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Background: Cities are evolving. Changes in the cities in a way appropriate to time and 
technology could reinforce or weaken the role of human values in it, so it is important to 
recognize the transformation and its Islamic and human values. To date, there have been some 
attempt to typify the developmental trend. However, no attention has been paid to measuring 
the Islamic identity and the human values in this period. 
Objectives: The current research examined whether or not the human values and principles of 
the Islamic city are fulfilled in the transformation of the cities from the traditional to the modern 
fabric. The aim was to compare the mentioned trend in Iran and the west. Through studying the 
principles and indicators of the Islamic city and the human values hidden in it, the importance of 
each of the indicators in this trend would be followed. Finally, the general strategies for 
preserving it in the future cities would be mentioned. 
Method: Using the reasoning method, and after examining the characteristics of the periods of 
transformation of the cities and human value indicators in the urban definitions, the Delphi 
method was used at two rounds. Using Delphi method, the opinion of 10 experts (According to 
Hogarth's theory, Clayton and many other theorists that offer 5 – 12 experts)) has been taken in 
relation to the extent to which each of the principles of the human values and the Islamic city has 
been fulfilled during the transformation periods. 
Result and Conclusion: Findings and analysis of the cases derived from the Delphi technique 
showed that the concepts such as nature-centered, God-centered, community-centered (core 
community) as well as economical, have been forgotten in Habibi's mentioned transformation 
trend and in the forgotten later cities, and only some concepts such as the community-centered 
(global communication) has become bolder. Therefore, in the final part of the paper, considering 
the opportunities and threats in the process of transformation, we have presented general 
strategies for promoting the human values and preserving the Islamic Iranian identity in the 
future cities. 

Highlights: 
Investigating of historical periods of the city and time and similar features of this period in Iran 
and West as exemplary 

Using Delphi method to integrate Urban metamorphosis cycle with Islamic city principles and 
finally to study the principles and characteristics of human values and Islamic city in each course 
and suggestions for preserving these principles in future cities 
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 یخیتار ادوار ت،یهو ها:کلید واژه
 ارزش ،یاسالم شهردگردیسی،  شهر،

 یانسان یها

 

 یتواند نقش ارزش هایم یمان و تکنولوژز متناسبشهرها  در راتییهستند. تغ تحول حال در شهرهابیان مسأله: 

. تا ابدییم تیدر آن، اهم یانسانو  اسالمی یو ارزش ها یسیلذا شناختن دگرد ند،ینما فیتضع ای تقویترا در آن  یانسان
ی و اسالم تیبه سنجش هو یتوجه اتمطالع یندر ا که تحوالت انجام شده ریس یشناسگونه یبرا ییهاتالش کنون

 .ادوار نشده است نیدر ا سانیارزش های ان

 سنتی بافت از دگردیسی شهرها میزان تحقق ارزش های انسانی و اصول شهر اسالمی را در سیر روپژوهش پیش هدف:

اصول و  یبررس با و دینما سهیمقا غرب و رانیا در را شده نامبرده ریس تا است نیا هدفکند. را بررسی می مدرن به
در  .دیدنبال نما ریس این ها را دراز شاخص کیهر تیاهم آن، در نهفته یانسان یها رزشا واسالمی  شهر هایشاخص

 نهایت نیز برای حفظ آن در شهرهای آینده، راهکارهای کلی ذکر نماید.

 در یانسان ارزش یها شاخصشهرها و  یسیادوار دگرد یژگیو یاز بررس پس ،یضمن استفاده از روش استدالل روش:

 هوگراث، نظریه به توجه)با  نفر متخصص 16) نظراننظر صاحب ،راند دو دریدلف روش از استفاده اب ،یشهر فیتعار
 کیتحقق هر  زانیدر ارتباط با م( (کنندمتخصص اشاره می 12تا  5پردازان که به تعداد یتون و بسیاری از دیگر نظریهکال
 .مورد سنجش قرار گرفته است ،یسیدگرددر ادوار  ی و شهر اسالمیانسان یهاارزش اصولاز 

محوری، مفاهیمی نظیر طبیعتدهد که ینشان م یدلف کیاز تکن مستخرجموارد  لیتحلو  هاافتهی: و نتیجه  هایافته

شده حبیبی و در شهرهای متاخر محوری )اجتماع پذیری( و همچنین اقتصاد، در سیر دگردیسی بیانمحوری، جامعهخدا
 مقاله ییلذا در بخش انتها محوری )ارتباطات جهانی( پررنگ تر شده است.مفاهیم مانند جامعه فراموش شده و تنها برخی

 تیو حفظ هو یانسان یجهت ارتقا ارزش هاکلی  ییارائه راهکارها بهی، سیدگردسیر  در هادیتهدها و با توجه به فرصت
 است شده در شهرهای آتی پرداخته ،یاسالم یرانیا

 نکات برجسته:
 .به صورت مصداقی  سی ادوار تاریخی شهر و زمان و ویژگی مشابه این دوره در ایران و غرببرر

-و شاخصه اصولی و در نهایت بررسی به روش دلف یشهر اسالم اصولبا  یشهر یسیدگرد ادوار یزیآم هماستفاده از 

 .ظ این اصول در شهرهای آتیهر یک از دوره ها و پیشنهاداتی برای حف در یاسالم شهر و یانسان یها ارزشهای 

 
سی شهر از بافت سنتی (. سنجش ارزشهای ایرانی اسالمی و انسانی در ادوار دگردی1331فاطمه. ) ،حسینی مقدم و مهدی ،حمزه نژاد ،شادی ،شکری یزدان آباد رجاع به این مقاله:ا

 doi: 10.22124/upk.2020.14463.1291 .121-111 (،4)3، دانش شهرسازی .به مدرن و شیوه حفظ آن در شهرهای آینده
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 1332زمستان  ،182-111، 4شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 مقدمه
هستند هاآن نیب روابط میتحک و گسترش و یاجتماع و یفرهنگ یها ارزش یاعتال و یریگشکل یبرا یمناسب بستر شهرها

به مدرن  یسنت معهاج از.گذار است یخیتار گذار کی ازشهر در نظر اول، نشان  یخیادوار تار یسیبر دگرد یمرور .(1731،ی)صارم
است  یچالش نیبزرگتر یانسان یهاو ارزش تیهو یطیشرا نیچن درحال بروز است.در ایم دنر تماکه د یامدرن به شبکه و از جامعه

 موضوع یهایدگیچیپ لیتحل یبرا اما است گرفته انجام ادوار یریگشکل خصوص در یادیز مطالعات .که انسان با آن مواجه است
 بر عالوه شانیا شده گرفته نظر در یبنددوره در تعمق. تسا شده گرفته نظر در یبیحب مطالعات براساس یوبرچچا مجال، نیا در
 یخیتار ادوار سهیمقا به که شودیم داریپد یزمان هایسردرگم نیا و دارد یپدر زین ییهایسردرگم است، یقیحقا بازگوکننده که آن

-جهینت کی به را ما تواندیم اختالفاتها و اشتراک نیاز ا یامجموعه ایآ که کندیم تیتقو ار شائبه نیا ادوار سهیمقا. پرداخته شود

 .ابدیاز شهر ب ییجاخود را در هر یانسان یهاو ارزش تیهو ندهیکردن در آیتا شهروند مدرن با زندگ برساند ندهیآ یبرا یقطع یریگ
 یتیهویب ینوع از امروز یشهرها. پرداخته استهای انسانی، اسالمی ارزش ها باادوار به سنجش آن نیا یپس از بررس مطالعه نیا

 شهر صفات اصول و یانسان یهاارزشگرفتن دهیگرفته سبب نادتحوالت شکل یکالبد یهایژگیتوجه صرف به و .برندیم رنج
 نیخاص از ب یدوره زمان کین کرد یدارد که تنها پس از سپر یعمر یهر شهر یبیبا مطالعات حب مطابق. است شده ،یاسالم

است، لذا توجه به شدهشهرها توجه برخی از ویژگی های ملموس به تنها ،یبیحب یسیدگرد ریس یرسد در بررسینظر م بهرود. یم
 یانسان یهاارزشاندازه تا چهکه  دیآیبه ذهن م السؤ نیاراستا نیادراست. مطالعه مغفول مانده نیدر ا تیو هو یانسان یهاارزش

موجبات تقویت توان است ؟ و چگونه میشده حفظ  مدرن به یسنتشهرها از بافت  یسیدگرد ریدر س یو اصول صفات شهر اسالم
 ؟فراهم نمودشهرهای آینده  دررا ها این ارزش
گرفته صورت توالتح امتداد در وعلم بشر  یراخ یهایشرفتتوجه به پخاطر است که با ینبه ا یزموضوع ن ینپرداختن بد ضرورت

شهرها بدون داشتن خواستگاه و  وجودنیابا نیست  آن از گریزی و ،است انجامحالدر سرعت هب فراشهرها به دنیرسشهرها،  در
به مدرن و سپس به  یسنت یهااز شهر گذر .گردندیم مبدل روح بدون یادهیبه پد ،یانسان یواال یها شهیاند یبرا یمنزل

 شهروندان برای نیز معایبی زیاد، بسیار مزایا برداشتندر ضمن یو اسالم یرانیا یشهرها و خصوصا در شهرها رد یرهفراشهرها و غ
اخالق و ها و تا متناسب با خصلت شود ارائه ندهیآ یبرا یابرنامه دیبا نیبنابرا .طلبدمی را ایهوشمندانه تامل که دارد همراهبه

 اسالمی و انسانی هایارزش حفظ وهیش مدرن، به سنتی بافت از شهرها دگردیسی روند ینتبی ضمن تاشهروندان باشد.  یهاکنش
 سیر شناخت جهت به نخست است، تامل قابلپژوهش از دو جهت  ینا یتو اهم ضرورتواقع در. گردد سبب نیز را شهرها در

 شکل تاریخ یا و تبارشناسی مطالعات بیشتر در هک رویبدین دوم و آینده تا گذشته از آنها تحوالت و شهرها تبارشناسی و تاریخی
 از است، ترکمرنگ سیر این در اسالمی و انسانی هایارزش گاها تکنولوژی، تکامل سیر و مثبت هایارزش برداشتندر ضمن ر،هش

 تفسیر پی در روپیش پژوهش که صورتی در اند؛داشته خطی نگاه سیر این به استشدهانجام زمینهایندر که هاییپژوهش جمله
 .است یکدیگر عرض در بلکه یکدیگر طول در فقط نه موضوع این هردو انسانی تحلیل و آینده به دهیراهبرد و گذشته

 پژوهشپیشینه  و نظری مبانی
 :توان به شرح زیر دانسترا می بررسیموضوع موردبا  ارتباطگرفته در های انجامپژوهشو  منابع مرتبط

-با بررسی آراء نظریه "Multi Speed CitiesMulti Mobility ," در پژوهشی با عنوان 1003در سال  1آسچر کویسفران

-و تحرک زیاد در روند این سیر می گرفته در جهان امروزه و مقایسه آن با گذشته، به شهرهایی با سرعتپردازان و تحوالت صورت

 هایفناوری و خصوصی نقلوحمل توسعه متفکران، از بسیاری باور خالفبرکه اند یدهرس یجهنت یندر پژوهش به ا آنها .رسد

 .آوردمیوجودبه را شهر از جدیدی مقیاس دورراهاز ارتباطات میزان امروزه. استنشده شهرها نابودی باعث مخابراتی

 به اسالمی شهر مبانی تبیین و ئهارا از پس "تاملی در چیستی شهر اسالمی"عنوان در پژوهشی با 1711ی زاده در سال نق
 و اسالمی شهر صفات و اسالمی شهر اسوه یا و الگو سپس و خاص صورت به اسالمی شهر و عام طور به شهر ارکان توضیح

 جهانی و جاودانگی و جامعیت به عنایت با آن، ویژگی بارزترین که شود،می ارایه میاسال شهر از عام تعریفیآن،  تجلیات و هاجلوه

 .باشدمی متفاوت هایسرزمین و دوران برای رتغیالی و واحد کالبدی و فیزیکی الگوی معرّفی عدم در اسالم، دنوب

                                                           
1 Ascher, Francois   
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 نو همکارا بادآشکری یزدان  /...و انسانی یاسالم یرانیا ارزشهایسنجش 

 
گفتارهای حضرت رسول  ")ص(سطح بندی شهر در کالم پیامبر اسالم "در پژوهشی با عنوان 1710در سال  ستاری سار بانقلی

 .است معیشتی و معنوی ابعاد شامل که استدادهاری قربررسمرتبط با شهر و شهرسازی است مورد( که اکرم )ص
در  1مور توماسشهر مداری آرماننقدی بر معیارهای ارزش"با عنواندر پژوهشی  1711در سال محمدی منفرد  آقایی و پورسید

 به و است. انسانی پرداخته مور درباره کرامتبه نقد معیارهای ارزشی اتوپیای توماس  "() با تاکید بر اندیشه مهدویت کرامت انسانی
 آیدشمار به انسانی کرامت برای  مناسب الگویی تواندنمی. است بشری تفکر و عقل زائیده که شهریآرمان که رسیدند موضوع این

 .گویند پاسخ انسانیکرامت و بشری هایدغدغه مهدوی شهرآرمان قالب در مناسب الگویی توانندمی وحیانی هایآموزه تنها  و

 در شهری مرمت حضور و پایایی دگردیسی، بر جستاری"عنوان به پژوهشی با  1711در سال  و دولت آباد و دامیده پورخدامی

 این .پرداخته است "ز معماری بومی تا شهر پایدار(با محوریت اماری و شهرسازی و توسعه پایدار )شهرها، مع سیمای دگرگونی

 برداشتی با ،"اییپای"و"دگردیسی"میان ظاهری دوگانگی و واگرایی تحلیل به ن،ادیبنی مفاهیم برخی به نگاهی با جستار،

 تمام میان است تعاملی است جریان در"شهری مرمت"عنوانبه امروز آنچه. پردازدمی زمان، و تاریخ، زمانه، روح از صحیح

 روایتها. این

سعی در حل چندین " ,metamorphosisplanetary Dissolving city" عنواندر پژوهشی با 1012در سال  2هنری لوفور

 اجتماعیِ روابط یابدمی گسترش مدرن شهر یدامنه هرچه که است این تناقض اولین . رسی سیر تاریخی داردتناقض  از طریق بر

 نیز گریکدی ضد یکدیگرند، متضمن که حال عین در ها حاشیه و مراکز اینکه تناقض دومین .روندمی زوالبهرو آن در جاری

 حال در مدام شهر ساکنِ مدرن، شهر در حالاینبا. دهندمی انشن را خود و شوندمی افزوده همبر تناقضها این .هستند

 .شود رها مکان قید از کلی به نهایت در تا شود،می ساکن دوباره و گرددمی پیوسته – است جاییجابه

 به بررسی تاریخی دگرگونی و دگریسی "آن مفهوم و شهر پایایى و دگردیسى"در پژوهشی با عنوان 1712حبیبی در سال 
 این که اند، پرداخته شده است.این ادوار به شش دوره تدقیق شده های بعدی نیزدوره پرداخته است که در سخنرانی شهرها در چهار

 .مقاله این در موضوع این بیشتر بررسی جهت شودمی مبنایی خود بندی دسته
 کُنشگری، قلمرو ماهیّت دگردیسی بررسی"در پژوهشی با عنوان 1711ر سالد پورزکی و پور سیاهکلرودی فیلطجهانبخش و 

 به نهایت در و؛ به بررسی موضوع مورد پژوهش پرداخته است تا حدودی "ایرانی معاصر شهر تا اسالمی -ایرانی شهر از همگانی
 مردم فمختل گروههای حضور و پویایی مردم، اجتماعی تعامالت در تگیبسهم بین ای دوسویه ارتباط که اندیافته دست نتیجه این

 تضعیفی و تقویتی اثر و داشته وجود شهری ساختار در همگانی هایعرصه نقش تقویت و کالبدی گیریشکل و تکوین و جامعه در

 .دارد برهم

 پژوهش یموضوع اتیادب
یر های انسانی نهفته در آن، دگردیسی و سهای مختلف و ارزشاس دیدگاهژه شهر، مفهوم شهر براسشناخت وادر این بخش به 

 است. شدهات مرتبط با دگردیسی شهر پرداختهیابی لغت دکتر حبیبی و اتیمولوژی و ریشهتحوالت شهرها براساس مطالعا

و شکل گیری شهرها شهر واژه شناخت

برگرفته7خَشَثر ییاوستاواژةازشهرةواژ. استموجودومندرجیباستانتوبامکت نیبدرکهاستییهاواژه هلازجمشهرواژة »

 به انهیم یفارس در واژه نیا نیهمچن (.1711 ا،یپو یانیکاو درنقل « تاس«نیسرزمویپادشاه،یاریشهر»یمعنابهکهاستشده
 کاربرد زین کشور جایبه شهر واژة ران،یا یباستان یاهزبان در» .(1711کاویانی پویا، درنقل (« تاس آمده2)استان( سهر صورت

 یهاشهیر یدارا شهر و شار واژه دو»(.1711کاویانی پویا،درنقل ) «بوده است اریبس5رانشهریا واژة کهن، متون رد و است داشته
 .(11-11 ،1717،ی)فکوه «است بوده همراه ییهایدگرگون و راتییتغ با آن مفهوم و معنا اما هستند یباستان

                                                           
1 Thomas more 
1 Henri Lefebvre 
7 Xṡaθra 
2 sahr(estan) 
5  ērānšahr, Parth. aryānšahr 
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 آن در نهفته ینانسا یهامختلف و ارزش یهادگاهیمفهوم شهر بر اساس د

 .(1730 ،یبی)اد «داندیباشد، م یاژهیو یها تیفعال گاهیکه جا ی، شهر را هر تجمع(1152)1ریمولرل» : یاجتماعدیدگاه 

پیوندآئینىگردهمایىمکانهایگیرىشکلبهراشهرایجادىهنقطوسرچشمهنخستین( 1111)در1مامفورد»: یفرهنگدیدگاه 

 .دهدیم

قرارترکیهدرآناتولىفالتدرکه برد،یم نام یلیتخ یشهر از( 1111)شهرهااقتصادکتابدر 7جیکوبزجین : یداقتصادیدگاه 

 .(1711 ،یاسد رجیا ترجمه ، 2،1001شورت رنه و هون ونگی می)ک «استداشته

 یریگشکل» (.1711 ،یاضیر درنقل ) « شهر و انسان است ،یاسیموضوع فلسفه س 5اشتراوس دگاهیاز د»  : یاسیسدیدگاه 

 که اندنموده فیتعر را یحقوق و حق شهروندان همهء یبرا که گشته داریپد زین یشهروند حقوق و شهروند یدیکل میمفاه شهرها
  (.1711،  یاضیر در نقل) «هستند طلبش مستحق

بر شهر  «ی، اقتصاد جهانتاعالاطشهرها، »در مطالعه خود با عنوان  1000در سال  1مانوئل کاستلز »: یاطالعاتدیدگاه 

 یاست، براساس تفوق فضا یعاتالشهر اط یرا که مشخصه ییفضا دیمطالعه، منطق جد نیشود. کاستلز در امتمرکز می یاتالعاط
 (1711 ،یاضی)ر «کندیم نییتع مکانها یفضا بر انهایجر

 یبیبر اساس مطالعه حب شهرها تحوالت ریو س یسیدگرد
در شهری  ریزیبرنامهآموزش رشته  یمتول و رارگذیتاثیکی از افراد   یبیمحسن حب مطالعه در توانیم را تارییتغ نیا بازتاب

 ریز در لیتفص به را دوره 2 نیاح رش .شوندیم همراه یفرهنگ انقالب با سپس و شوندیم شروع یفن انقالب باادوار  نی. ادیدایران 
 :استآمده

 :7بورگیابىشکلتماس،ىفضاهرى،شفضاىاول،شهر
-خانه. گیردمىجانبازرگانىوورىپیلهنظامپویایىازفئودالى،تولیدنظام باتقابلدرواروپایىمیانةهاىسدهدرگرفتهپاىشهر

بناهاىدیگربایادمانىخاص وبناهاىشینىنمهعام،بناهاىباخاصبناهاىشینىنمهباریک، گذرهاىچسبیده،مهبههاى
اینفضایىچاچوبمردمانزندگى روزمرهومکان،فضا،بودنمماسشهرى،زندگىبافضاهاى عمومىآمیختگىدرهمشهرى،

آدمىگانةپنچحواسهمةباوود،شمىتولدمکان مشند،بخیمحیاتتماسفضاىبهشهرىبناهاىوشهر سازندمىراشهر
 .(1712 ،یبیبح)  .ودشمىتعریفادراک وواحساس

 2تاوناول نووارگى،تاونیابىشکلنمایش،فضاىشهرى،فضاىدوم،شهر
هاحسدیگربربینایىاست. حس دستورالعملنمادگرایىوگرایىکمالگرایى،واقع«نمایششهر»نوزایىدورانازبرآمدهشهر» 

را خودمعمولىلباسمیدان شودمىشناسایىعقالیىو،سیاسى،فناورىوفن عمدهعنصرسهباشهرىدگرگونى. گیردپیشى مى
.دارندیعرضه مخودازنومعنایى سمقیاتغییربانیزدیدجهاىذرند. گکمیتنبهتشریفاتىایهجامآنجاىبهآورددرمىتناز

ازهمیشهبراىگذروپیادهعابرواسطةبومستقیم، صمیمى،تماسشودیمجداکندازسریععبورگیرند،یشکل مروهاهپیاداولین
 (.1712 ،یبیحب) «رودیمبین

                                                           
1 Muller lyer 
1 Mumford 
7 Jane jacobs 
2  Kim, yong-Hyun and Short,R. John 
5 Strauss 
1 Manuel Castells 
3 Burg 
1 Town 
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تواند تمام نسان میوصی است که ای عمومی و خصشهر باستانی پالمانوا فضای کالبدی شهر نشان از درهم تنیدگی فضا. 1 شکل

 گانه خود حس کند.  5اجزای شهر را با حواس 
 (Andre le notre 2019/06/11): مأخذ

 

ان توجه شهری به تناسبات انسدهد. در این مجموعهرا در معرض نمایش شهروند قرار مینمایی از کاخ ورسای که خود . 8 شکل

 (Andre le notre 2019/06/11): مأخذ شده است.

 :1م سیتیدونووارگىحرکت،وجنبشفضاى آمدوشد،فضاىشهرى،فضاىسوم،شهر
و شهرى،فضاىشهر،دگردیسىدرنهایتوگستردهسبب دگرگونىهجدهم،سدةفنىوعلمىبقالاندستاوردصنعتى،نقالبا »

به ویژهوفرهنگى،اجتماعى،هاىهمة زمینهدربرهم ودرهم ومتورم،آشفته،شهرىگیرد،یمسیتى شکل ،شودیمنهاآیمفاهم
 چارچوبوندکمىپیداکاربست «اربان» جدیدواژةشوند.میکشانیدهعمومىهاىصهعربه خصوصىرفتارهاى ی.فضایی دکالب

ورفتارهاحسابگرولىدلزدهومنفرد،وتنهاآزاد، رهاشده،فردد.شومىسببراشهرىکالنروابطویزدرمىهمبهرا«سیتى»
ومبادله،توزیع،تولید،چرخةسودآوروکارآمدابزاربه شهرىفضاىد.کنمىتجربهودهدمینشانراجدیدىشهرى هنجارهاى

وکارخصوصىوعمومىهاىعرصه .نوردددرمىراشهرنیز اىدهجاونقلحملریلى،ونقلحملبرافزون. شودمىتبدیل مصرف
-مىمرزبدونومکانبدونشهریابد، کالنمىمصداقمحلهوشهرکالنمتقابلدوگانةدرشوند. شهرسازىمىجداهمازفراغت

 یکی: دارد اسیشهر دو مقاوربنمفهوم درشود. یکم رنگ م میمراتب وجود ندارد و حر سلسلهاوربن  در» .(1712 ،یبیحب) «دوش
 .(1712 یبی،)حب« محله یگریو دشهر کل

                                                           
1 City 
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سرعت برای شهر شود ومیگ حومه و حریم کم رندر این شهر مفهوم سلسله مراتب، میالدی  1311پاریس در دهه . 3شکل 

 Old map paris 1900 (5 Nov 2017) :مأخذ شودمیبسیار مهم تلقی 

       

 :1متروپل سومنووارگىاتصال،فضاىارتباط،فضاىشهرى،فضاىچهارم،شهر
ونقل، حملهاىشبکهووسایلدرفنىچشمگیرهاىحیطة دگرگونىدرشهرکالنمفهومبیستم،قرنآخریندهةسهدر»

وسیلةبهرا متفاوتهاىجهانزیستاینکهشهرى.شودىمارتباطى دگرگونهاىشبکهنیزوهوایىواى،جادهریلى،بخصوص
مجازىوواقعىدوگانةهاىنقشبا هایىمکاند.دوزمىهمبهدورازراهارتباطات هاىشبکهوالسیرسریعریلىواىجادههاىشبکه

در استوقوعحالدر(1متاپول)وراشهربه (متروپل)شهرکالنازعبوراندیافتهدگردیسىفاصلهومکان، زمان،مفاهیمهانآدرکه
نظرازوپیوسته عملکردىنظرازاىههمنطق. کنندمىبرقرارارتباطیکدیگر باواندگرفتهقرارهمکناردرموازىهاىجهانمتاپول

رودررووچهرهبهچهرهطروابواست در هم آمیختهپیراشهرهاىبامتعامل ولىگسستهنامتمرکز،وکزرمتم،ناپیوستهاجتماعى
  . (1712 ،یبیحب) «دیابنمى دوچنداناهمیتى

 

سریع است.شهری با پراکندگی بسیار که مرکز و پیرامون در کالنشهر نیویورک آکنده از گره ها و شریان های آمد وشد . 4 شکل

سرعت های چشمگیر فنی است که بهورک شهری با دگرگونیوینی در این شهر فرهنگ غالبی وجود ندارد. ن بی معنی شده است.آ

 New-york location (2016) مأخذ: ای شدن است.در حال طی کردن سیر شبکه

  

                                                           
1 Metropolis 
1 Metapolis 
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  یشهر یسیدگردهای واژه( یشناس شهی)ر یمولوژیتا
 است.شدهبندی حببیبی پرداختههر یک مراحل سیر دگردیسی شهرها بر اساس تقسیمسی شناریشه

 
 یشهر یسیاز مراحل دگرد کی( هر یشناس شهیر) یمولوژیات .1 جدول

 1یشناس شهیر واژه
 (شده یوارکشی)د.گرددشده است.  ریشه واژه به لغت برج برمیار گفته میمستحکم و بارود ییقرون وسطا ای یقلعه باستانبه  بورگ

 .اندردهکیکه شهرها را بر آن بنا م یبلند یجا
 کوچک در حومه شهر یارشهر بس ردد )روستا(، یکگریشه واژه به لغت ویال، خانه ییالقی برمی 1ویلیج
-نیز از این واژه گرفته تاونست و به معنای برج، دژ، قلعه و ارگ ا 7تاورواژه ت. )شهرک( کوچکتر اس سیتی بزرگتر و از ویلیج معموال از تاون

 .شودمی گفته روستا یکشهر و بزرگتر از  یککوچکتر از  یابه منطقه که استشده
-داده یملکه به آن عنوان رسم یاه پادشا یکشهر بزرگ که  گردد.معنا مدنی و شهری برمیبه 2سیویلشهر، مدینه، بالد. ریشه واژه به لغت  سیتی

 (میتسر و یتشده است. )مدن
 بخش ای شهر مرکز خود دتریدر شکل جدست.ا یحقوق تیشخص کی قالب در ژهیو به شهر یمعنبه 1سیویتاس نیاز واژه الت5سایتواژه
 است. یاقمار و خاص یهاشهرک به ای بزرگ شهر کی در شهر تر یمیقد

 روستا با تضاد در و شهر به مربوطدنی. است. شهری، مشدهبه معنا ناحیه شهری گرفته3 ارب لغت ریشه واژه از  اوربن
شد، یکه به شهر رم اطالق م10اربز از و شهر به متعلق و یشهر یعنی1اربنیوس نیالت شهیر از ،یدر فرانسو 1اربین و یسیدر انگلاربنواژه

 دیآیم
 نشینان، مادر شهرصلی کوچی کشور یا ناحیه، )یونان باستان( شهر یا سرزمین امدهشهر، پایتخت شهر عکالن متروپولیس

است خاص یفضا کی بر منطبق یاسیس -یاقتصاد ژهیو یافتگیسازمان ینوع یمعنا به11پلیسواژه
 یاکشور  یکشهر  ینترکه مهمبزرگ  یاربس یشهر .داردداللت  هایکلن و شهرها انیم یو به رابطهشهر مادر یعنی سیمتروپل ،یونانیدر 

 (یتخت)پامنطقه است
 .معنا ندارد گریو حومه د شدهشود و با کهکشان و منظومه مواجه یم یمعنیب رامونیرکز و پم 11لیسمتاپو

 .دارد یتکنولوژ یراشاره به س17متا پیشوند

 

                                                           
 : شود استفاده منابع دسته دو از است الزم مختلف هادوره در شهر برای رایج های واژه دقیق بررسی برای1 

 مفاخر انجمن،  پور آریان جلدی 1 جامع فرهنگ و advanced longman , webester  نظیر منابعی از که شناسی شهر منابع و شناسی لغت منابع:  لغت ریشه منابع
 است. شده استفاده  جهانزاد مانینر ، مترجم:جورجو آگامبن ران،یا یمعمار

 .نمود اشاره غیره و شهر شارتا از شهر، شکل تاریخ کتاب به توانمی جمله ازآن که: شهر تاریخ منابع
1 Village 
7 Tower 
2 Civil 
5 Cite 
1 Civitas 
3 Urb 
1 Urbain 
1 Urbanus 
10 Urbanus 
11 Polis  

 زاویه از حبیبی، دکتر مطالعات در حالیکه در نامید، نیز مگاالپلیس را طبقه این توانمی بنگریم مقیاس زاویه از را شهرها اگر است، ذکر به نیاز بندیطبقه این خصوص در11 
 .اندشده طرحم ها ولمتاپ( هوشمندی) مجازی فناوری

17meta 

http://dialecticalspace.com/writer/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%86/
http://dialecticalspace.com/writer/%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%86/
http://dialecticalspace.com/translator/%d9%86%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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 لغات مرتبط با شهر( یشناس شهیر) یمولوژیات .8 جدول

 1فارسیمعنا  و ریشه لغات مرتبط با شهر
 بوده متعدد قصبات و قرائ دارای روستا هر است امروزین بلوک معنیهب یا. رسداق رستاق. رزداقآن  معرب به زبان پهلوی(روستا / روستاک )

 ده، رزداق، سواد، عرض، مخالف، هر روستا دارای قراء و قصبات متعدد بوده است. ت.اس
 .آمده است2دخیو شکل به اوستا در و ینسرزم یبه معن7یاده باستان یدر پارس1ده یانه،م یدر پارس

واحد کوچکی از محل  و روستا قریه، .است بوده رایج« 5 دِ» مازندرانی گویش در و است دادن مصدر از ده ده
 .سکنای جوامع که واحد بزرگتر آن شهر و متوسط آن شهرک یا قصبه است

هی، پادشاحکومت و امارت سلطان،  یة،وال به داشتن، رجوع طتسل و کردن حکومت معنا به والی ریشه از والیت
 هرهایی که یک والی بر آنها حکومت و فرمانروایی دارد. سرزمین و خطهش

  .دارد قرار نبی مقام از پس ول مقام
 .مالک امر شدن و تصرف کردن، سلطان، پادشاهی، شهرهایی که یک والی بر آنها مسلط است والیة
به شهری است ) .زیستندمی آن در او بقااع که سرزمینی نام و ابراهیم فرزندان از یکی نام ،دسمق کتاب در مدین

 هدایت برای شعیب حضرت که قومی بود مدین قوم زندگی محل مَدْیَن شهر، عربستان( خرم و بر کران دریا
 .شد مبعوث آنان

 مدینه به شهود رجوع ، شهر،ندبه لغت زند و پازند به معنی شهر است و به عربی مدینه گوی مدینا
 شهرفاضله آرمانر، شهرستان، شهر بزرگ، شارستان. هش ینج. مدن، مدا مدینه

از شهرهای مهم عربستان سعودی است. این شهر پس از مهاجرت پیامبر اسالم از مکه بدانجا، موقعیت خاصی 
 النبی تبدیل یافت.یدا کرد و نامش از یثرب به مدینهپ

م پایتخت مصر که پس از احداث مت قدینام قس ،شهر بزرگ زمین، دو یانحد م چیز، دو یاناجز مرده و حپ مصر
 شود.قاهره معزیه به شهر جدید یعنی قاهره پیوسته شد و اینک به مجموعه شهر قدیم و جدید قاهره گفته می

 شهر یا معظم شهرها، افضل یا بزرگ شهر، عاصمه و پایتختقصب،  ازریشه قصبه
 واحد طول ،بزرگتر از ده و خردتر از شهر(ل امروز، جائیست ستعما)در ا

 دهی جزء دهستان بخش شهریار تهران. دهی از دهستان گاوکان
لقب . باغ و مرغزار سوی به ازپشته یا نشیب، سوی باال از راههآب یا ین،آبرو دور زم رودباری، یااست،  یوضعم قری

  رودباری، ج قریهبا  دینه، موضعی استست میان شام و ماشهر مکه است. وادیی 
شهر. هر جایی که مسکن و ماوای مردمان باشد و دارای بناهای چندی بود متصل و پیوسته دهکده،  ده، دیه، قریه

 بهم. ج قری
نام دو محله است در بغداد، جایی است مشهور در جبل  .دار که در آن سرستون خانه را گذارندسوراخ یچوبها قریة

 ی یمامه است.نواحی مدینه، یکی از مشهور ترین روستاهاوضعی است در طی، م
 روستاها آن حوالی و شهر هاییهد ،ن، زمین خاکییکالبد، کره زم سواد

 .ینزم .هر موضعی از زمین، عامر و آباد باشد یا غیرعامر، خالی از سکنه باشد یا مسکون، و واحد آن بلدة است بلد
د بصره و دمشق، واحد بلد. قطعه مر. خاک، تراب. زمین، ارض، شهر ماننعامر باشد یا غا هر موضعی از زمین بلدة

 ه ای از آن چون بصره از عراق و دمشق از شام. ای از بلد یعنی جزء معین و تخصیص یافت
رم از دهستان های خ ناحیه، شهر، یکی از دهستان های ییالقی بخش نور،دهی است، واحد بلد، ناحیه زمین بلده

 سرزمین -مکان ، آباد
 سنگ، پستی زمین، نشیب زمین، پستی زمین در دامن کوه کوه پایین یا ینر زمپست د یجا ،فرود، پستی حضیض

مدینه و بلد و اجتماع خانه های بسیار و عمارت بیشمار که مردمان در ، (خشی ریشع از) خشتر شتر، ریشه از شهر
 ، بلد، بلدة.نهیباشد. مد از قصبهه و قریه و ده  کنند در صورتیکه بزرگترآنها سکنی می

/  10525/ 15231/ 15511/ 11552/ 11153/ 11151/ 11117/11131/ 10111/   1170/ 2111/2700/1015/ 2111: 1737لغت نامه دهخدا،  :  بعنم
 1711وندی، رستم ،یدانشنامه عموم ،عمید فارسی فرهنگ ،معین فرهنگ،فارسی فرهنگ/ 10521/

                                                           
 .است بوده بررسی مورد منابع دسته دو شهر با مرتبط لغات ریشه بررسی برای 1  

 عمومی دانشنامه عمید، فارسی فرهنگ معین، فرهنگ فارسی، فرهنگ دهخدا، نامهلغت نظیر: لغات ریشه منابع -1

 اسالمی عصر در ایرانشهری اندیشه کتاب نظیر: شهر تاریخ منابع  -2
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 نو همکارا بادآشکری یزدان  /...و انسانی یاسالم یرانیا ارزشهایسنجش 

 

 پژوهش شرو
سنتی به مدرن پرداخته است. پس از استخراج اصول  سیر دگردیسی شهرها از بافتبا رویکردی کیفی به بررسی رو شیپ پژوهش

ادوار تاریخی ایرانی های انسانی و صفات شهر اسالمی، هر یک از ادوار تاریخی درغرب و مقایسه تطبیقی آنها با مرتبط با ارزش
است که برای انجام شدهاستفاده هاآنو تحلیل  هادهادی به ابیدستت. سپس از شیوه تحلیل محتوا برای سامورد بررسی قرار گرفته
 رشته در دکتری دوره دانشجویان و اساتید میان از متخصصیننفر از   10و نظر سنجی از   راند دو در این کار از روش دلفی

رد سوال و پژوهش ها در هر یک از ادوار شهری موتحقق هریک از ارزشاست. بدین ترتیب که میزان شدهبهره گرفتهشهرسازی
-نتایج حاصل از مطالعات فوق مورد تحلیل قرار گرفته است و روندهای صعودی و یا نزولی برای هرکدام از شاخصاست. قرارگرفته

ده لیل انجام شده و نتایج استخراج شاست. در انتها نیز با توجه به تحیا نزول بیان شدههای و معیارهای و دالیل این صعود 
هایی که در ادامه سیر تکاملی شهرها وجود دارد، به ارائه راهکارهایی جهت حفظ ویژگی های ها و تهدیدبه فرصتهمچنین توجه 

 فوق، ضمن تحوالت و دگردیسی شهرها اشاره شده است.

 هایافته
ی، تطبیقی هریک از های آن در شهر اسالمنی و شاخصهانساهای نظری به بررسی ارزشدر این بخش پس از بررسی مبانی

 و رانیا در یخیتار ادوار از کیهر با متناسب یشهرها یمصداق یبررسیژگی مراحل دگردیسی شهری در ایران و غرب، همچنین و
 پرداخته شده است. غرب

 آن یهاشاخصهو  های انسانیی، ارزشدر شهر اسالم یتأملی و شهر تیهوبه  ینگاه  -1
تبط با هویت تنها به کالبد شهر مربوط نیست و مباحث شهر تاثیرگذار است، مباحث مر هویت مفهومی است که بر ساختار

صحبتچیزیازشود،یمگفتهسخنشهرهویتازکههنگامی نیبنابرا» تاثیرگذار است.اجتماعی، فرهنگی و غیره نیز برآن بسیار 
 یرفتارها که است یشهر یاسالم شهر».(1711،جدیام و نصر) «استشهرشاکلهدربلکهتنیسشهرشکلوظاهردرکهشودیم

است که تعامالت  یطیشرا نیچندر  .است کرده همراه خود با را مردم تفکرات و شهیاند و گرفته صورت مردم مشارکت با یاجتماع
مطالعات  و شده مطرح یاهشاخصه اجماع با (.1711،همکارانآباد و  یلخل ی)کالنتر «ابدی یگسترش م یتعامل طیو مح یطیمح

ع پذیر بودن، گسترش )اجتما توان به چند بعد شامل جامعه محوریهای انسانی را میمفاهیم شهر اسالمی و ارزشگرفته  صورت
در نظر شرح جدول زیر های هر یک نیز به بندی کرد و شاخصهانسان محوری، خدامحوری و طبیعت محوری دسته ،روابط جهانی(

 و معماری تبیین و شهرسازی و معماری در اسالمی هویت هایکتابفوق برگرفته از  یبندهاست ذکر شود دست الزم گرفت.
 .است گرفته قرار کار مبنا ایچهارگانه روابط که است اسالم هویت بر مبتنی شهرسازی

 و مصادیق آن غرب و رانیا در یشهر یسیدگرد مراحل یژگیو از کی هر یقیتطب یبررس -8
های متناظر هر است. سپس ویژگیشدههای آن دوره پرداختهذشته و ویژگیر تاریخی گیک از ادوادر این بخش به بررسی هر

-شدهدر غرب در نظر گرفتهای  است. بنابراین هر یکی از ادوار تاریخی متناظر با دورهگرفتهدوره در غرب و ایران مورد بررسی قرار

 است. 
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های آنشاخصههای انسانی و و ارزش شهر اسالمی ابعاد .3جدول 

 یمحورعتیطب بعد یمحورخدا بعد یمحورانسان بعد یمحورعهامج بعد

 یزیربرنامه و یطراح خداوند تیحاکم یآرامش و تعامل اجتماع یجهان روابط گسترش بودن ریپذ اجتماع
 عتیطب با همگام

 در مشارکت و یهمکار تعاون، هیروحدور راه از ارتباطاتمشاورت امور
 انسان

 هیسرما بیتخر عدم  دیتوح یتجل
 یعیطب یها

 یمرزها شکستن حقوق متقابل  و احترام
 یکیزیف

 

 پاک یانرژ از استفاده عبادت (یتیشخص ،یمال ،ی)جان یانسان تیامن

و  یتوجه به توسعه اقتصاد
 یاجتماع

-جامعه به یابیدست

 یجهان
 یاحسان و تقو  تین و حسن اعتماد

 
 

 یاجتماع روابط میتنظ و فیتعر
 ینید یالگوها اساس بر

 انتقاد، مخالفان، ان،یب ده،ی)عق یآزاد جوامع کل یکپارچگی
 (نیتحس

  

   متعهد شهروند تیترب  یمدن یو تساو استقالل
   عمومی و شخصی فضای

   و خلوت  حریم

 
 

 آن در ایران و غرب از ادوار تاریخی و معادل یقی هر یکیبررسی تطب .4جدول 
 یخیتار ادوار

 شهر

دوره  نیا مشابه یژگیوو  زمان هر دوره یژگیو و شاخصه

 غرب در

 رانیدر ا دوره نیا مشابه یژگیو و زمان

 – ی)ماد بورگ
 (یرانیا  یهخامنش
 و هیاول )تمدن

 (یغرب یوسطقرون
 

 تماس یمثابه فضاه ب یشهر یفضا-
 حواس درک شهر با تمام-

 یخصوص و یعموم یفضا یدگیدر هم تن-
 یورلهیپ نظام و ییایپو-
  عتیبا طب وستهیپ رابطه-

سومر، مصر،  :رینظ هیاول یها تمدن
 هند و قرون وسطی

 مدون، یشهرسازد فاق بودن،کیارگان
 و حصار، یفئودال نظام واحد، حکومت

 یدگیتن هم در ،سایکل و بازار و وارید
  یخصوص و یعموم یفضا

 (اسالم از قبل 1100تا اسالم از قبل 1100)
نظام  ییایپو ، یلیا – ییروستا یژگی:  و الدیقبل از م 1-2
 طبقات  ییو ساختار فضا اجتماع ،قدرت شهر ،یور لهیپ

 

 – ی)سلوکتاون 
 یاشکان یشار پارت
 یو بخش یو ساسان

 یاز دوران ابتدا
 اسالم(

 قرون از بعد)
 (رنسانس و یوسط

 شینما یبه مثابه فضا یشهر یفضا-
 حواس ریسا بر دیغلبه د-

 انسان تناسبات به توجه با یمعمار فیتعر-
 گرا دئالیکمال گرا و ا-

/دولت و ملت/ یو نظام ی)صنعت عنصر 7-
 (ییبایو هنر و ز ییعقال

گرفتن آمد و شد شکل و دانیمتغییر نقش -
 چرخدار

 کالبد به توجه-
 

 : یاز قرون وسط بعد
تمدن  یژگیبه و توجه ،به عقل باور

 علم و ییرایپ نید ،و روم ونانی
 و توجه به تناسبات یمدار

 
 

 ق م :7(اسالم از قبل 1000)
 شهر ،و آگورا دانیم مفهوم، فلسفه شرق و غرب قیتلف

  یانسان اسیمقتوجه به ، قدرت شهر+دولت
 : یالدیم 7 تا الدیق م 7(اسالم ازقبل 200تا 1000)

 (است تاونبورگ و  قی)تلفل شهر کمم روستا، یاجتماع طبقات
 :یالدیم 3 تا 7( اسالم شروع تا اسالم ازقبل  200)

 دولت حضور، ینیجهان ب مقوله، ینظام – یوانید حکومت
 : 11 تا  3(اسالم از بعد 200 تا اسالم)شروع 
 یعلم اتیح دیتجد، یساالر وانید، یصنعت و بازرگان ،یکشاورز

 کالبد، توجه به ییکمال گراو یو ادب
 ( سیتیزمزمه :در تضاد  یمحل یحکومت ها 1)قرن  
 :  12تا   11( اسالم از بعد 300 تا 200)

 آمد ،اصول مکتب اصفهان از وحدت، توازن و تعادل ،یشیاند آزاد
  چرخدار شد و

)قاجار در  سیتی
 (رانیا

 در یصنعت انقالب)
 (غرب

 حرکت یاابه فضبه مث یشهر یفضا-
 شهر میانسان تسل-

 شهر یوارهاید بیرتخ-
 شهر آشفته و نامنظم-

  یریتصو شیگو-
  یدر عرصه عموم یخصوص یرفتارها-

 : رنسانس
 و گرایی واقع و گرایی انسان به توجه
 عقل به باور گرایی، خرد

 اسالم( 1111 – 1115)
 ) قاجار ( : 1123 – 1311
، شهر یوارهاید و شهر مرز بیتخر، یخیتار میدر مفاه تحول
  یالملل نیها وتجارت ب عهدنامه،شدن یفمصرو  یوابستگ

 (اسالم 1111-1135)
 )سبک تهران( :  1123-1111

با  هینقل لیوسا، کهن یوارهایدتخریب   و شهر گسترش
 ... و دانیم و ابانیخ مفهوم یدگرگون، حینقش تفر
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اول  ی)پهلو اوربن
دوم در  یو پهلو
 (رانیا
 (یروشنگر )عصر

 یشهربه وجود آمدن روابط کالن-
-محل و مکان به یوابستگ رفتن نیاز ب-

 ییگرا
 در شهر میحر رفتن نیاز ب-

و مبادله و  عیو توز دیتول چرخه شهر-
 مصرف

 عیعبور و مرور سر -
 کار از فراغت ییجدا-

گسترده ییگرا یکم و یکالبد نگاه-

 :انقالب صنعتی 
 صنعتی، بانقال محصوالت از استفاده

 استفاده افزایش شهرها، کالبد در تغییر
 اتومبیل از

: یروشنگر عصر
به علم و  اعتماد، نیادیبن راتییتغ
 یریگ شکل، ندهیبه آ توجه، شرفتیپ

 و انتقاد  تیفرد ،یمفهوم آزاد

 ( اسالم 1710 -1702)
 اول  :  یپهلو (1115-1131)

 سبک، هینقل لیوسا حرکت، در بافت شهر یدگرگون ،یینوگرا
 ... و یشهردار ساختمان رینظ هیابن بون عیرف، الملل نیب
 دوم  :  یپهلو (1753 -1710)

 استیس، یجهان یدار هیبه سرما یوابستگ ،احزاب یآزاد
روابط کالن  ،(ییرفتن محل گرا نیاز ب)دروازه باز  یها

  یساز شهرک ،ییمصرف گرا، یشهر

در  معاصرمتروپل )
 (رانیا

 (غرب در)مدرن 

 لذت یبه مثابه فضا یشهر یفضا-
 ریالس عیرتباطات سرا-
 تکه تکه شدن شهر-

 متمرکز بودن -
  یو مجاز یدوگانه واقع یها جهان-

 :  مدرن
  نیادیبن راتییتغ

 (شدن یجهان) الملل نیب سبک

 کنون تا انقالب از بعد  یکنون یشهرها
 ( 11)قرن 

 شهرها، در عیسر ارتباطات
 شدنینارتباطات جها یریگشکل 

 (ی)مجاز متاپول

 رامونیشدن مرکز و پ یمعن یب-
 و ناپیوستگی یعملکرد پیوستگی -

  یاجتماع
 کردن یعمل یفکر کردن و محل یجهان-

 یچندفرهنگ -
 دیانسان در شهر به عنوان منبع تول-

  یمواز یها جهان-

 یشهر ندهیآ یشهر ندهیآ

856-1: 1935/ پاکزاد، 252-1، 1931منبع : اقتباس از حبیبی ، 

 

  غرب و رانیا در یخیتار ادوار از کیهر با متناسب یشهرها یمصداق یبررس -3

اظر هر های متناست. سپس ویژگیشدههای آن دوره پرداختهاز ادوار تاریخی گذشته و ویژگی در این بخش به بررسی هر یک
-شدهدر غرب در نظر گرفتهای  ادوار تاریخی متناظر با دورهز ا بررسی قرار گرفته است. بنابراین هر یکیدوره در غرب و ایران مورد

 صورت به جودواین با داد؛ نسبت مشخص بازه یک به کامل صورت به تواننمی را شده ذکر هایدوره شود ذکر است الزماست. 
  .است شده غرب و ایران در ادوار از هریک وقوع زمان بررسی در سعی زیر جدول در مثال ذکر با و مصداقی

 غرب و رانیا در یخیتار ادوار زا کیهر یمصداق یبررس. 5 جدول

 ادوار تاریخی
زمان وقوع با این 

 دوره در غرب

نمونه 

 موردی

زمان وقوع با این دوره در 

 ایران
 نمونه موردی

 بورگ
تمدن اولیه و قرون 

 وسطی
 هگمتانه / شوش هخامنشی –مادی  پالمانوا

 بعد از قرون وسطی تاون
کاخ فرانسه )

 ورسای(

رتی اشکانی و شار پا –سلوکی 
ساسانی و بخشی از دوران ابتدای 

 اسالم
 اصفهان

 سیتی
 

 رنسانس
پاریس دهه 

1100 
 سبک تهران در تهران قدیم قاجار

 اوربن
 انقالب صنعتی و
 عصر روشنگری

پاریس دهه 
1100 

 هااطراف شهرسازی شهرک پهلوی اول و پهلوی دوم

 عصر معاصر نیویورک نمدر متروپل
 السیرنقل سریعودر شهرها و حملالملل سبک بین

 شهریومتر و 1السیرسریع های اتوبوس رواج نظیر

 - آینده شهری - آینده شهری متاپول

                                                           
1 BRT 
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 بحث
 کردیرو .ردیگ یم شکل کانم و زمان بستر در که است یاقتصاد و یاجتماع ،یمعنو میمفاهاز  ثرمتأ یاسالم شهر یکیزیف کالبد

 با مطابق و دهد شکل را شهر یاجتماع کرهیپ تا کند انیب را ییمعنا چارچوب بتواند که است ییهامؤلفه بر یمتک یاسالم یزسارشه
و  یروند معمار یبرا یاتازه یامدهایپ یخیتار ورهد هر به نهادن قدم .برد باال را جامعه و شهروند یمندتیرضا سطح آن

 شود. سبب نادیده گرفتن روح شهری می یخیدوره تاردر هر  کسانیدارد اما نگرش  یزشهرسا

 یریگمیتصم یبه روش دلف یشهر اسالم اصولبا  یشهر یسیدگرد ادوار یزیآمهم
تهران، عرصه حضور  یشهر یهاکه محله یبوده به طوراوربناکنون شهر تهران در مفهوم هم» ،یبیبا توجه به نظرات حب

 اوربندادن شهر تهران در دوره با قرار .(1717، یبیحب)« وجود دارد یگشتگگم و یبگیغر شهر نیا در لیدلنیهمبه. است یگرید
 یاسالمتیهوشود تا تالش  دیدارد، با یکه مصداق جهان یدر ادوار یاسالمشهر کیعنوان  همورد را اذعان داشت که بنیتوان ایم

 آنان از آنان از کی هر با مکاتبه و پانل یاعضا نییتع و ییاشناس با همزمان پژوهش نیا در. شودحفظ های انسانی و ارزش
 در یاسالم شهر صفات اصول از کی هر. کنند یبررس و لیتحل یاسالم شهر یهاشاخصه با را نظر مورد یخیتار ادوار تا شدخواسته

 آن ارتباط زانیم( کم اریبس =ارتباط1مرتبط، اری=بس5) نمره 5 نیا .گرفت قرار سنجش مورد نمره 5 در نظر مورد یشهر دوره
جدول  .پرداختند هاآن سنجش و یبندنمره به ادوار، نیا مطالعه از پس نظرانصاحب .دهدیم قرار یبررس مورد ادوار در را شاخصه

 شده است.دادهشرح ریحاصل از آن در قسمت ز جیاصول مستخرج و نتا
 

 اسالمی های انسانی و صفات شهرارزش هایو شاخص اصول .6جدول 
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 اجتماعی –نسانی ا

 محله و شهرمشورت و شورایی بودن امور اداره 

 اصالت شهروند و تاثیر خواست او در محور شهر
 تساوی مدنی مردم
 ارتباطات مجازی

 مش و آسایش فردی و اجتماعیآرا
 تعاون، همکاری و مشارکت در اداره محله و شهر

 )جانی، مالی، شخصیتی(انسانی برقراری امنیت 
 مخالفان، انتقاد، تحسین(عقیده، بیان، آزادی )

 تربیت شهروند متعهد
 محوری و تعامل مثبت با همسایگانهمسایه

 در خانهگرایی و حفظ حریم درون
 ی نهادهای علمی در شهرمحوری، برجستگعلم

 محوری و اصالت حرکت پیادهپیاده
 (وجود فضاهای جمعی، اجتماع پذیر )محلی تا شهری

 آشنایی عمومی با یکدیگر و نظارت اجتماعی

 گری(گرایی و واسطهجای مصرفاقتصاد مولد )به اقتصادی -انسانی 

 ماوراءالطبیعت
 محوری و اصالت مسجدمسجد

 عدم تاکید بر فرهنگ خاص، حالت فرافرهنگی

 طبیعت
 استفاده از انرژی پاک

 در خانه و شهر سبز فضای و محوری، ارتباط با طبیعتطبیعت

 
ایج ها و نتس از غربالگری پرسشنامهذکر شود پاست. الزم است شدهوش دلفی در نمودار زیر نشان دادهنتایج نظرات مستخرج از ر

حذف گردیده  ناقصاطالعات کافی و است )پرسشنامه فاقد شدههنفر از متخصصین در نظر گرفت 1مستخرج از روش دلفی، نظرات 
 است.شدهر دوره به تفکیک ادوار نشان دادهاست( و میانگین امتیازات در نظر گرفته شده برای هر یک از اصول در ه
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 یدلفبراساس روش  یو صفات شهر اسالم یانسان یهارزشاهای و شاخصهاصول  ازیامت .5 لشک

ه ترتیب در شهرهای دهد؛ بنطور که نمودار باال نیز نشان میاسالمی، هماانسانی صفات شهرهای در ارتباط با اصول و ارزش
 یسهها در مقااز دوره یکبخش هر  نیاست ذکر شود در ا الزماست. دهشزیر توضیح دادهقسمت است که در شدهسنتی روندی طی

در شهرهای سنتی بورگ، مواردی نظیر  .است بوده توجه مورد دوره آن در امتیازات و گرفتهقرار بررسی مورد دوره آن خودبا 
، شورایی بودن امور،آرامش و آسایشترین امتیاز و مشورت و محوری و فرافرهنگی بودن دارای کمارتباطات مجازی، آزادی، علم 

اقتصاد مولد و مسجد محوری و انرژی پاک امنیت انسانی، همسایه محوری، درون گرایی، پیاده محوری و اجتماع پذیری و نظرت و 
 یو طبیعت محوری دارای بیشترین امتیاز است. همچنین در تاون، مواردی نظیر ارتباطات مجازی، آزادی، علم محوری، فرافرهنگ

ن و وعاباشد و مواردی نظیر  مشورت و شورایی بودن امور، اصالت شهروندی، آرامش و آسایش، تبودن دارای کمترین امتیازات می
 محوری، انرژی پاک دارای، مسجدپذیری، نظارت و اقتصاد مولدمحوری، اجتماعگرایی، پیادهمحوری، درونهمکاری، همسایه 

 کمتر موارد سایر به نسبت دوره این در)که رتباطات مجازی شهروندی، امواردی نظیر اصالت ،بیشترین امتیاز است. در سیتی نیز
-یاده محوری، اجتماعپ محوری،، تساوی مدنی، همسایهمحوری امتیازات کمتر و مشورت و شورایی بودن امور، مسجد(است بوده

و  استشدهزات تا حدودی کمترن اختالف امتیاچنین در اوربن ایمولد دارای امتیاز بیشتری است. همپذیری، آشنایی و نظارت، اقتصاد
-امتیاز کمتر و مواردی نظیر اصالتمحوری دارای دمحوری و مسجوجود مواردی نظیر پیادهاینتری دارند، باها امتیازات نزدیکمولفه

مواردی  تا حدودی این روند متفاوت است.دارای امتیاز بیشتری هستند. در متروپول اما  محوریشهروندی، آرامش و آسایش، علم
حوری و محوری، نظارت، مسجدممحوری، پیادهآسایش و تعاون و همکاری، همسایه نظیر مشورت و شورایی بودن، آرامش و

 محوری، فرافرهنگی بودن دارایازی، آزادی، علممجشهروندی، ارتباطاتترین امتیاز و مواردی نظیر اصالتمحوری دارای کمطبیعت
صورت که مورادی نظیر مشورت و شورایی بودن امور، تا حدودی مشابه متروپول است بدین نیز روند امتیاز است. در متاپول بیشترین

-ی نظیر ارتباطاتن امتیاز و مواردمحوری، انرژی پاک دارای کمتریمحوری، آشنایی و نظارت، مسجدهمسایه تعاون و همکاری،

 یاز است.افرهنگی بودن دارای بیشترین امتمحوری و فرمجازی،آزادی، علم



112 

 

 

 1332زمستان  ،182-111، 4شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 
با توجه به ویژگی این دوره و  هاهر یک از دوره در یاسالم شهر و یانسان یهاارزشهای و شاخصه اصول

  مقایسه آن با نتایج حاصل از روش دلفی
 هب، 1 شماره جدول در شده ذکر المیهای انسانی و شهر اسارزش اصول و 2 شماره جدول در یخیتار ادوار یهایژگیو به توجه با
و درک  یو خصوص یعموم یفضا یدگیتنهمدر عت،یطب با وستهیپ رابطه رینظ) بورگ ی از دورهیهایژگیو به توجه با رسدیم نظر

 بودن امور، ییمشورت و شورا نیپاک همچن یو انرژ یمحورعتیطب رینظ هاییو شاخص اصول( رهیحواس و غ یشهر با تمام
اند داشتهدر این دوره  یشترینمود ب 1از جدول شماره  یریپذنظرات و اجتماع ،ییگراندرو یمحورهی، همسایفرد شیو آسا آرامش

و  یریپذمولد، اجتماعپاک، اقتصادیانرژ ،یمحورعتیطب رینظ یدوره اصول نیدهد که در اینشان م زین یحاصل از روش دلف جیو نتا
-و شهروند متعهد و علم یو آزاد یمجازو ارتباطات یو تساو یو در مقابل اصالت شهروند ازیامت نیشتریب ییگرانظارت و درون

-است با ویژگیشدهدلفی استخراجدهنده انطباق میان آنچه از روشنشان اند که را داشته ازیامت نیبودن کمتر یو فرافرهنگ یمحور

-اصالتپذیری، محوری و اجتماعدهپیا هایی نظیرمشخصه ر خصوص تاونهمچنین د باشد.این دوره و اصول سازگار با آن میهای 

داشته باشند و نتایج حاصل از در این دوره  انسانی نمود بیشتریمحوری و امنیتمحوری و طبیعتمدنی و مسجدشهروند و تساوی
 با توجهدر خصوص سیتی  داشته است.انطباق بینی  اصول محقق در آن و پیشهای شهرها تا حد باالیی با ویژگیروش دلفی نیز 

-حوری و طبیعتممدنی، پیادهنظیر آزادی، تساویهای انسانی و شهر اسالمی از ارزشاصولی  ،سیتیدوره تاریخی های به ویژگی

د و گانه نامبرده شده امتیازات مشابهی داشتن 10دهد که تقریبا اصول نشان می دلفی. نتایج حاصل از روشاستر تگرایی پررنگ
مولد، همچنین نظارت اجتماعی و پاک و اقتصادگرایی و انرژیبا این وجود طبیعتد خوربه چشم می تفاوت فاحش در امتیازات کمتر

را داشته است. این  های کمترین امتیازمجازشهروندی و ارتباطاتدارای بیشترین امتیازها و اصالت محوریو همسایه مداریپیاده
با توجه به  در خصوص اربن یک حد بینابینی قرار داشته است.ین دوره در ست که از نظر متخصصین امتیازات اادادهموضوع نشان

ریع و نقل سومکان و فرد رها شده و منفرد، حملرفتن وابستگی به بینشهری و ازالننظیر روابط ک های اربن )مواردیویژگی
پاک بیشتر رافرهنگی شدن و استفاده از انرژیف محوری ومجازی، آزادی، علمباطاتمانند ارتجدایی کار از فراغت و غیره( اصولی به

ها تقریبا در رنج یکسانی هستند. در ارتباط با دهد که امتیازات مولفهدلفی نیز نشان مینمود داشته باشد. نتایج مستخرج از روش
-مجازی و غیره( انتظار میو هان دوگانه واقعی السیر، جسریع روپل )مواردی نظیر ارتباطاتهای متنیز با توجه به ویژگی متروپول

این دوره نمود بیشتری پاک در استفاده از انرژیمحوری و فرافرهنگی شدن و ارتباطات مجازی، آزادی، علمبه مانند  رود، اصولی
ه اصول مورد انتظار در این دوربا ایج متخصصین با ویژگی ادوار ودهد نتدلفی نیز نشان میداشته باشد. نتایج مستخرج از روش
های مختلف، ایدئولوژی فرهنگی، حضورهای متاپول )نظیر جهانی شدن، چندتوجه به ویژگیبا تطابق دارد. همچنین درباره متاپول

نمود  این دورهدر محوری و فرافرهنگی شدن زادی، علممجازی، آگیری جهان های موازی و غیره( اصولی به مانند ارتباطاتشکل
 متخصصین با ویژگی ادوار و با اصول مورد انتظار در این دوره تطابق دارد.نتایج . بیشتری داشته باشد

 

 نظر براساس ادوار از کی هر در یاسالم شهر و یانسان ارزش یهامولفه از کی هر یقیتطب سهیمقا

 نیمتخصص
-پاک، مسجدیانرژ ،یمحورعتیطب رینظ یلها و اصوفهنتیجه گرفت مول یدلفروش هاییافته براساس توانیم یطور کل به

 ییگرانرود وبودن  ییمشورت و شورا ش،یتعاون، آرامش و آسا ،یمحورادهیپ ،یریپذو نظارت، اجتماع ییمولد، آشنااقتصاد ،یمحور
 ،یمحورعلم شدن، یهنگفرافر رینظ یاصول و هامولفه مقابل در و شده کمرنگ شده برده نام گانهشش مراحل یسیدگرد ریس در

اند و در ارتباط با مواردی نظیر شهروند متعهد، تر شدهپررنگشهرها  یسیتحول دگرد ریدر س یمدن یتساو ،یمجازباطاتارت ،یآزاد
مشاهده نیز میتوان این سیر را  1)در نمودار شماره امنیت و اصالت شهروندی در سیر تحول و دگردیسی شهرها روند ثابتی دیده نشده است. 

 نمود(
که  یمحورجامعه میمفاهو آن بخش از  یمحورو خدا یمحورعتیمربوط به طب میمفاه اغلباذعان داشت که  انتویم یکلطوربه
مرتبط با  میمفاهداشته و  یشترینمود ب یبیشهرها از منظر حب یسیدگرد نینخست یهابودن مرتبط است در دوره ریپذاجتماعبه 

 به مربوط میمفاهنمود داشته است و  شتریب یبیحب یبندمتاخر دسته یهادر دوره یجهانروابطگسترش  در بخش یمحورجامعه
 در ادوار مختلف متفاوت بوده است. زین یمحورانسان
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سمت  شهر را به، ابعاد نیا یراستا در ییراهکارها هارائمیتوان با های متاخرکمرنگ شدن برخی مفاهیم در دوره توجه بهبا نیبنابرا
و  یانسان یهاارزش به اصول دیبا ندهینکته اشاره دارد که در شهر آ نیپژوهش به ا نیا تیدر نها. داد سوق مندتیهو ییفضاها

 و شوند گرفته نظر در یاسالم یشهرساز اصول یسو به حرکت یبرا یبسترها فرصت ستیبایم. شود یشتریب توجه یاسالم شهر
  .بود  یانسان یهاتوجه به ارزش نیع در ندهیآجهانی  یبه شهرها دنیرس صدد در دهایبا دور شدن از تهد

ی( و ارائه راهکار کلی)شهر مجاز ندهیرو در شهر آشیپ یهاو فرصت دهایتهد یبررس .7 جدول

 ارائه راهکارهای کلی8تهدیدها 1هافرصت وضعیت

 به یریمس

 سمت

 یمجاز

 در شدن

 ندهیآ

 یبرا مناسب بستر
 ینوآور

 یازسساختمان صرفا نه یشهریو طراح برنامه تایفیبه ک توجه-1 انسان به یوجهت یب
محله در یاجتماع تعامل رشد -1
 تجارت و یمصرفیکاال عنوان به بنا توجهعدم -7
با کمک فضای  ینوآور یبرا یبستر کردن فراهم و خالق شهروند تیترب-2

  مجازی  
 تربزرگ مناطق به نتقالا و هامحله از یشهر یزیربرنامه شروع -5
 تعامل و یمجاز یفضا از توأمان استفاده یبرا یشهر یفضاها دجایا-1

 (محور جامعه)اصل  یاجتماع
 کردیبا رو یو استفاده از طراح شهروند رفاه شیافزا جهت در حیصح تیریمد-3

 ) اصل انسان محور( یارفاه محله
)اصل  یمجاز تباطاتار و امکانات با یاله یهاشاخصه به توجه آموزش-1

 (یخدامحور
 های پاک در توسعه ها آتی وجه به طبیعت و استفاده از انرژیت  -1

گیری جهانی در دو شدن و شکلجهانیتوجه به اقتصاد مولد در عین سیر  -10
 سطح حقیقی و مجازی 

 محوری و حرکت پیاده در شهر توجه به پیاده -11
ت تساوی در دسترسی به خدماندان )به تساوی مدنی در بین شهروتوجه  -11

 حقیقی و مجازی(

 یفضاها تجربه
 یمجاز

 تعامالت در بحران

 و غرب از کورکورانه دیتقلیاجتماع ینسب رفاه
 یارزشها به توجه عدم

 یسنت یالگوها
 زمان در ییجو صرفه

 سرعت شیافزا و
 توجه عدم و ینگر یسطح

 محتوا به
 یایدن به ورود
 ارتباطات و امکانات

 کم و یاله یهاارزش ینف
 وحدت شدن رنگ

 تیجهن
 یسیدگرد طرح در که است ریناپذ اجتناب یندیفرآ و انکار رقابلیغ یادهیپد یواقع یایدن از شدن دور و شهر شدن یمجاز

آمده در سیر دستصصین )روش دلفی( بهسنجی متخهمانطور که از مجموع نظر .است شده ادی متاپول عنوان با آن از یبیحب یشهر
پذیری بوده که مرتبط با اجتماع محوری در بخشیمحوری، جامعهمحوری، خداهرها توجه به مفاهیمی نظیر طبیعتدگردیسی ش

شده  یبررس یهاذکر شده و دوره یهادر خصوص مولفه همچنینکمرنگ شده است. دارای نوسان بوده و به صورت کلی است، 
 ینقرار داد: دسته اول که در ا یرا در سه دسته مورد بررس یو انسان یاسالماصول شهر یتوانته، مصورت گرف یهایلتحلبراساس 
مشابه است،  یبامتروپول و متاپول هماهنگ و تقر یرمدرن تر نظ یشهرها یازبورگ و تاون با امت یرتر نظیسنت یشهرها یازاصول امت

است  یشترمتروپول و متاپول ب یرمدرن تر نظ یشهرها یازبورگ و تاون از امت یرتر نظ یسنت یهرهاش یازاتدسته دوم که در آنها امت
متروپول و متاپول کمتر  یرمدرن تر نظ یشهرها یازبورگ و تاون از امت یرتر نظ یسنت یشهرها یازاتر آنها امتکه د یزو دسته سوم ن

 است. 
 و شهروند متعهد در دسته اول قرار گرفته است.  یانسان یتامن ی،مدن یتساو ی،اصالت شهروند یرنظ ییهاو شاخص اصول
-یادهپ یی،گرادرون ی،محوریههمسا ی،تعاون و همکار یش،بودن، آرامش و آسا ییمشورت و شورا یرنظ ییهاو شاخص اصول

 اند و فتهگرر دسته دوم قرار د یمحوریعتپاک و طبیانرژ ی،محورمولد، مسجدو نظارت، اقتصاد ییآشنا یری،پذاجتماع ی،محور
 .استگرفته جای سوم دسته در بودن فرافرهنگی محوری،علم آزادی، مجازی،ارتباطات نظیر هاییشاخص و اصول

                                                           
1 Opportunities 
1 Threats 
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 انسانی واالی هایارزش فاقد نیز گذشته و سنتی شهرهای که نمود استنتاج توانمی نیز شد ذکر قسمت این در آنچه مجموع از

 نگاه هاارزش این احیا جهت در بلکه شد؛ قائل آنها برای خطی سیر شهرها، تبارشناسی و سیدگردی سیر در نباید و هستند اسالمی و
است. نیاز خطی صورت به لزوما نه فرآیندی گرفتن نظر در و آینده سمت به حرکت عین در گذشته به

سپس  و کردهانسان در شهر فراهم  یبرامطلوب را ابتدا طیشرا ندبتوان تا بودهمطمئن  یگاههیدنبال تکبه دیباشهرسازان  نیبنابرا
 یتمام نیو همچن  شهرسازان فهیوظ. کنند حفظ را آن زین ندهیآ طیشرا در بلکه بازگرداندهتنها به آن فراموش شده شهر را نه تیهو

 یهادیاساس بتوان تهدنیااست که بر یو اسالم یبوم ییاصول مبنا یو بازساز شیخو تیبازگشت به هو یاسالم انشهروند
-یطراح یامحله و یشهر یزیربرنامه در اتیفیک به توجه .آوردعملاستفاده را به تیها نهافرصترو را به حداقل رساند و از شیپ

 آموزش ،یامحله رفاه کردیرو با یطراح نام به یکردیرو از استفاده ،یشهر یفضاها در انسان تعامالت شیافزا یبرا شهر کردن
 از محالت و انتقال آن به مناطق یشهر یزیربرنامه شروع و محالت از شهر ساختن امور، همه در یگانگی و وحدت به آوردنیرو

مولد و اقتصاد یمحورمسجد رینظ یتوجه به اصول نیهمچن مند و خالق باشند.تیهو یبه شهر دنیرس یبرا یتوانند قدمیم یهمگ
 براساسکه  پاکیو استفاده از انرژ یمحورعتی، در کنار توجه به طبدنبو ییمشورت و شورا و تعاون و یریپذو نظارت و اجتماع

شهرها  یو طراح رندیقرار گ یشتریبمورد توجه ستیبایشده اند، م کمرنگگانه  1 یسیدگرد ریس در یدلفمستخرج از روش جینتا
گانه شهرها به اصول  1 یسیدگرد ریسد در سریم نظرم کند. به فراهم شدن اصول نام برده شده را فراه نهیباشد که زم یابه گونه

این که نیاز است تا در عین تحوالت گریزناپذیر شهرها به نشده است  یچندان توجه یاسالمو صفات شهر یانسان یهاارزش
یره نیز و ماواءالطبیعت و غطبیعی ها نیز توجه کافی شود و از توجه صرف به کالبد شهرها پرهیز شود، جنبه های اجتماعی، ویژگی

 بایست همواره مورد توجه باشند.یم

 منابع
 77-11 (، 1) 1،یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان پژوهشگاهنامه علوم اجتماعی، . شهر فیتعر .(1730) .نیحس ،یبیاد

انهع رسانی جهان رای)شش جلدی( ، نشر الکترونیکی و اطال پورفرهنگ پیشرو آریان(. 1733) .آریان پور کاشانی، منوچهر
 1713ماه  یدبازیابی شده در  ،یشهرساز و یمعمار مقاالت مقاالت، و ران،اخباریا یمعمار مفاخر انجمن
 انتشارات آرمانشهر  :تهران .(ی) دوران قاجار و پهلو رانیدر ا ینیشهر و شهرنش خیتار .(1715) .جهانشاه پاکزاد،

قدی بر معیارهای ارزش مداری آرمان شهر تامس مور در کرامت انسانی )با تاکید ن .(1711) .، بهروزمحمدی منفردسید مسعود، پورسید آقایی، 
 30-27، 17، موعودمشرق  .بر اندیشه مهدویت(

 3-1 ،5، فضا و دموکراسیفضا و برنامه ریزی،  س،ی( متروپل1711). مانیترجمه جهانزاد، نر ،آگامبنجورجو

 شهر از همگانی گری،کُنش قلمرو ماهیّت دگردیسی بررسی .(1711) .زکی پور، نجمهمرتضی،  لطفی پور سیاهکلرودی، ،حیدر جهانبخش،

 21-71 ،70 ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی .ایرانی معاصر شهر تا اسالمی -ایرانی

تهران، شبستان یو شهرساز یشکده معمارپژوه، و شهر یرجامعه معما یلم شیهما نیخستن .(1717) .محسن ،یبیحب
تهران، دانشگاه علم وصنعت، شهر مفهوم ییایپا و یسینشست طرح دگرد .(1712) .محسن ،یبیحب
 21-75 (،1)15، صفهو مفهوم آن،  شهر ییایپا و یسیدگر .(1712) .محسن دیس ،یبیحب

 ی، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهاآن تفکر و تاثر یکالبد یمایفهوم شهر و ساز م یخیتار یلیتحل .شهر تا شار از .(1711) .محسن دیس ،یبیحب
انتشارات دانشگاه تهران با،یز

  شهرها، سیمای دگرگونی در شهری مرمت حضور و پایایی دگردیسی، بر جستاری .(1711) .دامیده، رضاامین، دولت آباد، اکرم، خدامی پور، 
، موسسه آموزش عالی پایدار )با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار(و شهرسازی و توسعه  معماریرانس مقاله منتشر شده در کنف

 خاوران مشهد
 .موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :تهرانلغت نامه دهخدا. (. 1737) .دهخدا، علی اکبر

115-101 (،1) 1 ،یدر علوم انسان یرشته ا انیمطالعات م .یه ارشت انیم یا دهیشهر پد. (1711) .والحسناب ،یاضیر
 .کبیر امیر انتشارات موسسه :تهران .یدر عصر اسالم یرانشهریا یشهاند .(1711) .یتق ی،وند رستم

 55-23، (7، )هر ایرانی اسالمیالعات شمط .سطح بندی شهر در کالم پیامبر اسالم )ص( .(1710)  .ستاری سار بانقلی، حسن

 (11 و13).یآبادمجله. زامروجهاندرایرانمعماریجایگاه (.1731).اکبرعلیصارمی،
یننشر  :تهران. یشهر یشناسانسان . (1717).ناصر ،یفکوه
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، نقش جهان .یاسالم و یرانیا یشهرساز یالگو یاجتماع یمؤلفه ها .(1711) .محسن دادخواه، ،یمهد ،یوحق ن،یحس آباد، لیخل یکالنتر
2(1 ،)13-11 

10-37، (2)1، یخیتار یها پژوهش انرودان،یم و رانیا یشهرها به کردیرو با شهرها ادیبن یخیتار عوامل یبررس(، 1711) .دیحم ا،یپو یانیکاو
اقتصاد شهر، . یشهر اقتصاد ابعاد و مفهوم ژهیو بخش اقتصاد، وشهر . (1711) رجیا ، یسدا:  ترجمه شورت،رنه جانوهونیونگکیم

 17-11(، 1) ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه
 133-111 ،11، آرمانشهر یشهرساز و یمعمار .یشهرساز در تیبه مقوله هو ینگاه .(1711) .دیحم،یماجد طاهره، نصر،

12-1 ،1 ،یاسالم-یرانیا شهر مطالعات .یاسالم رشه یستیچ در یتأمل .(1711) .محمد زاده، ینق
 طرح شرکت. شهرسازی و معماری در اسالمی هویت بر آمدی در .(1711) .محمد علی رنجبرکرمانی، ی،حمزه نژاد، مهد ید،کار، عبدالحم نقره

سیما پیام نشر و
 .یرانیا-اسالمی هویت بر مبتنی شهرسازی و معماری تبیین .(1713) .محمد برکرمانی، علینقره کار، عبدالحمید، حمزه نژاد، مهدی، رنج

.انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین قزوین:
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