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 ایران تاریخی ياکايی ي بازوگری راَبردَای مکان یابی سىتی در شُرَای
 

 3، پشستَ غفاسی2، دًیا واسٍاى سیاسیا *1دوتش سیذ يلی ًَسی 

 داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ وشهاًطاُ 2دوتشای هًواسی ٍ هذیشگشٍُ هًواسی داًطىذُ تحػیالت تىویلی  -1

 صاد اسالهی ٍاحذ وشهاًطاُداًطزَی واسضٌاسی اسضذ هًواسی داًطگاُ آ – 2

 داًطزَی واسضٌاسی اسضذ هًواسی داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ وشهاًطاُ

 

 

 چکیذ9ٌ

تا تَرِ تِ ایٌىِ َّیت ایشاًی ٍاسالهی، ضْشًٍذ ایشاًی اسالهی صهیٌِ ساص ًیاصّای هخػَظ تِ خَد هیثاضذ وهِ هیهضاى تهاهیي    

ٌذ ٍآساهص دس صًهذگی ٍی استثهاـ هسهتمین داسد لهزا  همالهِ حاؾهش       هحیف ٍ احساس خَضای{3}آًْا تا احساس لزت اص ویفیت

دستاسُ ضٌاسایی صًذگی ضْشًٍذ ایشاًی اسالهی ٍ لضٍم تَرِ تِ ًیاصّای حاغل اص ًَو صًذگی ههادی ٍ هًٌهَی ٍی دسهىاًیهاتی ٍ    

گَّای هختلف صیستی تًییي واستشی اساؾی ضىل گشفتِ ٍ تا تَرِ تِ هذل ّای يوذُ هثاًی ضْشساصی رْاًی وِ دسخػَظ ال

ٍ التػادی ٍ وٌص ٍاوٌص هتماتل ٍ غیشُ  تحج هی وٌٌذ هی تاضذ ٍ دس ساستای ًمذ تًشیف ا ًساى ٍ ًیاصّای ٍی دسهذل ّهای  

هزوَس ٍ ضٌاساًذى اّویت تاال ٍ اغلی ًیاصّای هتفاٍت ضْشًٍذ هسلواى تا تًشیف فَق ، تِ سٍش تحمیك وِ تا هكالًهِ توهَسی   

ًساى ضٌاسی ٍ ضْش ساصی ٍ يلَم هشتثف ٍ تشسسی تحلیلْای هماتل آًْا اص قشیك هٌاتى وتاتخاًهِ ای ٍ تهِ   ّای هشتثف دسحَصُ ا

ٍیژُ رستزَ دس هماالت هًتثش غَست گشفتِ  تِ ضٌاسایی ًیضّا ٍ سٍش تحلیل ًیاصّا ٍ ضٌاسایی پاسخ تِ ًیاصّهای ههزوَس پهی    

ضْشی تِ تَغیِ ّایی تشای ساختاس فؿایی ضْشی اص ول تهِ  {4}تٌذیتشدُ ٍ سپس تا اسائِ الگَّای ولی ٍ ًوَداسّای استخَاى 

 رضء ٍ اسائِ ساّثشد ّایی دسرْت ریل تِ اًتهام ٍ ضىل گیشی ضْشّای ایشاًی اسالهی سسیذُ است .

 

 

 : هذل ایشاًی اسالهی ه ًمذ هذل ّای ضْشساصی ه هىاًیاتی ه تًییي واستشیکلمات کلیذی
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 :مقذمٍ

( ٍ تاتَرِ تِ لذهت ضْشًطیٌی دس ایشاى دسفشٌّگ ایي سهشصهیي ٍرهَد داضهتِ    1381،2است()ستاًی، {5}ش ضاس)سیطِ ولوِ ضْ

سهاختي اسهت ٍ   {6}( ٍلی ولوِ ضْشساصی وِ دس تشسسی آى تایذ گفت پسًَذ ساص تشگشفتِ اص تي هؿاسو  2-1381است )ستاًی 

ًَيی حالت آهشاًِ ٍ ًگاُ اص تهاال ٍ ًهَيی اههش سا دسخهَد داسد هخهل      دسٍالى پسًَذ ساص فًل اهش تساص سا تِ رّي هی آٍسد ٍ لزا  ) 

ساختواى ٍ ساختواى ساصی یًٌی ولوِ ضْشساصی تِ ًَيی تیاى هی وٌذ تا ضْشساصی ًثاضذ، ضهْش سهاختِ ضهذُ ای ) سهاهاى     

وهِ دسههتي خهَد ًگهاّی     (  هًٌهایی   4،  1391یافتِ ای ( ٍرَد ًذاسد ٍ فمف تِ هذد ضْشساص، ضْش هًٌا هی یاتهذ(. ) يشفهاى ،   

 فشادستی تِ هشدم داسد ٍ هشدم سا فشٍ دست ٍ ياهل هزشی آى سًٍذ هی پٌذاسد.

ٍالًیت ایي است وِ ضْش ساصی تِ ّواى هًٌایی وِ فْویذُ هی ضَد ساسی ٍراسی گشدیذُ ٍ دسدٍساى پْلَی اٍل ٍ دٍم يوهال  

سؾا خاًی تَسًِ ه یا تِ تًثیش دیگش، الگهَی    {7}ش )ضاتلَىفًلی هستثذاًِ ٍ اتالغی ٍ يوذتا هززٍب غشب تَدُ ٍ تِ ّویي خاق

تْشاى دسووتشاص ًین لشى فشم اغلی ضْشّای ایشاًی ضذُ ٍ ّش ضْشی داسای تافتی هی ضَد هٌمكى ٍ تىِ تىِ ضذُ وهِ دس حهال   

سسهیذُ سا ّهن افهضٍد.     خیاتاى تِ ّن 6یا  4هی خَاًٌذش ٍ تِ ایي الگَ هی تَاى هیذاى یا هیذاى ّایی ٍ  {8}حاؾشتافت فشسَدُ

( دس غَستی وِ ضْش تایذ تش اسهاس ًیاصّهای ضهْشًٍذاى     4،  1391ایي الگَ اص ّوذاى تا تیشرٌذ لاتل هطاّذُ است( ) يشفاى ، 

استخَاًثٌذی گشدد ٍ ایي اهش غشفا تا ضٌاخت ًیاصّای هخػَظ تِ خَد ضْشًٍذاى هیسش ههی گهشدد وهِ دس خػهَظ ایشاًیهاى      

الثتِ  سالْای تًذ اغالحاتی هاًٌذ هًواسی ایشاًی ٍ ... ون ون دس فؿهای راهًهِ ضهىل گشفتهِ ٍ سًٍهك      هسلواى ًیض غادق است 

یافتِ است. اها تشویة ضْش ساصی ایشاًی ه اسالهی یا ضْش ساصی اسالهی ًَساختِ ای است وهِ ههی تهَاى دس هفْهَم آى تحهج       

لضی ، يشتستاى ، یَگَسالٍی هَسد تحج لشاسگشفتهِ ٍ تهالش   وشد. الثتِ هَؾَو ضْش ساصی اسالهی لثل اص ایشاى دس وطَسّای ها

 ّای ٍسیًی دس ایي صهیٌِ ضذُ است.

اساسا دس حال حاؾش اختالف ًهشّای يوذُ ای دس اسدٍگاُ ّای هختلف فىشی ٍ غاحثاى فىش ٍ للن دس صهیٌِ تحلیهل اههش ضهْش    

ی تِ يٌَاى پسًَذ ضْش ساصی ٍ هًواسی ًَيی تًػة دس ساصی ایشاًی ه اسالهی ٍرَد داسد ٍ ٍ ّوچٌیي استفادُ اص تًثیش اساله 

اهَس يلوی سا تِ رّي هی آٍد وِ اگش تِ دسستی تیاى ٍ تذلیك ًطَد هوىي است تیص اص حسي، آفت تِ ّوشاُ داضتِ تاضهذ، لهزا   

ٍ تًیهیي   تا سٍضي ساصی هَاسد ریل اص اساس اغَل ایشاًی ٍ اسالهی دس خػَظ ضْشساصی  ٍاسد تًشیف ضاخع ّای هىاًیهاتی 

 واستشی اساؾی تشاساس آى اغَل هی گشدین.

ه هی داًین وِ غیش اص حىَهت پیاهثش ٍ تِ غَست همكًی حؿهشت يلهی )و( ٍ اههام حسهي )و( ّهی  گهاُ هًػهَم دس ساس        1) 

اًاى حىَهت ًثَدُ لزا تًثیش ضْش حىَهت اسالهی ٍ یا ضْش اسالهی ضایذ ٍالًیت ًثَدُ ٍ ًضدن تش اص آى تِ ٍالًیت ضْش هسهلو 

تاضذ ٍ لزا اغَل هَسد ًهش دس غَست استخشاد اص ٍؾى هَرَد  اص ضْش هسلواًاى ٍ یا ضْش هكلَب هسهلواًاى اسهتخشاد خَاّهذ    

 ( 4،  1391گشدیذ.( ) يشفاى ، 

ه تیي ضْش ساصی ٍ هًواسی ایشاًی ه اسالهی ٍ ضْش اسالهی تایذ فشق لائل ضذ ٍ اٍلی سا ٍ سیلِ دسهتیاتی تهِ دٍههی لحهال        2) 

وَد ٍ لزا رْت استخشاد اغَل هی تَاى تِ دًثال یه هػذاق هطخع حاؾش ًثَد، چهَى اههَسی هاًٌهذ تىهذی گهشی ٍ اًهَاو       ً

 ( 4،  1391رشاین هوٌَو ٍ حشام يوال تايج يذم اهىاى استفادُ اص ضْش ّای ها تِ يٌَاى ضْش اسالهی هی گشدد( ) يشفاى ، 

ّا تایذ هشالة ًهشیات تشخهی اص اضهخاظ دس سدُ ّهای ارشایهی وهِ توایهل       ه دس استخشاد ٍ استٌتاد اغَل ٍ تًشیف ضاخع   3

فشاٍاًی تِ استفادُ اص پسًَذ اسالهی رْت تَریِ داسًذ ٍ حتی تشویثات ضثِ قٌضی چَى پاسن اسالهی سا يٌهَاى ههی وٌٌهذ ٍ    

ًٌذ تایذ ایي ضْش سا تشسٍی ّن چٌیي تِ رای تشخی وِ ضْش اسالهی ٍ هذیٌِ فاؾلِ سا هَّثت آسواًی غیش لاتل دستشسی هی دا
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دیذ ٍ تحلیل وشد لزا ًیاص تِ تثییي هثاًی اغلی رْت قشاحی ٍ اسهتخَاًثٌذی ضهْشی ضهْشّای ایشاًیهاى هسهلواى       {01}فشش

 هطخع ضذُ ٍ هثٌای اٍلیِ ای رْت گستشش هثاًی هزوَس قشاحی هی گشدد .

 

 وظریات گريٌ َای مختلف فکری در امر شُر سازی اسالمی

ًوَد، )يذُ ای اص اًذیطوٌذاى آضىاس ٍ ًْاى اساسا لائل تِ ایي تًثیش ًیسهتٌذ ٍ ههخال دس خػهَظ هًوهاسی اسهالهی       تایذ يٌَاى

يٌَاى هی گشددٍلتی هًواسی ٍ ضْش ساصی هسیحی ًذاسین قثًا هًواسی ٍ ضهْش سهاصی اسهالهی ّهن هًٌها ًهذاسد.( )هتهذیي،        

 الهی ّستٌذ يثاستٌذ اص:( ٍلی تشخی اص گشٍُ ّایی وِ لائل تِ ضْشساصی اس1378،1

، ًَيی يشفاى غلح رَ وِ تا لذست ٍ سهلكاى  {00}ه گشٍّی وِ تاٍس تِ ًَيی تشداضت يشفاًی ٍ آيطتِ تِ سٍیا ٍ الْام ٍ اضشاق  1  

هیاًِ خَتی داسد ٍ سًی داسد سَسَیی اص هًشفت سا دسحاضیِ هزالست تا لذست سیاسی تِ ًوایص تگزاسد ٍ احتشام فَق الًادُ ٍ 

ه   {02}ه آًهِ ههاسی ضهیول     {01}اص حذ تِ ّشچِ اص گزضتِ هاًذُ اص ٍیژگی ّای ایي سٍیىشد است.   ) سهیذ حسهیي ًػهش   تیص 

 ({03}تیتَس تشٍوْاست 

ه گشٍّی وِ ًَيی ًگاُ غشفا والثذی تِ هَؾَو داسد ٍ تها پهزیشش هًوهاسی ٍ ضهْش سهاصی اسهالهی ، تهذٍى ّهی  تهاٍیلی ٍ            2

َل ٍ وطف سٍاتف فؿایی ٍ تىٌیه ّای ارشایی ٍ هٌاسثات آحاس ضْشّایی وهِ هسهلواًاى دس   رستزَی يلتی غشفا تِ تثییي هًل

 {05}( ه استاد وشاهت اهلل صیاسی{04}آى صًذگی وشدُ اًذ، داسد. ) پَج اسًستا وَئل

شههت ههی   ه گشٍّی وِ ًگاّی واهال هشهتی ٍ هیشاحی تِ هَؾَو داسد ٍ ضْشساصی ٍ هًواسی اسالهی سا دس حفهم ٍ احیهاء ٍ ه    3

 ({06}داًٌذ ٍ ًگشاى تافت ّای ضْشی آى ّن دسهمیاس ضْش ساصی ّستٌذ. ) دوتش تالش آیت اهلل صادُ

ه گشٍّی وِ ًگاّی ًتیزِ گشا ٍا رشایی داسًذ ٍ تِ ٍاسكِ سٍحیِ ًتیزِ گشا هػذاق ّایی هاًٌذ واضهی ٍ قهاق ٍلهَس سا تهِ       4

 ({07}. ) هٌْذس حسي سفاسی يٌَاى هًواسی ٍضْشساصی اسالهی دس رّي هتَاتش هی وٌٌذ

   ... 

تِ دلیل تٌَو ٍ پیچیذگی هسائل ضْشی ، تَغیف تحلیل ٍ پیص تیٌی سفتاس آًْا اهشی تس دضَاس هی تاضذ ٍ تِ ّوهیي هٌههَس   

تشًاهِ سیضاى تِ هٌهَس واستي اص پیچیذگی سیستن ٍ لاتل وٌتشل ًوَدى آى تِ استفادُ اص هذل ّای ووی تَسل رستِ اًذ ٍ لزا 

اس است هذل ًوادی اص ٍالًیت تاضذ ٍ هْن تشیي ٍیژگی ّای ٍؾهًیت دًیهای ٍالًهی سا تهِ غهَستی سهادُ ٍولهی تیهاى ههی          لش

داسد.)تمسین تٌذی ولی هذل ّای ضْشی: دسسیستن ّای ضْشی  هذلی ّای فشاٍاًی ٍرَد داسد وِ آًْا سا هی تهَاى اساسها تهِ    

 (1السام ریل تمسین تٌذی ًوَد :)ًوَداس 

 

 لُا دربروامٍ ریسی شُری بٍ َمراٌ زیر مجمًػٍ َر یک از آوُا9اوًاع مذ

 هذل ّای التػاد ضْشی:               

)تِ هٌهَس سضذ ٍ تَسًِ ضْش ّا يَاهل التػادی سا صهیٌِ اغلی نَْس ٍ تَسًِ ٍاحذ ّای روًیتی هی داًذ وهِ خهَد تايهج       

ش گزاسی تحَالت التػادی تِ ضىل گیشی ضْش ّا سا ؾهشٍست  ( ٍ لزا تًییي چگًَگی اح95، 1366تَسًِ ضْشّا هی ضًَذ(.)لی، 

هی داًذ ٍلزا دس تحلیل ًَو تًشیفی وِ تیاى ضذ هی تَاى گفت ، ًیاص اغلی اًساى سا التػاد هی داًذ ٍ هثٌهای تهاهیي ایهي ًیهاص     

 چالص اغلی است.
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 ٍ ضاخع ّای هَرَد هىاًیاتی ٍ تًییي  واستشی اساؾی {19}تحلیل هذلْا

 

 تشًاهِ سیضی حول ٍ ًمل:                      هذل ّای

)راتزایی ضذیذ ٍ گشٍّی روًیت ضْشی سثة تشاون ٍ تاخیش دس سفش ٍ صهاى سفش گشدیذُ ٍ ایي راتزهایی تهِ رْهت رهذایی     

( ٍ لزا دس رْت ساهاى دادى ایي حشوتْا ضْش سا ضىل ههی دّهذ ٍ    22، 1388رغشافیایی سىًَتگاُ ٍ هحل واس است() سٌّوا ، 

روًیتی سا تًشیف هی وٌذ ٍ فَاغل سا تًییي هی ًوایذ ٍ لزا سیش دس فشش تػَست هادی سا ؾهشٍست ههی داًهذ ٍ لهزا دس      هشاوض

تحلیل ًَو تًشیفی وِ تیاى ضذُ است هی تَاى گفت: ًیاصّای اغلی اًساى سا سَْلت دس سیش ٍ حشوت هی داًذ ٍ هثٌای تهاهیي  

 ایي ًیاص چالص اغلی است.
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               هذل ّای رغشافیایی:

)سٍش ّا ٍ هذل ّای پیطٌْادی دس ایي لسوت هثتٌی تش اغَل سادُ ای ٍ دس سكح تشسسی ساتكِ ّا ، دسغذ ّا ، هٌحٌی ّهای  

تَصیى خالغِ هی ضَد ٍ دس ٍالى دادُ ّا تايج هی گشدد تا ضٌاختی اص الگَّا ٍ سیستن ّایی وِ دس ضهْش ٍرهَد داسًهذ تذسهت     

( ٍ لزا ضٌاخت فشش سا دس رْت ساهاى تِ فشش ؾشٍست هی داًذ ٍ لزا دس تحلیل ًهَو   22، 1388ا ، آیذ ٍ استوشاس یاتذ() سٌّو

 تًشیفی وِ آهذ هی تَاى گفت: ًیاص اغلی اًساى سا فشش ٍ ضٌاخت آى هی داًذ ٍ هثٌای تاهیي ایي ًیاص چالص اغلی است.

 هذل ّای هىاى یاتی:

هی گیشد تیطتش فشم سیاؾی هذل ّای هىاى یاتی است. ایي گًَِ ههذل ّها تهِ    )آًچِ وِ دس هذل ّای هىاى یاتی هَسد تحج لشاس

دٍدستِ اساسی هذل ّای هىاى یاتی تىی ٍ هذل ّای هىاى یاتی هشوة تمسین هی ضًَذ ٍ ّشوذام تهِ ًَتهِ خهَد سٍش ّهای     

هستمین ٍ تِ غَست  هختلفی هی گشدًذ . دسایي سٍضْا هسافت ياهل اساسی است ٍ ایي فَاغل هی تَاًذ خكی ضىستِ ٍ خكی

( ٍ لزا سیش دس فشش سا تا ضٌاخت آى اغل هی داًذ ٍ دس تحلیل ًهَو   1377،121هززٍس فاغلِ دسًهش گشفتِ ضَد( ) پشّیضگاس ، 

تًشیفی وِ تیاى ضذ ًیاص اغلی اًساى سا تًییي هحذٍدُ تْیٌِ هادی ٍ استفادُ اص آى هی داًذ ٍ هثٌای تهاهیي ایهي ًیهاص چهالص     

 اغلی است .

 ل ّای پَضطی:هذ

)هذل پَضطی خَد صیش هزوَيِ ای اص هذل ّای تشًاهِ سیضی غفش ٍ یه اسهت ٍ ّهذف سا پَضهص يوهَم افهشاد راهًهِ تحهت        

تشسسی تِ خذهات لشاسهی دّذ ٍ تیطتش تشای اًتخاب یه هىاى اص چٌذ هىاى هَرَد تشای اسهتمشاس خهذهات ههَسد ًیهاص راهًهِ      

( ٍ لزا تا لحال ًیاص راهًِ تحت تشسسی ٍ ضٌاخت اٍ الثتهِ تها هًهادالت غهفش ٍ     1366،95تحت تشسسی استفادُ هی گشدد.()لی، 

یىی وِ سفیذ ٍ سیاُ است ٍ هادی الذام هی ًوایذ ٍ لزا دس تحلیل ًَو تًشیفی وِ تیاى ضذ هی تَاى گفت: ًیاص اغهلی اًسهاى سا   

ص چالص ٍلی تها الگهَ ّهای تًشیفهی غهفش ٍیىهی ٍ       پاسخگَیی تِ ًیاصّای هتٌَو هادی ٍ دًیَی هی داًذ ٍ هثٌای تاهیي ایي ًیا

 ووی.

 { یه هذل:  تشای اسصیاتی تایذ تِ هَاسد صیش تَرِ وشد:22اسصیاتی}

 )    الف( یه هذل تاچِ اًذاصُ ولی است؟        

 ب( هذل تا چِ اًذاصُ سَدهٌذ است ٍ چمذس دس وطف سٍاتف ٍالًیت ّا یا سٍضْای رذیذ هفیذ است؟   

 وِ یه هذل تِ يول هی آٍسد چمذس داسای اّویت است؟    د( پیص تیٌی ّایی

، 1392د( اًذاصُ گیشی ّایی سا وِ هی تَاى تا ایي هذل تَسًِ داد چمذس غحیح ٍ دسست است؟( ) گَدسصی ٍ اوثهشی هْهام ،     

7 ) 

 

 تؼریف ي تحلیل ویازَای فرد مسلماوان9

ٍ ههادی  {10}هلىَتی ٍ سحواًی تٌام سٍح ٍتًذ دیگهش، ًاسهَتی    )تشاساس تًاتیش اسالهی ، اًساى هَرَدی دٍتًذی است، یه تًذ

وشدُ تا رایی وهِ همهام يٌهذ اهلل پیذاوٌهذ ٍ      {11}تِ هًٌای رسن ٍ ایي دٍ تًذ هَرة ضذُ است وِ ایي ٍرَد تتَاًذ استىوال

اص سا داسد ٍ دسٍالى صّذ دس ّواى گًَِ وِ تًذ هلىَتی ا ًساى ًیاصهٌذ است ٍ تایذ آى سا اسؾاء وشد تًذ ًاسَتی یًٌی رسن ّن ًی

اسالم ایي ًیست وِ اًساى اص راهًِ وٌاس وطیذُ ٍ دس راهًِ ًثاضذ ٍ ون خَسی ٍ ون خَاتی ٍ یا يذم توهاس تها ههشدم ٍ صى ٍ    

(    64،  1376فشصًذ سا پیطِ خَد ساصد ٍ هطغَل تِ سٍح ضَد، ایي تِ هًٌای صّذ ًیست ، صّذ یًٌی تی ياللگی( ) هههاّشی ،  
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یًٌی داضتي اٍلَیت، پَل داسد اها ایي پَل ًوی تَاًذ لفس ٍ تٌذ اٍ تطَد ٍ ّوچٌیي اص سَیی سٍاى ضٌاساى رذیذ رٌثِ ٍ صّذ 

هًٌَی ٍ تاحیش آى تشضخػیت اًساى سا هَسد تشسسی لشاس ًوی دٌّذ، الثتِ يزس سٍاى ضٌاساًی وِ پژٍّص ّای خهَد سا تهِ سٍش   

ًساى ًوی ضًَذ پزیشفتِ است چَى ًوی داًٌذ چگًَِ اص ساُ پهژٍّص يلوهی تهِ    تزشتی پیص هی تشًذ ٍ هًتشؼ رٌثِ هًٌَی ا 

سٍاًىاٍ هًشٍف تػَس ٍ يزض سٍاى ضٌاسی رذیذ سا دسخػَظ ضٌاخت غهحیح اًسهاى    {12}سٍاى اًساى دست یاتٌذ، اسیه فشٍم

اسهی سا يلهن تشسسهی سٍح    وِ ًاضی اص يذم تَرِ تِ رٌثِ ّای سٍاًی است هطاّذُ وشدُ ٍ چٌیي هی گَیذ:)سٌتی وهِ سٍاى ضٌ 

اًساى آى ّن تا تَرِ تِ فؿایل ٍ خَضهثختی اٍ ههی ضهوشدُ اوٌهَى وهاهال تهِ وٌهاسی گزاضهتِ ضهذُ اسهت ٍ سٍاى ضٌاسهی            

تِ تملیذ اص يلَم تزشتی ٍ سٍش ّای آصهایطگاّی دس اسایِ آهاس ٍ اسلام ایٌه هثذل تِ يلوی ضذُ است وِ دستاسُ  {13}آوادهیه

ساى تحج هی وٌذ ٍ هی وَضذ رٌثِ ّایی اص اًساى سا وِ اهىهاى آصههایص آى دسآصهایطهگاُ ٍرهَد داسد     ّوِ چیض تِ رض سٍاى اً

تطٌاسذ ٍ هی پٌذاسد وِ احساس ٍ هًیاسّای اسصش ٍ ضٌاخت خیش ٍضش غشفا تػَساتی هتا فیضیه ّسهتٌذ ٍستكهی تهِ هسهایل     

( ٍتیطتش تاتشسسی هىاًیسوْا تِ ٍاوٌص ساصیْا ٍ غشایهض   11، 1977سٍاى ضٌاسی ًذاسًذ ٍ تِ سٍح اًساى ًیاصهٌذ ضذُ( ) فشٍم  ، 

هی پشداصد ٍ اص هكالًِ پذیذُ ّای اًساًی هاًٌذ هحثت ، يمل ، احساس ، اسصضْا ، غافل است.حال تاتَرِ تِ ضشح فهَق ، تشخهی   

ّها تشسین.اًسهاى هسهلواى:     اص ًیاصّای اًساى واهل ) فشد هسلواى ( استخشاد هی گشدد تا تشاساس آًْا تِ پاسخگَیی تِ ایي ًیاص

ه يالن هحَس است ) وسة هًشفت ّای 2ه يلن هحَس است ) اّل وسة دسرات ایواًی هثتٌی تش هًشفتْای يمالًی ٍ یمیٌی ( 1)

هه  4 اسهت ) اّهل اسادت (     {14}ه لائل تِ صًزیهشُ فهیؽ  3حمیمی اص يالواى ٍالیتوذاس ٍ ساُ یافتِ سا تشای خَد اغل هی داًذ ( 

ه هسوَل راهًِ ساصی ) اّل تثشی ٍ تَلی ٍ اهش تِ هًهشٍف ٍ  5هتًْذ تِ خَد ساصی ) اّل يول غالح ٍ سیش ٍ سلَن ال اهلل ( 

 7ه داسای حشاین هحىن ٍ لائل تِ هحىوات دیٌی هطخع است ) هشص تٌذی رٌّهی ٍ يولهی ( )    6(     1367،313...( ) ًزاتی ، 

هه سهختىَش اسهت ٍ اّهل وسهة      9ه هاله است ٍ دلثستِ ًیست  8لمِ هحاسم است.   ه هْشتاى ٍ غویوی ٍ ٍاسف فیؽ تِ ح

 ه اصّوِ هْوتش تسلین اهش دیي است(12سٍصی حالل است.  

 

 تحلیل ویازَا درجُت شىاسایی شاخص َای مکاویابی ي تؼییه کاربری اراضی   

دستشسی تِ هٌاتى هىاى فًالیت خَد سا اًتخهاب  اص دیش تاص اًساى دسرْت تحول ّضیٌِ ووتش، حػَل سَد تیطتش ٍ سَْلت        

هی وشد ٍلی تا پیچیذُ تش ضذى يَاهل هَحش دس هىاى یاتی تِ ًاچاس تِ استفادُ اص سٍش ّای يلوی سٍ آٍسدُ است وِ ًهشیِ ّای 

وسهة  هثتٌی تش سٍش حذالل وشدى ّضیٌِ ٍ ًهشیِ ّای هثتٌی تشسٍش تزضیِ ٍ تحلیل دستشسی ٍ ًهشیِ ّای هثتٌی تهش سٍش  

   حذ اوخش سَد اص ایي لثیل است. الثتِ پاسخگَیی تِ ًیاص ّای اًساى هسلواى تش اسهاس ًهشیهِ ّهای ههزوَس لاتهل تاههل اسهت.       

)ضْش ّا ٍهزتوى ّای صیستی اص رولِ تاسصتشیي ٍ هلوَس تشیي رلَُ ّای فشٌّگ تطشی است وِ تها اسایهِ فؿهاّایی يیٌهی ٍ     

ٍ رٌّی هتاحش اص آى سا تیاى هی وٌهذ ٍ يهالٍُ تهش ایهي ًهَو استثهاـ ، فؿهاّای ضهْشی         لاتل ادسان تسیاسی اص هَلفِ ّای فىشی 

هحیكی فشٌّگ ساص ٍ تاحیش گزاسًذ وِ هی تَاًذ دس ضىل گیشی ًهام صیش ساختی ٍ رٌّی راهًِ احهش تخهص تاضهذ ٍ ّوچٌهیي     

دادى  تهِ آى تهاحیش اساسهی ههی گهزاسد(.      لكًا ًهام صیش ساختی ٍ رٌّی راهًِ تاحیش هتماتل تش فؿاّای يیٌی داسد ٍ دس ًهام  

( هىاى یاتی تِ يٌَاى سًٍذ تػوین گیش ی ّوِ راًثهِ، هسهتلضم دس ًههش گهشفتي الگهَ ٍ سيایهت اغهَل ٍ         1391،1)هحوَدی ، 

، 1389هشاحل پیَستِ ای است وِ )سِ ياهل ٍحذت ٍ ّذفوٌذی  دس  ساخت  ٍ قشاحی ، واسوشدّا (  ) هطهىاتی ٍ خهادهی ،   

واس گیشی اغَل هستٌتذ اص ًیاص هاسا دس خَد داسد .تشای ٍسٍد تِ هَؾَو اسواى َّیت اسالهی یه ضهْش تها تَرهِ تهِ      ( تا تِ 21

 ًیاصّا تِ ضشح ریل استخشاد هی گشدد:
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ه هذیشاى تایهذ هتًْهذ تهِ اسهالم ، هتخػهع دس هسهوَلیت ّهای خهَد ٍ ٍاسسهتِ          2ه لَاًیي حاون تش ضْش تایذ اسالهی تاضذ.1

ه هًواسی ٍ ضْش ساصی دس هزوَو تایهذ  4ف ارتوايی هسلواًاى تاّن ٍ دیگشاى تایذ هثتٌی تش لَاًیي اسالهی تاضذ.ه سٍات3تاضٌذ.

تاهیي وٌٌذُ ًسثی ًیاصّای هادی ٍ تستش ساص ًیاصّای هًٌَی ضْشًٍذاى تاضذ . تهشای سٍضهي تهش ضهذى هَؾهَو تهِ تالضهْای        

اص دیذگاُ تطیى( )دس رْهت تزلهی هفهاّین حاتهت      {15}ذ دّگاًِ ارتْادتحمیماتی ٍ تذٍیي لَاًیي اضاسُ هی گشدد.)ًوَداس لَاي

 ( 17، 1389ًهشی، تشای اتخار سٍش ّای هٌاسة قشاحی ٍ خلك آحاس رذیذ ٍاغیل( ) داًص ، 

 

 ه لايذُ هالصهِ يمل ٍضشو1 اتضاس ارتْاد، يمل است ٍ احىام يملی ّواى احىام ضشيی است.

 ه لايذُ تمایای اغَل  2 ت ًثَی تشخاستِ اص فكشت، ٍ تی صهاى ّستٌذ.اغَل ًهشی ٍ يولی تیاى ضذُ تَسف سٌ

فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( ٍ رضئیات، دس پشتَ اغَل حاتت، تاتمشیى يملی لاتهل اسهتٌتاد   

 ّستٌذ.

 ه لايذُ تفشیح3

 ه لايذُ ًسثیت 4 فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( تشاساس همتؿیات صهاى ٍ هىاى، واهال ًسثی ّستٌذ.

 {16}هه لايهذُ راهًیهت ٍ ٍسهكیت    5 فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( تایذ ّوِ رَاًة ٍ ساحات هختلف ا ًساًی سا دسًهش تگیشًذ.

 )يذالت(

 ه لايذُ اٍلَیت 6 فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( تایذ تا تَرِ واهل تِ اٍلَیت ّا ٍ هػلحت ّا ضىل تگیشًذ.

 ه لايذُ ّواٌّگی تالَاًیي حاووِ 7 َاًیي حاووِ ٍ اغَلی وِ حك ٍتَ داسًذ تاضذ.فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( ًثایذ هًاسؼ ل

فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( ًثایذ حَصُ ّایی ساوِ خذاًٍذ اًساى سا آصاد گزاضتِ هحهذٍد  

 وٌٌذ.

 ه لايذُ حَصُ ّای آصاد 8

ٍلَیهت  فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( تایهذ تهشای ارهشا، تشاسهاس احىهام خوسهِ، تًیهیي ا       

 ٍؾشٍست وٌٌذ.)حالل ٍ هستحة ٍ هثاح ٍ هىشٍُ ٍ حشام(

 ه لايذُ احىام خوسِ تىلیفیِ 9

فشٍو)سٍضْا، غَستْا، هَاد( ٍ حتی اغَل هی تَاًٌذ تا ًهش ٍ اختیاس ٍلهی فمیهِ تهِ قهَس     

 هَلت تغییش ًوایذ.

 ه لايذُ احىام حاًَیِ ٍ حىَهتی12

 

 مؼماری ایراوی ـ اسالمی   {17}یستیبیاویٍ دفتر مؼماری ي طراحی شُری در خصًص چ

تٌهذ يٌهَاى ههی ًوایهذ يَاههل تحمهك        19هْوتشیي سٌذ ٍصاستی دس حَصُ هًواسی ٍ ضْش ساصی ایشاًی ه اسالهی است ووِ دس  

 پزیشی ضْش ساصی ٍ هًواسی اسالهی يثاستٌذاص:

هه  3ٍ پتاًسیل ّای تاسیخی فشٌّگی  ه تَرِ تِ تستش قثیًی 2ه ارتٌاب ًاپزیشی حزف يَاهل هٌفی هَحش دس تحمك هًواسی  1

ه تثًیت اص ساختاس ضْش ّهای فشٌّگهی      5ه هًواسی ایشاًی اسالهی ًیاصهٌذ حثات ارتوايی   4هسزذ هحَسی دس هحلِ ٍ ضْش   

ه تْهشُ هٌهذی حهذاوخشی اص ًًاههات       8ه تاتًیت اص سیخت ٍ داًِ تٌذی هَرَد ضْشّا   7ه تاویذ تش اًَاو الذاهات احیای تافت   6

هه غهیاًت اص تٌاّهای    12ه اغل هحشهیهت   11ه تْشُ گیشی اص ًواّای غادلاًِ 12ه سيایت سلسلِ هشاتة ضْشی 9لْی قثیًی ا

ه اًكثاق احزهام تها خكهَـ قثیًهی     15ه استماء ویفی فؿای ضْشی  14ه هػالح تَهی 13تاسیخی ٍ وطف اسصضْای پٌْاًطاى  

ه لضٍم ایزاد هشرًی ٍاحذ تهشای هًوهاسی ٍ   18ذهت افضایص ویفیت  ه فٌاٍسی ّای ًَیي دس خ17ه ًگْذاسی تاغْای ضْشی 16

 ه حفم ٍ اضايِ ٌّش ّای سٌتی هشتثف ٍ ٍاتست19ِضْشساصی  
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، تًاهل ، ووال گشایی ، ٍحذت ٍ وخشت، تٌَو ، ّوهاٌّگی تها قثیًهت ،     {18}اغَلی هاًٌذ هشوضیت، ًهن ٍ ًهام ، اتْام ٍ ایْام 

سشاف ، واهل تَدى ، چٌذ واسوشدی تَدى تٌاّا ٍ اغل آساههص سا دس خهَد داسد ٍ تهش اسهاس     ، پشّیض اص ا{21}حشهت ٍ هحشهیت 

 آًْا ًوَداس تحمك پزیشی هًواسی ٍ ضْش ساصی ایشاًی ه اسالهی دس دٍ تستش هسزذ هحَسی ٍ اغل هحشهیت تشسین هی گشدد.

 

 ومًدارَای استخًان بىذی شُری

الهی دس سكح ضْش هٌكمِ ٍ هحلِ هثتٌی تش هسزذ هحَسی( ) ًمهشُ وهاسٍ يلهی    )ًوَداس تحمك هًواسی ٍ ضْشساصی ایشاًی ه اس 

 (1( )ضىل 1392،1الحساتی ،

 

 

 (1)ضىل

 

)ًوَداس تحمك هًواسی ٍ ضْش ساصی ایشاًی ه اسالهی دس سهكح ضهْش، هٌكمهِ ٍ هحلهِ ٍ ) ٍاحهذ هسهىًَی(  هثتٌهی تهش اغهل           

 (2هحشهیت )ضىل

 

 
 (2)ضىل

 



  مؼمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 َمایش بیه المللی مؼماری،ػمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 83ماٌ  تیر -تُران 

 

 

 

 

 

9 

صی ایشاًی ه اسالهی دسسكح ضْش،هٌكمِ ٍهحلِ ٍ ) ٍاحذ هسىًَی  ( هثتٌی تش تشویة ًوَداسّا،  )ًوَداستحمك هًواسی ٍ ضْشسا

 (3تلفیك )ضىل

 
 (3)ضىل

 

 تًصیٍ َایی برای ساختار فضایی شُری از کل بٍ جسء ي ارائٍ راَبرد َا

 در مقیاس شُر

لَگیشی گشدد ; ووشتٌذ واهل سثض دس اقهشاف ضهْشّا   اص تَسًِ تی سٍیِ يوَدی ٍ افمی ضْش تا تًییي ؾَاتف ٍهَاًى هحیكی ر

ایزاد گشدد; تاهیي هسىي هٌاسة تشای تَسًِ دس خاسد اص ووشتٌذ سثض ٍ دٍس اص آى تا حشین هطخع ضْشن ّای رذیذ احذاث 

گشدد; هطخػات ساختی ٍوالثذی داسای ٍسٍدی ٍخشٍری تًشیف ضذُ ًٍمكِ هىج ٍتاهیي احتیارات هسهافشیي تاضهذ; حهَصُ    

ىشد اغلی ) واستشی ّای يوذُ ٍهَحش ضْش( دس ساستای اغلی تا دستشسهی يادالًهِ ٍهسهزذ رهاهى هحهَس قشاحهی گهشدد;        يول

سيایت همیاس اًساًی ٍآضٌا; خَاًایی ٍ واّص استثاـ هحالت تِ هحَس اغلی ٍتِ ّهن; تَصیهى تهشاون     -هشوضیت والثذی هسزذ

 اى غحي هسارذ ٍ هشاوض يثادی.هٌكمی روًیت تا ایزاد ؾَاتف ; فؿای سثض يوَهی تِ يٌَ

 فضاَای خرد يمىازل مسکًوی

استفادُ اص ًوادّا ٍفشم ّای آضٌا ; ایزاد هحَقِ سثض اختػاغی خاًِ ّادس حیاـ هحػَس; افضایص حذًػهاب تفىیهه ٍایزهاد    

اسی اص تزوهل  ساختواًْای گستشدُ ;ایزاد يشغِ ّای ٍسیى تشای خاًِ; قشاحی دسًٍی خاًِ ّا اص ٍسٍدی تها اًهذسًٍی ; خهَدد   

ًٍفاخش غیش هتًاسف دس اقشاف ٍسٍدی خاًِ ّا ٍدس ًواّای ًوایاى اص گزسّا ; رذاساصیَسٍدی پیادُ ٍسَاسُ ٍهسیش حشوت آًْها ;  

 سيایت حمَق ٍسالیك اضخاظ دس ساهاًذّی دسٍى خاًِ ّا .
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 در مقیاس محلٍ ي تک فضاَای شُری

شاین هحالت ; تاهیي ًیاصّای اٍلیِ هحلِ دسٍى آى ٍواّص تشدد تِ خهاسد  استفادُ اص فؿای سثض ًَاسی ٍ دسختاى سدیفی تشای ح

اص هحلِ ; قشاحی تِ غَست هسیش پیادُ هحَس; تاهیي تًاهالت اتتذایی آضٌایی دس هحالت ; تاهیي فؿای يوهَهی هحلهِ تحهت    

َاسی دس هسزذ;تاصگطهت  ًهاست ٍدس دیذ ٍاضشافیت اّالی; واّص سایِ اًذاصی; واّص استفاو ٍتَرِ تِ سهكح; سهالتت ٍاسهت   

 واسوشد دسهاًی ٍآهَصضی تِ هسارذ; تاهیي احتیارات دس اقشاف ٍتػَست هسزذ هحَس.
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 وتیجٍ گیری  

تا تَرِ تِ ایٌىِ تا ایي هختػش ًگشضی اص ًَيی قشاحی ضْشی تا احتشام تِ ولیِ ضیَُ ّای قشاحی ضْشی ٍ تْشُ گیشی اص آًْها  

تثف تا هسولِ تثییي ٍاستخشاد گشدیذُ ٍتش اسهاس آًْها ًشخهی اص ًوَداسّهای اسهتخَاى      اسائِ گشدیذٍ ًَو ًیاصّای ضْشًٍذاى هش

تٌذی ضْشی اسائِ ضذ ٍاهىاى تسف ٍگستشش آًْا تا سسیذى تِ هذل قشاحی ضْشی ّوِ راًثِ ایزاد گشدیذ لزا هی تَاى تها دس  

تحهج ضهیَُ ّهای تهَهی تخػػهی اص       ًهش گشفتي ایي ًَو ًگشش تػَست پایِ  ٍ ٍسٍد هتخػػیي قشاحی ٍضْشساصی  تِ ایهي 

 قشاحی ضْشی ٍهىاًیاتی ایزاد ًوَدُ  ٍتش اساس آًْا قشاحی ٍهَلًیت سٌزی ّای دلٌطیٌی دس سٍح ضْشّا دهیذ.
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 مىابغ

 داًطگاُ پیام ًَس  ( ، هذل ّای ووی دس ضْش ساصی ، اًتطاسات 1392اوثشی هْام ٍ گَدسصی ، اهیش ٍ خلیل ، )  .1

(،هذل ّای رارتِ ٍدستشسی دس تشًاهِ سیضی ،ضْشی ًٍاحیِ ای ،هزلِ هذسس داًطگاُ تشتیهت  1377پشّیضگاس ، اوثش ) .2

  8هذسس ،ضواسُ 

( ،  تثییي هىاى یاتی خاًِ دس 1391رْاًیاى ٍ ٍحیك ٍ اًػاسی ٍ ًمشُ واس ، هحوذ سؾاٍ تْضاد ٍ هزتثی ٍ يثذالحویذ،) .3

  2ا تىیِ تش آیات لشآى وشین ،فػلٌاهِ ضْش ٍهًواسی تَهی ، ضواسُ ٍاحذ ّوسایگی ت

( هثاًی ضىل گیشی ٍ اغَل ساصهاى یاتی والثذی ضهْش ّهای اسهالهی ، ًطهشیِ پژٍّطهىذُ       1389داًص  ، راتش  ، )  .4

 1فشٌّگ ٌٍّش اسالهی ، ضواسُ 

ٍتذٍیي وتة يلَم اًساًی داًطگاُ ّها ،   ( ،راهًِ ضٌاسی ضْش تْشاى ، اًتطاسات ساصهاى هكالًِ 1381ستاًی ،سسَل ،) .5

 تْشاى

 ( تشًاهِ سیضی هٌاقك هشوضی ضْشی ، اًتطاسات داًطگاُ فشدٍسی ،هطْذ  1388سٌّوا ،هحوذ سحین ، ) .6

( ضْش اسالهی اص سٍیا تا ٍالًیت ، ًطشیِ هشوض هكالًات ٍداًص ٍفي ضْشساصی ٍهًواسی  1391يشفاى ،هحوذ ّادی ،) .7

 1اسالهی ،ضواسُ 

 ( الذیي ٍالتحلیل الٌفس ،هتشرن فَاد واهل ، اًتطاسات هىتثِ الغشیة ،لاّشُ 1977سیه ، )فشٍم ،ا .8

  95( ، ياش الفٌَى االسالهیِ ،هزلِ الوزلِ  ،ضواسُ  1964وًَل ،اسًست ،) .9

( ،هذل دس تشًاهِ سیضی ضْشی )همذهِ ای تش واستشد هذل ّای ووهی دس تشًاههِ سیهضی( ، هتهشرن      1366لی ،وَلیي ،) .12

 ی يثاس صادگاى ، اًتطاسات داًطگاُ يلن ٍغًٌت ،تْشاى هػكف

 (،هًواسی اسالهی ،اًتطاسات داًطگاُ ٌّشّای صیثا ،تْشاى  1378هتذیي ،حطوت الِ.، ) .11

( ، سرَو تِ هًواسی اسهالهی تْتهشیي ساّىهاس خلهك ًوادّهای دیٌهی دس ضهْش،سٍصًگاس         1391هحوَدی ،هحوذسؾا ،) .12

   469الىتشًٍیىی غًٌت ساختواى ،ضواسُ 

( اغَل ٍ اسصضْای هًواسی ٍ ضْشساصی اسالهی، ًطشیِ ّوایص هلهی   1389هطىاتی ٍخادهی ،ٍحیذ سؾا ٍ هژگاى ،) .13

 1هًواسی ٍضْشساصی هًاغش ایشاى ،ضواسُ 

 ( ،دُ گفتاس ،اًتطاسات غذسا ،تْشاى  1363هكْشی ،هشتؿی ،) .14

 ت روش ،تْشاى (،يَاهل وٌتشل غشایض دس صًذگی اًساى ،اًتطاسا 1376ههاّشی ،حسیي ،) .15

 (،لشاى ٍسٍاًطٌاسی ، هتش رن يثاس يشب ،هَسسِ چاج استاى لذس سؾَی ،هطْذ 1367ًزاتی ،هحوذيخواى ) .16

(، قشح تحمك پزیشی هًواسی ایشاًی ه اسالهی تا تاویذ تش ایزهاد    1392ًمشُ واس ٍيلی الحساتی ،يثذالحویذ ٍهْشاى، ) .17

 1ی تخػػی ضْش اسالهی ضْشداسی اغفْاى ،ضواسُ َّیت دس ضْش ّای رذیذ ، ًطشیِ چْاسهیي ًطست يلو

  

 

 

 

 

 


