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  چکیده:

در پژوهش حاضر،تالش گردیده تا عوامل تاثیرگذار بر نحوه شکل گیری شهرهای ایرانی اسالمی و تاثیر و اهمیت دین 

مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.این مقاله در  ،مبین اسالم بر فضاهای شهری و همچنین بر معماری شهر مقدس مشهد

ی منطقه یازده مشهد و به روش مشاهده و مصاحبه به انجام رسیده است. نتایج رمحله آزادشهر واقع در محدوده شهردا

 خودبسندگی، نیارش، پرهیز ازبیهودگی، )مردم واری، بدست آمده حاکی از آن است که پنج اصل معماری اسالمی

،بدون توجه به تاریخچه و هویت و کالبد ابنیه دنمحله آزادشهر در وضعیت نامطلوبی به سر می بر دردرونگرایی(

تدابیر ویژه  . در این میان مدیران و کارشناسان شهرداری منطقه یازده باید بابه سوی مدرنیته پیش می رود سرزمینمان،

ند. بردار اهای شهری به سبک ایرانی اسالمیفض خود به اصول معماری اسالمی پرداخته و گامی در راستای توسعه

و بیشتر وجود چنین تغییراتی در یک فضای شهری می تواند موجب جذب همچنین نتایج حاکی از آن است که 

 ماندگاری شهروندان در آن فضا گردد.

 

 ایرانی اسالمی سبکشهرداری ، فضاهای شهری،  کلیدی: واژه های

                                                           
 مدیر منطقه یازده شهرداری مشهد 1
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 مقدمه -1

و همه جا وابسته به زندگی  همیشهمعماری ایرانی یکی از غنی ترین نمونه های معماری بومی در جهان است که 

بوده،چنانکه آرایش معماری هماره به دست زندگی بوده و در هر زمان،روش زندگی بوده که برنامه کار معماری را پی 

 (. 18:1:41)پیرنیا،است هریزی کرد

توام با تالش و زیبایی بوده است. سرزمین ایران به این دلیل که در  چه پیش و چه پس از اسالم، معماری ایرانی

اکثر نقاط سرزمینی گرم و خشک محسوب می شود، همواره نیاز به اندیشیدن تدبیری برای دوام و بهبود زندگی در این 

این سرزمین صورت می گرفته، عالوه بر ایجاد  جغرافیا داشته است. ابداعات بسیاری که برای بهره گیری از آب و خاک

شرایطی مناسب برای زندگی مردمان آن، آثار و بناهایی را نیز که نشان از ذوق و سلیقه و جهان بینی آنان داشته، پس از 

اما امروزه کمتر شاهد آفرینش یک معماری به سبک ایرانی .گذشت سالیان و تا به امروز بر جای باقی گذاشته است

معماری رایج امروزی،متاثر از فرهنگ غربی می باشد که با تاثیر از استانداردهای غربی شکل مدوله ای می هستی.. اسال

 به خود گرفته و به فرهنگ،آداب و اصول ایرانیان بی توجه است.

در توسعه فضاهای شهری به سبک  )به عنوان یک سازمان مجری(شهرداری هاهدف از این نوشتار، تبیین نقش 

نفر از  151می باشد.این مطالعه شامل  مشاهده و مصاحبهیرانی اسالمی میباشد.روش به کار رفته در این پژوهش ا

متخصصین،مدیران مسئولین و شهروندانی است که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای و با استفاده از روش تصادفی 

ادبیات پژوهش از طریق مطالعات  مبانی نظری و با توجه به ماهیت موضوع برای تبیین واند  ساده انتخاب شده

 اسنادی،کتابخانه ای و میدانی به گرداوری مطالب مرتبط پرداخته شده است.

 

 فرضیات تحقیق -2

 ایرانی اسالمی دارند. شهرسازیشهرداری ها نقش بسزایی در توسعه  -

 به فضاهای شهری گردد. شهروندان وجود شاخص های شهر اسالمی می تواند موجب جذب -

 

 ینه تحقیقپیش -:

در این بخش به بررسی تعاریف شهر اسالمی از دیدگاه اندیشمندان و مفسران خارجی و ایرانی پرداخته شده و 

 نتایج آن در جوادل زیر قید شده است:

 

 



 

 مطالعات صورت گرفته در مورد شهر اسالمی توسط مفسران خارجی.  ماخذ: نگارندگان -1جدول 

 نتیجه تحقیق عنوان تحقیق گردآورنده سال ردیف

1 4114 

مصیب،محمد 

 ضریف اهلل. 

تاج الدین 

 رشید،محمد

ادراک و 

رفتار،تکامل 

 معماری اسالمی

مساجد اولین بناهای موجود و نمادهای شهر اسالمی می باشند و 

در طراحی شهرهای اسالمی در  ییکی از ضرورت های اصل

مساجد و مدارس منابعی بسیار  جوامع مسلمان نشین می باشند.

مهم برای ترویج اصول الزمه برای درک حقایق عرفانی در جامعه 

 می باشند.

 گرابر،الگ 4111 4
شهر در جهان 

 اسالم

عوامل تشکیل دهنده اساسی یک جامعه و شهر اسالمی شامل 

مساجد، مدارس، بقاع و گورستان از جمله فضاهای تشکیل دهنده 

شد که تعداد آنها در همه شهرهای اسالمی یک شهر اسالمی می با

،قابل توجه است.همچنین به نقش آموزش اسالمی در مدارس 

اشاره می شود، بدین صورت که اگر مراکز آموزشی در محله 

 .شده استحذف می گردید موجب فروپاشی محله و شهر می 

3 4112 
 الصیاد،نزار.

 تورلی،ایپک
 شهر اسالمی

در جوامع  41شهرهای اسالمی در قرن تاریخ و مباحث نظری 

شهرسازی و معماری بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده 

است و نقش شهرهای اسالمی در دوران حاضر قابل اهمیت می 

باشد. نظریه شهر و شهرستان های اسالمی ابتدا در بحث شهر و 

شهرسازی در شرق میانه،جهان غرب و در نهایت در تمامی 

 می مورد بررسی و اهمیت قرار گرفته است.جوامع اسال

2 1211 

ابن 

الصالح،محمد 

 عبداهلل

تاثیر اسالم بر 

توسعه شهری در 

جنوب غرب 

 عربستان

این  نحصراً بر زیبایی اتکا نمی نماید، البتهاصول طراحی شهری م

 فرایند در شهرهای حکومتی و سکوالر به چشم می خورد.

ی شهرها ،عقاید و خواسته های مهمترین عامل تاثیر گذار بر طراح

مذهبی جامعه می باشد. نقش دین در طراحی شهرهای  و دینی

اسالمی بسیار موثر بوده و در برطرف نمودن نیازهای دفاعی، آب 

و هوا، ساختار اجتماعی جامعه و برطرف نمودن ناهنجاری های 

 جامعه بشری بسیار موثر می باشد.

 

 

 

 



 

 در مورد شهر اسالمی توسط مفسران ایرانی.  ماخذ: نگارندگان: مطالعات صورت گرفته 1جدول 

 نتیجه تحقیق عنوان تحقیق گردآورنده سال ردیف

1 1324 
منصوری، سید 

 امیر

سازمان فضایی در 

شهر اسالمی 

 ایرانی

سازمان فضایی شهر ایران قبل از پیدایش اسالم دارای ساختار 

نفی نظام طبقاتی، مشخصی نبوده و پس از ورود دین مبین اسالم 

برابری حقوق شهروندان، طبیعت پسندی و ... مورد اهمیت قرار 

 گرفت.

 فالحت، سمیه 1321 4
بر ساخت مفهوم 

 شهر اسالمی

شکل گرفت  41تحقیقات اولیه در مورد شهر اسالمی در قرن 

در این پژوهش .خاستگاه این تحقیقات کشور فرانسه بوده است.

هوم و اصطالح شهر یر تحول مفبررسی تاریخ پیدایش و سبه 

کارکرد و پیچیدگی های شهر اسالمی و  اسالمی پرداخته و

مشکالت و راهکارهای موجود برای برطرف نمودن در شهرهای 

 را بیان کرده اند.اسالمی 

3 1312 
تاری قومی، 

 مسعود

مطالعه 

معناشناختی در 

باب مفهوم 

درونگرایی در 

 شهر اسالمی

خص درونگرایی به عنوان یکی از شا وعنگاهی مفهومی به موض

ترین ویژگی های مطرح شده در معماری های منتسب به اسالم 

می باشد و بررسی توپولوژی رابطه شهر و فضای معماری در 

 شهر اسالمی مورد بحث اصلی تحقیق قرار گرفته است.

2 1311 
سید محسن 

 حبیبی

 از شار تا شهر

تحلیل از مفهوم 

شهر و سیمای 

آن،تفکر و کالبدی 

 تاثر

توجه اصلی نگارنده معطوف به مباحث شهرنشینی، شهرگرایی و 

شهرسازی قبل از اسالم بوده است. شهرنشینی، شهرگرایی و 

شهرسازی در دوران اسالمی و عوامل و مشخصه اصلی شهر در 

دوره اسالمی )مساجد،بازار،محله( در توسعه شهرهای اسالمی 

این بناها در هر شهر با یکدیگر بسیار موثر بوده، هرچند کالبد 

 ند.ه امتفاوت بود

 مبانی نظری -8

 به منظور دستیابی به هدف تحقیق در ادامه مفاهی. در قالب واژگان کلیدی ارائه می گردد.

 شهرداری  -8-1

شهرداری موسسه ای است عمومی و غیر دولتی که با توجه به ماهیت عمومی شهرداری، عملکرد آن غیر 

ه شهرداری سازمانی است که عهد.به مصرف همان شهر برسدمی باید  و کلیه درامدهای شهرداری منحصراًانتفاعی بوده 

ار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان سکنه شهری می باشد. شهرداری سازمانی است که اهالی شهر، مدیران آن د



 

اداره امور شهر به آنها سپرده اند. بنابراین  را توسط شورای شهر انتخاب کرده و اختیار خود را برای تصمی. گیری و

قانون شهرداری  :شهرداری سازمانی غیر دولتی است که دولت فقط نظارت بر آن را بر عهده دارد و به موجب ماده 

 (.1:31::5)منصور،می باشدها،شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقلی 

ف متنوع و متعددی برخوردار می باشند. یه، از وظاشهرداری ها در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافت

ف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی یدر ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظا

 به محدود  ف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در شهرهایبطوری که وظا ،محلی متعددی توزیع شده است

ف شهرداری ها را به پنج گروه زیر تقسی. بندی یین اساس در حال حاضر می توان وظاهم بر. اند شده خاص مواردی

 :کرد

 اعالم–میادین ،اعالم نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری -معابر-مانند احداث خیابانها ف عمرانی:یالف( وظا

اء اعض از ساختمانی نقشه پذیرش به الزام– ساختمان ملی مقررات رعایت به الزام – تفکیکی های نقشه خصوص در نظر

 سازمان نظام مهندسی

تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی  ،ایجاد تاسیسات عمومی :ف خدماتییب( وظا 

 و ...  تزیس محیط آلودگی از پیشگیری،حوادث از پیشگیری،مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضوالت ساختمانی

 در که ای ابنیه کلیه بر نظارت-ساختمان پروانه صدور– 111اجراء آراء کمیسیون ماده  :حفاظتی و نظارتی وظایف( ج 

 و ... سبز فضای حفظ–تخلفات ساختمانی  بروز از جلوگیری شود، می ایجاد شهر

جلوگیری از سد -بوستانوبهداشتی  ی مورد نیاز شهر از قبیل سرویسساختمانهاو  بناها احداث :ف رفاهیی( وظاد 

 ... و معابر عمومی

 ... و شهرداری عوارض سایر–عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن -بودجه شهرداری :منابع مدیریت( ه 

 (.111:1:31)منصور،

 فضای شهری -8-2

یا نا آگاهانه فضای شهری چیزی نیست جز فضای زندگی روزمره ی شهروندان که هرروز به صورت آگاهانه 

شهری به عنوان یکی از زیرمجموعه های  فضای(.2:1:13:،پاکزاد)ز منزل تا محل کار ادراک می شوددر طول راه، ا

مفهوم فضا، از مقوله ی فضا مستثنی نیست. بدین معنی که ابعاد اجتماعی و فیزیکی شهر رابطه ای پویا با یکدیگر 

  .(84:1:13)مدنی پور،  می شودی اجتماعی و فیزیکی دو فضا بر دارند.در واقع فضای شهری مشتمل

،معماری و... مطالعه و بررسی یک فضای شهری را می توان بر مبنای رویکردهای مختلف محیطی، جغرافیایی

د.خیابان شهری در آن ها به وقوع می پیوند فضای شهری به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی  کرد.



 

وپارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند.این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی ها،میادین 

 (.1:11::1:، یبحرین) اند دادهاجزای اصلی وحیاتی یک شهر راتشکیل  ،و سکونت تحرک محل کار

اعضای  فضای شهری بستر مشترکی است که مردم فعالیت های کارکردی ومراسمی را که پیوند دهنده ی

جامعه است،در آن انجام می دهند و صحنه ای است که بر روی آن نمایش زندگی جمعی، در معرض دید قرار می 

گیرد.فضای شهری فضایی است برای سیاست، مذهب، دادوستد و ورزش. درواقع می توان فضاهای شهری را معادل 

 .(43:1:41 ،)صالحیتوصیف نمود ای عمومیعرصه ه

 به مولفه های سازنده فضای شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است: فرم،عملکرد و معنی در این میان توجه

فرم یا صورت،کلیتی واحد است که از شاخص های کالبدی و غیرکالبدی تشکیل می شود.جنبه کالبدی فرم  -

محتوای یک شامل : شکل،رنگ،بافت،پیکره،جهت،تعادل بصری و ... است.به عبارتی فرم،ساختار و نحوه رشد 

 پدیده است.

عملکرد،توانایی یک سیست. دینامیک در ایجاد حالت های رفتاری معین است.برای مثال خیابان، به عنوان یک  -

ه در آن حرکت و مکث صورت گیرد. این خاصیت را عملکرد آن پدیده می توانایی دارد کسیست. دینامیک،

 نامند.

بر القای معنی، یک  به دیگر جنبه های زندگی مرتبط سازد. معنی،خاصیتی از محیط است که می تواند فرد را -

نیز باشد.این مه. به کمک نمادها و نشانه های موجود در  تجلی گر فرهنگ و تاریخ جامعهفضای شهری باید 

 .(:112:1:4هیلن برند،)اتفاق می افتدجامعه متناسب است، عناصر فضا که با فرهنگ

 شناخت شهر اسالمی -:-8

، نخستین رهاورد پیامبران، شرط ورود به دین اسالم و موثرترین عامل رق. بنیادی ترین مفهوم اسالمیتوحید 

زننده فرجام اخروی انسان هاست.پیداست چنین موضوع بسیار مه. و سرنوشت سازی مبنای قوام هستی است)سوره 

و  ال إله إال اهلل تفلحوا "توحید شعار اصلی همه پیامبران الهی بوده و حضرت محمد)ص( نیز با شعار  (.21/22انبیاء،آیه 

. در شناخت (26:1311شهیدی،بمانیان،)ندمردم را به پرستش خدای یگانه فرا می خوا  "افضل العباده قول ال اله اال اهلل

ر،آگاهی به آراء حکما و علمای مسلمان درباره شهر و مبادی شهر اسالمی،اولین گام شناخت نظر اسالم در مورد شه

آشنایی با تجارب مسلمانان در شهرهایشان می باشد. عالوه بر آن، شناخت اصلی ترین محدوده های شهر از قبیل 

. در یک شهر اسالمی (1:1:31نقی زاده،)است الزامی محالت یا محدوده هایی که مجموعه آنها شهر را تشکیل می دهند

عنصر اصیل معتبر است: جهان دانی صحیح، جهان داری صحیح و جهان آرایی صحیح.ثمره جهان دانی آن است که سه 

فرد جهانی فکر می کند ولی منطقه ای عمل می کند.همیشه به این فکر است که مطابق با کل نظام کار کند اما فکرش 

 .(13:1:43 ی به کل جهان نرسد)آملی،که آسیب ادکاری انجام د در جهان دانی بایددر اصل  جهانی است.



 

 (21:1311)ماخذ: شهیدی،بمانیان،شهر اسالمی: توحید در ساختار 1نمودار 

 ایرانی اسالمی سبک -8-8

می مسئله نظام طبقاتی  و با رعایتپیش از اسالم تقریباً تمامی شهرها را به شکل کالت )قلعه و برج و بارو( 

شامل ارتشداران،موبدان،استرپوشان و و  طبقه بوده که بعدها به چهار طبقه تبدیل شدهنظام در ابتدا سه این  .ساخته اند

(. دین اسالم کامالً با تبعیض نژادی مخالف بوده است ،به طوریکه در آیه شریفه 2:1:43،)پیرنیا می شده استصنعتگران 

ذَکَرٍ َو أُنثَی وَ جَعَنَاکُ. شُُعوباً وَقبَائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرََمکُ. یا أیُّهَا النّاسُ إِنَّا خَلَقناکُ. مَن  ﴿خداوند می فرماید:  :1حجرات،

ای مردم! بی تردید ما همه افراد نوع شما را از یک مرد وزن )آدم وحوا( آفریدی. و شما . عِندَاللّهِ أَتقَاکُ. إِنَّ اهلَل عَلی. خبیر

 .مسلماً گرامی ترین شما نزدخدا پرهیزکارترین شماست .اسیدرا قبیله ای بزرگ و کوچک قرار دادی. تا همدیگر بشن

عالمه طباطبائی در تفسیر این آیه می نویسد: اگر شمول آیه را بپذیری.،قران همه   ﴾ت.همانا خداوند بسیار دانا وآگاه اس

به تقوا دارد،مگر که موجب تفاخر می شود نفی کرده است و هیچ انسانی بر دیگری برتری ناختالف طبقاتی را 

(.از این رو پس از پذیرش اسالم در کشور ایران مسئله نظام طبقاتی منتفی گردید و فضاهایی 841-831.:1:15،)طباطبائی

،خیابان و رسن بازار،امحلهمیدان،مسجد،عامیانه در شهر شکل گرفت. بدین ترتیب عناصر تشکیل دهنده شهر اسالمی 

  گردیدند. مدرسه

کلمه میان است و به معنی دل شهر و فضایی باز برای اجتماع مردم همراه با بازار اطراف آن میدان همان : میدان-1-:-8

 (.11:1:43،)پیرنیا  بوده است.

گر برای اینکه مرا . و ما جن و انس را نیافریدی. موَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ ﴿آیه شریفه: مسجد-2-:-8

ی را می توان به عنوان دلیل اصلی لزوم توجه به ارزش مسجد و جایگاه آن در شهر اسالم  (53)ذاریات، ﴾ پرستش کنند.



 

مکانی منزه و پاک برای نیایش و رفع آن را و  دانستهخداوند نقش و اساس ایجاد مسجد را بر اساس تقوا  مطرح نمود.

 (.21:1:32)نقی زاده، بیان می کندمشکالت مسلمانان با یکدیگر 

سایر خدمات اجتماعی  از بازارچه،مسجد،مدرسه ومحله یا کوی،یک شهرک کوچک در دل شهر بوده و : محله-:-:-8

 (.11:1:43،)پیرنیا  و رفاهی تشکیل شده است.

ارسن شامل تمامی عناصر موردنیاز و زیرساختار حیاتی برای یک شهر می باشد،مانند ارسن نقش : ارسن بازار-8-:-8

 (.11:1:43،)پیرنیا  از قبیل راسته،رسته،داالن،سرا یا خان،خانبار و تیمچه می باشد.جهان.بازار نیز دارای عناصر مختلفی 

ها درحقیقت جزئی از دهند.خیابانمی شهر را تشکیلها چارچوب و بدنه و ساختار اصلی فرم هر خیابان: خیابان-5-:-8

ها در بدن،آن های مختلف یک شهر،همانند شریانها و فعالیتفضاهای عمومی شهر هستند که با ایجاد ارتباط بین بخش

 (.4:1:43علی پور،)خادمی،پورجعفر،دارندرا زنده و پویا نگه می

واره مکانی به نام مدرسه در کنار مساجد با هدف ایجاد فضایی در شکل گیری شهرهای اسالمی،هممدرسه: -3-:-8

)پیرنیا نده ااغلب با اقتباس از همان الگوی فضایی مساجد ساخته می شدکه  هگرفتمی جهت بحث و وعظ شکل 

،11:1:43.) 

هنر دینی هنری است که وحی برخاست.از بطن  قدسی که در آن امر الهی حاضر استبا ظهور اسالم،هنر 

جهان بینی اسالم  مستقی. به اصول مذهبی اشاره دارد.ه مضامین خویش را از دین گرفته است،لیکن به صورت غیراگرچ

اقتباس معانی و مفاهی. متجلی در کالبد معماری است.مفاهیمی چون  جهتمنبع مهمی برای معماران معناگرای مسلمان 

(. 81:1:43)بمانیان،عظیمی،توحید،وحدت در عین کثرت،تجلی پروردگار در عال. خلقت و حرکت دائ. در جهان مادی 

اکنین خود رانی با جهان بینی جدید، روحی جدید به کالبد شهر،آداب و رسوم و رفتار و اعمال سهنر و معماری ایسپس 

دمید و تفکر و عل. آموزی و یادگیری قران و احکام را برای خود فریضه الهی قرار داد و بارجعتی به فطرت پاک انسانی 

هنر معماری ایران از دیرباز دارای چند اصل بوده که به خوبی در (.رای تربیت و تعلی. کرد)همانسعی در ایجاد مکانی ب

،پرهیز از بیهودگی،نیارش،خودبسندگی و د از: مردم واریست.این اصول عبارتننر نمایان شده انمونه های این ه

 (.23:1:41گرایی)پیرنیا ،درون

مردم واری به معنی رعایت تناسبات میان اندام های ساختمانی با اندام های انسان و توجه به مردم واری:  -

 (.23:1:41، همان) زهای او در کار ساختمان سازی استنیا

در معماری ایران تالش می شده کار بیهوده در ساختمان نکنند و از اسراف پرهیز می  بیهودگی:پرهیز از  -

هُْ.  وَالَّذِینَ ﴿می شده است.در قران کری. آمده استرعایت پس از آن  ه. کردند.این اصل ه. پیش از اسالم و

 (.24:1:41، همان) ﴾آنان که از بیهودگی روی گردانند ،. مومنانعَنِ اللَّغْوِ ُمعْرِضُونَ

شته به شناسی گفته می شده است.معماران گذنیارش دانش ایستایی ، فن ساختمان و ساختمایه)مصالح(  نیارش: -

 (.23:1:41، همان)از زیبایی جدا نمی دانستند نیارش ساختمان بسیار توجه می کردند و آنرا



 

معماران ایرانی تالش می کردند ساختمایه مورد نیاز خود را از نزدیک ترین مکان بدست آورند  خودبسندگی: -

ونه کار با شتاب بیشتری انجام می ساختمایه نقاط دیگر نباشد.بدین گو چنان مکانی را می ساختند که نیاز به 

 (.1:1:41:، همان)پیرامون خود سازگارتر می شده استشده و ساختمان با طبیعت 

اصوالً در سازماندهی اندام های گوناگون ساختمان و بویژه خانه های سنتی،باورهای مردم بسیار  درونگرایی: -

یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس کارساز بوده است.

یَأَ  ﴿: آمده در قران(.5:1:41:، همان)ستایران را درونگرا ساخته اایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری 

 َلعَلَّکُ.ْ  لَّکُ.ْ خَیرْ ذَالِکُ.ْ   أَهْلِهَا عَلىَ  تُسَلِّمُواْ وَ تَسْتَأْنِسُواْ حَتىَ بُیُوتِکُ.ْ غَیرْ بُیُوتًا تَدْخُلُواْ  لَا ءَامَنُواْ  الَِّذینَ ایهُّا

ای کسانی که ایمان آوردید! به خانه دیگران وارد نشوید مگر آنکه قبالً آنان را آگاه سازید و بر اهل  .تَذَکَّرُونَ

همانگونه که پیداست قران کری. توجه اکید نسبت به حفظ  ﴾ (21)نور،.سالم کنید.این برای شما بهتر استخانه 

 اسالمی تبدیل گردید.ناپذیر شهر یی خصوصی دارد،ازین رو درونگرایی به یک اصل جدا حرای.

 منطقه یازده شهرداری مشهد -8-5

از  1:18ده از سال حوزه جنوب غربی شهر مشهد می باشد. این محدومحدوده شهرداری منطقه یازده واقع در

هکتار  1411محدوده فوق با وسعتی معادل ت رسانی به شهروندان جدا گردید.ابا هدف افزایش خدمشهرداری منطقه ده 

نفر از شمال به بزرگراه امام علی)ع(،از شرق به بلوار آزادی،از جنوب به بلوار وکیل آباد و  222111تقریبی و جمعیت 

 .(1:32)پورتال شهرداری منطقه یازده، (1)شکل از غرب به بلوار نمایشگاه متصل می گردد

 

 

 

 

 

 

 

دو ناحیه و جمعًا نه محله می باشد و از شاخص ترین فضاهای شهری آن می  شهرداری منطقه یازده دارای

 تجاری امامت و دانشجو اشاره کرد)همان(. محورهای عی گلها،ضوتوان به بوستان بزرگ ملت،باغ مو

 

 محدوده شهرداری منطقه یازده مشهد – 1شکل 



 

 بررسی و تحلیل-5

 شهر اسالمی با معیارهای عناصر بررسی و تحلیل ساختار محدوده مورد مطالعه-5-1

جود مراکز جمعی، وآن مکان و االی سواره و پیاده در تراک. ببه دلیل محدوده مورد مطالعه در این پژوهش ، 

.در این محدوده عناصر زیر که محله آزادشهر می باشد.... دسترسی به بازار و مراکز آموزشی و پاتوق های شهری و 

 :(2)شکل نشانه های یک شهر اسالمی میباشند وجود دارد

 محله مسکونی -3   میدان -5   بازار -8    مسجد -:    مدرسه  -2     راه -1

 

 

 

 مدرسه

 بازار

 محله مسکونی

 

 میدان)بوستان شهری(

 خیابان

 مدرسه

 مسجد

 در محله آزادشهر : عناصر اصلی شکل دهنده شهر اسالمی 4شکل 

 مسجد

 مدرسه



 

 بررسی و تحلیل ساختار محدوده مورد مطالعه با معیارهای سبک ایرانی اسالمی-5-2

 الف( مردم واری

محور  مطالعه تناسبات انسانی تا حدودی رعایت شده است،بدین صورت که جبهه شرقیدر محدوده مورد 

در مقیاس و مبلمان های شهری  ها ( که محل تجمع اقشار مختلف می باشد با وجود المانبزرگ ملت )بوستانامامت

متر  3الی  :نیز بازار، مسجد و مدارس با ارتفاع  محور امامت مردم واری را رعایت نموده اند. در جبهه غربی ،انسانی

ود گنجانده اند. وجود مبلمان های شهری نیز از این امر پیروی کرده و عالوه بر تامین رفاهیات تناسبات انسانی را در خ

محله  اما در مردم وار بودن و پیوند مناسب با سایر ساختمان های موجود رعایت نموده اند.یک شهروند،اعتدال را در 

که این امر حاکی از آن است که  هده می گرددمشابسیار سقف(  3الی  8تراک. زیاد) دارای های مسکونی ساختمان های

 .(:)شکل رعایت نشده است در محله مسکونیی. خصوصی اتناسبات انسانی و حفظ حر

 ب( پرهیز از بیهودگی

در ،  بومیمصالح مرغوب و در محدوده مورد مطالعه برخی از بلوک های تجاری به دلیل عدم استفاده از 

تنها جنبه زیبایی داشته و عملکرد  اغلب آنهاتزئینات بکار رفته در نمای  واسراف کرده  مصالح ساختمانی استفاده از 

که در برخی نقاط دچار خرابی شده  اندسازی شده به تازگی بهو کفسازی آن نیز که  آسفالت محور د.ندیگری ندار

، استفاده از مصالح نامرغوب و عدم هماهنگی سازمانهای اجرای ضعیف پروژهنظارت و اینگونه خرابی ها اغلب ناشی از 

از کیفیت مطلوب ساختاری  و بلوک های مسکونی بوستان)میدان( این میان اغلب مدارس ، مسجد ،در  می باشد. مجری

 .(8)شکل برخوردار بوده و در ساخت و نگهداری آنها از هرگونه اسراف پرهیز شده است

 

 بررسی شاخص مردم واری در محدوده مورد مطالعه)بازار،مدرسه،مسجد( - 3شکل 

 بررسی شاخص پرهیز از بیهودگی در محدوده مورد مطالعه ) میدان،بازار،راه ها( - 2شکل 



 

 ج( نیارش

توجه عملکرد  و به در ساختار بلوک های تجاری استفاده از مصالح تنها جهت ایجاد زیبایی کالبدی بوده 

عدم وجود دانش ایستایی در ساختار بازار و توجه مضاعف به زیبایی)تنوع رنگ ها و فرم ها( نه  .چندانی نشده است

. اگر تمامی بدنه تجاری با پیروی از یک اطبین را دچار آشفتگی می کندد،بلکه مختنها از زیبایی بصری محور می کاه

 ،زیبایی کالبدی داشته باشد،عالوه بر ایجاد تعادل بصری به افزایش زیبایی محیط سازه ای مقاوم همراه با شبکه مدوالر،

د ، تا حدودی عملکرد و زیبایی در ساخت مدرسه و مسج جذب و ماندگاری بیشتر شهروندان در محور کمک می نماید.

ساختار محله مسکونی نیز به  در با یکدیگر ترکیب شده و سازه ای مقاوم همراه با فرم کالبدی مطلوب فراه. آورده اند.

ذکر است که بهترین کیفیت ابنیه در بلوک های مسکونی  شایانندرت شاهد عدم رعایت ایستایی در ابنیه می باشی.،

 .(5)شکل مربوط به سازندگانی بود که خود تمایل به اسکان در آن واحد را داشتند

  

 

 د( خودبسندگی

استفاده از مواد و مصالح غیربومی در ابنیه محدوده مورد مطالعه،نه تنها زمان و هزینه بیشتری را به خود 

صورت بروز آسیب در استفاده از مصالح غیربومی در  .اختصاص میدهد،بلکه عمر مفید ساختمان را نیز کاهش میدهد

ابنیه، کار مرمت را با مشکل روبرو میسازد،در نتیجه در اکثر موارد مالک مجبور به تخریب کامل نما و استفاده از مصالح 

 استفاده شده است در ساخت نما مصالح غیربومی از اغلب ساختار بلوک های تجاری و مسکونیدر جدیدی خواهد شد.

)ورق های کامپوزیت( اما در ساخت مسجد و مدارس تا حدودی از مصالح بومی )آجر سه سانت( استفاده کرده اند. 

شاخص  اهده می کنی..در نتیجهصالح بومی و غیر آن را مشم ترکیبی از همچنین در احداث بوستان و پیاده روسازی

ورد مطالعه بسیار ک. به چش. می خورد و اغلب در محدوده مخودبسندگی که احترام به بستر و محیط زیست بوده 

 .(3)شکلبه تقلید از مصالح غربی استفاده می گرددو ...(  شتورسنگ الورق کامپوزیت،)مصالح غیربومی 

 بررسی شاخص نیارش در محدوده مورد مطالعه )بازار،مسجد،مدرسه( - 5شکل 



 

 

 

 ه( درونگرایی

شاخص به جهت جذب مخاطب با توجه به بررسی های صورت گرفته در محدوده مورد مطالعه،در بازار 

)بوستان بزرگ ملت( تا حدودی به  در میدان و تمامی فرم ها و اشکال برونگرا می باشند. درونگرایی نادیده گرفته شده

مدارس به جهت  دررعایت شده است، این شاخص توجه شده و حری. شخصی افراد بویژه در چیدمان مبلمان شهری 

جود نداشته و تا عی خود وبودند این درونگرایی به معنای واقاینکه از ابتدا برای عملکردی چون مدرسه ساخته نشده 

کامالً رعایت شده و به کمک این شاخص حرمت  شاخص درونگرایی مسجد برونگرا دارند، اما درحدودی  ساختار 

بک های مدرن و ی مسکونی،به جهت تقلید نابجا از سمتاسفانه در تمامی واحدهارده اند.های فردی و جمعی را حفظ ک

 .(1)شکل به یکدیگر اشراف دارندبرونگرا بوده و اروپایی درونگرایی از میان رفته و تمامی ساختمان ها 

 

 

 شهری و شهروندان متخصصین،مسئولینبررسی و تحلیل ساختار محدوده مورد مطالعه از دیدگاه -:-5

و شهروندان  ،مسئولینمتخصصیندر این بخش میزان رعایت شاخص های پنجگانه معماری اسالمی از دیدگاه 

 طی پرسشنامه هایی بررسی شده است:

 بررسی شاخص خودبسندگی در محدوده مورد مطالعه ) بازار،میدان،محله مسکونی( - 6شکل 

 )میدان،بازار،محله مسکونی(بررسی شاخص درونگرایی در محدوده مورد مطالعه - 1شکل 



 

 

 

الف( مردم واری: شاخص مردم واری از دیدگاه متخصصین،مسئولین و شهروندان تقریباً در حالت مطلوب خود قرار 

دارد. وجود تناسبات انسانی و رعایت استانداردها از جمله مواردی است که موجبات رضایت اجتماعی شهروندان را در 

 محور امامت فراه. می سازد. 

می پرهیز از بیهودگی از دیدگاه متخصصین،مسئولین و شهروندان متوسط رو به ضعیف  : شاخص ب( پرهیز از بیهودگی

باشد. انجام امور بیهوده در ساختمان سازی و اسراف در استفاده از مصالح از جمله مواردی است که موجبات این 

 نارضایتی را فراه. آورده اند.

هروندان در حالت نامطلوبی به سر می برد.توجه مطلق به : شاخص نیارش از دیدگاه متخصصین،مسئولین و ش ج( نیارش

، موجب بره. زدن هارمونی میان فرم ها و عملکرد ها و در محور امامتهر فضا زیبایی کالبدی و عدم توجه به عملکرد 

 نادیده گرفتن دانش ایستایی شده است.

ن وضعیت نامطلوبی دارد. در محله شاخص خودبسندگی از دیدگاه متخصصین،مسئولین و شهروندا:  د( خودبسندگی

آزادشهر به دلیل نادیده گرفتن اقلی. شهر مشهد و استفاده از مصالح غیربومی این شاخص در حالت ضعیف خود قرار 

 دارد.

یار ضعیف و نامطلوبی از دیدگاه متخصصین،مسئولین و شهروندان در وضعیت بس درونگراییشاخص :  ه( درونگرایی

بلوک های تجاری و مسکونی محله آزادشهر به سبب تقلید نابجا از سبک های مدرن و عدم رعایت اصول  .قرار دارد

 اولیه در ساخت مسکن اسالمی، به صورت کامالً برونگرا و غیراسالمی ساخته شده اند.
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 نمودار تحلیل ساختار محدوده مورد مطالعه – 1شکل 



 

 نتایج بدست آمده درو( نقش شاخص های شهر اسالمی در جذب شهروندان به فضاهای شهری: با توجه به  

 تحقیقات،وجود شاخص های شهر اسالمی در یک فضای شهری می تواند موجب جذب شهروندان به آن فضا گردد.

بدین ترتیب استفاده از شاخص های مردم واری،پرهیز از بیهودگی،نیارش،خودبسندگی و درونگرایی نه تنها مورد توجه 

شی به یک فضای شهری، موجب جذب و ماندگاری می گیرد،بلکه می تواند با هویت بخامروزین قرار نسل دیروزین و 

 هرچه بیشتر شهروندان در آن فضا گردد.

 نتیجه گیری -5

اسالمی عمدتاً به ارزش ها و اعتقادهای فرهنگی اسالم وابسته است.در  ایرانینحوه شکل گیری اصول طراحی شهر 

نتایج حاصل از  .بینش اسالمی عالوه بر جنبه های ظاهری ، به جنبه های باطنی پدیده های عال. نیز اهمیت داده می شود

و شهر بر مبنای نظام  تحقیق نشان دهنده آن است که ابتدا شهرهای ایرانی عمدتاً فاقد مراکز آموزشی همگانی بوده

طبقاتی شکل می گرفته است.سیمای شهر غالباً تحت تاثیر قشر غنی جامعه بوده و نقش مردم ک. درآمد جامعه در شکل 

ور دین مبین اسالم شاخص های مردم واری،پرهیز از اما در دوران حضگیری و ساختار شهری فاقد اثر بوده است.

ی در کشور ایران بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.در این دوران نظام های بیهودگی،نیارش،خودبسندگی و درونگرای

شهر مذهبی مشهد نیز با پذیرفتن طبقاتی از میان رفت و تمامی مردم در شکل دهی به ساختار کشور و شهر سهی. بودند.

خوردار باشد.متاسفانه پس دین اسالم توانست با برخورداری از آیین و فرهنگ جامعه اسالمی از ساختار منسج. تری بر

و به فراموشی  در ابنیه مشهد،شاهد نفوذ معماری غربیشهر سال از ورود معماری مذهبی به  1:11از گذشت تقریبی 

چنانچه ازنتایج نقاط شهر نمایان شده است. ینانکه بی هویتی و برونگرایی در تمامسبک ایرانی اسالمی هستی.،چ سپردن

موجبات نفوذ معماری و فرهنگ غربی به ا عدم نظارت دقیق بر طراحی و اجرای پروژه ها تحقیق پیداست،شهرداری ها ب

به کالبد بنا در کنار عملکرد آن مهندسین مشاور  ،طرح های اولیه در آورده اند. بدین صورت که اگر .داخل شهر را فراه

یده و آنها دیده شده باشد ،پروانه ساخت صادر گرد حد مطلوب در و اصول معماری ایرانی اسالمی در کرده باشندتوجه 

از شاخص های شهر اسالمی در ساخت  استاندارد الزمه ی چنین عملی تدوین یک چک لیست مجوزات الزم داده شود.

 فضاهای شهری می باشد تا ناظران و کارشناسان بتوانند طرح های موجود را بر اساس آنها بسنجند.ابنیه و 

به منظور دستیابی به فضایی ایرانی اسالمی شهرداری منطقه یازده در محله آزادشهر،ج بدست آمده با توجه به نتای

و  محله آزادشهر ی شهریها. طراحی فضامی باشدبر طرح های پیشنهادی و اجرایی خود  ملزم به نظارت دقیق تر

حوزه اختیارات شهرداری منطقه  به طور کامل در شخصی امالکیا صدور پروانه های ساختمانی  نظارت بر اجرای آن

به دالیلی از تمرکز بر  شاخص های شهر اسالمی چش. پوشی کرده  کارشناسان و مدیران مربوطه بوده که متاسفانه یازده

را تدوین نمایند و هر کارفرما ملزم به  معماری ایرانی اسالمی استاندارد چک لیست در صورتی که مدیران مربوطهاند. 

نظارت دقیق تری بر میزان استفاده از شاخص دقت بیشتری بر طراحی ابنیه به سبک ایرانی اسالمی و  ،دارائه ی آن باش

در آینده ای نه چندان دور،شاهد توسعه فضاهای  وجود خواهد داشت وهای شهراسالمی در ابنیه و فضاهای شهری 



 

از آن به شمار می رود و  زئی جداناپذیرشهری و محله ها بر مبنای معماری ایرانی اسالمی هستی.. شهری که هویت ج

 پیداست.در دل آن فرهنگ ایرانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ابعـمن

 ( ،انعکاس مبانی منبعث از جهان بینی اسالمی در 1312)،بمانیان،محمدرضا.عظیمی،سید فاطمه

 اره دومطراحی معماری،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی،شم

 (،1324پورتال شهرداری منطقه یازده مشهد،) ،درباره ماzone11.mashhad.ir 

 انتشارات سروش دانش:تهران(،آشنایی با معماری اسالمی ایران، 1312)،پیرنیا،محمدکریم 

 تهرانانتشارات سروش دانش ،شناسی معماری در ایران (،سبک1311)،پیرنیا،محمدکریم: 

  

 اهلل،معماری اسالمی باید طوری باشد که انسان شرافتمندانه زندگی کند،ماهنامه  عبد،جوادی آملی

 شمس،شماره نود و دو

 .(،درآمدی بر مفهوم خیابان به عنوان فضای 1312)،پورجعفر،محمدرضا.علی پور،روجاخادمی،مسعود

 تهران ماه هنر:تفکرات معاصر(، انتشارات  شهری)نگرشی بر نظریات و

 (،نقش خدامحوری در شکل دهی به ساختار،اجزا و 1311شهیدی،شریف.بمانیان،محمدرضا،)

 141عملکردهای معماری اسالمی ایران،فصلنامه کتاب ماه هنر،شماره 

 تهران :نشر دیدار (، قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری،1321)،منصور،جهانگیر 

 تهرانت تهران، انتشارا، عملکرد و معنی اری اسالمی: فرم(،معم1313)،هیلن برند،رابرت : 

 ز ، انتشارات مرک45،سال هفتم، شمارهآبادی طراحی شهری چیست، مجله،(1316)جهانشاه،،پاکزاد

 تهران ن:مطالعات و شهرسازی معماری ایرا

 ،طراحی فضای شهری، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری(1312)علی،مدنی پور ،: 

 تهران

   ،تهران :، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران(1311)حسین،بحرینی 

 ،ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی (1311)اسماعیل،صالحی ،

 تهران :معماری و شهرسازی

 ،قم: المیزان، انتشارات اسالمی جامعه مدرسین (،1315)طباطبایی، محمد حسین 



 

 ( ،1321نقی زاده،محمد،)تهرانشهر،انتشارات شهر آرمانی اسالم یا فضای حیات طیبه: 

  جایگاه مسجد در طراحی شهر اسالمی،انتشارات ماه هنر:تهران(،1324) محمد،زاده،نقی 


