
 

 

 

 

 

 

 

 ی ادبیات و علوم انسانیدانشکده

 ی شهری و روستاییزیر برنامه وگروه آموزشی جغرافیا 

 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان
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 :پژوهشگر

 امیرحسین اصالنی

 
 5931تابستان 



 

 

 نیرحسیام :نام                                                   اصالنی  :دانشجو خانوادگي نام

 ایرانی در شهرهای جدید نمونه موردی شهر جدید سهند –ارزیابی تبعیت از الگوی شهر اسالمی  :نامهپايان عنوان

 دکتر حسین نظم فر  :راهنما استاد 

 الندهیگغفاری  عطا ر:مشاو استاد 

                          ی شهریزیر برنامهجغرافیا و  :رشته                                کارشناسی ارشد ي:تحصيل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاهآمایش شهری                                                                            :گرايش

 593ات: صفح تعداد     93/6/5931   دفاع: تاريخ                 علوم انسانی ادبیات و :دانشكده 

 :چکیده

های گ بشری هستند. با توجه به ديدگاهی فرهنها جلوهاز جمله بارزترين  زيستيی ها مجتمعشهرها و 

 -ايراني وجود دارد، شناسايي الگوی شهر اسالمي -شهر اسالمي ريزی شهری و متفاوتي که در مورد برنامه

 هایارزش و اصول از مقصودايراني صورت گيرد.  –های اسالمي تواند در ايجاد شهرهايي، با ارزشايراني مي

 قرار ويژه عنايت مورد جديد شهرهای در بايستمي که اسالمي هستند تعاليم از منبعث اصولي اسالمي،

گرايي و فضاهای ی، طبيعتمحله محورمحوری، مسكن، ی مسجد مؤلفه، پنج نامه انيپادر اين  گيرند.

است. هدف از اين پژوهش اين است که به ارزيابي شهرهای  قرارگرفتهباز مورد شناسايي و استفاده  -عمومي 

ترين ، شهر جديد سهند از پررونقرو نيازاايراني پرداخته شود.  –ی شهر اسالمي ها مؤلفهجديد برمبنای 

، مورد نمونه عنوان بههزار نفر جمعيت که در نزديكي شهر تبريز قرار دارد،  40442شهرهای جديد ايران با 

و معيارهای  ها مؤلفهتحليلي است؛  –مورد بررسي قرار گرفت. نوع تحقيق کاربردی، و روش پژوهش توصيفي 

سازی  يادهپنامه تدوين و بر اساس آن، ميزان مطرح شده در اين پژوهش، در پنج سطح در قالب پرسش

به  ها مؤلفهل و سنجش وتحلي يهتجزدر شهر جديد سهند توسط ساکنين مورد ارزيابي قرار گرفت.  هرکدام

 T، آزمون آمده دست بهنتايج  بر اساسباشد. ای( مينمونهتک Tها )آزمون ی ميانگينروش آماری مقايسه

داری را نشان تفاوت معني 99/0و  22/3ی مسجد محوری و مسكن به ترتيب با ها مؤلفهای ميانگين نمونهتک

محله ی ها مؤلفهاست؛ و ميانگين  3نزديک به ميانگين نظری  آمده دست بههای ميانگين دهند، چوننمي

دهند، داری را نشان ميتفاوت معني 40/0و فضای عمومي و باز   47/0گرايي با ، طبيعت33/0ی با محور

ی ها مؤلفهگيری نمود که کم است. و چنين نتيجه 3از ميانگين نظری  آمده دست بههای چون ميانگين

-ی محلهها مؤلفهمسجدمحوری و مسكن در طراحي و احداث شهر جديد سهند مورد توجه قرار گرفته و 

 .ستاعمومي مورد توجه قرار نگرفته و در سطح پاييني قابل مشاهده  -گرايي و فضای باز محوری، طبيعت

-عموميگرايي و فضاهایمحوری؛ طبيعتمسكن؛ محله ايراني؛ مسجدمحوری؛ –الگوی شهر اسالمي : ها دواژهیکل

 باز  
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 فهرست مطالب  

 صفحه                                                        عنوان 

 

پژوهش کليات :اولفصل  

 0........................................................................................................................................................................................... مسئله انيب -7-7

 3 ................................................................................................................................................................................ پژوهش تياهم -7-0

 4...................................................................................................................................................................................... پژوهش سؤال -7-3

 4.................................................................................................................................................................................... پژوهش هيفرض -7-4

 4.....................................................................................................................................................................................ژوهشپ اهداف -7-5

 4 ................................................................................................................................................................................ ياصل اهداف -7-5-7

 5 ................................................................................................................................................................................ يفرع اهداف -7-5-0

 5................................................................................................................................................................. پژوهش يمطالعات نهيشيپ -7-6

 4..................................................................................................................................................................... پژوهش یها تيمحدود -7-4

 3.......................................................................................................................................................................................پژوهش روش -7-3

 3.............................................................................................................................................. پژوهش انجام نديفرآ و يليتحل مدل -7-9

 9...................................................................................................................................................... پژوهش یديکل واژگان فيتعر -7-72

 9 .................................................................................................................................................................................اسالم نيد -7-72-7

 72 ................................................................................................................................................................ ياسالم ينيب جهان -7-72-0

 72 .............................................................................................................................................................. ياسالم شهر صفات -7-72-3

 پژوهش نظری مبانی:دوم فصل

 73.......................................................................................................................................................................................................مقدمه -0-7

 74...................................................................................................................................................................................... شهر و اسالم -0-0

 74..................................................................................................................................................................................... قرآن در شهر -0-3

 75..................................................................................................................................................................... شهر ساخت و فرهنگ -0-4

 74........................................................................................................................................................ يرانيا – ياسالم شهر یالگو  -0-5

 74 ............................................................................................................................................................................................الگو -0-5-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... ياسالم شهر مفهوم -0-5-0

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... مسلمانان شهر -0-5-3

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................................................................يرانيا شهر -0-5-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ ياسالم شهر یريگ شكل در مؤثر عوامل -0-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................ياسالم شهر در یکالبد یها مؤلفه -0-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... یمسجدمحور-0-4-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... یمحور محله -0-4-0

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... يمسكون یکاربر و ها خانه -0-4-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................... ييگرا عتيطب -0-4-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... باز - يعموم یفضا -0-4-5



 ب

 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........... يرانيا -ياسالم یشهرساز یالگو نييتب در مطرح یارهايمع -0-3

 .Error! Bookmark not defined .........................................يرانيا – ياسالم شهر یالگو در ياجتماع یارهايمع -0-3-7

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................. عدالت-0-3-7-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... يمردم مشارکت -0-3-7-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................... تيامن -7-3 -0-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................يمردم تعامالت -0-3-7-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... يگيهمسا -0-3-7-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... شيآسا و مشآرا -0-3-7-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................... يرانيا – ياسالم شهر یالگو در یکالبد یارهايمع -0-3-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. تيمرکز -0-3-0-7

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................يمراتب سلسله اصل -0-3-0-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................. تيهو -0-3-0-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ تيمحرم -0-3-0-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... نور -0-3-0-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. بهداشت -0-3-0-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. ديجد یشهرها یشهرساز در يرانيا – ياسالم شهر گاهيجا -0-9

 ERROR! BOOKMARK NOT ....... ياسالم فرهنگ قلمرو در ياسالم شهر وجود ی درباره ها هينظر و ها دگاهيد -0-72

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................... ياسالم شهر مطالعات بر  حاکم يمطالعات یكردهايرو -0-77

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................................... یريگ جهينت و یبند جمع -0-70

  پژوهش یشناسروش ومطالعه مورد محدوده یمعرف:سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................مقدمه -3-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..........................................................سهند ديجد شهر به مربوط اتيکل -3-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................ ييايجغراف تيموقع -3-0-7

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. سهند شهر يعيطب یها يژگيو تيموقع -3-0-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................سهند شهر تيجمع تحوالت روند -3-0-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... ها یکاربر سرانه و سطوح -3-0-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................. پژوهش يشناس روش -3-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... قيتحق وشر -3-3-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... ها داده یآور جمع روش -3-3-0

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... نمونه حجم نييتع و یآمار جامعه -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................... یريگ نمونه روش -3-3-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. نامه پرسش ييايپا و ييروا نييتع روش -3-3-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... ها داده ليوتحل هيتجز روش -3-3-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................................پژوهش در استفاده مورد یافزارها نرم و ابزار -3-3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................................................... یبند جمع -3-4

 اطالعات و داده لیوتحل هیتجز:چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................مقدمه -4-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... ارهايمع و ها مؤلفه انتخاب و يمعرف -4-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... انيگو پاسخ مشخصات به مربوط يفيتوص آمار -4-3

يشيمايپ – یاسناد یها يبررس و نامه پرسش از مستخرج يفيتوص آمار یمبنا بر ارهايمع تيوضع صورت انيب -4-4

 ................................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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 .Error! Bookmark not defined .........................................................مسجد با مرتبط یارهايمع تيوضع صورت -4-4-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ مسكن با مرتبط یارهايمع تيوضع صورت -4-4-0

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... محله با مرتبط یارهايمع تيوضع صورت -4-4-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ييگرا عتيطب با مرتبط یارهايمع تيوضع صورت -4-4-4

 .Error! Bookmark not defined ................................. باز -يعموم یفضاها با مرتبط یارهايمع تيوضع صورت -4-4-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................. ياستنباط آمار جينتا -4-5

 .Error! Bookmark not defined ..............(یمسجدمحور) يرانيا – ياسالم شهر یها مؤلفه سنجش و يابيارز - 4-5-7

 .Error! Bookmark not defined ........................... (مسكن) يرانيا– ياسالم شهر یها مؤلفه سنجش و يابيارز - 4-5-0

 .Error! Bookmark not defined ............... (یمحور محله) يرانيا– ياسالم شهر یها مؤلفه سنجش و يابيارز - 4-5-3

 .Error! Bookmark not defined .............. (ييگرا عتيطب) يرانيا– ياسالم شهر یها مؤلفه سنجش و يابيارز - 4-5-4

 .Error! Bookmark not defined ...... (باز و يعموم یفضا) يرانيا– ياسالم شهر یها مؤلفه سنجش و يابيارز - 4-5-5

 بحث و گیری نتیجه :پنجم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................................................................مقدمه -5-7

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... هيفرض آزمون و قيتحق سؤال به پاسخ -5-0

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................یريگ جهينت -5-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................................................... ها شنهاديپ -5-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................................................................... مأخذ و منابع
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 ولافهرست جد

 صفحه                                                         عنوان 

 5 ....................................................................................................................................... يخارج شده انجام یکارها بر یمرور: 7-7 جدول

 6 ............................................................................................................................................ يداخل شده انجام یبرکارها یمرور: 0-7جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT ............ يرانيا - ياسالم شهر در مسجد مؤلفه با مرتبط یها يژگيو: 7-0 جدول

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................. ياسالم شهر محالت یها يژگيو:  0-0 جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT ..... معاصر یشهرساز با ياسالم - يرانيا يسنت محله مفهوم سهيمقا: 3-0 جدول

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......... يرانيا – ياسالم شهر در مسكن یها يژگيو: 4-0 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......... ديجد یمعمار با يسنت یمعمار نيب سهيمقا: 5-0 جدول

 ERROR! BOOKMARK . ياسالم فرهنگ قلمرو در ياسالم شهر وجود ی درباره ها هينظر و ها دگاهيد: 6-0 جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ......................... ياسالم شهر مطالعات بر حاکم يمطالعات یكردهايرو: 4-0 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT 7335 سني، عمده یها گروه و جنس برحسب سهند شهر جمعيت: 7-3 جدول

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... سهند جديد شهر در تراکم و جمعيت بيني پيش: 0-3جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT ......................... 7422 افق تا  سهند ديجد شهر  تيجمع ينيب شيپ: 3-3 جدول

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... سهند ديجد شهر یها یکاربر سرانه و سطوح: 4-3جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنيساکن توسط فاز هر در شده ليتكم ی نامه پرسش: 5-3 جدول

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... کرونباخ یآلفا آزمون جينتا و قيتحق یاه ريمتغ: 6-3جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT ......................... سهند شهر در درصد برحسب انيگو پاسخ يسن عيتوز: 7-4جدول

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... سهند ديجد شهر در انيگو پاسخ يجنس عيتوز: 0-4 جدول

 ERROR! BOOKMARK ....... سهند ديجد شهر در شونده پرسش افراد تولد محل يفروان درصد عيتوز: 3-4جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .................. سهند به نيساکن مهاجرت در مختلف عوامل ريتأث زانيم: 4-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ..... سهند شهر در شونده پرسش افراد يليتحص يفروان درصد عيتوز: 5-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... سهند ديجد شهر در شونده پرسش افراد اشتغال درصد عيتوز: 6-4 جدول

DEFINED. 
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 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDدرصد برحسب شهر مختلف یفازها در ساکن افراد: 4-4 جدول

 ERROR! BOOKMARK ......... درصد برحسب سهند ديجد شهر در شونده پرسش افراد سكونت مدت: 3-4جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .......... مسجد مؤلفه سؤاالت به انيپاسخگو جينتا از ینمودار شينما: 9-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ....... مسكن مؤلفه سؤاالت به انيپاسخگو جينتا از ینمودار شينما: 72-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... محله مؤلفه سؤاالت به انيپاسخگو جينتا از ینمودار شينما: 77-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK ........ ييگرا عتيطب مؤلفه سؤاالت به انيپاسخگو جينتا از ینمودار شينما: 70-4 جدول

NOT DEFINED. 

 !ERROR ..................................باز و يعموم یفضا ی مؤلفه سؤاالت به انيگو پاسخ جينتا از ینمودار شينما: 73-4 جدول

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT سهند شهر در یمسجدمحور ی مؤلفه یها هيگو و ارهايمع بعدها،: 74-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT یا نمونه تک Tآزمون با یمسجدمحور ی مؤلفه سنجش و يابيارز: 75-4جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ............. سهند شهر در مسكن ی مؤلفه یها هيگو و ارهايمع بعدها،: 76-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .............. یا نمونه تک Tآزمون با مسكن ی مؤلفه سنجش و يابيارز: 74-4جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT سهند شهر در یمحور محله ی مؤلفه یها هيگو و ارهايمع بعدها،: 73-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT . یا نمونه تک Tآزمون با یمحور محله ی مؤلفه سنجش و يابيارز: 79-4جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT . سهند شهر در ييگرا عتيطب ی مؤلفه یها هيگو و ارهايمع بعدها،: 02-4 جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT یا نمونه تکTآزمون با ييگرا عتيطب ی مؤلفه سنجش و يابيارز: 07-4جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK . سهند شهر در باز و يعموم یفضاها ی مؤلفه یها هيگو و ارهايمع بعدها،: 00-4 جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK .. یا نمونه تک Tآزمون با باز و يعموم یفضاها ی مؤلفه سنجش و يابيارز: 03-4جدول

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ سهند ديجد شهر در مسجد ی مؤلفه تيوضع يبررس جينتا: 7-5جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ سهند ديجد شهر در مسكن ی مؤلفه تيوضع يبررس جينتا: 0-5جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ....سهند ديجد شهر در یمحور محله ی مؤلفه تيوضع يبررس جينتا: 3-5جدول

DEFINED. 
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 ERROR! BOOKMARK NOT .. سهند ديجد شهر در ييگرا عتيطب ی مؤلفه تيوضع يبررس جينتا: 4-5جدول

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK .......سهند ديجد شهر در باز - يعموم یفضا ی مؤلفه تيوضع يبررس جينتا:  5-5جدول

NOT DEFINED. 
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 فهرست اشکال

 صفحه                                                        عنوان 

 

 9 ................................................................................................................................................................... پژوهش يمفهوم مدل: 7-7 شكل

 74 ................................. (6:7397 ،یشهباز و ييرزايم) يرانيا – ياسالم شهر یالگو  یها نشانه زد؛ي شهر از يينما: 7-0 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT .......................... (7334 ،يشفق: منبع) دومان ؛ياسالم شهر کي طرح: 0-0 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .................. (3:7390 زاده، ينق: منبع)  ياسالم - يرانيا شهر از يينما: 3-0شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT .. (زند و یعامر: منبع) درگذشته نهيمد شهر و يمسجدالنب تيموقع: 4-0 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ مسجد یکارکردها: 5-0 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... (7334 ،يشفق: منبع) ياسالم محله از ييالگو: 6-0 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ..................... (راه يرسان اطالع شبكه: منبع) ،يرانيا يسنت خانه يينما: 4-0 شكل

DEFINED. 

BARTARI:منبع) زيتبر يسنت بازار از يينما: 3-0شكل NHA.I R) ......................... ERROR! BOOKMARK NOT 

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....... (زند و یعامر: منبع) اصفهان جهان نقش دانيم: 9-0 شكل

 !ERROR ............................... (74:7390 ،يجان سورش یدريح: منبع) ياسالم شهر کي معابر شبكه و بافت: 72-0 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT(همكاران و انيخالد: مأخذ) ياسالم دوران در شهر ييفضا سازمان: 77-0 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ............................ یمعنو ميمفاه گاه يتجل: يرانيا – ياسالم یمعمار: 70-0 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................. مطالعه مورد محدوده تيموقع نقشه: 7-3شكل

(شيپا شياند سبز مشاور نيمهندس شرکت: منبع) سهند ستگاهيا در مختلف یها ماه در بارش زانيم: 0-3 شكل
 .................................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ........................ (همان: منبع) مطالعاتي محدوده ماهيانه حرارت درجه:  3-3شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... (همان: منبع) منطقه کينوپتيس ستگاهيا يفصل و ساالنه گلباد: 4-3 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ........................(همان: منبع) ،يمطالعات محدوده يآفتاب ساعت متوسط: 5-3شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ...........(سهند يليتفص طرح: منبع)  سهند شهر یشهر یکاربر نقشه: 6-3 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................ قيتحق یاجرا نديفرآ: 6-3 شكل



 د

 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... اسالم شهر یها مؤلفه: 7-4شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... انيگوپاسخ يسن عيتوز: 0-4شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................. انيگوپاسخ يجنس عيتوز: 3-4شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT .........(درصد برحسب) تولد محل لحاظ به شونده پرسش افراد عيتوز: 4-4 شكل

DEFINED. 

 !ERROR ..................................... انيگو پاسخ نيب در سهند به نيساکن مهاجرت در مختلف عوامل ريتأث زانيم: 5-4 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT(درصد برحسب) التيتحص سطح لحاظ به شوندهپرسش افراد عيتوز: 6-4 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARKدرصد برحسب شهر در مختلف يشغل یها گروه در شوندهپرسش افراد عيتوز: 4-4 شكل

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................... درصد برحسب شهر مختلف یفازها در ساکن افراد عيتوز: 3-4 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ........................ درصد برحسب شوندهپرسش افراد سكونت مدت عيتوز: 9-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED . (نگارنده از عكس: منبع) يمسجدالنب يدرون ینما: 72-4شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ......... (نگارنده از عكس: منبع) الزهرا فاطمه مسجد از يرونيب ینما: 77-4 شكل

DEFINED. 

 !ERROR ................... (سهند عمران شرکت: منبع) شهر یها آپارتمان نيب در محصور( يالنب) جامع مسجد: 70-4 شكل

BOOKMARK NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................... (نگارنده از عكس: منبع) 4 فاز مسجد: 73-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ......................(نگارنده منبع) سهند شهر در مساجد يپراکندگ نقشه: 74-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. (عمران شرکت: منبع) اطيح بدون مساکن: 75-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT (عمران شرکت: منبع) شهر یها ساختمان در وساز ساخت يسادگ: 76-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........... (عمران شرکت: منبع) ها ساختمان تياشراف: 74-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..... (نگارنده از عكس: منبع) شده دهيکش یها پرده:73-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK .......... (عمران شرکت: منبع) آشپزخانه و ييرايپذ مهر، مسكن يداخل ینما: 79-4 شكل

NOT DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ... (نگارنده از عكس: منبع) سهند 3 فاز در سكنه از يخال آپارتمان: 02-4 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ (عمران شرکت: منبع) سهند شهر 7 فاز در يخال مساکن: 07-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................... (نگارنده از عكس: منبع) ايآر ساختمان: 00-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ..... (نگارنده از عكس: )منبع جانبازان دانيم در واقع یهاساختمان: 03-4 شكل

DEFINED. 



 ذ

 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........ (عمران شرکت از عكس: منبع) 3 فاز مدارس: 04-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................... (نگارنده از عكس: منبع) 3فاز بازارچه: 05-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... (نگارنده از عكس: منبع) 0 فاز بازارچه: 06-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. (نگارنده از عكس: منبع)7 فاز در یا محله پارک: 04-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED . (نگارنده از عكس: منبع) 0 فاز در یا محله پارک: 03-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED (نگارنده از عكس: منبع) 0 فاز در مهستان مجتمع: 09-4شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ............ (نگارنده از عكس: منبع) سهند شهر یورود در یشهر پارک:32-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .. (نگارنده از عكس: منبع) 7 فاز در یا محله پارک:37-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT ... (عمران شرکت: منبع) سهند یها کوه به شهر از ساختمانها ديد: 30-4 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ......................... (نگارنده: منبع) سهند شهر سبز یفضا یکاربر نقشه: 33-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ... (نگارنده منبع) سهند شهر یتجار یکاربر نقشه: 34-4 شكل

 ERROR! BOOKMARK NOT .................... (نگارنده از عكس: منبع) الله نماد با نيحس امام دانيم :35-4 شكل

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK NOT ................ (نگارنده از عكس: منبع)جانبازان دانيم در فواره و نما آب: 36-4 شكل

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......... (نگارنده از عكس: منبع)7 فاز در مادر دانيم: 34-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................... (عمران شرکت: منبع) یشهر پارک: 33-4 شكل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. سهند شهر یشهردار ساختمان: 39-4 شكل
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 مقدمه

چه در اين پژوهش، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است، ارزيابي تبعيت از الگوی شهر اسالمي آن

در ايجاد شهری مناسب  مؤثرايراني از عوامل  –. توجه به الگوی شهر اسالمي باشدمي شهرهای جديدايراني در  –

به ويژه در شهرهای جديد توجه کافي نشده  ر ما رعايت اين الگو در شهرهاباشد. در کشوبا فرهنگ و جامعه ما مي

است. در اين های مختلف دارای ضرورت اساسي ابعاد و مؤلفه ايراني در –است و رعايت الگوی شهر اسالمي 

مورد مطالعه قرار گرفته است.  سهندايراني، شهر جديد  –اسالمي  شهر پژوهش به منظور بررسي رعايت الگوی

 نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر در پنج فصل تهيه و تدوين گرديده است. 

ال و سؤ دهد که شامل بيان مسئله، ضرورت و اهميت پژوهش،فصل اول را کليات پژوهش تشكيل مي

 باشد.پيشينه پژوهش، اهداف پژوهش و روش پژوهش مي ،فرضيه پژوهش

در فصل دوم مفاهيم پايه و اسالمي و رويكردهای نظری مؤثر بر موضوع، مورد بررسي قرار گرفته است و 

ايراني، ارتباط آن با شهرهای امروزی و  –و نظريات مرتبط پيرامون بحث شهر اسالمي های ضمن بيان ديدگاه

    گردد.ايراني همراه با معيارها ارائه مي –های شهر اسالمي مشخص کردن مؤلفه

های در فصل سوم، پس از مطالعه محدوده مورد مطالعه و شناخت شرايط موجود شهر سهند به معرفي روش

 وهش پرداخته شده است.ها و بيان اجمالي فرآيند پژکمي و کيفي جهت پردازش داده

باشد که در چندين بخش؛ به شناسايي و اين پژوهش مربوط به تجزيه و تحليل اطالعات ميفصل چهارم  

ها و  صورت وضعيت معيارهای پژوهش در شهر سهند؛ به صورت کمي و کيفي و ای از مؤلفهمعرفي خالصه

 وين گرديده است.مقايسه  وضعيت شهر سهند از لحاظ برخورداری از معيارها، تد

نهايتاً در فصل پنجم، به سؤال پژوهش و آزمون فرضيه پاسخ داده شده و نتايج حاصل از پژوهش تشريح 

      بر اساس نتايج پژوهش، ارائه شده است.شده و در ادامه به پيشنهادهايي جهت بهبود وضعيت شهر سهند 

 



 

 

 

 

 

 فصل اول:
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  مسئلهبیان  -5-5

در کشورها مشكالت  ينيشهرنشويژه دوران معاصر است. رشد سريع  یها دهيپدشهری از  ی توسعه

به بررسي، دسترسي ناکافي به  توان يماين مشكالت  ازجملهاجتماعي، اقتصادی، فيزيكي را پديد آورده است. 

کشاورزی،  یها نيزم، از دست رفتن يررسميغمسكن و خدمات اصلي شهری، بيگانگي شهروندان از هم، مسكن 

 ی گذشته یها تيهوبه اعتقادات و فرهنگ شهری، دور شدن از  يتوجه يبتوسعه نامنظم و بدون برنامه شهر، 

گ شهری موجوديت در فرهن معضالتپيامدهای توسعه شهری و پيچيدگي  .اشاره کرد ها نياشهری، و نظاير 

 ی توسعهبا افزايش جمعيت و  (.0: 7339)پوراحمد و همكاران،  کرده است ريناپذ اجتنابرا  امروزی یشهرها

يجاد جمعيت و دخالت فرهنگ شهری غربي و ا ازحد شيبو تراکم  اند شدهبه توزيع از فرهنگ دور  ها انسانشهری 

اجتماعي  یها بيآسبا نگاهي به  .()همان ، نيازهای جسمي و روحي بيشتر بروز داده استساخت انسان یها طيمح

که رعايت شهرسازی اسالمي  آمده وجودبه  یها ينابسامانکه  ميابي يدرمشهرهای امروزی  در و اخالقي، فرهنگي

در شهرسازی محصول غفلت تاريخي ، اين ناروايي را به شهرها ديكته نموده است يرمنطقيغو اصول  نشده  فيتعر

نابساماني و آشفتگي چنان بر  .(3:7390،كارانهمنژاد و )حاتمي هستپربار  یها گذشتهجوامع اسالمي از 

. اين گوناگوني و ناهماهنگي در خواهد يمر دن از آن تالش و زمان طوالني بسياشهرهای ما سايه افكنده که رها ش

را به شهروندان ما هديه کرده است. معماری، شهرسازی  تيهو يبسبک و شكل به اغتشاش انجاميده و شهرهايي 

کالبدی شهر را،  طيو مح سازمان فضايي درواقعخاصي نيستند.  یها يژگيو کننده يتداعما ديگر  یزير برنامهو 

 دست  نيا ازمناسب، بدون نشانه و  یها روشن هيساتک عملكردی، بدون ديد و منظر و بدون  احجامي مكعب،

فرهنگي،  یها ارزشتهي از  .است شده ليتشكشهری در حال حاضر از احجام پراکنده  یها بافتتشكيل داده است. 

 .(02:7390حسيني،) سازند يم تر انينماری را شه یزير برنامهو بحران  باشند يماجتماعي و اقتصادی 

 که طوری به، هستکامل برای زندگي در همه اعصار  ی شيوهاسالم فراتر از يک آيين رسمي است، اسالم يک 

درجات کمال را در همه شئون و جوانب زندگي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و غيره  ترين عاليحصول  های روش

ف زيست انسان، جهان هستي، موجودات نه از سر ااهد ( 7:7334،گلوبيشيخ ارائه نموده است )محمدی و 

جزء و  عنوان بهاو نيز  يزندگ وبه هدفي واال صورت پذيرفته است. آدمي  يابي دستسرگرمي بلكه برای  و يهودگيب

نيست و خداوند در قرآن کريم بارها و بارها به هدف از آفرينش انسان  هدف يببخشي از اين جهان بيهوده و 

در حوزه  تأثيرگذارمرتبط و  های بخشخود اشاره نموده است، و در تمامي  های آفريده ترين هبرگزيد عنوان به

 (.3:7334قرار گيرد )سنايي و احمدوند، مدنظرشهری  مسائل

آثار و نتايج سوء و  تواند يمبوده،  زيآم مخاطرهی اسالمي مخرب و ها نيسرزمي در پهنه وارداتتفكرات مدرن 

شكل کالبدی واحدی به  رفته رفتهامروزه شهرهای جهان  (.73:7390زيان باری داشته باشد )توسلي و بلخاری،
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از کشورهای  سرعت به سميمدرنخود گرفتند و مفهوم فرهنگ و تمدن خاص از شهر تقريباً رخت بربست و 

ی اسالمي را دگرگون کرد و الگوهای شهرهاالبد صنعتي جهان به کشورهای جهان سوم منتقل شد و چهره و ک

ي گانگيب ازخودنام بهی ا مسئلهحرکت ما را با  نيو اسنتي در شهرهای جهان اسالم به بوته فراموشي سپرده شد 

 . (03:7334کرد )شفقي، رو روبه

و  به پيشينهتوجهي بي با تأسيسشهرهای تازه  ،رواج يافتن اقدامات شهرسازی جديددر دوران معاصر، با 

 معنا يبغريب و  کامالًغلبه عوامل مادی بر معنوی و تسلط ماشين بر انسان مفهومي  ،ماهيت شهرهای اسالمي

برای ايجاد و معرفي مجتمعي برای زيست  ها فرصتطراحي و ايجاد شهرهای جديد، يكي از بهترين  .اند داکردهيپ

استفاده  تنها نه متأسفانهفرهنگي جامعه اسالمي بوده است که  های ارزشمسلمانان بر مبنای تعاليم اسالم و 

است.  شده  ياسالم –تهديدی برای معماری و شهرسازی ايراني  عمالًکه مناسب از اين فرصت به عمل نيامده 

اسالمي و  های ارزشفرصت و بستری برای احيای  عنوان به توانست يم، تجربه، زمينه و موقعيتي که گريد انيب به

اين  برخالف عموماًشود،  دار عهدهمعرفي الگويي مناسب برای محيط زندگي انسان مسلمان، ايفای نقش ارزنده را 

ی بيگانه ظاهر شدند تازه از شهرهای معاصر يا تقليدی از الگوها وتقليدی ن صورت بهموضوع عمل نموده و 

از  کدام چيو ه رود يمپيش  یساز بلندمرتبهبه سمت  داالحداثيجدی ها شهر متأسفانهامروزه  (. 7397)قاسمي، 

سامان بخشيدن به جمعيت رو به  منظور بهشهر جديد سهند  ايراني رعايت نشده است . -اصول معماری اسالمي

کيلومتری جنوب 02هكتار در فاصله 74222توسعه تا  هكتار قابل 0722اوليه با وسعتيز، شهر تبر کالنرشد 

 آذرماه در يابي و مكان 7366سال ماه بهمنآذرشهر در  -ارتباطي تبريز  محور برکنار غربي تبريز

 ات شهری رسيد. فاصله نزديک اين و شهرسازي معماری عال یشورايابي آن به تصويب  مكانمطالعات 7369سال

امنه کوه سهند از د انداز چشمو  نشين دلو  بخش فرحی وهوا آبتبريز و استقرار آن در کنار دره اسكو با داشتن 

ي را برای بستر مناسبسو استقرار دانشگاه صنعتي سهند از سوی ديگر، روند اسكان جمعيت را تسريع و  يک

ی مختلف فراهم نموده است. ارتفاع متوسط شهر جديد سهند از سطح دريا حدود ها بخشگذاری در  يهسرما

 . جمعيت آن در سالهست جوار هماز شهرهای  تر خنکو  تر سالمطور طبيعي هوای شهر  متر بوده و به 7622

است   يدرحالاين . (7394سين مشاور سبز انديش پايش، )شرکت مهند نفر بوده است 40442در حدود  9273

برترين شهر جديد در يكي از  عنوان به يابي مناسب مكاندليل الگوهای خوب شهرسازی و که شهر جديد سهند به 

يارهای شهر معکه با  www.mashreghnews.ir)دسترس در  ، قابل7390مان،)نري ايران معرفي گرديده است

های چند طبقه ساخته شده است؛ و اکثر مساکن شهر سهند  به صورت آپارتمان ؛ايراني مطابقت ندارد –اسالمي 

خدماتي، های گوناگون )تجاری، امكانات شهر در زمينه های شهر محصور گشته و مساجد شهر در بين ساختمان

   نامناسب است.  های مختلف شهرتفريحي( در فاز

 پژوهش اهمیت -5-9

با   یا جامعهدر  ازجمله یا هجامعدر هر  ،و فرهنگ و معماری و شهرسازی ينيب جهانبه ارتباط  عنايتبا 

آن و احراز  های ارزشاگر چنانچه رشد و تعالي اين فرهنگ و ترويج  ،سالمي و فرهنگ ايراني متكي بر آنتفكر ا
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و کرامت انسان و حفظ محيط طبيعي و  شأنتوجه به  جامعه به خويش وجامعه در برابر بيگانه و بازگشت هويت 

باشد، توجه به معماری و  مادی مدنظر مناسب بين انسان و محيط و از اين قبيل امور معنوی و یا رابطهايجاد 

حيات  ی ادامهتعاليم اسالمي برای  (.0:7339و علي نژاد طيبي،  يرابضشهرسازی اسالمي ضرورت تام دارد )

در نيازهای انسان،  عمدتاًکه اين اصول  کند يمرا بيان  یريتغيالگوناگون اصول  یها مكانو  ها زماندر  ها انسان

در نقش انسان در  وروابط او با جهان خارج، در اهداف )نهايت( زندگي ا دهنده شكلدر نحوه زندگي او، در اصول 

 آمده  عمل  به یها يبررسبه  با توجه نيبنابرا .(7333: 00کرد )نقي زاده،  ييجو يپ توان يمزمين و هدف خلقت او 

اسالمي نيازمند تعمق و تتبع وسيع در منابع  یها آموزهچيستي و چگونگي شهر و شهر اسالمي در در خصوص 

شهری  ،که به جهت توانايي برای بازتوليدچرا. ابدي يم دوچندانديني و اسالمي ضرورتي  یها آموزه کننده ارائه

ديني و اسالمي در راستای پويايي و هرچه زيست پذير بودن شهرها بر مبنای تعاليم  یها آموزهمبتني بر اصول و 

معنا  تبع بهايراني، فرم  -در شهرهای اسالمي (.5:7390،پوردانشو  یديمو) باشدميت ميالهي اين موضوع مورد اه

 –نظری هنر معماری اسالمي  یها انيبناز  متأثرو اين  کند يماخذ  امحتوالبد، هويت خود را از و ک شود يمتعريف 

آن نيز آشكار است  ينيب جهان یادهايبنهم چون نسبت روح و کالبد در  امحتوايراني است که نسبت قالب و 

طراحي مناسب کالبدی، ريزی دقيق و توانست با برنامهشهر سهند به دليل تازه تأسيس بودن مي. (7:7397)نصر، 

ی های زيستي در طبيعت زيبای دامنهايراني نزديک، و در ايجاد شهری با جاذبه –خود را به الگوی شهر اسالمي 

که يكي از اهداف ايجاد اين شهر  بيشتر جذب جمعيتسهند و با استانداردهای فني  برای سكونت بهتر و  یها کوه

توان در ادامه از ، و همچنين شهر سهند به دليل اينكه در حال توسعه و گسترش فيزيكي است ميبود موفق باشد

 ايراني استفاده کرد. –معيارها و اصول شهرسازی اسالمي 

 پژوهش سؤال -5-9

قرار ايراني  –شهر اسالمي  در انطباق با الگویيک سكونتگاه جديد به چه ميزان  عنوان بهشهر جديد سهند،  -

 دارد؟

 فرضیه پژوهش -5-4

ايراني مورد توجه قرار  –شهر اسالمي  هایو ساخت شهر جديد سهند مؤلفه ريزیبرنامهرسد در به نظر مي -

 گرفته است.ن

 اهداف پژوهش -5-1

اما  .مختلف اجتماعي بحث شده است و ادبيات نظری وسيعي توليد کرده است علومموضوع اسالم از منظر 

در اين  نيبنابرای صورت نگرفته است. تأثيرگذاراسالم در عناصر شهر اسالمي کارهای پژوهشي  اثردر حوزه 

 یسو بهشهر  یها مؤلفهدر شهر جديد سهند و هدايت  ايراني -شهر اسالميتحقيق، در راستای شناخت جايگاه 

 :گردد يمدنبال  اسالمي است، اهداف زير یها دگاهيدهماهنگي با 

 اصلی اهداف -5-1-5
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در شهر جديد سهند است.  ايراني - الگوی شهر اسالمي تبعيت ازارزيابي ، حاضر پژوهشهدف اصلي 

جديد  یشهرها یها مؤلفه یکارکردهاجديد در  یشهرسازايراني و پيامدهای  –همچنين جايگاه شهر اسالمي 

از  هرکدامو جايگاه  شهر اسالمي یها مؤلفهنتيجه مشخص، از يک  ارائهانتها با  و در. شود يمبررسي و تحليل 

کردن قواعد شهر در ادامه توسعه کالبدی شهر در راستای اجرايي  ها آنو عملي کردن  یزير برنامه منظور به ها آن

 .گردد يممشخص  ايراني - اسالمي

 اهداف فرعی -5-1-9

 از: اند عبارتاست که  تصور قابلپژوهش  اين برایفرعي ديگری  اما اهداف

 با شهر جديد سهند ايراني - سالميامقايسه شهر  -

 در شهر جديد  ايراني - عناصر شهر اسالمي یبند تياولو -

  يرانيا - راهكارهايي در خصوص رعايت شهر اسالمي ارائه -

 مطالعاتی پژوهش نهیشیپ -5-6

و بسياری از اسناد و مدارک و  ها نامه انيپا، کتاب، مقاالت، ها پژوهش، ها نوشتهپژوهش، مجموع  هنيشيپ

. در شوند يممنابع )خارجي و داخلي( تقسيم  دودستهکه به  گردد يممرتبط با موضوع پژوهش را شامل  یها طرح

اين  ازجملهفته است که اخير در خصوص مباحث مربوط به شهر اسالمي، مطالعات چندی صورت گر یها سال

در  شده انجام یها پژوهشبه  توان يمداشتند  یمؤثرنظری پژوهش حاضر، نقش  یها هيپاتحقيقات که در غنای 

 مطابق جدول ذيل اشاره کرد: جهان و ايران

 خارجی شده انجامکارهای  برمروری  :5-5جدول 

 نتایج به دست آمده از پژوهش  عنوان پژوهش سال نام محققین

 

 

محمدعبداهلل

 7بن صالح

 

 

 

 

7993 

 

قوانين  ريتأث

اسالمي و عرفي بر 

توسعه فرم شهری 

در جنوب غربي 

 عربستان

ضمن بيان مسائل مربوط به حريم خصوصي، احترام به حقوق همسايگان، استفاده عقالني از 

است که  افتهي دست، به اين نتيجه يرمسكونيغزمين و توزيع فضايي در مناطق مسكوني و 

را به  يارزش با یها آموزه تواند يمدر روستاهای سنتي  شده ساختهعناصر و فرم  ليوتحل هيتجز

 ی توسعهقوانين اسالمي و عرفي در  تأثيرمعاصر در رابطه با  یها طيمحريزان و طراحان برنامه

  فراهم نمايد.شكل شهری 

 

 

 0ربه سعود

 

 

 

0227 

 

 

 

بر شهر  ایمقدمه

 اسالمي

 

که اسالم، به عنوان يک دين شهری به نفع عمل جمعي و فردی است و تقوا به  ضمن بيان اين

عنوان منبع ارزيابي پذيرفته شده است. و بر اين نكته تأکيد دارد که آموزش اسالم  در يک 

شود. اسالم تأکيد خاصي بر فرم و طراحي شهری، که پاسخگوی محيط شهری انجام مي

 گي جامعه باشد.نيازهای اجتماعي، اقتصادی و فرهن

                                                

 
1.Eben Saleh, Mohammed Abdullah 
2 . Rabah Saoud  
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 7السيد

 

 

 

 

0229 

 

 

 

 

 

 

 شهرسازی اسالمي 

 

 

 

 ی واژه کند يمشهر معاصر اسالمي، عنوان  یها يژگيو ضمن بيان فرم شهری و عناصر 

اصطالح  عنوان بهاسالمي در قرن بيستم در اصل ميان معماران و مورخان شهری  یشهرساز

جمعي است که اشاره به فرم و فرهنگ جوامع شهرنشين دارد که در آن اکثريت مردم پای بند 

زيرا معتقد را جزوی از جغرافيای شهری دانسته، به دين اسالم هستند. شهرسازی اسالمي 

شهرسازی در خاورميانه، جهان عرب  و ينيشهرنش یپرداز هينظراست مفهوم شهر اسالمي در 

 در ديگر کشورهای اسالمي، اساسي بوده است. و احتماالً

 

 داخلی شده انجام رهایا: مروری برک9-5جدول

 نتایج به دست آمده از پژوهش عنوان پژوهش سال نام محققین

 

 يرابضاصغر

کاووس و

 نژاد يعل

 طيبي

 

 

7339 

تحليلي بر 

عناصر و 

 یها یکاربر

شهری 

 یشهرهارد

 اسالمي

ضمن بررسي تاريخي شهر اسالمي و ساخت فيزيكي آن، عناصر اصلي زندگي شهری 

است. بر  قرارگرفته يموردبررس  ها آندر دوره اسالمي و ابعاد فيزيكي و اجتماعي 

 عنوان بهگفت، که تفكر هوشمند ديروز، شهرها را  توان يمتحقيق  یها افتهياساس 

، پشتوانه قوی فرهنگي و مذهبي اند نهادهنت ميراثي پايدار تا به امروز به دست ما اما
  کيلزوم  اند داشتهتاريخي گوناگون  یها دورهدر کشور ما و هويتي که شهرهای ما را 

 .دبخش يمکارشناسانه در بحث سيمای شهرها را شدت  گيری جهت

 

علي 

 يماعش

 

 

 

7339 

 

نقش الگوهای 

شهرسازی سنتي 

در شهرسازی 

 مدرن شهر يزد

بود که شهرسازی سنتي و مدرن،  افتهي دستايشان در پژوهش خود به اين  نتيجه 
 يابي دست دررونددر تقابل و تضاد نيست بلكه  تنها  نهبرخالف نظر بعضي از محققان 

  .مكمل يكديگرند ،و توسعه پايدار شهری یساز يبومبه 

 

 

 

 

اکرم 

 قاسمي

 

 

 

 

7397 

 

 

ارزيابي شهر 

جديد هشتگرد 

برمبنای 

شاخصهای 

شهرسازی ايراني 

  اسالمي

در اين پژوهش،  شده مطرح یها صرشاخيزشاخص و کارشناسي ارشد  نامه انيپادر  

 هرکدامسازی  نامه تدوين و بر اساس آن، ميزان پياده در چهار سطح در قالب پرسش

وتحليل و  در شهر جديد هشتگرد توسّط ساکنين مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه

ای(  تک نمونه T آزمون) ها ميانگين یسهيمقاها، به روش آماری  سنجش شاخصه

را برای  47/006ميانگين  یا مونهن تک T آزمون، آمده دست به. بر اساس نتايج هست

 59/43دهد. اختالف اين ميانگين با امتياز حدّ متوسط  شهر جديد هشتگرد نشان مي

توان اين اختالف را  مي 25/2داری کمتر از  واحد بوده که با توجّه به سطح معني

 محوری،گيری نمود که چهار شاخص مسجد معنادار دانسته و چنين نتيجه

گرايي در طرّاحي و احداث شهر جديد هشتگرد  و طبيعت یرمحومحلّهگرايي،  درون
 .هست مشاهده قابلقرار نگرفته و در سطح پاييني  یجد موردتوجه

                                                

 
1. AlSayyad 
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يونس 

 غالمي

 

 

 

 

 

7397 

 

 

 بر تحليلي

فضاهای شهری 

برای  موجود

رسيدن به الگوی 

  يرانيشهر ا

 نمونه) اسالمي

ر شه موردی

 اصفهان(

شهری موجود در پي تفكر عقل  یها بحرانکه  دهد يمنتايج اين پژوهش نشان  

 تغيير نيازمند شهر از اسالمي –، برای رسيدن به الگوی ايراني هستابزاری انسان 

 ايراني شهر مختلف یها مصداق در همچنين ميهست الهي عقل به انساني خرد از روش

 انسان و شهر امروزی باشد، ی دهنده نجات تواند يم که است دين اين اسالمي –

شهری موجود بازگشت به تفكر خدايي  یها بحران حل راهدر ابعاد مختلف  نيبنابرا

اسالمي تجلي  –شهر ايراني  ،مدرن تجلي نفس اماره انساني است اگر شهر ،هست

دين  اسالمي توحيد جای تكثر، –در شهر ايراني  ،هستانسان  الهي ونفس مطمئنه 

راهكار رسيدن به  ،رديگ يمجای ايدئولوژی انساني و سكني گزيني جای شتاب را 

از طريق  هست کهاسالمي از شهر بازگشت به تفكر قدسي  –الگوی شهر ايراني 

 ،ديآ يم به دستقلب و حس و بدن  فكر، ،از عقل یريگ ميتصممراتبي سلسه استراتژی

، همچنين در ديآ يماسالمي در اين چارچوب به دست  –پس الگوی شهر ايراني 

 خودبحران شهری امروز ما نياز به بازگشت به حالت قدسي  یها مصداقاز  هرکدام

 .ميدار

 

 

فاطمه 

 مطلوبي

 

 

 

7390 

معاصر سازی 

عوامل 

 بخش وحدت

کالبدی 

شهرسازی 

اسالمي  -ايراني

عهد صفوی 

)نمونه مورد 

 اصفهان(

 خانه دولتابتدا بافت تاريخي شهر اصفهان )محله کارشناسي ارشد  نامه انيپادر 

قرار گرفت و عواملي مانند اصل پيوستگي بافت، اصل  يموردبررسصفوی( 

در دستيابي  مؤثرعوامل  عنوان بهو ...  ييگرا درون، اصل ، اصل مرکزيتمراتب سلسله

، سپس اين عوامل در بافت جديد است شده ييشناسابه وحدت کالبد در اين بافت 

نتايج حاصل از تحقيق ،  بر اساسشهری )کوی وليعصر( مورد بازبيني قرار گرفت. 

عدم رعايت عوامل و اصول دستيابي به وحدت کالبدی در کوی وليعصر مشخص 

 .برای دستيابي به وحدت در کالبد بافت ارائه شد گرديده و سپس راهكارهايي

مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، مشخص گرديد که در  امتيازاتبا توجه به مشخصات و 

کمي و کيفي به شناخت  صورت بهاست و پژوهشي که  شده پرداختهبه موضوع  یبعد تک صورت بهاکثر مطالعات، 

ر موضوع بپردازد صورت نگرفته است، ليكن در پژوهش حاضر با اذعان به اين نكته، سعي شده است که عناصر شه

جديد و متمايزی نسبت به  هایايدهراستا از  نيدر اکه  د؛ريقرارگاسالمي به دو صورت کمي و کيفي مورد تحليل 

 کرده است. دوچنداناست که برجستگي پژوهش را  شده گرفتهساير مطالعات بهره 

 پژوهش یها تیمحدود -5-7

فرهنگي و  -اجتماعي تر گستردهو کنش متقابل بين متن تحقيق، محقق، و فضای  یريرپذيتأثبا توجه به 

فكری و  یها يآشفتگ، الجرم هر کار پژوهشي متحمل طيفي از رديگ يمجغرافيايي که تحقيق در بستر آن انجام 

با  اقعدروکه  هستبه ميدان عملياتي تحقيق  يبخش تينيعدرست و  یها داده نييتعنگرش به موضوع، تضادهای 

اساس هر کار تحقيقي، در راستای نيل به اهداف خاص  نيارب. شوند يمپژوهش شناخته  یها تيمحدودعنوان 

 یها دادهتحقيق، عدم دسترسي به  یها تيمحدود ازجملهمواجه است.   ها تيمحدودتحقيق، با يک سری از 

نيست.  مستثناآماری صحيح و دقيق و کمبود اطالعات و منابع در دسترس است که پژوهش حاضر از اين امر 
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 رو روبهاز مشكالت عمومي حاکم بر امر تحقيق و پژوهش در کشور، مشكالت خاصي که نگارنده با آن  نظر صرف

 از : اند عبارتبوده است 

 نبود الگوی مناسب در خصوص موضوع پژوهش در جهت انجام پژوهش  -

 در دسترس نبودن منابع و اطالعات دقيق و کافي در خصوص موضوع پژوهش -

  ايراني -تفكيكي از وضعيت عناصر شهر اسالمي طور بهکمبود و حتي عدم وجود آمار و اطالعات  -

 با موضوع پژوهش جهت ارائه اطالعاتمرتبط  یها سازمانعدم همكاری برخي از نهادها و  -

  علوم انساني یها حوزهدر  خصوص به یا رشته نيبپژوهش و نياز به اطالعات  یچندبعد -

 روش پژوهش  -5-8

کاربردی بوده و روش بررسي نيز مبتني بر  –، پژوهش حاضر از نوع بنيادی نظر موردبا توجه به اهداف 

ايراني و ارزيابي شهر جديد سهند  -شهر اسالمي یها مؤلفهروش در جستجوی  تحليلي است، -رويكرد توصيفي

شهر  یها مؤلفه؛ تا با استفاده از منابع موجود به بيان ميزان مطابقت شهر جديد سهند با هاست مؤلفهمطابق با اين 

ای و ه روش کتابخانهايراني پرداخته تا در نهايت ارزيابي فرضيه صورت گيرد. گردآوری اطالعات نيز ب –اسالمي 

ها و در روش ميداني از ابزار ها و نقشهای با استفاده از منابع مختلف، آمارنامهميداني است؛ در روش کتابخانه

     استفاده شده است. spssافزاراطالعات نيز از نرم ليوتحل هيتجزنامه و برای مشاهده، مصاحبه و پرسش

 پژوهشد انجام مدل تحلیلی و فرآین -5-3

. چنانكه هاست آنمتناظر با  یها مؤلفهمدل تحليلي برآيند کنش متقابل متغيرهای پژوهش، بازخورد و نيز 

اصول و عدم رعايت  کند يممتقابلي در شهر ايجاد  تأثيرالگوی شهر اسالمي در شهرهای جديد  ميکن يمه مشاهد

در اين پژوهش سعي شده است که فرايند پژوهش در  نيبنابراشهر اسالمي سطوح متفاوتي را ايجاد خواهد کرد. 

 ييها گام کننده منعكسمتوالي دنبال شود. بر اين اساس، تدوين فرآيند پژوهش  یها گاماز  وستهيپ  هم بهيک نظام 

  .دهند يمبا يكديگر بوده و شكل کلي پژوهش را تشكيل  يطقمناست که ارتباط 
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 پژوهش: مدل مفهومي 7-7شكل 

 

 تعریف واژگان کلیدی پژوهش -5-50

 اسالم دین -5-50-5

آن نيازمند توسعه  ينيب جهاندين اسالم شايد تنها ديني باشد که در شهر شكل گرفت و با توجه به بينش و 

و  ها انساندين و سنت الهي زيست  عنوان به(، اسالم 0:7392ه است ) خدايي و تقوايي، و گسترش شهرها بود

هايي را برای زندگي انسان معرفي و توصيه نموده  ، اصول و ارزشها مكانو  ها زمانمثابه فلسفه زندگي در همه 

، بلكه شود ينممنحصر و محدود به قلمرو خاصي از زندگي انسان  ها ارزشاست. قلمرو حوزه اثر اين اصول و 

گر ، ا بيترت نيا بهدر همه ابعاد و قلمروهای زندگي، معنا و مصداق و اثر خاص خويش را داشته باشند.  توانند يم

برای شهر و ساختمان، ورای سرپناه بودن، اهداف و غاياتي متصور باشد که اين اهداف و غايات به رشد و تعالي 

 ايراني - الگوی شهر اسالمي

 یزيربرنامهمباني طراحي و 

 ی آنهايژگيو ضا وف دهندهشكلاصول 

 سياسي

 مادی معنوی شهری

فضای عمل و رفتار  انجام تعاليم اسالمي

 برنامه جامع احياء شهر و معماری اسالمي

 اجتماعي فرهنگي کالبدی اقتصادی

 تذکر در شهرتجليات عيني و کالبدی 

 خود ارتباط انسان با 
 

 باخداارتباط انسان 

 

 هستيجهانباانسانارتباط طبيعتبا ارتباط انسان  ارتباط انسان با ديگران

 ی از الگوی غربيريگکناره
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)شهر و ساختمان(  ها آن، ناچار بايستي اصولي بر ندينما يماسالم( کمک  ازنظر) اهداف حيات انسان  معنوی انسان

هستي  و اصولي که خداوند سبحان برای زندگي  برجهانحاکم باشد که اين اصول نيز چيزی جز اصول حاکم 

 (.  72:7392)نقي زاده، انسان تعيين فرموده است، نخواهند بود

 اسالمی ینیب جهان -5-50-9

مسلمانان موضوعي در توجه  یها مجتمع یريگ شكلتوحيدی اسالم در  ينيب جهانبررسي نقش تفكر و 

 یها يژگيوراهگشای شناسايي  تواند يممتفاوت  یها زمانآن در اقاليم و  تأثيراست و دستيابي به چگونگي 

اساس تفكر  که ييازآنجا، گريد عبارت بهمسلمانان )اعم از شهر، روستا و عمارت مختلف( باشد.  یها مجتمعاسالمي 

مالک عمل مسلمانان، اصول حاکم بر آن  یها روش یها بارزه اسالم توحيد است، شناسايي ينيب جهانو 

آثار آنان )که شهر و محيط زندگي نيز  جزئي از آن است( بدون ملحوظ داشتن اين اصل ممكن نيست  یها يژگيو

 .(4:7339)نقي زاده، 

 صفات شهر اسالمی -5-50-9

، دو مورد اساسي شود يمانساني در جهت نوعي خلق و خالقيت انجام  یها تيفعالهمه  که نيابا توجه به 

 یها يژگيوانسان، بهترين الگو برای شناسايي  يالله فهيخلبا توجه به مقام  که نيا -7بايستي مدنظر قرار گيرند: 

انسان و تعيين اصول حاکم بر اعمال و آثار توليد او همانا خلق الهي و اصول و قوانين حاکم بر اجزاء  یها تيفعال

نقش باورها و تفكر حكم بر انسان و نحوه نگرش او به جهان هستي و  که نيا جهتبه  -0جهان هستي است.

از طبيعت  یريگ بهرهطراحي، ساخت، توليد و نحوه  های روشمستقيم بر انتخاب  تأثيرتوجه به اعمالش،  نيچن هم

تعاليم برای برآمده از تعاليم اسالمي يا الاقل محک خورده شده با اين  یها دستورالعملدارد، در اين باب شناسايي 

(.72:7392)نقي زاده، انديهعاالر مسلمانان واجب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش               
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  دمهمق -9-5

 یها يكيتاردانه در زير  چيو ه ا "اال في کتاب مبين بس ايو ال رطب و ال  رضاالو ال حبه في ظلمات "

 (.59کتاب مبين و قرآن عظيم مسطور است )انعام در  که آنو خشكي نيست، جز  تر چيهزمين و 

فرهنگ بشری هستند که با نمايش  یها جلوه نيتر ملموسبارزترين و  ازجملهزيستي  یها مجتمعشهرها و 

 نيارب. عالوه کنند يمو منتج از آن را بيان  متأثرفكری و ذهني  یها مؤلفه، بسياری از ادراک قابلفضاهای عيني و 

نظام زيرساختي  یريگ شكلدر  توانند يمهستند که  تأثيرگذارو  ساز فرهنگ، محيطي نوع ارتباط، فضاهای شهری

بين ( 0:7392نيستند )خدايي و تقوايي،  يمستثنباشند. شهرهای اسالمي از اين قاعده  اثربخشو ذهني جامعه 

شهری، رابطه خاصي وجود دارد و ترويج اسالم با توسعه و ترويج زندگي شهری متجلي شده است.  يزندگ واسالم 

ضای فرهنگي و يک فضای يک ف عنوان بهاست. اسالم  آغازشدهو ايجاد انواع مختلف شهر  یزير يپتاريخ اسالم، با 

با يكديگر  ها آن، ارتباط ها آن، نحوه کار ها آنساختارهای شهری، سيمای ظاهری شهرها،  ناظربرمارتباطي ممتاز، 

 .(7339: 0و علي نژاد،  يرابضگذاشت ) تأثيرو با محيط اطرافشان 

يي بيشتر شهر در مواجهه پاسخگواسالم تأکيد خاصي بر فرم و طراحي شهر دارد که اين امر باعث کارايي و  

شود. شهر اسالمي منطق اجتماعي، اقتصادی،  ای اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، کالبدی جامعه ميهبا نياز

تواند با عملكردهای جديد تطبيق  راحتي مي دارد و به بندی فضايي، طرح و برنامه استخوانفرهنگي، کالبدی، در 

در اين ميان با توجه به  ؛فرهنگي حفظ کند –طبيعي، مذهبي و اجتماعي پيدا کند و همخواني خود را با محيط 

توان کمال هماهنگي و يكپارچگي اجزايي مانند:  تاريخ کهن و ديني مردم ايران در شهرهای اصيل ايران مي

های  ها و مؤلفه مسجد، مدرسه، بازار و ميدان و... را در هيئت يک کل واحد به چشم ديد. شناخت اين ارزش

ای هريزی و طراحي شهرهای جديد درس هتواند برای برنام هر ميها در کالبد ش ايراني و انعكاس آن –اسالمي 

ای اقتصادی، اجتماعي و هويتي جوامع شهری که تا حدود زيادی هداشته باشد و از بروز بحرانای به دنبال  ارزنده

 (7تا، بييد )احمدی و همكاران، سي شهری کنوني دارد، جلوگيری نماشنا های ريخت ريشه در ويژگي

خواهد داشت، مناسبات اجتماعي نيز  ييرهايتأث، بر نظام اجتماعي و فرهنگي يشهر اسالمناصر چيدمان ع

سازی هم چون انعكاسي از هربنابراين، رشد و توسعه ش  .نهد يمر جای برهای ژرفي ثبرعكس بر بافت شهری ا

بر  ها آن. حضور مسلمانان در ايران و تسلط شود يمرها محسوب هرات اجتماعي درون شيل انكشاف و تغياحمر

 یا مجموعهی ايران ايجاد کرد. دين جديد هرکشور نيز، تغييرات بسياری را در سير شهرنشيني و ساختار زندگي ش

ردمان مبر ساختار زندگي  يروشن بهرواج داد که  جامعه ايرانياز اصول و هنجارها و چارچوبي اجتماعي را در 

دستورات اسالمي بر فرم يابي شهرها و روند توسعه شهرسازی ايران  ش، مطالعه جايگاه و نقرو نيزاابود.  رگذاريتأث

درک درست ، بلكه کند يمل يشناخت فرهنگ و تاريخ کشور را تسه تنها نه مسئلهرا واکاوی اين يز .ابدي يماهميت 

 ن امروز نيز مفيد واقع گرددشهرهای ايرا ی توسعه یزير برنامهدر  تواند يما رهيابي شهاصول مذهبي حاکم بر شكل

 .(0:7393)خالديان و همكاران،
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              اسالم و شهر -9-9

 کامالًاسالم، از سويي از اديان و مكاتبي است که در محيط شهری نضج يافته و نسبت به شهرنشيني نظری 

 تواند ينم نيبنابرااعت نيز التفاتي خاص دارد؛ و مدارد، و از سويي ديگر، نسبت به جمع و ج زيآم قيو تشومساعد 

 های ارزشو  ها آرمانشهر، تجلي باورها و  که نيا باشد. مضافاً تفاوت يبنسبت به  موضوعات مختلف مرتبط با شهر 

راهبری و  شأن و فضاها و عناصری است. که مردم را در شيوه زيست ها يژگيوفرهنگي مردم است. مشتمل بر 

دارد. بسياری از محققين معتقدند که اسالم دين شهر است،  تأثير؛ و بر فرهنگ و رفتار مردمان کند يمکمک 

. اين اهميت تا دهد يماسالم بر اين موضوع )شهرنشيني( را نشان  تأکيدنگاهي اجمالي به تعليمات اسالمي نيز 

)مكه( را از حضرت احديت آن محل « شهر شدن» )ع( پس از تجديد بنای کعبه  جايي است که حضرت ابراهيم

اين  ،(4:7392)نقي زاده، درآورشهر  صورت بهزرع را آباد کن و  یز: پروردگارا اين سرزمين غير دينما يممسئلت 

 آور تعجب رو نيازا. اند شده تجربهشهری  یها قرارگاهواقعيت بر همه مبرهن است که تعليمات اسالم بيشتر در 

بر طرح شهرها در جهت کارايي و پاسخگويي بيشتر به نيازهای اقتصادی، اجتماعي  یا ژهيو تأکيدنيست که اسالم 

نفوذ  ها اجتماعاسالم عالوه بر کالبد و فضا به محتوا و ذات  (.0:7390و فرهنگي داشته باشد )مير ميران، الياسي، 

ي، عدالت اجتماعي را . سبک زندگي ناشي از تعاليم اسالمشود يمو باعث تغيير سبک زندگي شهروندان  کند يم

 .(7390: 0، همكار)حاتمي نژاد و  آورد يمبرای مردم به بار 

     در قرآن شهر -9-9

دليل اثبات احكام و نخستين  نيتر مهم، شود يمياد  ،در علم فقه و اصول از آن، با عنوان کتاب قرآن که

. اهميت کتاب، ناشي از اين است که اساس دين اسالم و کالم خدا بوده و حجيت رود يممنبع حقوق به شمار 

قرآن ( 4:7390، پوردانشو  یيدمو) شود يم ديتائآن اثبات گرديده و حداقل  لهيوس بهفقه نيز  ی ادلهديگر منابع و 

باره مراکز در. تشهر مطلوب اس یها يژگيون در تشريح رويكرد اسالم به ديل و بنيايمنابع اصجمله کريم از

ر و ديگری توجه به هظاهری و کالبدی ش مشخصاتتشخيص داد: يكي توجه به  توان يمع نگاه را وجمعيتي دو ن

مراتب شهری و تشخيص نواحي با سلسهن يريه، مدينه و حول برای تبيقباطن آن. در قرآن کريم کلماتي چون 

است.  شده استفاده«  یالقر ام »دی چون اشاره به مكه از واژهو در موار کاررفته به متفاوت تاندازه فيزيكي و مرکزي

 763و سوره اعراف آيه  45، سوره نساء آيه 44، سوره کهف آيه 73آيه سوره يس، 02برای مثال در سوره توبه آيه 

از دستورات الهي و ظلم ساکنان بوده است، کلمه قريه  ها آن زدن سربازشاهديم هر جا صحبت از هالکت اقوام يا 

است. پس شايد بتوان گفت شهر  کاررفته بهاز واژه شهر  صحبت از ايمان و رسوالن الهي بوده، هرگاهو  کاررفته به

در چندين آيه مانند  نيچن هممردمانش دارد.  مانيباابر اساس آيات قرآني، محلي است که ارتباط مستقيمي 

به  770و سوره نحل آيه 706، سوره بقره آيه 35، سوره ابراهيم آيه 0و7، سوره بلد آيه 3تا7 یها هيآن سوره تي

و شهرنشيني،  شهر ، اسالمگفت از ديدگاه  توان يماست. با احتمال  شده  اشارهبحث امنيت و اعتقاد مردمان شهر 

اسالم از شهر صورت و (. مراد 6:7393خالديان و همكاران،) تا حد زيادی وابسته به ايمان و رفتار مردمانش است

ي شهر . با توجه به آيات قرآنشود يممحسوب  کننده نييتعآن عنصر  یشهربزرگي آن نيست، بلكه ساختار زندگي 
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از داليل اهميت و توجه اسالم به مقوله شهر و  يكي نيايت و تكامل انسان دارد و جايگاه بسيار وااليي در ترب

غير کالبدی شهر کرده است. برای مثال در  یها يژگيوقرآن توجه فراواني به  که نيايني است. عالوه بر شهرنش

و « شهر پاکيزه» واژهو دبه  انفرقسوره  49و  43 یها هيآسوره فاطر و  53و  54 یها هيآو  سوره اعراف، 53 ی هيآ

دارد و در آن ثمره و بهره کافي برای  یتر کماست. شهر مرده شهری است که بارندگي  شده اشاره« شهر مرده»

بستر طبيعي و اقتصادی برای سكونت  ازلحاظساکنانش وجود ندارد. در مقابل شهر پاکيزه شهری است که 

، مالک فرهنگ ديني و اجتماعي را مطرح ها مالکقرآن مجيد، جدای از اين  .)همان( شهروندان مناسب است

                                                      .(70 تا،بي ئز اهميت است )عامری و زند،که بسيار آموزنده و حا دينما يم

  رهنگ و ساخت شهفر -9-4

« شهر»در جوامع بشری  ها تمدنفكری، فلسفي، هنری، صناعي و توليدی  یها آورددست  نيتر مهميكي از 

جامعه است و هم اينكه بر فرهنگي  یها ارزش، هم تجلي باورها و هستاست که هم از ماندگاری نسبي برخوردار 

و  "شيوه زيست "، با "آراء و عقايد"با  "آثار انساني"بين  (7:7390)مير ميران، الياسي،  گذارد يمرفتار انسان اثر 

ان و آثارش( به ارتباط انس ژهيو بهمنطقي و مستقيم برقرار است. اين ارتباط )و  یا رابطهانسان  "رفتارهای "با 

و  ها دهيپد؛ و برای دانند يمعالم و محسوسات را ساخته ذهن انسان  اصوالًحدی است که برخي از متفكرين، 

 (7:7390بعضي موضوعات مثل زيبايي و زشتي وجودی مستقل از انسان قابل نيستند )نقي زاده، 

و  دهد يماصلي زندگي فرهنگي مردم مسلمان را تشكيل  ی هستهباورهای مذهبي، کانون يا  که ييازآنجا

مكان ميان مصارف و مناطق نظم بخشيده  نظام  بهزندگي خصوصي و عمومي  ی کننده کيتفكباورهای فرهنگي 

 به خصوصيات نيچن همشهر بايد برای انسان محيطي شايسته ايجاد کند.  ،(3:7392و تقوايي، ياست )خداي

و احكام زندگي جوابي  ها دستورالعملمردم آن پاسخ گويد و برای  یوخوها خلقو سرزمين، طبيعت و تاريخ 

فرهنگي  یها يژگيوشود و در برابر  متأثراز باورها و عقايد و اعتقادات مردمان  که نياداشته باشد. ضمن  درخور

عامل  استانديشمندان فرهنگ گراست، معتقد  ازجملهراپاپورث که  سام. نگ ببازد تا بتواند ماندگار گرددر

. وی مذهب و استانساني بوده  یها ستگاهيزمذهبي مردم، اساس انتظام بخشي  اعتقادات ژهيو بهفرهنگي و 

صورت  انِينمادگرا یا وهيشبه  با باًغالدانسته که  ها سكونتگاهمقدسات مردم را عنصر اساسي نظم دهي به 

، محيط بايد يادآور بيترت نيا به. گذارد يمرا به نمايش  یا جامعههويت هر  ،است. شايد بتوان شهرسازی گرفته يم

 که طوری بههدايت کند.  اش يفرهنگ های ارزشباشد و شهر بايد بتواند جامعه را به سمت  ها ارزشو تذکردهنده 

 کنند.  تأمينساکنان خويش را   یمعنوبايد امنيت مادی بلكه امنيت رواني و  تنها نهمسكن و شهر 

 تفضای فعالي ترهنگ و هدايفانسان، در سامان دادن  ينيب جهاناعتقادی و  های ارزشاصول و  تأثيراثبات 

که با  تمحيط زندگي وی، از مقوالتي اس بر)ذهني و عيني انسان( بر سيما و کالبد و قوانين حاکم  تو توليدا

و فرهنگ جوامع بر  ينيب جهانو  تاعتقادا تأثير. شود يم تر سهلوم و کشف حقايق هستي، مدام ت علپيشرف

يا  ت)تقوي عام محيط زندگي بر تجلي طور بهرها و هو ش تر متقابل عماراثا نيچن هممعماری و شهرسازی و 

اصول و  فتپس بايد گ .تاس شده رفتهيپذامری  قدگرگوني و تحق ترهنگي در جهف یها ارزشف( اصول يتضع
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، ينيب جهاناز:  اند عبارت ها آنکه اهم  تي اسصلاز تعدادی منابع ا عثهر مجتمع زيستي منب دهنده شكلعوامل 

ن يا رسد يمابتدا به نظر  آنچهدر دسترس و شرايط اقتصادی و سياسي.  یآور فنرهنگ بومي، محيط طبيعي، ف

و  قدر اقاليم مختلف بلكه در اقليمي واحد و در طول زمان نيز دچار تحق تنها نهن منابع يهر يک از ا والًاکه  تاس

ر چگونگي نگرش بر بر ساير منابع ب یرگذاريتأثو ضمن  تپايدارتر اس آنچه. از ميان اين منابع شوند يمدگرگوني 

عالم وجود  و بامحيط رابطه انسان با  ينيب جهان. تاس ينيب جهان، گذارد يمر ثا ها آناده از فاست های روشو  ها آن

سياسي و اقتصادی و هنر و  حثمباني نظری مبا که آنن م. ضدينما يمخود را تعريف و تبيين  یها ساختهو با 

 یها مجتمع یريگ شكلاسالمي در  ينيب جهانر و فكت شنق ييجو يپ، بيترت نيا به. دهد يمل يوم را نيز تشكعل

 تواند يممتفاوت  یها زمانآن در اقاليم و  تأثيربه چگونگي  يابي دستکه  تتوجه اس درخورمسلمانان موضوعي 

اگرچه رويكرد به  (.4:7393)خالديان و همكاران باشد ها آن یها مجتمعاسالمي  یها يژگيوراهگشای شناسايي 

اعتنايي مواجه شده، اما در عرصه نظری بي باانسان امروزی در عمل  يزندگ ودين و متعلقات آن در جهان معاصر 

  (.7:7390)مير ميران، الياسي، معاصران بوده است  توجه موردمباحث ديني و اسالمي از مسائل مهم و 

   دستدر حفظ  ها فرهنگفرهنگ در زمان و فضا بسيار متغير است اما حفظ هويت فرهنگي و بقای 

 زودتغيير رفتار است و ادراک بصری اثرات  أشمنتغيير فضا  نيبنابرانهفته است.  رسوم و  آدابسنتي و  یها ساخت

و شهرهای  ها طيمحعنوان کرده است که  صراحت  بهدر اين تغيير خواهد داشت. خداوند در قرآن کريم  هنگام

برای مسلمانان جهت گريز از تغييرات نامطلوب و ناپسند انساني و ديني نيست و که يا  رشيموردپذ ی بهانهفاسد 

منابع و آراء بزرگان اسالم تغيير دهند  تاسفارشبايد به مهاجرت از آن شهر اقدام کنند و يا محيط را با توجه به 

و « کيفيت زندگي»انتظار بهبود در  توان ينمدر زندگي شهری  یساز فرهنگبدون ، (6:7390نوروزی و همكاران، )

 یها شاخص»را داشت و تنها در بستر توجه به فرهنگ زندگي شهری و بهبود « رضايتمندی شهروندی»افزايش 

، يهق اریبلخ)توسلي و  شود يماست که امكان بهسازی زندگي جمعي در عرصه شهر، ممكن « ييگراشهر

االترين عاليق انسان يعني بندگي و دهد يمامعه را تشكيل فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن ج .(3:7390

و شهر اسالمي تجلي توحيد، اخالق، اصول و هويت ديني  ظاهرشدهانسان  یها تيفعالو عبوديت بايد در تمام 

رابطي بين حيات دنيوی انسان و  عنوان بهباشد؛ و هويت ديني روح کالبد شهر اسالمي است تا کالبد شهر بتواند 

ريزی اجتماعي در شهر، بنابر نظر جانستون هدف اساسي برنامه .غايت او )سعادت( ايفای نقش نمايد )همان(

و طبقات جامعه شهری برقرار گردد  ها گروهتقويت روح اجتماعي در شهر است که در آن پيوند ميان تمام 

 (7932، 7جانستون)

شهرهای ما  عمده بر تأثيراسالم که نوع  خاصي از فرهنگ ديني با نمود مردمي است، دو نوع   گفرهن يطورکل به

 (3:7339نژاد طيبي، يلع يرابض) تحول صورت ظاهری شهرها -0تغيير رفتار شهرنشيني مردم   -7 گذاشت:

 فرموده مقام معظم رهبری در مورد شهر اسالمي :

                                                

 
1 . Johnston  
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 :اند فرمودهدر باب شهر اسالمي  7345در شهريور  ايرانرهبر  

مختلف  ینمادهاو  نمودهاو  کند يماسالمي کمک  يزندگ وبه ترويج حرکت  یا دهيپددر يک شهر اسالمي هر » 

شهری و هر جای ديگر شهر، ضمن ايجاد جاذبه، زمينه گرايش شهروندان به  یها بوستانو  ها پارک، ها خياباندر 

 ها ساختمانر باشد و ماری اسالمي مدنظشهری نيز بايد مع یوسازها ساختدر  ... و کنند يممعنويات را فراهم 

 .«و ايراني باشدخته شود که يادآور زندگي اسالمي سا یا گونه به

 (6:7397)ميرزايي و شهبازی، ايراني  –های  الگوی شهر اسالمي ه؛ نشاننمايي از شهر يزد: 7-0شكل 

 

 ایرانی –الگوی شهر اسالمی   -9-1

 5الگو -9-1-5

و  ها هيرو ،ها مدل ،ها نمونهراهبردهای کلي،  ،ها سرمشق دکترين، قواعد، مجموعهالگو عبارت است از يک  

بوده که قرار است با و کلي و برای کارهايي  ئيجز یها تيفعالانجام  ازين شيپ که نياتمام مواردی شبيه به 

 دست پيدا کند شده ينيب شيپو در مسير درست و بهينه حرکت کند و بخواهد به اهداف  یزير برنامه

 کميت و  کالبدی  شهر و –زمين و چگونگي رشد و توسعه فضای  یها یکاربر يابي مكان و نحوه ،(4:7333)عبدی،

                                                

 
.1.Pattern 
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Cities and biological complexes are one of the most striking aspects of human culture. Due 

to the different views that there are about urban planning and the Islamic - Iran city, 

identification of Islamic-Iranian pattern can be used to create cities with Islamic - Iran 

values. The purpose of Islamic principles and values, are the principles derived from 

Islamic teachings which should be put special attention in new cities. In this thesis, five 

components of the central mosque, housing, neighborhood oriented, nature-oriented and 

open public spaces has been recognized and applied. The purpose of this study is that be 

paid to assessment  new cities based on factors Islamic - Iran city. Therefore, Sahand New 

Town one of the most booming new cities of Iran with population of 24704, which is 

located near the city of Tabriz, was investigated as the sample. Type of research is 

practical and Methodology is descriptive - analysis; Components and criteria outlined in 

this study, in five levels in the form of a questionnaire was compiled and based on that, the 

rate of implementation of each in Sahand New Town by residents was evaluated. Analyze 

and measure of the components was performed by the statistical method of comparing 

means (one-sample T-test). Based on obtained results, one sample T-test of average of 
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respectively with 3/00 and 2/99, Since obtained average closer to the theoretical mean is 

equal to 3; components Average of the central neighborhood is equal to 2/83, Naturalism 

and open public space show a significant difference with respectively 2/71 and 2/42, Such 

as obtained mean is less than the theoretical mean 3. And concluded that the components 
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the New Town Sahand. And components of the central neighborhood, naturalism and open 

public space have not been considered and is visible in the lower level. 
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