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 ملخص

 

 بنية مدينة طهران المادية 

 

 استخوانبندی شهر تهران

 

لقد تم نشر هذا الكتاب بعد إكمال مشروع بحثي دعمه المجلس البلدي في طهران بغیة إعادة تنظیم مدينة طهران بحیث 

يمكن التحكم بالتطورات المستقبلیة لهذه المدينة. و قد استحوذ مركز المدينة التاريخي على الجزء األكبر من التدقیق و 

ل بأن أي خطة عمل لتنظیم البنى المتشابكة في المدينة يجب أن تنطلق من التفحص و ذلك الرتكاز البحث على فرضیة تقو

 مركزها. 

 

ترى المؤلفة أن البحث يفتقر للدعم النظري منذ البداية، كما تقدم لمحة عامة عن علم العمران مستشهدة بنظريات تعود لعدد 

ان تنوع المقاربات التي يمكن استخدامها لدراسة من الباحثین و تتناول هذه القضیة منذ ستینیات القرن العشرين بغیة تبی

 موضوع البنیة العمرانیة.

 

يستعرض العمل األبحاث التي تركزت بشكل خاص على مدينة طهران و تقدم معلومات شاملة تتناول توسع المدينة بدءا 

في ستینیات القرن العشرين و  بالعصر الصفوي فصاعدا. و تظهر النتائج أن البنیة المادية لمدينة طهران قد اكتمل تشكلها

يقدم وصفا لبنیة هذه المدينة  الكتابأن عملیات التطوير الالحقة قد أدت إلى نشوء بنى فرعیة مستقلة. و خالصة القول أن 

في الماضي و الحاضر، في حین أن المجلد األخیر يقدم رؤية مستقبلیة لها، حیث أنه يشیر إلى المنهجیات و المفاهیم العامة 

 تعلقة بإعادة تأهیل بنیتها و تنظیمها عبر ثالثة مستويات هي مستوى العاصمة و مستوى المناطق و مستوى األحیاء.الم



 

يتمیز هذا الكتاب عن الدراسات األخرى التي تعنى بذات الموضوع من خالل المنهجیة التي يستخدمها و التي تقوم على 

إلى قیاس استخداماتها الوظیفیة و شكلها و معالمها و شبكة النقل فیها. و  دراسة البنیة المادية لمدينة ما من خالل اللجوء

يقدم الكتاب أيضا الكثیر من الخرائط الغنیة بالمعلومات إلى جانب بعض المواد التوضیحیة عن مدينة طهران في أواخر 

 القرن العشرين، كما يتضمن أيضا تفاصیال عن مدن تاريخیة أخرى في إيران.
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