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  چکیده
هویت شهر شهر اسالمی مفهومی برای معرفی شهرهایی متاثر از فرهنگ و آموزه های دینی و ارزش های اسالمی است. 

حریم  از ت ، زیبایی و برخورداریدارای ویژگی های منحصر به فردی است که زمینه وحد کنون تا اسالمی از گذشته

مقدس را برای شهروندان یک جامعه متدین فراهم می کند . در شهر سازی بر اساس مدل شهر دینی و بخصوص اسالمی 

، عموماً نگاه ویژه ای به اصول اخالقی و مبانی اعتقادی می شود . زیرا هدف شهر سازی اسالمی فراهم اوردن بستری برای 

ست .کیفیت و همگونی سلسله مراتب شهری زمانی می تواند رفاه آسایش شهروندان مسلمان را تامین امنیت و عبادت ا

روش ه ب پژوهش فوق درنماید که شاخص های متعالی دین مبین اسالم برای انان در محیط جامعه قابل درك باشد .

هویت اصیل شهرسازی و  تداومتا به تحلیلی وبا بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد –توصیفی 

، بپردازد و در خراسان شمالی استان  مرکزیتواقع در بجنورددر شهر  ایرانی–سبک زندگی اسالمیتکته برمعماری با 

 ایرانی پیشنهاد نماید . –ادامه راهکارهایی را در این راستا به منظور کاهش آسیب پذیری شهری منطبق بر الگوی اسالمی

 

 د.بجنورایرانی، شهر  -سالمیا ، سبک زندگیشهرسازی اسالمی،هویت، شهر یدی:کل های واژه

 

  مقدمه -1
شهر و شهر نشینی از مفاهیم پر سابقه و دیرینه در ادبیات توسعه محسوب می شوند و نظریات مختلفی برای ارائه الگو 

، دارای صفات است. در این میان شهر اسالمیارائه شده  بومی جوامع،های کاربردی به منظور شهر سازی متناسب با مقتضیات 

. شرایط ی از حریم مقدس در ان اشاره نمود، وحدت و برخوردارژگی هایی است که میتوان به تعادل، زیبایی ، هماهنگیو وی

جریانی ، نهضت ایجاد شهر های اسالمی ویژه جامعه ایرانی با پشتوانه فرهنگ و تمدنی چندین هزار ساله می تواند در تلفیق با

. انسان شهر و رزش های دینی و اخالقی پدید اوردتازه و ارزشی در فضای معماری شهری و توسعه مدیریت شهری مبتنی بر ا

ی   خانه به تناسب ساختمان خانه»عنی . یشخصی و اعتقادات خود بنا می کند خانه خود را بر اساس خصوصیات و ویژگی های

بر این « . ، شهر و خانه هم طور دیگری ساخته می شوداین خانه درون تغییر کند ساختمانگاه ود شاخته می شود و هروج

اساس در یک رویکرد آسمانی، انسان مسلمان، خانه و شهر خویش را چنان بنا می کند که هم اسالمی باشد و هم بتواند 

یزیکی تحت قلمرو ان دین مشاهده کرد می توان آشکارا در ساختمان های ف مسلمان وار در ان زندگی کند . بازتاب هر دینی را

، آموزه های دینی و ارزش های اسالمی ی معرفی شهر هایی متاثر از فرهنگ. بدیت ترتیب اصطالح شهر اسالمی، مفهومی برا

است که شامل ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دین اسالم بر شهر ها و تبیین الگویی برای تمایز این شهر 

ها از سایر شهر های جهان می باشد. چنین شهری معطوف به اصول و مبانی و نوعی نگرش خاص نسبت به هستی، انسان و 

اخرت و خدا است. هر چند برخی صاحب نظران، مولفه های ریخت شناسی و شهر سازی اسالمی را شامل مواردی همچون 
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قه پیرامونی با ویژگی های اختصاصی و فضا های دینی معرفی ، شبکه خیابانی و منط، محالت مسکونیارگ مسجد جامع، سوق،

، اصولی را مطرح می کنند که این اصول بایستی درتمام شئون می رسد که آیات و روایات اسالمی اما چنین به نظر .می کنند

 .اخت شهر و محیط زندگی لحاظ گردندزندگی انسان و از جمله س

غم اینکه شهر های مسلمین در نقاط جهان و در شرایط اقلیمی متفاوت و ، سبب خواهد شد که علیراین لحاظ نمودن

. بنا به فرموده رهبر معظم انقالب در دیدار روح و هویت مشترك و واحدی باشند امکانات و مصالح گوناگون بنا می شوند، دارای

ی طراحی و ساخته د به گونه اساختمانهای شهری و روستایی کشور بای(:»50/12/1131مهندسان و محققان فنی و صنعتی )

. زیبایی یکی بومی و اسالمی در انها لحاظ شود ، صرفه جویی و رعایت شاخص هایشوند که استحکام، زیبایی، تناسب با محیط

از لوازم زندگی انسان است ؛ زندگی را آسان و شیرین می کند و محیط را قابل تحمل می کند . اینکه انسان وارد خیابان شود و 

، به در این پژوهش« قابل او جلوه کنندبناها با انحنا و شکل های مناسب و ترکیب های زیبا و چشم نواز و دلنواز در مهمه 

ایرانی مورد بررسی قرار  –جهت دارا بودن شاخص های مذهبی به عنوان محدوده مطالعاتی از لحاظ سبک زندگی اسالمی 

 ایرانی اشاره خواهد شد.–الگوی اسالمی  با تکیه برهر سازی ت و به جنبه های هویت اصیل معماری و شسگرفته ا

 

 روش تحقیق -2
ترتیب که  نتحلیل و مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. بدی –این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی 

ته شده و پس از مطالعه و فیش در گرد اوری و تدوین اطالعات و داده ها از کتاب های مختلف و مقاالت تخصصی بهره گرف

 برداری به تحلیل اطالعات پرداخته شده است .
 

 هویت -1
بیان گر –همچون شخصیت یا کیفیت -هویت به معنای تشخیص،هستی و وجود وآنچه موجب شناسایی شخص باشد

عیار هاییفخوب یا ویژگی های هر فرد یا پدیده ای می باشد.هویت ِشخصیت و یا کیفیت هرچیز می تواند در سنجش با م

بد ِارزیابی شود.بی هویت ،بی شخصیت و یا بی کیفیت خواندن افراد یا پدیده ها اشتباه رایجی است که به جای بد هویت ،بد 

شخصیت ویا بد کیفیت به کار می رود. هویت وابسته الجرم هر چیزی است که وجود دارد.هویت پدیده ها در نظام های 

–همچون جامعه سنتی  ،عه ای با معیار های پایدار ارزشیدر جام تفاوت سنجیده می شود؛مختلف فکری با محک هایی م

محک های نا متعین  ،چون جامعه مدرن مدنی و در جامعه ای با معیار های ارزشی ناپایدار فهم ،محک هایی متعین ،مکتبی

هویت هر "ز نحوه خاص وجود او میداند:مالك ارزیابی هویت قرار می گیرند. صدرالمتالهین هویت هر موجودی را عبارت ا

در انسان هویت واحده است که متشان به شئون مختلف می شود. افراد انسانی را   موجودی عبارت از نحوه خاصوجود اوست،

مشخصاتی هست که به وابسته آن ها هریک از دیگری متمایزند و تا آخر عمر وحدت شخصیت در آنها باقی است و به آن 

هویت جلوه می دهد  -یابی-آنچه اثری را در یک نگاه عموم با . بنابراین هر فردی ،هربنایی دارای هویتی است."هویت گویند

ویت آن در راستای هویت ،تعلق یا عدم تعلق آن به هویتی جمعی و پایدار است. در این نگاه اثر با هویت اثری است که ه

یک  و اثری است که هویت آن درتعارض با هویت جمعی باشد، یک بنای تاریخی در یک بافت تاریخهمچون ی جمعی باشد.

شخصیت و  یک اثر می تواند تبلور یک جمعی )سرزمینی،مذهبی،نژادی...(و یا صرفا به بیان .بنای مدرن در یک بافت تاریخی

 (.1131مستقل از هنجارهای جمعی بپردازد)حجت، ،هویت طراح و سازنده خود

 

 یایران–سبک زندگی اسالمی  -1
، نکات مهمی را در خصوص سبک ار با جوانان استان خراسان شمالی، در دید1131رهبر معظم انقالب در مهر ماه سال 

، وله در پیشرفت کشور بیان فرمودند. از دیدگاه ایشان، سبک زندگی، بخش نرم افزاریایرانی و جایگاه این مق–زندگی اسالمی 

، اختراع، صنعت، سیاست، اقتدار سیاسی و نظامی ، که بخش ابزاری )علمن سبب می شود تمدن است و عدم پیشرفت در آ
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زندگی  ، سبکجامعه را به رستگاری رهنمون سازد. در حقیقت، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ( به تنهایی نتواند اعتبار بین المللی

می  "تمدن نوین اسالمی  "خش از . برای ساخت این به یک لنگر گاه اصلی اعتقاد است، ایمان بمنطبق بر جهان بینی اسالم

طراحی کرد  "جهانی سازی به سبک غربی  "بایست به شدت از تقلید پرهیز کرد و راهکارهای همه جانبه در مقابله با 

(bultannews.com). 
 

 شهر اسالمی -0
اقتصادی کشورهای اسالمی با . آغاز استعمار، پیوند استهر اسالمی، عمدتأ مربوط به قبل از آغاز دوره استعمارادبیات ش      

 غربی که گاه تضمین کننده تداوم روابط فرهنگ فشارهای کشورهای غربی برای هماهنگ سازی جامعه اسالمی با و بازار جهانی

 اسالمی شرق شهرهای دگرگونی تحلیل دقیق تر و تجزیه .است بوده سنتی اسالمی شهرهای استعماری با آنها بود، پایان حیات

 آن سنتی ویژگیهای با اسالمی شهرشرقی اصوالً سو، این به نوزدهم سده از که می سازد زمانی، روشن-مکانی چارچوب در

 به هند، قاره شبه در و آسیای مرکزی خاورمیانه، آفریقا، شمال در زیرا .است داشته وجود بسیار مشروط طور به فقط شاید

 شرق شهر بومی پیکر فرهنگ و در ژرفی های سازی دگرگون گلیسی،ان و روسی امپریالیزم فرانسوی، و استعمار تسلط همراه

 با دوگانگی (. این1131 اهلرز،( است گشته آغاز زمان این از مدرن و سنتی دوگانگی شهر سیاست .است داده روی اسالمی

 قدیمی ساخته شهر وارهایدی از بیرون در غالباً اروپایی شهر آمد. وجود اسالمی به و قدیمی شهر به نشین اروپایی شهر افزودن

 شهر در سیاسی و دولتی نقش و یافت کاهش سرعت به شهر قدیمی اقتصادی و اجتماعی اهمیت مدت کوتاه در .شد می

 شد منجر جدید شهر در اسکان و قدیمی شدن شهر خالی به وضعیت این گرفت. جای نشین اروپایی بخش

شهر سازی است که به مدد تقویت پایه های فکری می تواند آینده ای شهر اسالمی از مفاهیم بدیع در (. 1110:130شکویی،(

ارائه می شود ، شناسایی « شهر و شهر سازی اسالمی »روشن را در کشور رقم بزند . با توجه به تفاسیر متفاوتی که در مورد 

از یک ضرورت و نیاز برخاسته "شهر اسالمی "یکی از ضروریات اولیه است. عنوان « شهر اسالمی »ویژگی ها و صفات 

استراتژیک است. ساختن شهر ها، نحوه اداره ان و تعامل انسانها با یکدیگر در منظر اسالم یک مجموعه واحد ، پویا ، هماهنگ و 

معناداری است که غایت ان رشد و تعالی انسان و پیدایش زیستگاهی است بر اساس فطرت و در خدمت شکوفایی انسانها . شهر 

ت که چنانچه از یک الگو و روش واحد و سالم در حرکت روبه رشد خود تبعیت نکند ، ناهمگونی و سای ا ، موجود زنده

ناسازگاری و گسست عناصر تشکیل دهنده ان و نیز ارتباطات متکثر انسانها ، آرامش و بهداشت روانی را مختل و صحنه اجتماع 

قش های مختلف اجتماعی را کند و متزلزل می سازد . ویژگیهای شهر را محلی برای تنازع و آشفتگی قرار داده و کارکردها و ن

اسالمی ، همان ویژگی هایی است که عقالًء و اندیشمندان برای یک شهر آرمانی متصور هستند . اندیشه شهر اسالمی، اندیشه 

شهروندان و حقوق مردم و جدیدی نیست و پیامبر اکرم )ص( بسیاری از ان قسمت از مباحث شهر اسالمی که مربوط به اخالق 

تکالیف انها می باشد را بر اساس آیات قران کریم و اهداف اسالم عزیز بیان کرده و بخش زیادی از ان را در فرصت اندك 

حکومت خود اجرا نمود . بی شک اگر اندیشمندان و بزرگانی چون ارسطو ، ابو نصر فارابی ، خواجه نصیر الدین طوسی ، خواجه 

بن خلدون و غیره در اثار و افکار خود ، اتوپیا یا مدینه فاضله را جستجو کرده و مطمح نظر قرار داده اند . بخشی از نظام الملک ا

ان ناظر به ظرفیت وجودی ان در اعتقادات اسالمی و بخشی دیگر گمشده ای بوده است که هر زمان و هر مکانی انسانها به 

می سخت به میان امده است صرفا یک ایده پردازی و ارمانی دست نیافتنی و یا دنبال ان بوده اند . اگر از تحقق شهر اسال

برداشتی جامد و غیر واقعی از اسالم نیست . شهر اسالمی شهری نیست که قطب نمادهای مذهبی در ان رخ بنماید و 

اسالمی به دنبال انتظام و دستاوردهای بشر به ویژه در بخش صنعت به حاشیه رانده شود و به سنت صرف بازگشت شود . شهر 

تعادل بین مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و ایجاد توازن و هماهنگی در عموم ساختارها ، رفتارها، و کنش ها و 

واکنش های افراد و سامانه های شهری است تا در سایه تعالیم آسمانی ، آرامش و آسایش توام با تسخیر طبیعت و شکوفاترین 

در زیستگاهی آباد و خدا محور تربیت نماید . اسالم دکترین زندگی و آزادگی است و جامعه سازی و تمدن  شهروندان را

پردازش در ذیل اموزه های دینی ، رسالت سترگی است که دست کم چندین دهه کار مستمر نظری و عملی می طلبد و دراین 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 1 

نهادهای علمی و فرهنگی در کلیه علوم و فنون و صنایع و میان مهندسی شهر اسالمی جز به تعاون همه متفکران مسلمان و 

تنظیم و تصویب مصوبات قانونی و عزم دولت ها در اجرای انها به ثمر نخواهد نشست . از بین همه فضایل برای شهر اسالمی اما 

حشرت مشحون  کدام فضیلت باالتر از زمینه ساز جهت ظهور حضرت ولی عصر ، حجت حق )عج( است که به راستی غایت آن

ساختن زمین از عدل و داد است و یاران و یاوران ان همام با تجمیع توانایی و دانایی خود در تحقق شهر های اسالمی بیشترین 

نقش و تاثیر را در فراهم نمودن شرایط ظهور دارند.مفاهیم دینی را نه فقط با وعظ و خطابه ، بلکه با ارائه ی بیشترین خدمت 

ایرانی ، در جان انان نهادینه می سازد  –مان و تامین مطالبات مردم و عملیاتی نمودن الگوی توسعه اسالمی به شهروندان مسل

(icc.khuisf.ac.ir) .جدید شهرسازی مضالت و ها به نابسامانی واکنش در مختلفی های نظریه و انتقادها اخیر، های سال در 

 قاهره شهر بررسی در علی ابراهیم لیال خانم توسط که اسالمی ازیشهرس جدید نظریه .است شده مطرح اسالمی شهرهای در

 معتقد داده، قرار مورد نقد شهرها، باغ جنبش مدرنیسم، گرایی، فرهنگ قبیل از را شهرسازی جدید های نظریه تمام شد، ارائه

 و آیات قرآن اساس بر دجدی تئوری این .اند نپرداخته شهرسازی در است که هیچ کدام از این نظریه ها به نقش  مذهب

 احادیث و دهند می شکل را نظریه کلی قواعد قرآن ابراهیم، آیات نظر به .«.است شده گذاری پایه(ص)پیامبر احادیث

 باید هرحال به کلی قواعد این .میکنند تعیین را شهر مسلمانان اجتماعی و فرهنگی های ارزش یعنی اساسی اصول (ص)پیامبر

 به روابط این که چرا برد؛ می نام نمونه همسایگی از روابط احادیث به توجه با ابراهیم، رو، این از .دندگر پیاده مادی در فرم

 (نفری 1155 ) خانواری 115جماعت یک او، نظر به .پردازد می آن مناسب تراکم و مسافت و شهر بنیاد آل ایده تعیین اندازه

می  جای مسکونی واحد این مرکز در مسجد .گردد همبستگی و همسایگی روابط تحکیم موجب هماهنگ به طور تواند می

 اجتماعی واحدهای گیری مکان شکل نیز قصبه و شود می دهی سازمان نقل و حمل خطی یک محور آن اطراف و گیرد

 می بست صورت بن به حرا یک دارای یک هر و یافته برای مسکونی واحد به چند قصبه هر .است اداری و فرهنگی

 (.1130:121ربانی، «)باشد...

در نهایت شهر اسالمی شهری است که در ان مظاهر تمدن اسالمی نمود دارد و دارای هویت خاص فضایی ، فرهنگی و تاریخی 

است و نوعی ارتباط ذاتی ، کلی و ساختاری بین هر یک از این عناصر و فضای مصنون شهری و مناسبات فردی و اجتماعی 

شهر اسالمی با ویژگی های فوق در ابعاد فیزیکی و طرح و مصارف ، از نوعی منطق  (1133سی ، مشاهده می گردد )برقی و تقد

اقتصادی ،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تبعیت داشته که این امر می تواند تجربه های اموزنده ای را برای روش های طراحی و 

 .(1132برنامه ریزی مدرن به شمار آید )سعود ، 

 

 ایرانی –اسالمی ویژگی های شهر  -1
جامعه ایرانی با پشتوانه هزاران سال فرهنگ و تمدن و مزیت های رقابتی متعدد در هرصه های متنوع و همچننی ظرفیت       

دارای ویژگی های رفتاری و فرهنگی برجسته ای است که در هنگام طراحی و اجرای  ،های بالقوه مستعد در حوزه های مختلف 

نمی توان از این مولفه ها غافل شد . شهر اسالمی عالوه بر موقعیت طبیعی و ویژگی های ریخت طرح های مدیریت شهری 

شناسی ، بازتاب دهنده ساختاری اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی عام جامعه جدید التاسیس می باشد و به طور کلی 

 این عوامل به شرح زیر است :

ه شهر اسالمی همانا سازگاری یا تطابق طرح و شکل ساختمانی شهر با نخستین اصل بازگو کنند قوانین طبیعی : -

شرایط اعم از موقعیت توپوگرافی و شرایط آب و هوایی بوده است . استفاده مفاهیمی چون حیاط خلوت ، تراس ، 

 خیابان های پوشیده باریک و باغ ها ، بیانگر این شرایط و موارد بوده اند . 

اعمال و باورهای مذهبی کانون یا هسته اصلی زندگی فرهنگی مردم مسلمان را تشکیل  باورهای فرهنگی و مذهبی: -

می داده است . از این رو باورهای مذهبی تفکیک کننده زندگی خصوصی وعمومی به نظام مکانی میان مصارف و 

نده فلمرو مناطق نظم می بخشیده است . در نتیجه طرح شهری شامل خیابانهای باریک و بن بست های جدا کن
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خصوصی و عمومی از یکدیگر بوده و این در حالی است که مصرف زمین بر تفکیک یا جدایی زن از مرد تاکید داشته 

 است . در نتیجه هر گونه فعالیت اقتصادی در مناطق عمومی خیابانهای اصلی متمرکز بوده است .

ل شده که ارتفاع دیوار را باالتر از ارتفاع یاصل حریم شخصی به قانون تبد اصول طراحی منشعب از قانون شریعت : -

فرد شتر سوار تعیین کرده است .این موارد و قوانین مربوط به حقوق مالکیت برای مثال ، از جمله عوامل تعیین 

 کننده شکل یا فرمهای شهر اسالمی بوده است .

ل اجتماعی نیرومند مسی و تعاعوامل چون ساختارهای خانواده گسترده ، حریم شخصی ، تفکیک جن اصل اجتماعی: -

 (1132به وضوح در شکل ساختمانی متراکم منازل حیاط دار متجلی و متبلور بوده است)سعود ، 

نوع باورها و ارزشهای حاکم بر تعامالت کنشی مسلمین ، چیدمان شهری را شکل می دهد و بر اساس آن حتی در فضاهای 

باورها نیز می تواند بر چیدمان کالبدی شهر موثر باشند . با توجه به سرعت تغییر  کالبدی شهر تاثیر گذار است . از منظر دیگر ،

چند »و تحول در زندگی امروزه بشر و با نگاهی به آینده و توجه به نیازهای انسانی در زمینه خلق فضا و طراحی ان توجه به 

ی زیستن انسان سه مقوله سازه ، معماری و امری اجتناب ناپذیر می گردد . لذا در طراحی فضایی برا منظوره نمودن ،

روانشناسی فضا مبتنی بر اصول ارزشمند اسالمی میتواند ذی نقش گردد تا فضا قابلیت داشته و فراسونگر باشد تا به همه ابعاد 

 انسانیت انسان نیز پاسخ دهد .

 

 ایرانی –ابعاد شهر اسالمی  -3
چهار بعد و جنبه اصلی است که عبارتند از : سخت افزار ، نرم افزار، فرد  ایرانی مانند هر شهر دیگر دارای –شهر اسالمی 

ایرانی به جنبه های مشهود و ملموس شهر مربوط می شود که در اصالح به انها  –افزار و روح افزار. بعد نخست از شهر اسالمی 

یزات ، گسترده و اندازه شهررا شامل می بعد سخت افزای اطالق می شود و عناصری چون بناها و ساختمانها ، تاسیسات و تجه

شود . از سوی دیگر ، برخی از ویژگی ها و عناصر غیر مشهود و ناملموس شهر را که اغلب بر مفهوم مدیریت شهری ، متمرکز 

 هستند می توان در قالب بعد نرم افزار شهر بررسی نمود . همچنین شرایط و خصایص عوامل انسانی فعال در شهر را در قالب

ایرانی را در پوشش بعد چهارم با عنوان  –اجتماعی حاکم بر فضای شهر اسالمی  –بعد سوم با عنوان فرد افزار و عوامل فرهنگی 

 روح افزار شهر ، می توان معرفی نمود . در این مجال هر یک از ابعاد اشاره شده به صورت زیر تبیین می شود :

سازی ، اصل جهت یابی ، اصل تمرکز ، اصل تعادل ، اصل توسعه فضاهای بعد سخت افزاری برابر است با : اصل نماد  -1

 عمومی ، اصل احترام به مقدسات.

بعد نرم افزاری برابر است با : اصل رفاه ، اصل نظم ، اصل عسر و حرج ، اصل اعتدال در مصرف ، اصل احترام مالکیت  -2

 و اصل وفای به عهد .

اصل کرامت انسان ، اصل سلطه ناپذیری مسلمانان از کافران ،  ،مداری حکیمان بعد نرم افزاری برابر است با : اصل زما -1

 اصل تساوی و برابری احاد جامعه ، اصل سکونت پرهیزگاران و دانشمندان و اصل ممنوعیت زیان رساندن به دیگران 

ممنوعیت اعانت بر  بعد روح افزاری برابراست با : اصل هدفمندی ، اصل عدالت ، اصل امنیت ، اصل اضطرار ، اصل -1

 بدی ها و اصل عدم فساد .

ایرانی و به کار گیری اصول ان در ساخت و سازهای شهری  –امروزه بیش از هر زمانی نیازمند اموزه های معماری اسالمی 

 (1131هستیم و باید بدانیم مراجعه به معماری ایران و شناخت گذشته بازگشت به گذشته نیست )کارگر و پاك نژاد ، 

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه -3
 01دقیقه عرض شمال و نصف النهارهای  10درجه و  13دقیقه تا 12 درجه و11استان خراسان شمالی در بین مدارهای       

دقیقه طول شرقی در شمال شرقی کشور واقع شده است. این استان از سمت شمال به  1درجه و 03دقیقه تا 12درجه و 

نوب و مشرق با استان خراسان رضوی و از مغرب با استان های گلستان و سمنان محدود می شود. جمهوری ترکمنستان ،از ج
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درصد از کل مساحت کشور را در بر می گیرد)وزارت آموزش و پرورش 3/1کیلومتر مربع است که 23111وسعت این استان 

،11:1130.) 

ورد در شمال شرقی استان خراسان شمالی قرار دارد که با شهرستان شیروان از شرق ،شهرستان مانه و سملقان شهرستان بجن

کیلو متر مرز 253از غرب ،شهرستان اسفراین از جنوب ،شهرستان جاجرم از جنوب غربی و با کشور ترکمنستان از شمال حدود 

درصد و از لحاظ جمعیت 22ست .این شهرستان از لحاظ وسعت کیلومتر مربع ا1011مشترك دارد. شهرستان بجنورد داری 

درصد کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده است .بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این شهرستان دارای سه نقطه 15

ر ( .شه20:1135آبادی در حال سکنه دارد )سالنامه آماری خراسان شمالی ،225شهری )بجنورد ،راز و حصار گرمخان (و

شهر  بجنورد به عنوان شهر مورد مطالعه که در این شهرستان واقع است و به عنوان مرکز استان خراسان شمالی می باشد.

متر می 1535عرض جغرافیایی قرار دارد و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا 13و23ْدقیقه و 25َدرجه و 03بجنورد در 

کیلو متر و عرض تقریبی 11طول تقریبی آن حدود  دهد. را پوشش می هکتار1035مساحتی بالغ  و (.32:1133باشد)بختیاری،

کیلو متر است .شهر بجنورد واقع در دشت بجنورد که به عنوان وسیع ترین محدوده مسطح حوضه آبریز در 0/3آن حدود 

قرار گرفته است  متر1155متر تا 355شیروان می باشد. که در بین تراز های ارتفاعی  -شمال شرقی ایران بعد از دشت مشهد

میلیمتر و بدلیل مناسب بودن آب و 235.منطقه مورد مطالعه بدلیل مرکزیت سیاسی استان خراسان شمالی با بارندگی ساالنه 

 (. 1:1131هوا باعث گسترش و رونق زندگی شهری گشته است)سیدی زاده و دیگران،

 

 
 عکس هوایی شهر :1شکل 

 

 :تاریخی-اکن مذهبیام -3-1

 : سیدعباسامامزاده  -1

خطه  نیا یها امامزاده نیو پر زائرتر نیاز مشهورتر یکیدر شهر بجنورد،  بن جعفر یفرزند موس دعباسیامامزاده سلطان س

به خراسان آمده و در  نهیاز مد عباس یکه در دوران حکومت بند واقع شده جنوب شهر بجنور یدر دامنه تپه ماهورها .است

 یورود کیاست که در وسط هر ضلع آن  یچهارگوش یحرم، بنا یاست. هسته مرکز افتهیوفات  یقمر یاخر سده دوم هجراو

شده است. بر  جادیبنا ا یها دو برج در گوشه ،یشرق وانیا یساز و دو شبستان است. در دو سو  تازه وانیدو ا یقرار دارد. بنا دارا

« ال اله اال اهلل» یبایو نقش ز یا روزهیف یها یاز کاش زیشده و گنبد ن جادینما مانند ا طاقمکرر  یها گردن بنا، طرح ایساقه  یرو

. به طور شود یم دهید یقرآن یها هیمعرق شامل آ یاز کاش یا بهیکت یاصل وانیا یشده است. در نما دهیپوش یالجورد گبه رن

مردم  ارتگاهیمعروف است و ز« زاده معصوم»مزاده در محل به نام اما نیبرخوردار است. ا یمطلوب ییبایبنا از تناسب و ز نیا یکل

 یهجر 1221و در سال  رانیمقبره در حمله مغول و نی. اباشد یشهرستان بجنورد م یشهر بجنورد و محل دفن اموات و شهدا

 شد. یبه طور کامل بازساز یدیخورش 1110و در سال  دیشاه قاجار مرمت گرد یتوسط فتحعل یقمر
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 سیدعباسامامزاده  :2شکل 

 (www.Atraknews.com)مآخذ:

 

 :اسماعیلامامزاده  -2

بجنورد واقع  "باباامان" یالقییبجنورد در مجاورت گردشگاه  یشمال شرق یلومتریک 15بن کاظم در  یفرزند موس

ران و گردشگران زائ یاصل ریو درمس یشمال یها مشهد به استان یمقبره که در مجاورت جاده اصل نیشده است. ا

 واقع شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اسماعیل: امامزاده 1شکل 
 (www.Atraknews.com)مآخذ:

 

 :محمدرضا لنگرامامزاده  -1

شهرستان بجنورد است که احتماالً  یخیتار -یمذهب یادمانهایاز  یکیلنگر  یروستا یلومتریک 1امامزاده محمد رضا در  یبنا

 نای. است کرده هـ .ذکر می 331بنا که اکنون مفقود شده تاریخ ساخت مقبره را  ۀیبدر دوره تیموری ساخته شده است. کت

متر  3دوره قاجار کامالً تجدید شده است. بنا از کف تا باالی گنبد دوپوش حدود  درشده و نمای خارجی آن  ریبقعه بارها تعم

 .است یافته پوشش رنگ ایفیروزه  های اشیخارجی گنبد با ک پوستۀ تمام و هالچکی  ها، ارتفاع دارد. پیشانی ایوان
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 محمد رضا لنگر: امامزاده 1شکل 
 (www.Atraknews.com)مآخذ:

 

 شهری بافت ساختار -3-2

 بر اساس اسناد و مشاهده شواهد تاریخی ساختار شهری بجنورد را می توان به سه دوره تقسیم نمود:

 

 دوره صفویه : -1

ی که با ظهور صفویه مصادف شد ،در این زمان شاه عباس تهاجم اقوام و حمالت ازبک را به شمال با آغاز قرن دهم هجر

خراسان پایان داد ،آرامش از دست رفته دوباره این منطقه با اسکان ایل کرمانج از غرب ایران به خراسان بازگشت . در این دوره 

که   اتوانی راه خشکی را در پی داشت . بدین ترتیب جاده ابریشمآغاز تحول در حمل و نقل روی داد که رونق راه دریایی و ن

شاخه اصلی آن از جنوب بجنورد می گذشت رونق قدیمی خود را از دست داد. در این شهر بجنورد به علت غارت از شهرهای 

ه غرب )مشهد(،دروازه کوجک آن دوران به صورت یک شهر نظامی در آمد که دارای چهار دروازه بود. نام این دروازه ها درواز

شرق )گرگان(،دروازه جنوب )دروازه قبله (و دروازه شمال بوده است. بنابراین این شهر دارای برج ،بارو، خندق، ارگ، چهاردروازه 

و دو مسیر متقاطع عناصر اصلی این شهر را تشکیل می داده اند ،که می توان یک شهر کنترل شده دانست که خارج از آن 

 (. 103:1131م حومه ی شهر وجود نداشت) بهاروندواسکندری، مفهومی به نا

 

 
 ه.ق1230-: نقشه شهر بجنورد با استفاده از تقسیم ترسیم مک گریو2شکل 

 )مآخذ:کتاب شرح سفری به ایالت خراسان(
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 : دوره قاجاریه  -2

مانج و در سایه امنیت باالئی که در شمال خراسان توسط آنان در زمان قاجار شهر بجنورد با توجه به نقش مهم ایل کر

ایجاد شده بود.و به دلیل درایت و لیاقت در دفع ترکمن ها توانستند قلمرو خود را تا حوالی گرگان و اسفراین و قسمتی از 

ار و مصادف با بروز فتنه سبزوار و قوچان دهند، که این امر موجب توجه پادشاهان قاجار قرار گرفت. در زمان محمد شاه قاج

ساالر)ساالر حاکم خراسان بود که علیه حکومت مرکزی شورش کرد(تخریب وسیعی در ساختار شهر صورت گرفت که موجب 

تخریب ارگ حکومتی شد. در دوره فتعلی شاه با اقتدار سرداران ایل شادلو شهر بجنورد، به صورت شهری مهاجر پذیر و با 

ار در آمد. همزمان با حکومت یارمحمد خان )سردار مفخم (اقوام مهاجر در حومه شهر سکنی گزیدند. ضریب امنیت باال بر خورد

برج و بارو اهمیت خود را از دست داد و با روند گسترش باغ های بزرگان کرد در اطراف و حومه شهر نیز کالبد شهر را به کلی 

اغهای ساختند که نشان از خوش نشین های شهر بجنورد دگرگون ساخت. شهر بجنورد به دلیل موقعیت اقلیمی مناسب ب

 .(1103-1125هستند) ازغندی ،تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران،

 

 
 : نقشه شهر بجنورد در دوره قاجار1شکل 

 (مهندسین مشاور پارت–مآخذ : طرح جامعه شهر بجنورد ) 

 

 دوره پهلوی:-1

اجرای سیاست های خاص دوره رضاشاه ایجاد چند خیابان جدید و تعرض بازار و ایجاد فضاهای عمومی با در این دوره با 

کالبد شطرنجی شهر شکی جدید گرفت و تجدد گرائی را هدف قرار داده و موج نوگرائی در سطوح مختلف جامعه شهر بجنورد 

در دهه چهل ،با سرعت بیش از توان تحمل کالبدی شهر به  را آغاز و استفاده از تکنولوژی متداول شد. تحوالت شهری بجنورد

وقوع پیوست از آن جمله حجوم روستائیان مهاجر که با پدیده حاشیه نشینی و رشد روستاهای مجاور همراه بود. در شرایط 

ار دارد. حدود کنونی شهر بجنورد را می توان شهری با ساختار چند هسته ای دانست که مرکز اولیه آن در محدوده قدیمی قر

محالت قدیمی شهر نامشخص است و نمی توان مرز محالت را به درستی مشخص کرد و محالت قدیمی جای خود را به 

محالت جدید با ویژگی متفاوت از محالت قدیم داده اند.بافت شهر به دلیل اقلیم موجود در این منطقه دارای بافتی فشرده برای 

بین ساختمانها و برای مقابله با سرمای سنگین این شهر می باشد) کیانی، موسسه  کاهش وجود توده های هوای سرد در

 (. 1131مطالعات تاریخ معاصر ایران
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 1111نقشه بجنورد در سال  :1شکل

 (بجنورد مآخذ: طرح جامع)

 

 ایرانی –مولفه های تاثیر گذار شهر سازی و معماری منطبق بر هویت اسالمی  -3
 مولفه های موثر غیر کالبدی -3-1

برای تحقیق هویت بخشی به سیما و منظر شهر ها و روستاها الزم است مولفه های موثر در این امر را مورد شناسایی قرار 

ت داده و پس از شناخت موانعی که در همگرایی این مولفه ها برای نیل به سیما و منظر شهری و روستایی مطلوب موثرند نسب

 به رفع این موانع اقدام کنیم . به همین منظور می توان به موارد زیر توجه کرد:

را است و بین صاحب نظران ،متخصصان ، آمبانی نظری با بنیادهای اندیشه مرتبط با موضوع هم اکنون دچار تشتت -1

بب نخستین گام در این زمینه تدوین حرفه مندان ، مسئوالن و دانشگاهیان در این زمینه وفاق ایجاد شده است . به همین س

 منشورهای متناسب از طریق انجام پژوهش های بنیادی است .

موزش عالی ، امکان آموزشی نا مناسب در دانشگاه ها و مراکز آرایه مفاد درسی و به کارگیری روش های آبه دلیل -2

 متناسب و مورد نیاز وجود ندارد . نپرورش متخصصا

عام و درك کافی از انسجام کالبدی شهر ها و روستاها و مفهوم مطلوب فضایی بین افراد مختلف به دلیل عدم اموزش -1

 اجتماع شهری و روستایی وجود ندارد .

نگرش سوداگرانه به شهر ، زمین و بناهای مختلف عمومی موجب غفلت از ارزش ها و ویژگی های موجود در بخش های -1

 نها به ساخت و سازهای جدید شده است .آعدم دسترسی  فرهنگی و تاریخی شهر ها و روستاها و

عدم به کارگیری تخصص های مورد نیاز در جایگاه مناسب و تداخل عملکرد تخصص ها موجب زیان های جبران -0

 ناپذیری در سیما و کالبد شهر ها شده است .

ی و تعلق خاطر به شهر می شود مهاجرت های مداوم درون شهری و برون شهری موجب عدم امکان ایجاد خاطره جمع-1

 و احساس عدم تداوم استقرار درکی محله موجب عدم توجه به سیما و منظر شهر از سوی شهر وندان می شود .

عدم توجه به ویژگی های فرهنگی ، تاریخی و بستر طبیعی در توسعه شهر ها عالوه برتاثیر نامطلوب بر محیط طبیعی -3

 در واحد های مسکونی و بناهای عمومی و شهروندان می شود  موجب عدم احساس آسایش و آرامش

گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی ،عدم آمایش مناسب جمعیت در پهنه کشور موجب متروك شدن شهر ها و روستاها -3

ر در برخی نقاط و تراکم تحمیلی در برخی شهر های دیگر شده و پدیده های حاشیه نشینی را پدید اورده است که عالوه ب

اینکه باعث تخریب سیما و منظر عمومی شهر می شود بلکه توجه به لزوم ارتقای کیفیت شهری را تحت الشعاع تبعات مختلف 

ت . با در نظر گرفتن تمام این دالیل اصالح شرایط یاد شده را باید از پیش شرط سسیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ان کرده ا

 قلمداد کنیم .  های الزم برای اصالح سیما و منظر شهری

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 11 

  مولفه های کالبدی -3-2

توجه به این واقعیت که نخست شهر آیینه فرهنگ عمومی است و دوم اینکه فضاهای شهری و شهروندان دارای تاثیر و 

ار تاثر متقابل با یکدیگر هستند ، لزوم اصالح کالبدی سیما و منظر شهری را بر ما معلوم می کند . که مهمترین انها به این قر

 است :

یکی از مهمترین عوامل تغییر و آشفتگی در سیما و منظر شهری مسایل ناشی از احداث بناهای  بناهای بلند مرتبه :-1

دانه شهری عالوه بر زیربلند مرتبه بدون توجه به آداب و پیش نیازهای ان است. احداث بناهای بلند مرتبه در محل بناهای 

ی پیرامون موجب اشراف و سایه اندازی بر واحدهای مجاور نیز است . عالوه بر این به دلیل ایجاد ناهماهنگی با بافت و بناها

فناوری ساخت بر معماری ، این بناها اغلب دارای مطلوبیت فضایی چندانی نبوده و در عین حال به دلیل ابعاد و اندازه اینگونه 

احداث بناهای بلند مرتبه نیازمند تامین زیر ساخت ها و  بناها اغلب به نشانه های شهری تبدیل می شوند . عالوه بر این

است که در حال حاضر مورد توجه قرار نمی  ثیتاسیسات زیر بنایی و همچنین پیش بینی فضاهای باز متناسب با احجام احدا

 گیرد .

لفه های قابل توجه رنگ و جنس مصالح موجود در نماها و جداره ها شهری و روستایی از دیگر مو ،هماهنگی میان فرم -2

در ساماندهی به سیما و منظر شهری در کنار ایجاد هماهنگی بین نماها و جداره های شهری است . در حال حاضر به دلیل 

عدم توجه به هندسه نما، عدم وجود راهنماهای طراحی شهری ، ضوابط و مقررات مورد نیاز ، نمای هر یک از بناها بدون توجه 

 طراحی و اجرا می شود . در چنین شرایطی روح وحدت در بین این اجزا ایجاد نمی شود . به نمای سایر ابنیه 

عدم هماهنگی بین ارتفاع بناها و ایجاد خط آسمان های نامطلوب در شهر از دیگر عوامل مهم کالبدی در زمینه عدم -1

 دل سیمای شهری می شود .تحقق سیما و منظر شهری مطلوب بود و موجب ایجاد الودگی بصری و بر هم زدن تعا

م ساماندهی به فضاهای شهری ؛ یکی دیگر از عوامل ناهماهنگی در سیما و منظر شهری عدم ساماندهی به فضاهای دع-1

شهری برای تعمیق تعامل های اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنی و همچنین عدم ایجاد انسجام کالبدی در این فضاها 

 است .

ر بخش های تاریخی در توسعه شهری ؛ توجه به این واقعیت که ساختار بشخ های تاریخی شهر ها عدم تبعیت از ساختا-0

متاثر از فرهنگ شهر وندی ساکنین ان است ، میتواند منتج به ان شود که برای حفظ و به روز اوری هویت شهر ها به توسعه 

 .(shasa.ir)فاهیم شهر تاریخی اقدام کنیمشهری منبعث از ساختار شهری دوره تاریخی اقدام و برای بازآفرینی م

 

 گیرینتیجه -15
 یک که قابلیتی در بلکه ها فرم و اشکال به کاربردن در تنها نه را شهری نماهای سازندگان خالقیت حاضر، مطالعات      

ئه شده که نشانگر تنوع تعابیر متنوعی از مفهوم شهر اسالمی اراکند.  می بیان است، داشته شهر زندگی ساکنان احیای در نما

دیدگاه ها و نگرش های حاکم برفضای این تعریف هاست . اما میتوان اصول حاکم بر طراحی و مدیریت شهر های اسالمی را در 

اعتماد و حسن  مواردی همچون خدا محوری ، استقالل و تساوی مدنی ، عدالت ، برابری و مساوات ،آزادی ، قانونگرایی، نظم،

کرد. شهر اسالمی عالوه بر موقعیت طبیعی و ویژگی های ریخت شناسی، بازتاب  عهد، امنیت و مشارکت خالصهنیت، وفای به 

ایرانی مانند  –دهنده ساختارهای اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی عام جامعه جدید التاسیس می باشد . شهر اسالمی 

داز : سخت افزار ، نرم افزار، فرد افزار و روح افزار. با توجه به تاثیر هر شهر دیگر دارای چهار بعد و جنبه اصلی است که عبارتن

ایرانی در شهر سازی و معماری ، می بایست تهیه و تنظیم اسناد باال دستی از سوی دولت و  –گذاری سبک زندگی اسالمی 

د باعث پرهیز از پراکنده کاری وزارت راه و شهر سازی به عنوان متولی اصلی به صورت جدی انجام پذیرد ، چرا که این سن

 خراسان شمالیواقع در استان بجنورد مهندسان و طراحان خواهد شد . از انجایی که محدوده مطالعاتی در این پژوهش شهر 

می باشد ، از این رو راهکارهای پیشنهادی به منظور اجرایی شدن اصول معماری و شهر سازی منطبق بر سبک زندگی اسالمی 

 شرح زیر ارائه می گردد: ایرانی به –
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 .ایرانی –طراحی نمای ساختمان شهر داری و ادارات در حال احداث متناسب با معماری اسالمی  -

 ن از آشفتگی فعلی .آ ساماندهی بازارهای شهر از لحاظ معماری و خارج نمودن -

ساختمانهای خود  استفاده از طرح های حمایتی از سوی شهرداری به کارفرمایانی که از معماری اسالمی در -

 استفاده می نمایند .

 لمان ها و مجسمه های مذهبی و فرهنگی در میادین شهر .ابهره گیری از  -

و بنرهای سطح ، فروشگاه ها تبلیغات شهری مناسب و عدم استفاده از طرح ها و اسامی غربی درتابلو مغازه ها  -

 شهر .

  .نورپردازی مناسب شهری جهت افزایش نشاط اجتماعی -

ایرانی بر اساس شاخص های مهندسی  –اندازی پایگاه های مجازی جهت ترویج و اموزش الگوهای اسالمی  راه -

  .منطقه

)بعنوان از لحاظ زیبا شناختی شهری .امام زاده سید عباس ابن موسی جعفر مذهبی نمودن مسیر حرم مطهر  -

 مشهور ترین و پر زائر ترین معصوم زاده خطه شناخته میشود(.

 سلطان سید عباس. امامزادهاحداث بناهای بلند مرتبه در محل مانع از  -

 مناسب جهت بهبود راه های دسترسی به آستان مقدس. )سر سرا(  اجرای طرح های هندسی -

  .لزوم طرح های مهندسی نوین جهت دسترسی سریع مردم به آستان مقدس -

 . آستان مقدسورودی  میدان و المان  مذهبی نمودن -

الگویی از لحاظ معماری و چیدمان اصولی با رعایت کلیه عناصر مذهبی جهت بازدید  احداث یک ساختمان -

  .عموم مردم

 .بکار گیری از رنگ قالب معماری اسالمی آبی و فیروزه ای در بناها و سرسراهای مجاور حرم آستان مقدس -

 ایرانی  .-بازی با آب در بناهای معماری اسالمی بهره گیری و -

در با توجه به اینکه  دسترسی مقبره امامزاده اسماعیل متناسب با معماری اسالمیطراحی ورودی ومسیر  -

 زائران و گردشگران واقع شده است. یاصل ریو درمس یشمال یها مشهد به استان یمجاورت جاده اصل

 ایجاد دید مناسب در مسیر دسترسی امامزاده محمد رضا لنگر. -

 .مسئول جهت تشویق مردم به استفاده از معماری اسالمی تاسیس کار گروه تخصصی مهندسی در سازمانهای -

 

 پیشنهادات در حوزه نمای داخلی ساختمانها

 )مطبخ(.احداث آشپزخانه دوم جهت هم پوشانی با آشپزخانه های مرسوم فعلی  -

  .دکوراسیون داخلی اسالمی -

 .ابلوهای غیر متعارفاستفاده از تابلوهای مزین به اسماء مبارك خداوند و ائمه معصوم )ع( به جای ت -

  .استفاده از عناصر طبیعت در معماری داخلی -

  .نها به خانه های مجاورآتوجه به قرار گیری پنجره ها و نحوه اشراف  -

  .عمومی عرصهاز خصوصی  عرصهلزوم قرار گیری و جانمایی درست  -

 .داالن ورودی در واحدهای آپارتمانی یاقرار دادن فیلتر  -

 

 مراجع
 (.1131تهران،)،1103-1125ید علی رضا، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایرانازغندی، س[ 1]

 (.1133عی شهر، ژئومورفولوژی، انتشارات نی،)جغرافیای طبیاصغری مقدم، محمد رضا، [ 2]
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 (.1115نگاه ترجمه و نشر کتاب،):بتهران ،دکتر اسکندر، کوچ نشینی در ایران امان الهی بهاروند، [1]

جستجوی هویت شهری بجنورد، دفتر معماری وطراحی شهری، مرکزمطالعاتی محمد حسین، معصومی، سعید، در انصاری مود، [1]

 (.1133حقیقاتی شهر سازی ومعماری، تهران،)وت

 فصلنامه ،مؤمنی مصطفی و توانا ضیاء محمدحسین :ویرایش باز و ترجمه ،«واقعیت و مدل  -اسالمی شرق شهر »اکارت،، اهلرز[ 0]

 .(1131)نهم، سال ،1 شماره جغرافیایی، تحقیقات

 (.1131)،103نتشارات آستان قدس شمارها ،یه احمد کریمترجم ،کوچ نشینی در شمال خراسان ،دکتر محمد حسین ،پاپولی[ 1]

 (.1133،)1، شماره یمتاملی در چیستی شهر اسالمی، نشریه مطالعات شهر ایرانی اسال، محمد نقی زاده،[ 3]

 .(1131)،02شماره مجله فن هنر، ،گیالن ،«هویت انسان ساز،انسان هویت پرداز )تاملی در رابطه هویت و معماری(»حجت ، عیسی، [ 3]

 .(1130)،اصفهان اصفهان، شهری، دانشگاه شناسی جامعه رسول، [ ربانی،3]

 .(1135 )،انتشارات معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی ،شمالیامه آماری خراسان سالن [15]

 .(1132)،10، شماره مدی بر شهر اسالمی، نشریه همگامانآدر ، سعود، رابعه[ 11]

 .(1131)مشهد، ،چاپ اول تشارات اردشیر،نا بجنورد گذرگاه شمالی خراسان، ،علی اکبر احسان وعباسیان، ،سیدی زاده[ 12]

 (.1110)،تهران شهرها، جهاددانشگاهی، اجتماعی جغرافیای حسین، شکویی،[ 11]

اولین کنفرانس ملی بنای  ،ابعاد چهار گانه و اصول شش گانه :ایرانی –شهر اسالمی  کارگر، هدایت و پاك نژاد، فاطمه، ،شورکی[ 11]

 (.1131)ماندگار، مشهد مقدس

 (.1135،)1، شماره نشریه مطالعات شهر ایرانی اسالمی، برساخت مفهوم شهر اسالمی، سمیه، فالحت[ 10]

-1233پیدایش و شکل گیری معماری دوره بیست ساله ایران، ،ره پهلوی اول: دگرگونی اندیشه هامعماری دو ،مصطفی ،کیانی[ 11]

 .(1131)تهران :موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ،1155

 (.1133،)، اصفهانرمانشهراسالمیآنخستین همایش  ، مجموعه مقاالتویژگی های شهر اسالمی ، حمید رضا،وارثی[ 13]

 .(1130)،جغرافیای استان خراسان شمالی ،زارت آموزش و پرورشو[ 13]

  
-http://www.Atraknews.com[91] 

-http://www.Bojnourd.irib.ir [02] 

-http://www.icc.khuisf .ac. ir [09] 

-http://www.shasa.ir[00] 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


