .]3۹[شدند

 مأخذ: ، بیستم قرن های ندمیاپ در شهرسازی هاینظریه. 2جدول 
 1400، نگارنده

اساس    هاینظریه  بر  نیز  یکم  و  بیست  قرن  در  شهرسازی 
مورد   حوزه  این  در  متخصصان  و  محققین  عقاید  و  نظریات 
بررسی قرار گرفت که شهر جهانی و نوع شهرها و فرصتی که در 

بزنند و    گیردمیاختیار طراحان قرار   نوآوری  ابداع و  به  تا دست 
  ارائهو    لیتحل  ،یابیعلتبه دنبال شناخت،    یشهر  ریزیبرنامهدر  

نگران  ترس،  از  شهروندان  تجربه  مورد  در  حل  وحشت،    ،یراه 
بهداشت،   مع  یاقتصاد   هاینگرانی ضعف  که و...    ی شتیو  باشند 

فاستر هست.   نظریه مهربانی جان  با  است:  همگام  معتقد  فاستر 
به چن زم  پذیریآسیب  نیپرداختن  الً شامل  خاص عم  نهیدر هر 

ا  یابیارز  ایکشف   از  اول،    تیوضع  نیحداقل چهار عنصر  است: 
تجربه    پذیرآسیب چگونه    گرانید مشکل   نیا)  کنندمیرا  را 

چه    ایاست    تیوضع  نیمسئول ا  ی(. دوم، چه کسدیبنام  یهمدل
(؛  دیمنبع بخوان  یابیرا مشکل ارز  نیا)  استباعث آن شده    یزیچ

به وضع  ایکاهش    یبرا  دیتوانمی سوم، فقط   چه    تیپاسخ دادن 
(؛ و چهارم،  دیبنام  یرا مشکل پاسخ عمل  نیا)  دهیدانجام    یکار

شما   ا  کی  عنوانبه نقش  در  کننده  را    نی)ا  ستیچ  نجایشرکت 
ممکن    گرانیدرک آنچه د  ا ی  یبدون همدل  (.دیبنام  زهیمشکل انگ

راحت  به  کنند،  تجربه  واقعاً  را    انریزبرنامه  توان می   یاست 
نابدقتی ب،  خپاسبی  د  ترمقدس ،  نای،  موارد  و  دانست.    گریاز شما 

احتمال  ایآ برنامه  آگیریهمه از    یناش  یاز    ی برا  انریزبرنامه  ای، 
از ترس، اضطراب، ضر  اتیدرک تجرب ببه جامعه  ،  یناامن  یماری، 
اطم آوارگیاقتصاد  نانیعدم  شغل،  ی،  و  درآمد  دادن  دست  از   ،

اهداف عدالت   اهند کرد؟تالش خو  گریو موارد د  یاجتماع  یانزوا
اریزیبرنامه در   عدالت  بدکندمی ن  جادی،  نسبت  همان  به    یه ی. 

  ا ی پذیریآسیب، کندمین جادیمحبت ا یاست که توسل به مهربان
  عدالتیبی ، هر دو پاسخ به  ن ی. عالوه بر ادهدمیرنج را کاهش ن

به    هایپاسخو   است    پذیریآسیب   کیمهربانانه  ممکن  خاص 

و    ستمیس  رییاز تغ  نانیاطم  سختی به که    "ممحرو"  د باشد،محدو
برنامه   یگلن سرل با توجه به نابوددر این زمینه نیز . ساختار دارد
مدرن حتانهیخردگرا  -سمینقشه  شرا  ی ،  ن  یطیدر  به    ازیکه 
سر  هازیرساخت اطم  عیاقدام  عدم  با  مواجهه  به    نانیدر  است، 

از  "  یهااندازچشم  یبررس  کیاتژاستر  زیریبرنامه پس 

جهات   یاریساخته شده از بس  طیمح  .]40[پردازدمی  "ستیمدرن
عموم سالمت  ب  نیا .  گذاردمی   تأثیر  ی بر  تعامل   یعوامل  نیبه 

طراح الگوها  یمانند  فعال  یجامعه،  ایبدن  تیسفر،    ی منی، 
آلودگ  ونقلحمل بستگ  یو  آب  و  ا  یهوا  مطالعه    نیدارد. 

قابل  نیب  هایبرهمکنش   گیری ندازه ا ،  یرو  ادهیپ  ت یالف( 
مح  یچگونگ بودن  برا  طی مساعد  شده  و    یرو  ادهیپ  یساخته 

بررس  ونقلحملو    یبدن  تیفعال  بینیپیش را  کرده    یفعال 
 .]41 -42[است

پس از   هایولی   کونیلیس)  ساکسنیان  یآنالبر اساس نظریه  
فق  ی قانون  طوربه که    یافراد(،  کرونا  های سرزمینبه    رتر یاز 

  ی هستند که کشورها  ی، همان افراددکننمی  ثروتمندتر مهاجرت
توانا حداقل  سوم  افراد   ییجهان  دارند،  را  آنها  دادن  دست  از 

ماهر.    کردهتحصیل ا   ازآنجاکهو    یدائم  طوربه مهاجران    نیاکثر 
اکنندمیحرکت   مغزها  نی،  از    انگرینما  تنهانه   فمنحر  یفرار 

  تیمحدود  تواند می ارزشمند است بلکه    یدست دادن منابع انسان
باشد  هایملت  ندهیآ  یاقتصاد  شرفتیپ  یبرا  یجد سوم    جهان 

دارد،     تأکیدکه   توسعه شهری  در  تغییر  اقتصادبر  در   یتوسعه 
فناور  یکشورها انتقال  با  فن  و  میمستق  طوربه  یخود   یدانش 

 طوربه  نیشروع کار و همچن   ایکار    یهنگام بازگشت به خانه برا
سا  است یس  ریگیشکل  در  یرگذاریتأث  با  ،میرمستقیغ   ریو 

راب شیلد نیز در نظریه شهرسازی    .]43[طیمحی  نهاد  هایجنبه
شش    نه؛ یقرنط  هایفرهنگپا جدا: فضاها و    6خود تحت عنوان  

موضوع داشتن،  فاصله  برا  یفوت  فضا  یرا    تأثیرو    ییتجربه 
،  ی، درک ما از تعامل عمومیشهر  یدر زندگ  1۹کووید    گیرهمه
و    یشخص  یره در خانه تحت انزواروزم  ی گو زند  تیجمع  نیتمر

.  افتی  رییتغ  1۹کووید  . زمان به قبل و بعد از  کندمیقفل فراهم  
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اشکال    هاگیرهمه بودن    یموقت امروز  جیرادر  مانند    یو  آن 
روز)  کودکانه  هایقافیه اطراف  در  است.  یحلقه  شده  ذکر   )

روزها   های مکان به    ع یدر حصر و ورود سر  ی طوالن  یگذراندن، 
اجتماع  کی ،  هامغازهو    یمموع توپولوژ   دیجد  یعملکرد   ی و 

ا  یفرهنگ دور  فاصله  از  ا.  کندمی  جادیمراقبت  عملکرد   نیدر 
توپولوژ  یاجتماع  دیجد در یفرهنگ  یو  دور  راه  از  مراقبت   ،

تلفن و  ییدئویو  هایکنفرانس  مجبور شده    یاجتماع  هایرسانه ، 
را  هایمراقبت   یاست جا عرض  ور در مدر کنار مرگ و حض  ما 

پذخطر راحت  رفتنی،  ارائه  و  عز  ی آغوش  و  دوستان  خود    زان یبه 
 .]44[قرار دهد
لوکوربوز  کردیرو نشان   ریزیبرنامهدر    هیجامع  مدرن  شهر 
که   نظر  یعنی،  یقاتیتحق  هایفعالیتداد    های فعالیتو    یتفکر 

پیعمل  یعنی،  یدیتول هم  به  روش  نظر  از    ؛ اندخورده  وند ی، 
با  یشهر  یریزبرنامه،  نیبنابرا   بینیپیش  عنوانبه  تنهانه   دیرا 

معمار بلکه  یامکانات  فرای  عنوان به ،  درک   ایرشته چند    ندیک 
ا به  توجه  با  شهر  ک ی،  تیواقع  نیکرد.  نتیطرح  در  آن    جهی، 

با اجتماع  هایجنبهاز    یبیترک  دیروند،  صنعتیمختلف  و    ی، 
 . ]40[باشد یاقتصاد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  شهر  گیریهمه پاندمی کرونا   ها فرصتو    هاچالشها در 
 یآگاهی فراهم کرده است.  موتور   ریغ  یشهر  طیمح  کی  یبرا
در مورد لزوم   انریزبرنامه و    گذارانسیاست   انیهمگن در م  باًیتقر

فضاها   دنظریتجد تحرک  یشهر  یدر  زمان  و  جبران   ،
شروع    رفتهازدست  هدف    کیو  با  که  سبز   زداییکربن انقالب 

افزا  یشهر  ونقلحمل  عیسر پ  سواریهدوچرخ  شیو   یرو  ادهیو 
طر بس  یبدن  تیفعال  .]45[شهر  قیاز  سالمت    یاریاز  با  جهات 
پ  یعموم و  است  ارتباط  آن    ترینمحبوب   یرو   ادهیدر  شکل 

 عیگسترش سر  تیریمد  یمدرن برا  ریزیبرنامه   هایمدلاست.  
 عمل منجر به  نی، احالباایندر شهرها اعمال شده است.  یشهر

پا وابستگ  یور  ادهیپ  تیقابل  نییسطح  اتومب  دیشد  یو  در    لیبه 
است.  یهاشهر شده  اروازاین  امروز  از    نی،  استفاده  با  مطالعه 

و    "شده  گیریاندازه   ینیع  یشکل شهر"  هینظر اتصال  )تراکم، 
توسعه    یدسترس الرنس،    هایاستفادهو  فرانک  از  مخلوط( 

از    یمبنا  عنوانبه  استفاده  با  الرنس،    هایه نظریبحث،  فرانک 
تر  دواریامراتی،  کارلو     مؤثر  یشهر  یطراح  یپارامترها  نیکننده 
 .]46[استو شهر هوشمند  یاده رویپ تیبر قابل

  و  ستیقرن ب دیکوو  یدر پاندم  ی شهرساز هاینظریه. 3جدول 
 1400، مأخذ: نگارنده ،کمی
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مه به نظریات سایر  با توجه روند پژوهش انجام شده در ادا
کووید   و  شهرسازی  باب  در  چالش که    پردازیممی   1۹محققین 

امروزی  جوامع  و  انس  نیا  پژوهش  اهداف  چگونه  که    ، یاناست 
اقتصاد  محیطیزیست در   داریمنگه   افزاهم  طوربه را    یو  که 
    .ایمپرداختهبه شرح آنها  اختصاربه  4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400، و دیدگاه سایر محققین، مأخذ: نگارنده هانظریه. 4جدول 
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در    توان می را    نجایمطرح شده کرونا در ا  یامدهایچالش و پ
ز  یکالبد  هایجنبه و   ریزیبرنامه   ،ایشبکه   -یرساختیمانند 
غ  یطراح اقتصاد  یرکالبدیو  -یفرهنگ  ،یاجتماع  -یهمچون 

پ  بندیدستهی،  مشارکت  -یتیریمد  ،یآموزش   نیا  روینمود. 
راهبردها  توان می  بندیدسته و  کرد.   زین  ییموضوع  استخراج 

و    وهیش  مثل  یوضوعاتم پژوهش،   ،هاپارادایمتفکر  و  آموزش 

نظام    مسکن،  ریزیبرنامه خانه و    ی، معمارهازیرساختو    یفناور
طراح  نیزم  ریزیبرنامه،  قلونحمل  ،یمشارکت  -یتیریمد  ی و 

کما  یفضاها متخصصان  متون  در  است.بیش  باز   مشترک 
و   که چگونه  کنند    ی بررس  دیبا  تنهانه   گیرندگانتصمیممحققین 

انتقال    یشهر  هایمحیط در  واکنش  ،  COVID-19هم  در  هم 
شرا بهبود  ی اضطرار  ط یبه  اقدامات  بلکه  اندبوده  تأثیرگذار  یو   ،
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رشد   عیسر  سازیآمادهضمن    دی، بلکه بااندفته گرقرار    تأثیرتحت  
  یبهداشت  یهابحران در برابر    یآمادگ  ی، براینیو شهرنش  تیجمع
را بررس رو  نیبهتر  زین  ندهیدر آ   COVID-19  وعیش  کنند.  ی ش 

جد  یالگو  راتییتغ پ  یدیبالقوه  احتماالً    کندمی  شنهادی را  که 
تغ  یالگوها را  ما  ه  ویژهبه ،  دهدمی  رییتوسعه  بخش  از  دو  ر 
باعث شده است    کرونا  روسیو  وعیش  .زیستمحیط و    وسازساخت
ب قرنط  شتریکه  از  دور    تیجمع  نه یکشورها  راه  از  اقدامات  و 

استفاده کنند.    روسیو  وعیکنترل ش  یبرا یراه  عنوانبه   یاجتماع
روانحالبااین مهم  اثرات  قرنط  ی ،  تجارب    انینما  یقبل  نهیدر 
روانشنا  نیا  .]47[است به    یختعالئم  مربوط  توجه  قابل 

افسردگ و  استرس    نیتدو  بیندراین  .]48[باشدمی   یاضطراب، 
روانشمشاوره  یبرا  دیجد  هایدستورالعمل مداخالت   یناخت، 

برا  هاییبرنامه   ای  نیآنال  صورتبه  مانند   هایگروه  یکه  خاص 
درمان   و  بهداشت  ،  اندشده طراحی   ترمسنافراد    ا یکارمندان 

ا  اقدامات  عنوانبه  در    -50[شوندمیشناخته    تیوضع  نیالزم 
نظریات    .]4۹ با  شده  بیان  و  Michael Storperموارد  ترس   ،

و روحیات   روانی موجود در شهر و وحشت در شهرها و حاالت 
John Forester  مهربانی رویه  گرفتن  پیش  و  تعامل  برقراری   ،

و نظریه شهرهای   Lawrence Frankدر ارتباط نزدیک هستند.  
برپیاده   است  مصداقی   ونقلحمل  هایزیرساخت  ینیگزیجا  که 

ماش در  مس  نیمستقر    ی هافرصت و    سواریدوچرخه  یرهایبا 
منا  ویژهبه،  یرو  ادهیپ شهردر  تغ  یکی،  یمرکز  ی طق    رات ییاز 

اجتماعی    ،است  ایتوسعه  فاصله  حالت    رییتغرعایت  در  ادراک 
نشان    ونقلحمل را  با   هاخیابان طراحی    باز.  ] 51[دهدمی ما 

تعریض   اجتماعی،  فاصله  ترویج    های مکاندر    روهاپیادههدف 
ساخت   و  تجاری  و  قرار روها پیادهشلوغ  کار  دستور  در  جدید  ی 

و    هاینظریه در    که  گیرد نکروپلیس  شده    یشهرسازبررسی 
  Lewis Mumford(1990-1895) مرده  هایخیابان،  کیاکولوژ

و لوکوربوزیه اشاره  فرانک لوید رایت    در طرح  ی رامونیتوسعه پو  
است.   وشده  ایجاد  دوچرخه    همچنین  خطوط   منظوربه تعریض 

  ر پیاده د ترغیب به استفاده بیشتر و امکان رعایت فاصله اجتماعی
 .شودمیمراکز شهری، پیشنهاد  هایراه

 گیری نتیجهبحث و  -5
از عفونت و ش  شهیهم  ،گیریهمه در طول دوره    وعیترس 

 ریزیبرنامهگرفته تا    یداخل  یاز فضا  گسترده وجود داشته است. 
توسط  طیمح  ،یشهر شده  آمده   وجود  به  هایبیماری  ساخته 

برا  شدمی   یبازنگر رساندن   یو  حداقل   های بیماریخطر    به 
طراح  ،ی عفون شهرسازها  ،یداخل  یمتخصصان  و  ،  معمارها 

دوباره  رساختیز به  ندکردمی  بازنگریو    یطراح  را  توجه  با   .
رو معمار  یدادهایگذشته  گذشته،  قرن  شهر  یدو    ی ساز  یو 

 یچالش بزرگ برا  کی  گیریهمه  است.  یشامل تحوالت متعدد
فق  یشهرها چه  و  ثروتمند  چه  است،  زریجهان  اقدامات   رای، 

ا  یبرا  یاطیاحت با   ایعمده  راتیتأث  یجهان  گیریهمه   نیمقابله 
ا دل  نیبر  به  دارد  اقتصاد  لیشهرها  بهداشت   تی، وضعیساختار 

م  یعموم و    ییتوانا  زان یو  ارائه    هایمعیشتخدمات  را  مختلف 
بر    وسازساخت و    ی، مهندسی معمار  عیصنا  یی عصر طال  .دهندمی

مبتننوظ  یهاتکنیک اساس   و  محور  داده  و    ی هور  اطالعات  بر 
خواهد    تالیجید  هایآوریفن تغوجودبااین.  افتیادامه    ریی، 

  یبستگ  وعیش  به طول عمر  نیهنوز قابل بحث است و ا  میپارادا
هستند   یموارد  ی منیا  ای، سالمت و  یپذیرانعطاف تمرکز بر  .  دارد

انتظار   ب  رودمی که  از .  کنند  دا یپ  یشتریتوسعه  علم داده    استفاده 
بر   یمبتن  سازیمدل  یرا برا  یدیجد  یکردها یرو  ادی ز  احتمالبه 

طراح  ی هاحلراهو    ییفضا  ریزیبرنامه ،  دیمواد جد  ی اطالعات، 
  راتییتغ  COVID-19  وعی ش  .دهدمی شکل    رچهکپای   یطراح
جد  یالگو پ  یدیبالقوه  الگوها  کندمی  شنهادیرا  احتماالً    یکه 

و   وسازساخت از هر دو بخش    ویژههب،  دهدمی   رییتوسعه ما را تغ
مرده    هایخیابان و    یشهرساز  س،ینکروپل  هینظر  .زیستمحیط

بر اساس   را   اییهمحله ما    لیو تحل  ه یمحقق تجز  یهایافته که 
 ، یرو   ادهیپ  تیقابل)  مسئلههر دو    یبرا  ویژهبه که    دهدمینشان  
خوب  یآلودگ عملکرد  نهضت  فیضع  ای)  ی هوا(  به  هوارد  دارند.   )

شهرهاب پ  ییروستا  یفضا  ق یتلفو    اغ    وند یپ  ای  یشهر  وندیو 
فضا  یشهر است.  روستا  یدر  داشته  اشاره  معموالً یی  شهر  باغ 

  یعنی،  شودمی  ریتفس  محیطیزیستمفهوم    کی  عنوانبه 
با    طوربه که    یمفهوم ترک  هامشغولیدلمتمرکز  مورد    بیدر 

زندگ  ییفضا مختلف  مسکن،    یاجتماع  یابعاد  به  )  صنعتمانند 
کشاورزیدیتول  هایفعالیت  یمعنا نهادها  ،ی(،    ی تجارت، 

نیز  هیلوکوربوزاست.    ونقلحمل  های زیرساختو    یشهردار  ،
بهداشت و اخالق خوب را    د یو مسکن با  یشهرسازمعتقد است  

و نظریات محققین زیادی هم که بحث و    هادیدگاه.  دنکن  جیترو
ادامه    اندشده بررسی   جد  هابحث در  همچنین  به  و  مربوطه  ول 

راه    تواندمی  ها آنکه ماحصل    اندپرداخته  1۹شهرسازی و کووید  
تغ همچن  یتیجمع  ،یصنعت   ،یفن  ،یمعمار  راتییحل    ن یو 
تارا  .باشد  یاجتماع لحاظ  فی خیز  شکل    -شهرها    ی کیزی، 

، یعموم  هایپارک،  یبهداشت  هایسیستم،  یشهر  شناسیبوم 
  گیرهمه  هایبیماری  به دنبال  -و مقررات مسکن    ابان یخ  یطراح
سا عموم  یهابحران   ریو  تغ  ی بهداشت  بارها  و  شکل    رییبارها 

  رییتغ  شدتبه داده است و نحوه سکونت و تعامل مردم در آنها را  
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همچنان    یو نبوغ انسان  یکیتکنولوژ  هاینوآوری. اگرچه  دهدیم
بدکندمی  جادیا  رییدر شکل و عملکرد شهرها تغ اما  است    یه ی، 

 ازجملهزمان ما،    هایچالش  ترینبزرگ از    ی به بر برخغل یکه برا
نابرابر تبعیگسترش  ن  ضی،  هوا،  و  آب  بحران  تغ  ازیو    ر ییبه 

ا  میپارادا هم   عات موضو  نیاست.  اقدامات    با  و  هستند  مرتبط 
برا شده  ا  یاتخاذ  بر  و    یایمزا  یدارا  گیریهمه  نیغلبه  متعدد 

بود  یمقطع بهبود  تنهانه ،  خواهد  جوامع    دشومی  یباعث  بلکه 
 . کندمی جادیا تریسالم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

پ  رد و  معمار  یناش  یامدها یچالش  در  کرونا  و    یاز 
  -یاقتصاد  مسائلهمچون  )   کالبدی  ریغ  هایجنبه  یشهرساز

مثل  )  کالبدیو    ی(تیریمد   ،ی آموزش  -یفرهنگ  ،یتماعاج
فضا  یرساختیز بررس   یی(و  متون  است   و  یدر  شده  و    استخراج 

است   شده  و  بسعی  برای  ازنگری  از    رفتبرون راهکارهایی 
متخصصان   شده  ارائه  نظریات  اساس  بر  اخیر  حوزه پاندمی 

 شهرسازی و معماری ارائه شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400، ی، مأخذ: نگارندهو معمار یکرونا در شهرساز  یامدهایاستخراج موضوع، چالش و پ. 5جدول 
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