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Background: Cities and neighborhoods that in the past, apart from two-dimensional master plans, 
had a variety of cultures and tastes of citizens, were a suitable space for life, growth and 
development of residents, today in the framework of imitation patterns of capita and land use of 
comprehensive and detailed plans (which they have often been compiled without considering the 
basics of Islamic culture and the Iranian way of life) have seriously endangered the lives and health 
of citizens. 
Objectives: The objective of this study is attention to the need for survey and pathology of the 
current situation in order to remind this issue to experts and city managers. 
Methodology: The methodology of this article is comparative that means the analysis of the 
consistency of the questionnaire data and explore the similarities of the qualitative data in the 
evaluation process. The technique of this article is Delphi, which has been completed with the help 
of 30 experts. 
Results: According to the respondents and considering all the criteria of human relationship with 
God, society, nature, and history, the perceptual and visual criteria have the first rank and then the 
activity, environmental and physical criteria are placed respectively. Finally, it is concluded that 
the criteria that should be scored according to the rules and regulations of Islamic urban planning 
should have this rating. 
Conclusion: Analysis of the cultural component of human relationship with nature, history, God 
and society from physical and land use, activity, perceptual and visual and environmental 
perspectives have created a matrix that is discussed in the analysis of this article. These analyzes 
have been adapted in Yaghchian neighborhood and their results are strategic analyzes that are 
fruitful in terms of rules and regulations in the spatial structure of that neighborhood. 

Highlights: 
Urban planning rules and regulations have the greatest impact on the formation of the spatial structure of the 
neighborhood 
If the rules and regulations of urban planning are based on human relationship with the environment from the 
perspective of Islamic culture, it will be effective in shaping the spatial structure of the Muslim community. 
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فرهنگ  ،ییساختار فضا ها:کلید واژه
ضوابط و مقررات، طرح جامع،  ،یالماس

 انیاغچیمحله 

 و زندگی فضای« جامع طرح»بعدی  دو ریزیبرنامه فارغ از شهروندان، سالیق و فرهنگ تنوع با که محالتی و شهرله: ئبیان مس

 از مبانی غفلت اب که- تفصیلی  و جامع هایطرح کاربری و سرانه تعیین تقلیدی الگوی چارچوب در هم اکنون بود،  رُشد ساکنین

  است.نموده روبرو مخاطره با را سالمت شهروندان و زندگی -بوده ایرانی همراه زندگی سبک و اسالمی فرهنگ نظری

 نماید.یاد آور می  شهری مدیران و را به متخصصین موجود وضعیت شناسیو آسیب بازبینی ضرورت موضوع این هدف:

ای را های پرسشنامهها، دادهای از موارد با تجزیه و تحلیل همبستگیمعنا که در پارهروش این مقاله تطبیقی است، بدین  روش:

ها ای دیگر از طریق پاالیش دادها و استخراج اشتراکات، رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل دادهدهد و در پارهمورد کنکاش قرار می
 است.نفر از متخصصان تکمیل گردیده 02گیرد. تکنیک این مقاله دلفی است که به کمک در پیش می

طبق نظر پاسخگویان و با در نظر گرفتن تمام معیارهای ارتباط انسان با خدا، جامعه، طبیعت و تاریخ، معیار ادراکی و بصری : هایافته

گیرند. در نهایت، این نتیجه مستفاد رتبه اول را دارا بوده و پس از آن به ترتیب معیارهای فعالیتی، زیست محیطی و کالبدی جای می
 بندی باشند.می گردد که معیارهایی که باید برحسب ضوابط و مقررات شهرسازی اسالمی امتیازبندی گردند باید دارای این درجه

لیت، ادراکی های مؤلفه فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت، تاریخ، خدا و جامعه از منظرهای کالبدی و کاربری، فعاتحلیل: گیرینتیجه

است. این های این مقاله بدان پرداخته شدهاست که در قسمت تحلیل و بصری و زیست محیطی در مجموع ماتریسی بوجود آورده
ای است که در زمینه ضوابط و مقررات مالک های راهبردیها تحلیلها در محله یاغچیان مطابقت داده شده و رهاورد آنتحلیل

 باشد.آن محله مثمر ثمر میعمل در ساختار فضایی 

 نکات برجسته:
  ضوابط و مقررات شهرسازی بیشترین تاثیر در شکل گیری ساختار فضایی محله را دارد.

در صورتی که ضوابط و مقررات شهرسازی بر مبنای ارتباط انسان با محیط از منظر فرهنگ اسالمی تهیه شده باشد ، در شکل گیری ساختار 
 مسلمان موثر خواهد بود. فضایی محله جامعه 

 
 دیمحله جد ی)نمونه موردیمحالت با نگرش فرهنگ اسالم ییبر ساختار فضا یضوابط و مقررات شهرساز ریتاث یواکاو»رساله دکتری نگارنده اول با عنوان  ازگرفته این مقاله بر 1 
 است.در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام شده 1011ده چهارم در سال است که به راهنمایی نگارنده دوم و سوم و مشاوره نگارن« (زیتبر انیاغچی

محله  ییمالک عمل در ساختار فضا یسازرضوابط و مقررات شه یابیارز(. 1022. )اصغر موالیی،و  پریسا هاشم پور، علیلو، مهدی، میرغالمی، مرتضی، ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2020.16592.1483 .111-78 ،(1)5 ،یشهرساز دانش. یفرهنگ اسالم یهامولفهبا نگرش  انیاغچی
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 1044 هارب ،111-87، 1شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

 لهئبیان مس

قتصادی، ، او فضاهای آن نیز نمود کالبدی و محسوس روابط اجتماعی بودهساختار فضایی محله به نوعی نشانگر فرهنگ 
بندی و الگوی کالبدی محالت اصیل شهرهای کشور که در گذشته نه نظام محله(. 0881)پاکزاد، استاخالقی و هنری جامعه 

گردید. ساختار فضایی ق به مکان در آنها حاکم بوده متبلور فرهنگ عامه مردم محسوب میچندان دور تعامالت اجتماعی و حس تعل
 ،ل و مشکالتی در خصوص آسایشئبا مبانی فرهنگ داخلی بیشتر منطبق نشده و همواره مسا ،اخیر هایمحالت جدید در دهه

 -از طرفی آنچه تصمیمات مردم را در حوزه فضایی ریزی شده وجود داشته است.... در اراضی برنامهاشرافیت، حریم و ،هاخواسته
 است.نماید قوانین و ضوابط و مقررات شهرسازی کالبدی، کنترل و هدایت می

سرعت بیشتری به خود گرفته است.   01گیری محالت جدید در ایران به دنبال افزایش جمعیت شهرنشین در کشور، از دهه شکل
ت گرفته از أای که دارند، باید با اصول و ضوابط و مقررات شهرسازی نشه فرهنگ اسالمی ای ایرانی با زمیناز طرفی دیگر شهره

 .رسد که چندان مورد توجه قرار نگرفته استمیشدند، که این مورد در محالت جدید به نظر یمنطبق ماسالمی های فرهنگ لفهؤم
انجام شده و از ماهیت می کالبدی شهرسازی غیر بو -اییدر واقع ساختار فضایی محالت جدید بیشتر براساس نمونه ساختار فض

گیری ساختار فضایی کالبدی در اینگونه محالت بر مبنای فاصله گرفته است. بنابراین شکلاسالمی  -اصلی محالت ایرانی
 سمت به انانس هویت و رفتار در سزاییهب تأثیر انسان زندگی . محیطاست، بسیار حائز اهمیت اسالمیهای فرهنگ مؤلفه
با ساختار فضایی محله،  های بارز تغییر فرهنگ در ارتباطاز مصداق .(0880، زاده و نقی زادهدارد )امین خویش در مستتر یهاارزش

رفتن محرمیت در برخی از  ، تغییر در اعتقادات )از بینگرایی در اکثر شهرهاگرایی به برونها از درونتوان به تغییر در ارزشمی
ورود کلمات و اصالحات ای تجمع و یا فضاهای بازی کودکان( تغییر در زبان )نداشتن فضاه(، تغییر در آداب و رسوم )شهرها

 (.          0831ها( اشاره کرد )حبیب، واژهناگون و حذف شدن برخی از گو
ایران تاکید دارد. توسعه  ضوابط و مقررات شهرسازی بر ساختار فضایی محالت جدید در تأثیرموضوع تحقیق حاضر بر روی 

حل های حلعنوان یکی از راهبه 0801تفصیلی به ویژه در شهرهای بزرگ در ایران از دهه  -های جامعمحالت جدید براساس طرح
گیری محالت جدید عواملی همچون فرهنگ، قدرت خرید خانوار، ارزش زمین، گردید. با وجود آنکه در شکل منظور مشکل مسکن

نمایند، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری یرا ایفا ممی های شهری نقش مهمین زیرساختأهزینه ت، ح ساختمانیهزینه مصال
رود. میگذار در این زمینه به شمار تأثیرطور مستقیم عامل اساسی و بهعنوان قانون جهت رعایت شهرسازان و مدیران شهری به

نیازهای تأمین های توسعه شهری در حوزه عنوان یکی از روشبهه محالت جدید ست کا بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این
ریزی و طراحی اینگونه محالت به علت اینکه در زمینی آزاد و برنامه .گیری و احداث هستندشکلمسکونی در ایران همواره در حال 

خویش را در  تأثیر، اسالمیهای فرهنگ مؤلفهاز أثر مته و رعایت ضوابط و مقررات ئتوانند در صورت ارامیافتد، میخالی اتفاق 
اسالمی ساختار فضایی محالت، در حوزه کالبدی، فعالیت، اداراکی و بصری و نهایت زیست محیطی، آنگونه که مورد انتظار فرهنگ 

ممکن است ساختار در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری اسالمی های فرهنگ مؤلفهاست، داشته باشند. اما کم توجهی به 
ضوابط و مقررات اینکه ، فراهم ننماید. بنابراین ب برای زندگی یک فرد مسلمان باشدآنگونه که مناسرا کالبدی محالت  -فضایی

ط و مقررات شهرسازی ضواب شوند و نهایتاًمیتهیه اسالمی های فرهنگ مؤلفه تأثیرتا چه حد تحت  عماری در ایرانشهرسازی و م
 ساختار فضایی یک محله چگونه است، مسائلی است که در تحقیق به آنها پرداخته خواهد شد. مناسب برای

 مبانی نظری

 مفهوم ضوابط و مقررات شهرسازی
و از همین رو همه عواملی را که در شهر به عنوان کنند کالبدی و فضایی شهر را تعریف می ضوابط و مقررات شهرسازی، نظام

واقع فرم دهند. در میخود قرار  تأثیر...( تحت گی وهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنفعالیت)شامل  یابندمیهای شهری عینیت فعالیت
و کیفی( ضوابط و مقررات شهرسازی هر شهری مستقیماً بر کمیت  میکنند. بازتاب )کمیفضایی و کالبدی آنها را تعیین و محدود 

توان با تخصیص، توزیع و ساماندهی فرم، میوابط و مقررات شهرسازی شود. از طریق ضمیو کیفیت عملکردهای شهری منعکس 
های طبیعی به محیطای سازگار با رابطهتر کرد، توسعۀ شهری را کنترل کرد، های انسان ساخت را مطلوبمحیطها، فعالیتفضا و 
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ی اقتصادی شهر را ارتقاء داد، هویت وروجود آورد، سازوکاری برای توزیع بهینۀ خدمات و عدالت اجتماعی فراهم آورد، بهره 
بنابراین با همه  ؛پذیری را کاهش داد و...آسیبفرهنگی شهر را تقویت کرد، در مقابل حوادث غیرمترقبه طبیعی شرایط 

های بسیار چشمگیری برای آن برشمرد. بر همین اساس است توان به صورت بالفعل نقشکه این موضوع دارد می هاییپیچیدگی
جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا مردم با اطمینان زندگی کنند  که همه

 (.0338 ،0 استوک دیلو  )گالبرایت داشتتوان انتظار اطاعت از این مقررات را میو به کار خود بپردازند و بدانند که از دیگران هم 

 هرسازی و فرهنگرابطه ضوابط و مقررات ش
 و تاریخی بافت شهرهای فضایی ساختار به توجه عدم و ایران، در شهرهای موجود کالبدی و فرهنگی هایزمینه شناخت عدم

 شهری توسعه کنار سرعت در (0830 ،مختار زادهو ، قلعه نوعی بدنه شهرها )صادقی و به سرانه میک و ایپوسته صرفاً رویکردی

 .باشد نداشته همخوانی یکدیگر با آن قدیم بافت و در شهر کالبدی تغییرات تا شده موجب

 تهیه فرآیند ترین بخشچالشی و بوده آینده در شهری توسعه و ابعاد گسترش از بسیاری کنندهتعیین زمین، کاربری ریزیبرنامه

 متون بر متکی عمدتاً هاکاربری سرانه تعیین آن در و است فرهنگ و شهر اندازه تنوع که دارای استایرانی  در شهری جامع طرح

 هزینه و شهر اقتصاد موضوع میان، این در .(0831 است )عزیزی، نظری مبانی بدون غالباً و طرح سالیق تهیه کننده یا و غربی

 در تا شده شهری موجب خدمات از دیگر برخی و سبز فضای تأمین ها درشهرداری وظایف کنار در میعمو هایکاربری ساخت

 جمعیت افزایش نتیجه در که حاصل شود فروشی تراکم و کاربری تغییر طریق از هادرآمد شهرداری عمده ،شهرها کالن از بسیاری

 بزهکاری، نظیر ضد اجتماعی، رفتارهای با آن ارتباط به دلیل جمعیتی زیاد تراکم»است.  داشته دنبالهب جدیدی را مشکالت و

 که به است افراد فرهنگی هایتفاوت مهم عوامل از. (0331 )میچلسون،« است بوده نکوهش . موردو.. نامناسب انحراف، بهداشت

 مورد در کلی، حداقل قاعده یک عنوانبه .است حد از بیش ازدحام فشردگی و انتخاب به نسبت مشروط کننده عامل منزله

« آفریند می جدیدی مسائل کند؛ حل را ایمسئله اینکه از یشب زیاد بسیار تراکم»که  است این بر عقیده زیاد« بسیار»های تراکم
 (.0391 هانکه،)

 -ایرانی هویت بر تأکید با و عمودی افقی گسترش در شهرها کالبدی ابعاد تعیین خواستار 0880مصوب  نظام کلی هایسیاست
 چه است. اما شده مسکن حوزه در هخانواد منزلت حرمت و حفظ فرهنگی، هایارزش حفظ همسایگی، رعایت حقوق با واسالمی 

 003ی ماده با ؟ مطابقاست شهرسازی و معماری دراسالمی  -ایرانی ایجاد هویت متولی ترینمهماسالمی  نظام درون در نهادی

 است موظف «معماری و شهرسازی عالی شورای( »0831-0831ایران ) اسالمی جمهوری پنجم توسعه ساله پنج یبرنامه قانون

-های ذیدستگاه نمایندگان از مرکب کارگروهی تشکیل ایرانی با -اسالمی شهرسازی و معماری الگوهای ترویج تدوین و منظوربه

 گذاری،کاربردی، سیاست هایپژوهش انجام به نسبت حوزوی و معماری، شهرسازی هایرشته متخصصان و نظرانصاحب و ربط

گذاران در ایران قانونتوان اینطور نتیجه گرفت که مینماید. تا اینجا  اقدام رد نظرالگوهای مو ترویج و مقررات و ضوابط تدوین
 تدوین گردد. اسالمی اند که ضوابط و مقررات در شهرهای ایران برمبنای فرهنگ سعی کرده

ایی در کیفیت سزهب تأثیرنماید، میدهی جهتها انسانضوابط و مقررات به عنوان خط کشی مشخصی که به زندگی روزمره 
در  میبسیار مه تأثیرست ا ای که میزبان آنزندگی در شهرها داراست. از طرفی دیگر طراحی شدن آن بر پایه فرهنگ جامعه

ترین گام در پیشبرد اصولی این مقوله، بازشناسی و تحلیل فرهنگ به معنای کارکرد و اثربخشی آن داراست، بدین خاطر مهم
اجرایی خاص خود است که عرف نام دارد های ست که حتی بدون وجود ضوابط و مقررات هم دارای بازوها اانسانچارچوب زندگی 

ولی با  ،گیری شهرهای به جای ضوابط و مقررات ساری و جاری بودشکلو سالیان متمادی از طریق عرف، فرهنگ مردم در 
ضوابط و  اد در شهر، ضرورت دارد که قانون وگذشت زمان و پیچیدگی حاکم بر سیستم شهرها و توجه غلب به موضوع اقتص

را نیز را داخل خویش مستتر سازد، مورد توجه اسالمی مقررات با اهمیت خاصی که تا حد توان فرهنگ و به ویژه فرهنگ 
 گذاران قرار گیرد.  قانون

                                                           
1 Galbraith & Stockdale 

https://researchportal.northumbria.ac.uk/en/researchers/michael-stockdale(32a01986-bdaf-4ca8-94e3-5f30651149f3).html
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 اسالمی دسته بندی ارتباطات انسانی از دیدگاه فرهنگ 

یابی دستدهنده جایگاه یک جامعه در میزان نشان توان اذعان داشت که فرهنگ تقریباًهای فرهنگی میدر جمع بندی یافته
. هر چند براساس ماهیت آن، موضوع فرهنگ آموختنی است و استای از سطح باالی فرهنگی و بر عکس آن ساکنان آن به درجه

ارتقاء کیفی جامعه و عناصر انسان ساخت آن جامعه در تواند به میگیری آن بپردازد و ارتقاء سطح فرهنگی تواند به یادجامعه می
توان از طریق میابعاد مادی و معنوی بوده باشد و در صورت وجود نقص در سطح و شعور فرهنگی متعلق به آن جامعه، م تما

مادها هستند که دهد، نیادگیری به ارتقای سطح فرهنگ کمک کرد. آنچه که سطح فرهنگ را به ویژه در ابعاد مادی آن نشان می
. از طرفی فرهنگ عامل اصلی در میزان ارتباط و تعامل انسان با استدر صور مختلف از طریق عناصر انسان ساخت قابل بیان 

تواند در این زمینه نقش اساسی ایفا نماید و بدین معنی نخواهد بود که در صورت پایین بودن و نوع فرهنگ می استطبیعت 
توان از فرهنگی به بلکه با توجه به ماهیت قابل گسترش بودن و قابل انتقال آن می .سخت بوده باشد فرهنگ امکان ارتقای آن

فرهنگ دیگر از طریق یادگیری انتقال داد. همچنین فرهنگ دارای عناصری است که در قالب آنها تعریف شده و از فرهنگی به 
ها، نمادها و عرف هر جامعه ه باشد. هنجارها، آداب و رسوم، ارزشتواند این عناصر متفاوت بوده و تغییر داشتفرهنگ دیگر می

اسالمی های فرهنگ مؤلفهبر رعایت تأکید ممکن است نسبت به جامعه دیگر متفاوت باشد و با توجه به ماهیت تحقیق حاضر که 
عناصر فرهنگ مبتنی بر رویکرد  ضرورت دارد ،استکالبدی محله  -در تعیین ضوابط و مقررات و به تبع آن ایجاد ساختار فضایی

فرهنگ با نوع  در آن هویدا باشد. ابعاد غیر مادیاسالمی تاکید شده و ابعاد غیر مادی فرهنگ به ویژه فرهنگ اسالمی فرهنگ 
 هستی دارد.  نگاه جهان بینی و نگاه انسان به

وحیانی اوالً انسان به عنوان اشرف مخلوقات گیری رابطۀ انسان با جهان خارج قابل ذکر است که طبق تعالیم در مورد شکل
ثانیاً  .(08و  01 ،و جاثیه 11،؛ لقمان 83 ،؛ حج01 ،نحل؛ 88، ها و زمین مسخّر او قرار داده شده است )ابراهیمشناخته شده و آسمان

وجه داشت تا مصنوعات انسان، ( لذا باید ت81و بقره: 83؛ فاطر:01؛ یونس:001به عنوان خلیفۀ خدا در زمین معرفی شده است )انعام :
، سیطره و تسلّط نداشته باشند. انسان نبایستی خویش را مقهور ساختۀ خویش و یا مقهور انسانی او، به ویژه از نظر روحی و روانیبر 

رابطه  دیگر احساس کند. قابل ذکر است که انسان با خویشتن، با هم نوع، با طبیعت، با مصنوع خویش و در رأس همه با خالق خود
 کند. میبینی و فرهنگ جامعه تبیین و تعریف های این روابط را جهاندارد که ویژگی

شود و نتیجۀ ارتباط نیز باید میای با جهان خارج با یاد خدا و در جهت رضا و دستور او انجام در تفکّر توحیدی، هر نوع رابطه
و  10؛ ذاریات:10آمده است )سبأ: )ع(ه در کالم الهی و سخن معصومنان کمقوّم رابطۀ انسان و خداوند تبارک و تعالی باشد، چ

انسان ارتباطی مستقیم با خداوند دارد که از نظر اسالم بایستی این ارتباط هر چه بیشتر )از سوی انسان( تقویت شود.  .(01-00یس:
ته باشد؛ خویش را در محضر او بداند و به نظارۀ های زیستش مدّ نظر داشانسان باید خداوند را در کلیۀ اعمال و رفتار و اتّخاذ روش

او بر همۀ اعمالش باور داشته باشد. عالوه بر ارتباط مستقیم بین مخلوق و خالق، ارتباط انسان با جهان هستی را در چهار مقوله 
رابطۀ انسان با محیط مصنوع،  توان مورد بحث قرار داد: رابطۀ انسان با خودش، رابطۀ انسان با اجتماع، رابطۀ انسان با طبیعت ومی

های زیستی بایستی برقرارکنندۀ منطقی این روابط باشند. شایان ذکر اینکه نه تنها باید یاد خداوند در مجتمعیا با مصنوعات خویش. 
اوند نزدیک کند سان را به خدها جهت دهنده و هدایتگر اعمال و رفتارهای انسان باشد، که در نهایت نیز بایستی بتواند انارتباطاین 

های دیگری نیز شیوهالبته ارتباط انسان با جهان خارج به   .(0830 ،زادهبا خدا باشد )نقیواقع تقویت کنندۀ ارتباط انسان و در 
توان چنین نتیجه گرفت که عناصر تشکیل دهندۀ می[ 81]بقره: از این آیۀ کریمه» بندی شده است؛ از آن جمله گفته اند:تقسیم

طبیعت( و پیوند و روابط متقابل انسان با طبیعت و ) نسانی، از همان آغاز آفرینش سه عامل یا عنصر بوده است: انسان، زمینجامعۀ ا
 «آید.میود با همدیگر است. هرگاه یک بعد یا عنصر تازه ]خدا[ بر این سه افزوده شود، جامعۀ چهاربعدی یا اربعه االرکان به وج

 .(0813 )صدر،
، ارتباط انسان با طبیعت بر گرفته از ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جامعه مؤلفهبندی نهایی چهار جمعبنابراین در 

ر زمان دچار تغییر و تحول ها در گذمؤلفهاین  میاستخراج شده و با توجه به اینکه تمااسالمی و فرهنگ اسالمی های بینش بررسی
 فرهنگی توسط محقق آورده شده است. مؤثر های مؤلفهعنوان یکی دیگر از بهخ نیز لذا، ارتباط انسان با تاریهستند. 
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 اسالمی  فرهنگ یهامؤلفه اگرامید .0شکل 

 اسالمی مدل ارتباط ضوابط و مقررات بر ساختار فضایی محله از منظر فرهنگ 
های فرهنگ مؤلفهضوابط و مقررات شهرسازی، ساختار فضایی محله،  فرآیند انجام این تحقیق به ترتیب استفاده از مبانی

و ترکیبی از موارد مذکور، تکنیک دلفی و تنظیم پرسشنامه مرتبط و در نهایت پر کردن توسط صاحب  می، تهیه مدل مفهواسالمی
 . استنظران 

، ابطۀ انسان با طبیعت و رابطۀ انسان با محیط مصنوع(مورد اشاره )رابطۀ انسان با خودش، رابطۀ انسان با اجتماع، ردر کنار روابط 
ها ایفای گیرد و یکی از موضوعاتی که به انحای مختلف در زندگی همه انسانمیارتباط انسان با تاریخ در قلمرو حس زمان قرار 

مورد توجه و امعان نظر همه ها، ، تاریخ، ریشههااست که تحت عناوینی چون: خاطره «یادگاری»و « یادگار»کند ، موضوع مینقش 
 .(0830 )نقی زاده، اردجوامع و افرار قرار د

های جوامع شهری در مکان و زمان فعالیتاجتماعی شهر و  -ه، تبلور فضایی و شکلی حیات مدنیاز طرفی شکل شهر و محل
ای از مجموعهراین اگر شکل شهر را بوده است که در ترکیبی از ذهنیت و عینیت، ماهیتی ترکیبی و فرا دو بعدی یافته است. بناب

توان گفت در میان این مجموعه، عناصر شاخص و تغییر ناپذیر، میعوامل کالبدی، طبیعی، فعالیتی به همراه عنصر زمان بدانیم، 
ه دهند. براین اساس، ساختار شهر، بخش اصلی و شامل اجزای شاخص و تغییر ناپذیر شکل شهر است کمیساختار شهر را تشکیل 

سازد. ادموند بیکن نیز عقیده دارد که شکل شهر باید بر ساختار شهر میبندی آن را مشخص کلیات آن را نشان داده و استخوان
ارتباط انسان  مؤلفهبا توجه به ماهیت تحقیق، چهار  اًنهایت .(0830 ،و روستا )دانشپور استختار قابل انطباق باشد و شکل ناشی از سا

های فرهنگی مد نظر قرار گرفته و مؤلفهعنوان بهسان با جامعه، ارتباط انسان با تاریخ و ارتباط انسان با طبیعت با خدا، ارتباط ان
محیطی، مبنای تعریف ضوابط و زیست مؤلفه( و ها)نشانه ادراکی و بصری مؤلفهفعالیتی،  مؤلفهکالبدی،  -های کاربریمؤلفه

ق قرار یحقتمد نظر اسالمی له جهت رسیدن به محله مطلوب منطبق با فرهنگ بر ساختار فضایی محمؤثر مقررات شهرسازی 
 .گرفته است
قابل قبول از  میو نهایت جهت رسیدن به مبنای عل های تحقیق را تشکیل دادهمؤلفههای فوق ماتریس انطباق مؤلفهبنابراین 

نخبه متخصص  81. در میان گردیده است ، اعتباریابی محتواییطریق تکنیک دلفی توسط متخصصان شهرسازی و فرهنگ
)ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جامعه، ارتباط  های فرهنگیمؤلفه، اسالمینظر در حوزه فرهنگ و فرهنگ صاحبشهرسازی و 

و بصری، زیست  های ساختار فضایی محله )کاربری و کالبدی، فعالیتی، ادراکیمؤلفهو ارتباط انسان با طبیعت(  انسان با تاریخ و
آورده شده است. در این  08بندی شده و در قالب ماتریس جدول شماره توزیع گردیده و نتایج جمع یهایمحیطی( پرسشنامه

موردی مطالعه های مد نظر برای توجه و ارزیابی ضوابط و مقررات مالک عمل در محله یاغچیان تبریز به عنوان ماتریس گویه
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استخراج شده است. در این مدل در هسته مرکزی  1تحقیق طبق شکل شماره  مینهایت مدل مفهواده گردیده است. در استف

سپس های ساختار فضایی محله انطباق یافته و مؤلفههای فرهنگی در ارتباط با هر کدامیک از مؤلفهفرهنگ قرار گرفته است و 
 د بررسی قرار گرفته است.  های فرهنگی در چهار حوزه بر ساختار فضایی محالت مورمؤلفه تأثیر
 

 
 قیتحق یاصل مدل .1شکل 

 
 

 
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه واسالمی  فرهنگ یهامؤلفه نیب روابط اگرامید .8 شکل
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 0جدول  
 قیتحق مدل کردن ریپذ آزمون سیماتر 

  خدا با انسان ارتباط جامعه با انسان ارتباط عتیطب با انسان ارتباط خیتار با انسان ارتباط

 یدارا یفضاها فیتعر
 تیهو

 شاخص هاییکاربر فیتعر

 یخیتار هایدانچهیم یایاح

 یخیتار یبند دانه به توجه
 بافت

 یفرهنگ هاییکاربر

 واناتیح حضور امکان

 قنات حفظ

 انبار آب

 مناسب سبز یفضا

 سبز یفضا کاربرد سطوح

 عتیطب با طیمح یهماهنگ

 آب حضور

 یسطح یآبها تیهدا

 تجمع هایدانیم

 یرو ادهیپ یفضا

 یسوار دوچرخه یفضا

 کودکان یباز یفضا

 سالمندان یورزش یفضا

 محله پارک

 یعموم خدمات یفضاها

 منسجم ییفضا سازمان

 و یخصوص ییفضا مراتب سلسله
 یعموم

 هاخانه یبرا یخصوص باز یفضاها

 هیریخ امور و یفرهنگ یفضاها

 مساجد
 هاهینیحس و هاهیتک

 یبرگزار جهتمیعمو هایمکان
 یمذهب هاینییآ
 آسمان شدن دهید

 فضاها کثرت در وحدت

 یکاربر

 یخیتار ینییآ هایتیفعال

 یمحل هاییباز قیتشو

 یمحل هاینییآ یبرگزار

 یخیتار مشاغل کاربرد

 یمدار ادهیپ بر دیتاک

 درخت کاشت

 عتیطب در گردش

 یسوار دوچرخه

 اجتماع در ورحض

 گانیهمسا با تعامل

 بهداشت تیرعا

 یمذهب هاینییآ یبرگزار
 یمذهب هایکانون یریگ شکل

 تیفعال

 یخیتار ینشانها

 بخش تیهو عناصر

 یجمع خاطرات توجه

 برجسته یتهایشخص یمعرف
 محل

 یخیتار یرنگها به توجه
 محله

 عتیطب مناسب هایدهیا

 یمحلمیبو درختان حفظ

 ینهرها و ندرختا میحر حفظ
 آب

 محله یعیطب یمایس به توجه

 عوارض یبصر انسداد عدم
 یعیطب

 یمکان تعلق

 تیمالک حس

 یطلب قلمرو حس

 یجمع خاطرات و یریپذ تعامل

 تیمحرم

 احترام و حرمت

 محله تیهو

 یروان تیامن

 ژهیو به یشهر یمایس و منظر
 مسجد

 یمفهوم هاینشانه
 نینماد تعلق رنگ از استفاده

 بنا ییخودنما عدم

 یادراک

 و

 یبصر

 کهنسال درختان حفظ

 باغات حفظ

 ارزش با یعیطب عناصر حفظ

 هالیمس میحر تیرعا

 یفضا در درخت کاشت
 یعموم و یخصوص

 یعیطب ینهرها یبسترساز

 یاصول کیتفک و یآورجمع
 زباله

 یعیطب عناصر از استفاده

 محور عتیطب یورزش یفضاها جادیا

 یجمع سبز یفضاها

 ریپذ جتماعا پارک وجود

 یشهر عناصر بودن یعیطب
 آب عنصر از استفاده

 متنوع باز یفضاها از استفاده

 ستیز

 طیمح

 پیشینه تحقیق
 قدمت از یامروز مفهوم با جهان در یشهر توسعه یهابرنامه با همسو یشهرساز و شهر جامع مقررات و نیقوان نیتدو و هیته

 به که ییهاتالش نینخست گردد،می باز گذشته یهازمان به خصوص نیا در فتهگر انجام یهاتالش یول ست،ین برخوردار یادیز
 به یابیدست یراستا در مقررات و نیقوان نیتدو یهاسرچشمه نیاول که است بوده یانسان سکونتگاه به یدهنظم یراستا در ینوع

و به  یو مقررات جامع شهر و شهرساز نیقوان نیو تدو هیتفکر در خصوص ته .است نموده فراهم را یشهر توسعه یهابرنامه
آن است که با هر  تیو واقع ستیبرخوردار ن یادیآن از قدمت ز یابعاد مختلف توسعه آت یشهر و بررس یطرح برا هیاز ته تیتبع

 .(0831 ،ینی)مز شود سهیمقا خصوص نیانجام گرفته در ا یهایبندمیتقساز  کی

. پردازدمی شهر فرم بر مقررات و ضوابط یگذارریتأث یچگونگ موضوع به "City Rules" عنوان تحتامیلی تالن در پژوهشی  -
 نیبنابرا. پردازدمی مثبت اهداف ارتقاء به خوب، یزهایچ کردنمیالزا نه و بد یزهایچ از یریشگیپ با تنها یفعل ستمیس در مقررات،

های فرهنگی چندان مورد توجه مؤلفهداخته ولی موضوع پر یشهرساز در مقررات تیاهم بر نکهیا وجود با محقق مجموعه، نیا در
 قرار نگرفته است. 
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و « شکل»ضمن تبیین مناسبات و تعامالت  «خوانش ساختار شهر»در پژوهشی تحت عنوان عبدالهادی دانشپور و مریم روستا سید  -

در آن شهر معرفی نموده است. مهم در راستای شناخت شکل  مییک شهر، شناخت ساختار یک شهر را به عنوان گا «ساختار»
های انسانی و عنصر زمان را عناصر سازنده ساختار و شکل شهر نهایت چهار عنصر عوامل انسان ساخت، عوامل طبیعی، فعالیت

-برنامهداشته است که اگر ساختار اصلی شهر به عنوان یک ساختار پویا شناخته شده باشد و به خوبی تأکید معرفی نموده است. و 

 نماید. میو طراحی قرار گیرد، از بروز هرگونه هرج و مرج و آشفتگی در شهر جلوگیری  ریزی

با اسالمی  شهر یهاها و شاخصمؤلفه یبررس»تحت عنوان  یدر پژوهش( 0838) مقدم ییرضا رضایو عل ینیابوالفضل مشک   -
در کالبد شهر به اسالمی  یهاارزش یمنظور تجلبه «یرانای -اسالمیشهر  یدر تحقق الگو یسازفرهنگ تیبر نقش و اهم دیکأت

 یبگذارند. در پژوهش به معرف شیآن را به نما تیهواسالمی  یبا ظهور در مجتمع دپردازد که بتواننمی ییهاارزش ییشناسا
نشان داده  قیتحق جیپرداخته شده است. نتا ییگراعتیو طب ی، محله محورییگرادرون، یمسجد محور یعنیها ارزش نیتریاساس

کار  کی ازمندین هااصول و ارزش نیا یو کالبد، اجرا طیساخت مح یگذار براتأثیر یهاارزشوجود اصول و  رغمیاست که عل
 . دینما ییاصول راهنما نیرا منطبق با ا یدراز مدت است تا استحاله حاکم بر شهرها و شهرساز یفرهنگ

به  یابیو دستاسالمی  عتیشهر از منظر شر یستیبه چ «اسالمی شهر -عتیرش»تحت عنوان  یدر پژوهش( 0831)میاسالم کر
زمان،  اتیاز مفهوم مقتض یریگبهرهضمن  عتیاست که شر آن دؤیم قیتحق جهیپرداخته است. نتاسالمی  شهر -عتیانگاره شر

را داشته و  یو مکان یزمان طیباق  با شراحصول و انط تیو دستورات قابل میتعال نیارائه داده که ا نانسا یبرا یو دستورات میتعال
 است را دارد. یانسان یو رفتارها تیشهر که بستر فعال یبرا ینظر یچارچوب نییتب تیاست که قابل یبه حداسالمی  میتعال تیجامع
های انجام حقیق، تاستمقررات از قدمت بیشتری برخوردار شود که با وجود اینکه ضوابط و بندی پیشینه تحقیق معلوم میجمعدر 

یافته بر نقش بازدارنده ضوابط و مقررات شهرسازی در جلوگیری از تخلفات ساختمانی را نشان داده است. از طرفی توجه به ساختار 
های پذیری ارزشانطباقهای انجام یافته نشانگر وجود و تحقیق استشهر و محله و عناصر شکل دهنده آن دارای اهمیت بیشتری 

های فرهنگی و مؤلفهموضوع ارتباط  ،که بیشتر پرداخت نشده و آنچه استصول مربوطه در ضوابط و مقررات شهرسازی و ااسالمی 
 .اضر بر این موضوع تاکید داردضوابط و مقررات و ساختار فضایی است که تحقیق ح

 

 روش تحقیق

در ات میدانی استفاده شده است. این مقاله این بدان معناست که از روش مشاهد است؛روش تحقیق حاضر بر مبنای روش کیفی 
دهد. در اینجا از طریق پاالیش دادها و میرا در اولویت قرار  هابندیدستهها بودن و گوناگونیتجزیه و تحلیل به دنبال تنوعات و 

کند تا با رویکردی میگیرد. این روش به محقق کمک میها در پیش دادهاستخراج اشتراکات، رویکرد کیفی را در تجزیه و تحلیل 
ضوابط و مقررات بر ساختار فضایی محله یاغچیان تبریز را مورد تحلیل و ارزیابی قرار  تأثیرشمول تمام ابعاد همهگرایانه و جانبههمه
هنگی مقوله فر بر با تاکید بر ساختار فضایی محله ضوابط و مقررات هایمؤلفهگذاری تأثیر فرآیند واکاوی پژوهش این هدف دهد.
 هایدیدگاه و نظری مبانی ،استسیر تکاملی موضوع  که بیانگر مرتبط هایو پژوهش مطالعات بر مروری از پس ترتیب بدین است.

 زیر ترتیب به سواالت تحقیق پژوهش، هایکلیدواژه نیز روابط متقابل و پایه آنها و بر گرفته قرار بررسی مورد اندیشمندان گوناگون
 :است ارائه شده و تدوین

 شوند؟می هیتهاسالمی فرهنگ  تأثیرتا چه حد تحت  رانیدر ا یو معمار یضوابط و مقررات شهرساز .0
 یهامؤلفهمحله با نگرش  ییبر ساختار فضا انیاغچیمالک عمل در محله  یضوابط و مقررات شهرساز یریپذانطباق .1

 است؟ زانیتا چه ماسالمی فرهنگ 
 مشرف نیهمچن و یمعمار و یشهرساز متخصصان از نفر 81 که صورت نیا به است، بوده یفتصاد صورتگیری به نمونهروش 

 دهیگرد واقع یابیارز مورد یدلف کیتکن کمک به و شده دهیپرس یسواالت نهیزم نیا در شانیا از و شده انتخاب یفرهنگ مطالعات به
 به( Structural equation model) ای (SEM) یختارسا معادالت مدل کمک به شده ادی هایهیفرض دقت و صحت یابیارز .است

 بر زین یپراکندگ و یمرکز هایشاخص و گرفته صورت Smart PLS افزار نرم در( PLS) یجزئ مربعات نیکمتر روش مشخص طور
 عمل مالک یشهرساز مقررات و ضوابط یریپذانطباق زانیم تینهادر . اندشده یابیارزSPSS  افزار نرم در دمنیفر آزمون اساس
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 و استخراج یشهرساز مقررات و ضوابط با محله ییفضا ساختار یریپذ انطباق زانیم و قیتحق میمفهو مدل با انیاغچی محله در 
 .است شده یریگجهینت

 و بحثها یافته
ز مقرر گردید قبل ا جهت هماهنگی و جلوگیری از نقائصی که تجربه شده بود 0801پس از پیروزی انقالب اسالمی از سال 

به این شکل بوده است که جهاتی را که  روند کارها صورت پذیرد، تامین زیرساخت سازی زمین یعنی تسطیح وواگذاری زمین، آماده
عنوان محورهای توسعۀ شهری پیشنهاد نموده بودند، در مرحله طرح تفصیلی توسط وزارت مسکن و شهرسازی طرح طرح جامع به

پذیرفت. طرح آماده سازی اراضی فتح سازی بودند تهیه و سپس مراحل اجرائی صورت میمادهتفصیلی برای اراضی که هدف طرح آ
و  گرددریزی مییاغچیان نامگذاری شده است، توسط مهندسین مشاور اردام طراحی و برنامه یدآباد که امروزه به عنوان شهرک شه

نیازهای مسکونی  پاسخ گوئی بههای آماده سازی ایرطرحاین طرح همانند سهدف اصلی  رسد.به تصویب مراجع می 0801در سال 
 .بوده است

 

 
 زیتبر شهرمیعمو پهنه در انیاغچی محله تیموقع. 8شکل 

 1 جدول
 زیتبر 0891 سال مصوب جامع طرح یمعمار و یشهرساز مقررات و ضوابط نیعناو

 تیاهم رهیدا یمعمار و یشهرساز مقررات و ضوابط عنوان فیرد

 است شده فیتعر یکاربر تیفعال نوع صرف میتفه جهت ضوابط هایتعاریف عنوان 0
 مربوطه ضوابط تیرعا جهت مختلف هاییکاربر فیتعر هاانواع کاربری 1
 قطعات یبند دانه تیرعا و تیفیک به توجه حداقل تفکیک کاربری 8
 محله سطح در یتیجمع تراکم و ساختمان ارتفاع موضوع به توجه ضرورت حداکثر تعداد طبقات 1
 نیزم از استفاده شدت زانیم تیرعا حداکثر تراکم ساحتمانی 1
 مختلف هاییکاربر قیطر از سبز سطوح دیتول و باز یفضا دیتول به نگاه حداکثر سطح اشغال زمین 0
 مختلف هاییکاربر قیطر از سبز سطوح دیتول و باز یفضا دیتول به نگاه حداقل فضای باز در طبقه همکف 9
 تاکنون آن تداوم و هایکاربر یهمجوار و استقرار درمینظ یب بروز شناور بودن کاربری خدماتی در مقیاس محله طبق ضابطه 3
 یشهرساز یعال یشورا مصوبات براساس هاابانیخ کناره سبز نوار تیاهم فضای سبز حاشیه 01
 یکیزیف هیرو یب توسعه از ممانعت یراستا در یجنگل سبز نوار جادیا بر دیتاک جنگل کاری 00
 شهر محدوده داخل یزراع یاراض یبرا یکشاورز یکاربر فیتعر کشت فشرده 01
 یاراض نگونهیا کیتفک در مربع متر 1111 حداقل تیرعا ضوابط باغات و مزارع 08
 مناسب گذر از تیفعال نوع به نسبت مختلف یهایکاربر یدسترس به توجه ضوابط گذربندی 01
 یکشاورز جهاد ژهیو به مختلف یهادستگاه مقررات و ضوابط تیرعا بر دیتاک احداث بنا در حریم شهر 01

 
آورده شده است آنچه که در عناوین و دایره اهمیت ضوابط و  1ان در جدول شماره یضوابط و مقررات مالک عمل در محله یاغچ

ل تحقیق مد های مورد انتظار درمؤلفه رو سای استکالبدی های کاربری ومؤلفهبیشتر بر تأکید  است،مقررات بیشتر قابل بررسی 
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های ساختار فضایی و کالبدی را نشان داده مؤلفهنتایج پرسشنامه تحقیق بر ضرورت توجه به سایر  چندان پرداخت نشده است.

نسان با طبیعت و انسان با تاریخ از منظر متخصصان فرهنگی ارتباط انسان با خدا، انسان با جامعه، ا مؤلفهاست. پرسشنامه 
با سایر  مؤلفهشود و در آن ضریب همبستگی به معنای درجه ارتباط میشهرسازی و معماری در قالب چهار جدول ذیل ارائه 

از  مؤلفههمان درجه دوری ها، انحراف معیار یا مؤلفهبا دیگر  مؤلفههای آن معیار، واریانس با معنای پراکنش و اختالف معنادار مؤلفه
 شود.میبهره برده  هااز آن هاشاخص مرکزیت یا میانگین و در نهایت خود شاخص مرکزی میانگین نمایش داده شده و در تحلیل

 
 8جدول 
 خدا با انسان ارتباط یفرهنگ مؤلفه

 نیانگیم اریمع انحراف انسیوار یهمبستگ بیضر آن یهاهیو گو مؤلفه

 با ارتباط

 خدا

 یالبدک

 1/32 0/736 0/66 301/1 مساجد
 1/74 0/832 0/84 0/865 هاهینیحس و هاهیتک

 یبرگزار جهتمیعمو هایمکان
 یمذهب هاینییآ

0/784 0/78 0/658 1/11 

 1/17 0/846 0/68 0/835 آسمان شدن دهید

 1/65 0/865 0/78 0/765 فضاها کثرت در وحدت

 یتیفعال
 1/89 0/847 0/87 0/654 یمذهب هاینییآ یبرگزار

 2/03 0/735 0/68 0/884 یمذهب هایکانون یریگ شکل

 و یادراک
 یبصر

 2/65 0/814 0/88 0/762 مسجد ژهیو به یشهر یمایس و منظر
 3/90 0/830 0/92 0/770 یمفهوم هاینشانه

 3/88 0/792 0/72 0/894 نینماد تعلق رنگ از استفاده
 3/74 0/714 0/86 0/921 بنا ییخودنما عدم

 ستیز
 طیمح

 3/82 0/764 0/87 0/846 یشهر عناصر بودن یعیطب
 3/69 0/841 0/80 0/854 آب عنصر از استفاده

 3/63 0/735 0/87 0/689 متنوع باز یفضاها از استفاده

 
( به ترتیب 81/8یعی بودن عناصر شهری )( و طب88/8(، استفاده از رنگ تعلق نمادین )3/90) میمفهو هایهای نشانهشاخص

رسد که در زمینه ارتباط انسان با خدا بیشتر توجه متخصصان به میهای انتخابی از جانب متخصصان هستند. این طور به نظر مؤلفه
به عنوان و رنگ تعلق معطوف بوده است و البته به طبیعت نیز توجه شده است. در مجموع معیار ادراکی و بصری  هاسمت نشانه

 زیست محیطی، فعالیتی و در نهایت کالبدی قرار دارند. هایمهمترین معیار برگزیده شده و پس از آن هم معیار
( و حس 01/8(، فضای دوچرخه سواری )31/8ها از نظر متخصصان به ترتیب برابر است با: حضور در اجتماع )مؤلفهمهمترین 

ر زمینه ارتباط انسان با جامعه بیشتر به دنبال الگوهای حضورپذیری، رسد که متخصصان دمی(. این طور به نظر 18/8مالکیت )
ترین معیارها در اینجا دوچرخه سواری و در نهایت مالکیت هستند. شاید تعجب برانگیز نباشد که با توجه به این رویکردها مهم

 فعالیت، کالبدی، ادراکی و بصری و در آخر زیست محیطی است.
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  1جدول  
 جامعه با انسان ارتباط یفرهنگ مؤلفه

 نیانگیم اریمع انحراف انسیوار یهمبستگ بیضر آن یهاهیو گو مؤلفه

ارتباط
با 

 
جامعه

 

 یکالبد

 31/1 901/1 90/1 900/1 تجمع هایدانیم
 11/1 888/1 88/1 811/1 یرو ادهیپ یفضا

 01/8 913/1 98/1 981/1 یسوار دوچرخه یفضا
 01/8 901/1 93/1 910/1 کودکان یباز یفضا

 10/8 019/1 81/1 018/1 سالمندان یورزش یفضا

 13/8 813/1 98/1 908/1 محله پارک

 11/1 980/1 00/1 301/1 یعموم خدمات یفضاها

 80/1 901/1 91/1 810/1 منسجم ییفضا سازمان

 2/46 0/865 0/65 0/865 یعموم و یخصوص ییفضا مراتب سلسله
 2/89 0/841 0/84 0/798 هاخانه یبرا یباز خصوص یفضاها

 3/02 0/824 0/65 0/954 هیریخ امور و یفرهنگ یفضاها

 تیفعال
 3/92 0/765 0/84 0/902 اجتماع در حضور

 2/89 0/874 0/89 0/842 گانیهمسا با تعامل
 2/26 0/732 0/74 0/639 بهداشت تیرعا

 یبصر و یادراک

 3/49 0/825 0/65 0/765 یمکان تعلق
 3/53 0/765 0/88 0/863 تیمالک حس

 3/42 0/801 0/74 0/799 یطلب قلمرو حس
 3/46 0/765 0/73 0/865 یجمع خاطرات و یریپذ تعامل

 1/64 0/832 0/81 0/923 تیمحرم
 1/72 0/899 0/68 0/904 احترام و حرمت

 1/92 0/811 0/71 0/832 محله تیهو
 1/78 0/734 0/65 0/784 یروان تیامن

 طیمح ستیز

 1/01 0/865 0/87 0/687 یعیطب عناصر از استفاده
 1/03 0/747 0/72 0/725 محور عتیطب یورزش یفضاها جادیا

 3/46 0/767 0/78 0/832 یجمع سبز یفضاها
 3/36 0/812 0/79 0/864 ریپذ اجتماع پارک وجود

 
  1جدول 
 عتیطب با انسان ارتباط یفرهنگ مؤلفه

 نیانگیم اریمع انحراف انسیوار یهمبستگ بیضر آن یهاهیو گو مؤلفه

ارتباط
با 

 
یطب

ت
ع

 

 یکالبد

 1/35 0/765 0/65 0/754 فضای سبز مناسب
 1/10 0/841 0/77 0/651 سطوح کاربرد فضای سبز
 1/11 0/741 0/84 0/648 هماهنگی محیط با طبیعت

 1/95 0/765 0/75 0/821 حضور آب
 1/84 0/732 0/68 0/735 های سطحیهدایت آب

 تیفعال

 3/51 0/701 0/74 0/841 تاکید بر پیاده مداری
 1/95 0/763 0/72 0/713 کاشت درخت

 1/46 0/801 0/83 0/625 گردش در طبیعت
 2/63 0/666 0/56 0/701 دوچرخه سواری

 و یادراک
 یبصر

 2/71 0/651 0/67 0/635 تعیطب اسبمن هایایده
 2/15 0/632 0/74 0/654 یمحلمیبو درختان حفظ

 2/32 0/765 0/73 0/635 آب ینهرها و درختان میحر حفظ
 2/28 0/747 0/80 0/735 محله یعیطب یمایس به توجه

 2/48 0/847 0/81 0/714 یعیطب عوارض یبصر انسداد عدم

 ستیز
 طیمح

 2/99 0/772 0/84 0/784 هالیمس میحر تیرعا
 2.65 0/765 0/76 0/632 یعموم و یخصوص یفضا در درخت کاشت

 2/15 0/684 0/56 0/535 یعیطب ینهرها یساز بستر
 2/84 0/624 0/65 0/583 زباله یاصول کیتفک و یآور جمع

........................................... 
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( به 90/1های مناسب طبیعت )ایده( و در آخر 81/1(، جمع آوری و تفکیک اصولی زباله )33/1ها )در اینجا رعایت حریم مسیل

ها در ارتباط با طبیعت بسیار مهم هستند و ها و زبالهاند و این بدان معناست که به نظر متخصصان مسیلترتیب اهمیت قرار گرفته
ارهای انتخاب شده به ترتیب شامل زیست محیطی، ادراکی و بصری، پردازی نیز جایگاه خاص خود را داراست. معیدر نهایت ایده

 .استو اختالف میان آنها معنادار  استفعالیت و کالبدی 
 

  0جدول 
 خیتار با انسان ارتباط یفرهنگ مؤلفه

 میانگین انحراف معیار واریانس ضریب همبستگی های آنو گویه مؤلفه

ارتباط
با 

 
یهو

 ت
تار
خی

 ی

 یکالبد

 1/97 0/765 0/66 0/735 ای دارای هویتتعریف فضاه
 2/12 0/769 0/67 0/583 شاخص هایتعریف کاربری
 2/32 0/695 0/69 0/634 تاریخی هایاحیای میدانچه

 2/04 0/615 0/76 0/842 توجه به دانه بندی تاریخی بافت
 1/46 0/664 0/84 0/801 فرهنگی هایکاربری

 1/63 0/597 0/81 0/765 امکان حضور حیوانات
 1/99 0/703 0/74 0/741 حفظ قنات
 2/07 0/773 0/76 0/651 آب انبار

 تیفعال

 2/89 0/635 0/72 0/637 آیینی تاریخی هایفعالیت
 2/46 0/684 0/83 0/684 محلی هایتشویق بازی
 2/72 0/795 0/84 0/795 محلی هایبرگزاری آیین

 2/09 0/711 0/77 0/711 کاربرد مشاغل تاریخی

 یادراک
 و
 یبصر

 3/03 0/835 0/88 0/764 تاریخی هاینشانه
 2/74 0/842 0/76 0/841 عناصر هویت بخش
 2/95 0/802 0/84 0/803 توجه خاطرات جمعی

معرفی شخصیتهای برجسته 
 محل

0/714 0/71 0/761 2/36 

 2/09 0/798 0/76 0/762 توجه به رنگهای تاریخی محله

 ستیز
 طیمح

 1/02 0/635 0/64 0/774 حفظ درختان کهنسال
 1/65 0/684 0/84 0/891 حفظ باغات

 1/89 0/674 0/71 0/635 حفظ عناصر طبیعی با ارزش

 
 های آیینی و تاریخی( و فعالیت31/1(، توجه به خاطرات جمعی )18/8تاریخی ) هایهای نشانهمؤلفهارتباط انسان با تاریخ 

ها مبذول نماید و این یعنی متخصصان توجه خود را به تاریخ و خاطره و آیینمیها معرفی مؤلفهترین ( را به عنوان مهم83/1)
در  هااند. همچنین معیارهای ادراکی و بصری، فعالیتی، کالبدی و زیست محیطی به ترتیب انتخاب گردیده است و این ترتیبداشته

 گردد.میه و معیار برتر در این رابطه انتخاب جدول ذیل امتیاز بندی شد
 

  9جدول 
 یشهرساز مقررات و ضوابط به مربوط یفرهنگ عناصر با انسان ارتباط یارهایمع یبندرتبه

 جامعه با ارتباط خدا با ارتباط ارهایمع
 با ارتباط

 عتیطب
 خیتار با ارتباط

 یجبر جمع

 هارتبه

 یبندرتبه

 یینها

 هارمچ 08 8 1 1 1 یکالبد
 دوم 3 1 8 0 8 یتیفعال

 اول 9 0 1 8 0 یبصر و یادراک
 سوم 00 1 0 1 1 یطیمح ستیز

 - - 01 01 01 01 یینها جمع
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 و همکاران لیلوع.../ یسازرضوابط و مقررات شه یابیارز

  
ست که در مجموع و با در نظر گرفتن تمام معیارهای ارتباط انسان با خدا، جامعه، طبیعت و تاریخ، معیار ا ها نمایانگر ایناین رتبه

گیرند. در نهایت میل را دارا بوده و پس از آن به ترتیب معیارهای فعالیتی، زیست محیطی و کالبدی جای ادراکی و بصری رتبه او
امتیازبندی گردند باید دارای این اسالمی گردد که معیارهایی که باید برحسب ضوابط و مقررات شهرسازی میاین نتیجه مستفاد 

پذیرد. در میها در ضوابط و مقررات شهرسازی صورت شاخصحاظ شدن این بندی باشند. در اینجا مقایسه میان میزان لدرجه
 11امتیاز  0بندی شده، بنابراین به ازای هر ترتیبامتیاز(  1تا  0تایی )از  1بندی از نظر محقق و در طیف رتبهجدول پایین مقیاس 

 است. انطباق لحاظ گردیده و امتیاز نهایی به صورت میانگین درنظر گرفته شدهدرصد 
های تحقیق را که در مدل ماتریسی مورد اشاره قرار گرفته، شرح و بسط داد، این راهبردها مؤلفهتوان هریک از میدر اینجا 

 عملیاتی سازند:اسالمی توانند ضوابط و مقررات شهرسازی محله را از منظر فرهنگ می

 بدی و عملکردیارتباط انسان با خدا در محله یاغچیان از منظر کال مؤلفهتحلیل 
کالبدی، فعالیتی، ادراکی و  -ساختار فضایی محله یعنی کاربری مؤلفهبراساس مدل نظری تحقیق، ارتباط انسان با خدا در چهار 

های ساختار فضایی مدل نظری بصری و زیست محیطی قابل بررسی و واکاوی بوده است. برهمین اساس سعی شده است گویه
ای است که از مدل نظری تحقیق در ضوابط و مقررات مالک د بررسی قرار گیرد. مسجد تنها گویهتحقیق در محله یاغچیان مور

مورد توجه بوده و در محله وجود دارد. نتایج نشانگر کمبودها نسبت به رعایت اسالمی فرهنگ  مؤلفهعمل در محله به عنوان 
های ورداری محله از تکیه و حسینیه، فضای برگزاری آیین. برخاستتحقیق در ساختار فضایی محله اسالمی های فرهنگ مؤلفه

 هایی هستند که در ساختار فضایی محله یاغچیان مشاهده نگردید.مذهبی در بیرون مساجد، وحدت در کثرت فضاها از جمله گویه
 

 8 جدول
 خدا با انسان ارتباط یکالبد -یکاربر هایهیگو حضور تیوضع لیتحل

 حلهم در هیگو گاهیجا لیتحل

 ساختار یهامؤلفه

 محله ییفضا

فرهنگ  مؤلفه

 اسالمی 

 و یکالبد هیگو

 یعملکرد

 
 مؤلفه

 خدا با انسان ارتباط

 مساجد دارد وجود باب چهار در مسجد و یمذهب یکاربر عنوان تحت

 هاهینیحس و هاهیتک .دینگرد مشاهده محله در هیگو ضرورت، کی عنوان به هینیحس و هیتک تیاهم وجود با
تواند به اعتالی برگزاری مطلوب کمک کند و این یمهای مذهبی نییآ یبرگزار جهت آزاد یفضا

 گویه در ساختار فضایی محله یاغچیان وجود ندارد.
 هاینییآ یبرگزار مکان

 یمذهب

  

 شدن آسمان دهید
 در آسمان شدن دهید)

 تحت مقررات و ضوابط
 ارتفاع تیرعا ضابطه عنوان

 شده فیتعر الاشغ سطح و
 محله در عمل در که است

 (است نشده تیرعا
ها به ویژه از نظر ارتفاع ساختمان در محله این گویه را تضعیف یهمجوار در بناها یهماهنگ عدم

 نموده است
 وحدت در کثرت فضاها

 

 ارتباط انسان با جامعه در محله یاغچیان از منظر کالبدی و عملکردی مؤلفهتحلیل 
تحقق  .دالنه کاربری اراضی به نحو شایسته، بر نحوه استفاده از اراضی و حفظ حقوق مالکیت دارای نقش اساسی استتوزیع عا

نماید. توزیع میعدالت اجتماعی در محله در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده و به ثبات جامعه کمک 
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ی کاربری اراضی دارد. قرار گیری فضاهای تفریحی، ورزشی، آموزشی باید طوری باشد ریزبرنامهبا م مستقی یبهینه خدمات ارتباط

تلقی گردند. بنابراین الزم است ساختار فضایی محله براساس ضوابط و مقررات اسالمی های فرهنگ مؤلفهکه مطلوب محله با 
سالمتی، حضور و اجتماع افراد، فضاهای  نیازهای اجتماعی همچون: ورزشی، تفریحی،تأمین طوری اندیشیده شود که زمینه 

 فراهم نماید. را است  له در ارتباط انسان با جامعههایی که تقویت کننده ساختار فضایی محو از این قبیل کاربری میخصوصی، عمو
 

  3 جدول
 جامعه با انسان ارتباط یکالبد -یکاربر یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل

 محله در هیگو گاهیجا
  محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 یعملکرد و یکالبد  هیگو

 
م

ؤلفه
 

ارتباط
 

انسان
با 

 
جامعه

 

های محله و مطالعات میدانی در محله هیچ گونه فضایی برای تجمع افراد نقشهبررسی اسناد و  با
 مشاهده نگردید.

 تجمع هایدانیم

 است معابر شبکه یکنار یروها هادیپ صرفا رو ادهیپ یفضا ،میدانی هایبا بررسی اسناد و برداشت
 .دینگرد مشاهد یرو ادهیپ صرف استفاده جهت ادهیپ محور گونه چیه و

 یرو ادهیپ یفضا

طبق مطالعات میدانی و بررسی نقشه محله تحت عنوان کاربری مسیر دوچرخه وجود نداشته و در 
 .محله نیز فضای دوچرخه سواری وجود ندارد

 یدوچرخه سوار یفضا

های پارکازی بچه به صورت مستقل در کاربری وجود ندارد و این ضرورت در داخل فضای ب
 .محله از طریق تجهیز تامین گردیده است

 کودکان یباز یفضا

های به عمل آمده باوجود ضرورت نگاه به سالمتی افراد سالمند یبررسهای میدانی و برداشتدر 
 و در محل دیده نشده است.ها یکاربرفضای خاصی برای این قشر در 

 سالمندان یورزش یفضا

 

 یخدمات عموم یفضاها
بندی مناسب دانبه)عدم توجه به 
ضوابط  تیعدم رعا ،قطعات تجاری
به میهای عمویکاربرمالک عمل در 

ها یهمجوار تیرعا عدم ،ویژه ورزشی
و مطلوبیت و ظرفیت موجب تضعیف 

 (ها در محله شده استهیگو
 منسجم ییفضا ساختار منسجم در تعریف فضاهای شهری در ضوابط نبود نگاه

 .ها توجه گردیده استها و رعایت همجواریصرفا در تعریف کاربری
و  یخصوص ییمراتب فضا سلسله

 یعموم
 هاخانه یبرا یباز خصوص یفضاها .ضوابط و مقررات توجه کافی داشته است ولی در محله رعایت نشده است

 هیریو امور خ یفرهنگ یفضاها .ای رعایت شده استکتابخانهتامین فضاهای صرفا جهت 

 

 طبیعت در محله یاغچیان از منظر کاربری و کالبدی ارتباط انسان با مؤلفهتحلیل 
در  ژهیبه واین نوع کاربری و فضاها  نیمأتمسلمانان بوده است و  یزندگ اتیو عناصر آن از ضرور عتیارتباط انسان با طب

، گروه یها و سلسله مراتب مختلف از واحد مسکوناسیمقارتباط در  نیا نیشهرسازان است. تأم فیاز وظا یکی ،یالت امروزمح
باید  ها غالباًکاربری. در محالت مسکونی است یزیربرنامهشهر در خور تأمل و  یبکر ورا عتیشهر و طب تی، محله و نهاگانیهمسا

زنند. طبیعت سرسبزی را برای میهایی دست به تخریب طبیعت کاربریهایی نیز وجود دارد که نهنموبا طبیعت سازگار باشند، اما 
آورند که برای کار کردن به مراکز شهری رفته و خسته از دود و ترافیک و سخت فضاها، به دامان ساکنان محالتی به بار می

این رو برایشان طبیعت بسیار مهم است. در عین حال ارتباط برند و از میمحالت مسکونی خویش در نقاط خوش آب و هواتر پناه 
های سطحی از های آالینده، هدایت آبمحله مسکونی با طبیعت، توسعه کاربری فضاهای سبز، جلوگیری از همجواری کاربری

 .شودمیجمله موارد حائز اهمیت محسوب 
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 01 جدول 
 عتیطب با انسان ارتباط یکالبد - یکاربر هایهیگو حضور تیوضع لیتحل 

 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه
 یکالبد و یکاربر هیگو محله در گاهیجا

 مؤلفه
 عتیطب با انسان ارتباط

 سبز یفضا پارک و سبز یفضا یکاربر عنوان تحت
 سبز یفضا یکاربر سطوح مربع متر 911 سبز یفضا قطعه هر یبرا الزم سطوح حداقل

 عتیطب با طیمح یهماهنگ عتیطب با طرح یهماهنگ ضرورت بر طرح هیته در یدیتاک نگاه نبود
 آب حضور آب حضور به توجه موضوع از ضوابط یبرخوردار عدم

 یسطح یآبها تیهدا شودمی تیرعا االجرا الزم عامل عنوان به یسطح یآبها تیهدا

 

 
 نیزم عوارض با معابر شبکه ساختار انطباق .1 شکل

 تاریخ در محله یاغچیان از منظر کاربری و کالبدی ط انسان بافرهنگی ارتبا مؤلفهتحلیل 
تاریخ باید اتصال جدا نشدنی با کاربری داشته باشد. بنابراین، ضمن تداوم و قبول تحول در اسالمی  -در محالت مسکونی ایرانی

های که ممکن است با از کاربریدسته  های تاریخی شهر و آنتوجه به کاربری زمان، توجه به هویت جامعه الزم و ضروری است.
توانند در صورت احیا و با انطباق شرایط زمان، ضمن حفظ هویت می ،گذشت زمان و تحوالت جامعه به تدریج حذف گردیده باشند

حیا توان فضاهایی که امکان امیدر این زمینه  های متناسب با نیاز جامعه را نیز احیا و معرفی نمود.گذشته محله و شهر، کاربری
 نمود.  لحاظها و مراسمات متعدد را فراهم نماید تعریف و های تاریخی، جشنبازیهایی همچون آداب رسوم گذشته، فعالیت

 
  00 جدول

 خیتار با انسان ارتباط یکالبد -یکاربر هایهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 محله در گاهیجا

 هیگو

 و یکاربر

 یکالبد

 همؤلف
 با انسان ارتباط

 خیتار

 تیهو یدارا یفضاها فیتعر محله در یدانیم برداشت و مقررات و ضوابط در یتیهو نگاه نبود
 یخیشاخص تار هاییکاربر فیتعر محله برداشت و ضوابط در هایکاربر فیتعر و خیتار موضوع به توجه عدم

 یخیتار هایدانچهیم یایحا مردم یجمع و یخیتار هایدانچهیم موضوع به نگاه نبود
 یدر فضاها یدانه بند یخیتار تیهو بیبافت و تخر یاقتصاد در دانه بند یگذار ریتأث

 محله و مسکن
 بافت یخیتار یبه دانه بند توجه

 یفرهنگ هاییکاربر محله برداشت در یتجار یورزش آن لیتبد و یفرهنگ یکاربر کی تنها وجود
 هایبرداشت براساس محله در واناتیح حضور و ضوابط در واناتیح حضور به توجه نگاه نبود

 محله در...  و پرنده ، سگ همچون یدانیم
 واناتیحضور ح امکان

 قنات حفظ یساختمان و یفن مشکالت کردیرو با ژهیو به قنوات حفظ به ضوابط توجه
 انبار آب رشه اسیمق در یآب میعظ منابع گرفتن نظر در با محله خاص انبار آب نبود
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 فرهنگی ارتباط انسان با خدا در محله یاغچیان از منظر فعالیت مؤلفهتحلیل 

تواند به شمار آید. ضرورت توجه به میاسالمی های عبادی، مذهبی از جمله ضروریات الزم برای جامعه ساکن در محالت فعالیت
تواند در تحقق محله ریف ضوابط و مقررات مناسب آن میهای شهرسازی به ویژه در محالت شهری و تعطرحاین امر در تهیه 

هرکس شعائر خدا را بزرگ فرمایند: میسوره حج  81واقع گردد. خداوند در آیه مؤثر اسالمی های فرهنگ مؤلفهمنطبق با اسالمی 
در معنویت بخشیدن به  میل مههای تذکردهنده، عامنشانهها و تکایا به عنوان تردید آن نشانه تقوای دل است. حسینیهدارد، بی

های محالت توجه به فعالیت و حضور علمای دینی در محله یکی از اولویت .(سوره حج 81)آیه  های فیزیکی محله هستندراه
گانه از تنوع طلبی و تحرک باز ایستند و فضا در مجموعه از بعد حسی پنجایجاد فضاهایی در محله که حواس  است.اسالمی 

ای های عدیدهفعالیتدر محالت مسکونی . استورزی ساکنان محله اندیشهبخش باشد، بهترین بستر برای آرامشن و آفریسکون
تواند در این محالت انجام شود، مربوط به عبادت کردن، هایی که میترین فعالیتتواند انسان را به خدا نزدیک کند. مهممی

توانند با اختصاص فضاهای مناسب، بستر میهای مذهبی است. شهرسازان اییعزاداری کردن، شرکت در جلسات دینی و گردهم
 های محلی فراهم نمایند. میدانها را در فضاهای باز و این فعالیت

 

  01 جدول
 خدا با انسان ارتباط تیفعال هایهیگو حضور تیوضع لیتحل

 های ساختار فضایی محلهمؤلفه

  گویه فعالیت جایگاه در محله

 

( منظور شده است و مقررات صرفا در کاربری مذهبی )مسجدضوابط در 
میدانی این فعالیت عالوه بر مساجد به صورت  هایو براساس برداشت

 .پذیردمیبدون داشتن فضای مناسب در بستر شبکه معابر انجام میرس

 هایبرگزاری آیین
 مذهبی

ارتباط  مؤلفه
 انسان با خدا

فضاهای خاص و بدون اینکه این موضوع در ضوابط و مقررات دیده شود در متن  مذهبی بدون داشتن هایکانون
جامعه وجود دارد و جهت شکل گیری مطلوب آن مناسب اسب است که در ضوابط و مقررات شهرسازی و ممعاری 

 پرداخت شود.

شکل گیری 
 مذهبی هایکانون

 

 

 ن از منظر فعالیتفرهنگی ارتباط انسان با جامعه در محله یاغچیا مؤلفهتحلیل 
هایی همچون حضور در اجتماع، تعامل با همسایگان و رعایت حقوق آنان و از این قبیل موارد مورد توجه قرار داد. اسالم گویه

 شوند. میای از اصول اخالقی متجلی نگرش خاصی در مورد همسایگی دارد که در مجموعه
 

  08 جدول
 انیاغچی محله و عمل مالک مقررات و ضوابط در جامعه با انسان ارتباط تیفعال یهاهیگو حضور

 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 تیفعال هیگو محله هیگو گاهیجا
 مؤلفه

 انسان ارتباط
 جامعه با

 و ندارد وجود سبز یفضاها در جز مردم یاجتماع حضور نهیزم یدانیم مطالعات براساس
 ندارد را یاجتماع حضور مند هدف نهیزم نمودن فراهم امکان پارک و سبز یفضا اهداف

 حضور در اجتماع

 محله سطح در مربوط مطالعات انجام ظرورت
 گانیتعامل با همسا

 بهداشت تیرعا

 

 فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت در محله یاغچیان از منظر فعالیت مؤلفهتحلیل 
آید. خداوند شهری را که در طرح آن باغ و میه شمار ها، یکی از مسائل مشترک محله و شهر بتفریحات سالم برای خانواده

 سازیهمچون کاشت درخت، بستر هایبوستان و به طور کلی طبیعت دیده شده باشد را شهری طیب نامیده است. بنابراین فعالیت
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حضور مردم در  روی، فراهم کردن بستر حفظ و نگهداری درختان مثمر در فضاهای مسکونی، گردش در طبیعت و امکانپیاده برای 
 طبیعت در همجواری محالت مسکونی از اهمیت بیشتری برخورداری خواهد بود.

 
 01 جدول
 انیاغچی محله و عمل مالک مقررات و ضوابط در عتیطب با انسان ارتباط تیفعال یهاهیگو حضور

 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 تیفعال هیگو محله هیگو گاهیجا

 مؤلفه
 با انسان ارتباط
 عتیطب

 یمدار ادهیپ بر دیتاک .ندارد وجود یرو ادهیپ و ادهیپ محور عنوانبه ییمعابر قابل و فضا یروهاادهیپدر حد  فقط
به محل  عمدتاً مانده یباق باز یفضا یساختمان تراکم و اشغال سطح از شتریب استفاده علت به

 .است افتهیاختصاص  لیتردد اتومب
 درخت کاشت

 عتیطب در گردش .دارد وجود رامونیپ عتیطب در حضور امکان محلهمیعمو تیوقعم به توجه با
 یسوار دوچرخه .یدانیم یهابرداشتدر محله براساس  یدوچرخه سوار یفضا نبود

 

 فرهنگی ارتباط انسان با تاریخ  در محله یاغچیان از منظر فعالیت مؤلفهتحلیل 
تواند شامل میها رتیب داده شود که تاریخ را در محله زنده نگه دارد. این فعالیتتواند تهایی میدر محالت مسکونی فعالیت

پذیرد، بایستی خانوادگی و هایی که در محالت مسکونی صورت میهای آیینی و مراسمات مذهبی باشد. البته فعالیتانجام فعالیت
اده نکرده و به نوعی تمام افراد را درگیر خود سازد. مبادی به آدابی باشد که در آن تنها قشر خاص سنی یا جنسی از آن استف

 هایتواند جذابیتهایی که در گذشته هر منطقه جغرافیایی وجود داشته است در صورت احیا و اجرایی نمودن آنها، امروزه میفعالیت
 ل روحی و اجتماعی داشته باشد. ئخاصی از نظر مسا

 
  01 جدول

 خیتار با انسان ارتباط تیفعال یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 تیفعال هیگو محله هیگو گاهیجا

 مؤلفه
 با انسان ارتباط

 خیتار

 ساختار در یول ردیپذمی انجام خاص انیا در یمذهب یعزادار ژهیو به ینییآ یهاتیفعال
 .است افتهین اختصاص یگرید یفضا مساجد جز یکالبد و ییفضا

 یخیتار ینییآ یهاتیفعال

 یمحل یهایباز قیتشو .دینگرد استخراج هیگو نیا از یاثر محله در یدانیم هاییبررس براساس
 یمحل یهانییآ یبرگزار .دینگرد استخراج هیگو نیا از یاثر محله در یدانیم هاییبررس براساس

 یخیتار مشاغل کاربرد -

 

 ر محله یاغچیان از منظر ادراکی و بصریفرهنگی ارتباط انسان با خدا د مؤلفهتحلیل 
طباطبایی انسان  زیبایی موضوع یا مفهوم و یا حقیقتی است که تمایل انسان به آن با خمیره او سرشته شده و بنا به تعبیر عالمه

کند.  یبصری است که ارتباط دیداری را با محله برقرار م هایای نشانهمفطور به حب جمیل است. محالت سکونتی، مجموعه
 یپررنگ نسبت به مظاهر روزمره داشته باشند تا بتوانند به زندگ یدر شهر و محله ظهور دیبا یو قدس یمذهب یهاادمانینمادها و 

بصری تقویت کننده ارتباط انسان با خدا باشد،  -باید محورهای ادراکیاسالمی  -در محالت مسکونی ایرانیانسانها جهت دهند. 
کنیم، به جای محدود شدن دید خود با بناهای بلند و محدود کننده چند طبقه، نگاهمان ه وقتی رو به افق میاین بدان معناست ک

 آسمانی بوده باشد.  هایمعطوف به مناظر طبیعی، آسمانی و جلوه گر نشانه
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  00 جدول

 خدا با انسان ارتباط یبصر و یادراک یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 یبصر و یادراک هیگو محله هیگو گاهیجا

 مؤلفه
 انسان ارتباط
 خدا با

 

 محور عنوان به مساجد گاهیجا فیتضع موجب کنترل و ضوابط نبود
 وجود محور عنوانبهمساجد  تی. ضرورت اهماست دهیگرد محله

 .دارد

 به یشهر یمایس و منظر
 مسجد ژهیو

 

 یریگشکلن برنامه و  امکان بدومیمفهو یهانشانه یبرخ وجود
 در محله  مندهدفمیمفهو هاینشانه

 یمفهوم یهانشانه

 نینماد تعلق رنگ از استفاده .دینگرد مشاهده یخاص تعلق رنگ یدانیم یهایبررس در 

 
 مشاهده یدانیم هایبربرداشت در بنا یینما خود ساختمانها از یرخ در

 .است دهیگرد
 بنا ییخودنما عدم

 

 فرهنگی ارتباط انسان با جامعه در محله یاغچیان از منظر ادراکی و بصری مؤلفهتحلیل 
ادراکی بصری  مؤلفه هایمورد توجه بوده است. یکی دیگر از گویه میمسجد به عنوان کانون نظارت عمواسالمی  هایدر محله

جامعه از منظر ادراکی و بصری استخراج شده از طریق  های ارتباط انسان با. گویهاستدر ارتباط با جامعه موضوع قلمرو طلبی 
باشند. میهای تحقیق محسوب همچون کاربری و کالبدی مؤلفههایی هستند که بیشتر برآیند و نتایج سایر تکنیک دلفی، گویه

آیند ولی میر هایی هستند که ادراکی و بصری و حسی به شماجمله گویه تعلق مکانی، حس مالکیت و محرمیت و هویت محله از
 .مستقیم امکان خلق آنها وجود نداردبه طور 

 
  09جدول

 جامعه با انسان ارتباط یبصر و یادراک یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 محله هیگو گاهیجا
 و یادراک هیگو

 یبصر

 مؤلفه
 با انسان ارتباط

 جامعه

 ینوع به ساکنانمیتما شهرک، بودن دیجد به توجه با محله، ساکنان انیم قیتحق و آمده عمل به یهایبررس براساس
 یمناسب برا یامحلهرا  انیاغچیحال شهرک  نیبا ا .هستند دارا شهرها ریسا یحت و زیتبر از یگرید محالت در شهیر

 .ندینمایمقلمداد  شیسکونت خو
 یمکان تعلق

به  شتری...( دارند بو یتجار ،یمسکون قطعه ،یمسکون واحد) ساختمان در تیمالک یدارا که یافراد انیم در تیمالک حس
 .دارد وجود تیمالک حس و تیمالک انیم میمستق رابطه و خوردیمچشم 

 تیمالک حس

 نیمشخص محصور گشته و ا یهامجموعهاست که توسط  ینحوبه انیاغچیمحدوده محله  آمده، عمل به یبررس با
و  محله، غرب در آبادشمس ناکارآمد بافت وجود.  است نموده یثرؤمکمک  انیاغچیو محله قلمر نییامر بر وضوح و تع

 وجود تینها و شرق در یشرق داربیش یاراض و جنوب در ییکسا بزرگراه محله، غرب جنوب در یگللیامجموعه 
کامال محسوس و  نیساکن یمحالت مشخص و برا ریقلمرو محله را با سا محله، شمال در مقدس دفاع پارک مجموعه

 .باشدیممشخص 

 یطلب قلمرو حس

 جهت یاجتماع یفضا نبود علت به انیاغچی محله در که دارد ازین آن خلق و حضور یفضا به ازین یجمع خاطرات
 ندارد وجود شهرک، یشمال پارک جز به مردم حضور

 خاطرات و یریپذ تعامل
 یجمع

از  تیاشراف عدم بر دیکأتو  یدر نظر گرفتن ضوابط احداث مسکونبا  انیاغچیاست که در محله  یموضوع تیمحرم
 .باشدیمبرخوردار  یمناسب تیوضع

 تیمحرم

 احترام و حرمت خوردمی چشم به شتریب احترام و حرمت محله، در ساکن یاجتماع بافت گرفتن نظر در با
 که رودیمانتظار  آن، یریگ شکل بودن دیجد به توجه با و ردیگیماست که در طول زمان شکل  یمحله موضوع تیهو

 .گردد مشخص زمان، شدن یسپر با
 محله تیهو

 یاجتماع بافت از آمده عمل به یهایبررسدارد و با  طیو سالمت مح یاجتماع تیبا امن میارتباط مستق یروان تیامن
 .است برخوردار محله یمناسب یانرو تیامن از ،یاجتماع ناهنجار مشکالت نبود علت به آن، یقشربند و محله در ساکن

 یروان تیامن
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 فرهنگی ارتباط انسان با طبیعت در محله یاغچیان از منظر ادراکی و بصری مؤلفهتحلیل  
انداز چشمگذارد. لذت بردن انسان از فضا و میبیشتری بر روی روان افراد  تأثیرگانه محیط طبیعی از طریق تحریک حواس پنج

ن دارد. ارتباط انسان با محیط خویش توسط پنج حواس شنوایی، بویایی، بینایی، چشایی و بساوایی بر قرار مثبتی بر روا تأثیر
دانند و پر رمز و رازی یک اند که مردم راز گونگی را یک کیفیت مجزای مناظر طبیعی مینمودهتأیید گردد. بسیاری از مطالعات می

ی و روانی را حهای روبرد. نظر به منظر طبیعی و سبزینگی محیط، برخی از بیمارییمهای طبیعی را باال چشم انداز جذابیت محیط
بصری طبیعی را عرضه نمایند که بتوانند برای ساکنان محله  -نماید. بنابراین محالت مسکونی باید محورهای ادراکیکنترل می

های مناسب طبیعی، حفظ درختان بومی، حفظ دهای براساس نتایج تکنیک دلفی تحقیق، بخش و شاد کننده عمل نمایند.آرامش
های مؤلفههایی است که در نهرهای آب، توجه به سیمای طبیعی محله، جلوگیری از انسداد بصری مناظر طبیعی از جمله گویه

 ارتباط انسان با جامعه از منظر ادراکی بصری حایز اهمیت هستند. 
 

  08 جدول
 عتیطب با انسان ارتباط یبصر و یادراک یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل

 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 محله در هیگو گاهیجا
 یادراک هیگو

 یبصر و

 مؤلفه
 با انسان ارتباط
 عتیطب

 

 منظر و مایس بیتخر
 از یبخش در یعیطب

 محله رامونیپ
 

 عتیطب مناسب هایدهیا
 یمحلمیبو درختان حفظ

 آب ینهرها و درختان میحر حفظ
 محله یعیطب یمایس به توجه

 یعیطب عوارض یبصر انسداد عدم

 

 فرهنگی ارتباط انسان با تاریخ در محله یاغچیان از منظر ادراکی و بصری مؤلفهتحلیل 
های توجه به شهرسازی و معماری گذشته و حفظ سبکگیرد، می لاز آنجایی که خاطرات در محالت و محل زندگی انسان شک

گردد. با وجود اینکه ترین توجهات به حفظ هویت تاریخی محسوب میهرسازی و معماری امروزی یکی از اساسیگذشته در ش
افتد، و آثار تاریخی در آن به احتمال فراوان جز عناصر طبیعی، وجود نخواهد در ادامه توسعه شهرها اتفاق می محالت جدید معموالً

ریزی و در ساختار های تاریخی و بناهای ارزشمند، جهت تداعی آن در محله برنامهارزشتوان به نوعی از داشت با این حال، می
های میدانی و اسنادی، و همچنین عوارض زمین قبل از توسعه برررسی فضایی محله ایجاد نمود. در شهرک شهید یاغچیان، با

عنوان و نام محله در ارزش نهادن به تاریخ به  توان ازمیای بوده است و گیری سکونتگاه، عوارض زمین بایر و تپهمحله و شکل
 ویژه مزین بودن محله به نام شهداء در این محله از آثار تاریخی شهیدان و از جمله شهیدیاغچیان بهره جست. 

 
 03 جدول

 خیتار با انسان ارتباط یبصر و یادراک یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 یبصر و یادراک هیگو محله هیگو گاهیجا
 مؤلفه

 با انسان ارتباط
 خیتار

 .دینگرد مشاهده قیتحق هایهیگو یدانیم هایبرداشت براساس
 بخش تیهو عناصر و یخیتار ینشانها
 یخیتار یو رنگها یجمع خاطرات توجه

 محل برجسته یتهایشخص یمعرف
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 غچیان از منظر زیست محیطیفرهنگی ارتباط انسان با خدا در محله یا مؤلفهتحلیل 

ای بدون در آن بخش از محالت مسکونی که طبیعت از جایگاه بهتری برخوردار است، روح انسان بیش از زمانی که در جامعه
است که خدا آن را پدید آورده و  مینماید. طبیعت بخشی از نظامیدارد، به سمت آسمان و معبود خویش حرکت میطبیعت قدم بر

های نزدیک زمینهبسیاری به طبیعت و تأکید شود حتی در برخی ادیان، طبیعت برابر با خدا گرفته شود. در دین اسالم یماین باعث 
های فرهنگی در ساختار فضایی و کالبدی محله به مؤلفهشدن انسان به اصل خویش عنوان گردیده است. در ارتباط انسان با خدا از 

از طبیعت انسان را به یاد خدا وادارد به همان اندازه، ارتباط انسان با خدا را تقویت خواهد  ویژه از منظر زیست محیطی، هر آنچه
)استفاده از عنصرهای طبیعی در ساختار فضایی محله )همچون گل و گیاه، درخت و از این قبیل  نمود. طبیعی بودن عناصر شهری

تواند و تلطیف کننده و همچنین استفاده از فضاهای باز متنوع میبخش عناصر طبیعی(، استفاده از عنصر آب به عنوان عنصری روح
 در ارتباط انسان با خالق خویش نقش اساسی از منظر زیست محیطی فراهم نماید. 
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 خدا با انسان ارتباط یطیمح ستیز یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 یطیمح ستیز هیگو محله هیگو گاهیجا
 مؤلفه

 با انسان ارتباط
 خدا

 یهمجوار در وهیم و مثمر درختان ژهیو به و درخت، عنصر یدانیم یهابرداشت براساس
 معابر شبکه یروها ادهیپ

 یشهر عناصر بودن یعیطب

 آب عنصر از استفاده محله هیحاش یپارکها از یکی در آب عنصر از استفاده
 متنوع باز یفضاها از استفاده محله هایپارک و سبز سطوح به مربوط یفضاها جزء باز یفضا نبود

 

 فرهنگی ارتباط انسان با جامعه در محله یاغچیان از منظر زیست محیطی مؤلفهتحلیل 
ساز سعادت و کمال انسان در دنیا و آخرت است، داشتن محیطی سالم و امن است، که زمینهبه طور قطع یکی از اموری که 

ف مهم بشر که حفظ جان است، جز با زیستن یر پناه آن، به تربیت جسم و جان خویش بپردازد و اصوالً یکی از وظاانسان بتواند د
براساس نتایج مدل تحقیق از طریق تکنیک دلفی، استفاده از عناصر طبیعی، ایجاد در محیط سالم و زیبا امکان پذیر نیست. 

هایی هستند که در ساختار فضایی اجتماع پذیر از جمله گویه هاید پارکفضاهای ورزشی طبیعت محور، فضاهای سبز جمعی، وجو
الزم است. براساس بررسی ضوابط و مقررات اسالمی محله و ضوابط و مقررات شهرسازی برای یک محله با رویکرد فرهنگی 

متن ضوابط پرداخت  تحقیق از منظر زیست محیطی در هایشهرسازی و معماری مالک عمل در شهرک شهید یاغچیان، گویه
نشده است. و با مطالعات میدانی در محله، عناصر طبیعی شامل درختان معابر و سطوح سبز در داخل محله و همجواری محله با 
مناظر طبیعی حاشیه شهر تبریز )ائل باغی و پارک شمیم پایداری( امکان حضور فراهم نمودن بستر فضاهای ورزشی طبیعت محور 

 . استست. فضاهای سبز جمعی نیز از طریق فضاهای پیرامون محله قابل بررسی را فراهم نموده ا
 

  10 جدول
 جامعه با انسان ارتباط یطیمح ستیز یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل

 محله ییساختار فضا هایمؤلفه

 یطیمح ستیز هیگو محله هیگو گاهیجا
 مؤلفه

 با انسان ارتباط
 جامعه

 یعیطب عناصر از استفاده دارد وجود سبز سطوح و معابر یکنار رفوژ در مثمر ریغ و مثمر درختان کاشت حد در
 به محله رامونیپ یعیطب یفضاها در یول ندارد وجود محله محدوده داخل در نکهیا وجود با

 دارد وجود یشهر اسیمق در یدسترس شعاع علت
 محور عتیطب یورزش یفضاها جادیا

 یجمع سبز یفضاها
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 و همکاران لیلوع.../ یسازرضوابط و مقررات شه یابیارز

 محیطیفرهنگی ارتباط انسان با طبیعت در محله یاغچیان از منظر زیست همؤلفتحلیل  
ز اهمیت ئمحیطی بسیار حاارتباط انسان با طبیعت از منظر زیست مؤلفهرعایت مسایل زیست محیطی از نظر حفظ طبیعت در 

در فضاهای خصوصی و ها، کاشت درخت های همچون رعایت حریم مسیلاست. براساس نتایج پرسشنامه تکنیک دلفی گویه
های هستند که در ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختار اله از جمله گویهبعمومی، بسترسازی نهرهای طبیعی و جمع آوری ز

های مختلفی های طبیعی وجود دارد که قابلیتفضایی محله مناسب است بیشتر مد نظر قرار گیرند. در محالت مسکونی پهنه
شود و در خوردنی کشت می هایتوان گیاهان دارویی کاشت، در برخی دیگر سبزیمیر برخی از آنها عنوان مثال دبهداراست، 

توانند بر جذابیت محله مسکونی توان گلکاری یا درختکاری نمود. حتی درختان تزئینی و درختان میوه نیز میقسمتی دیگر هم می
 احیا نماید.  را که درختکاری است، اسالمی باشند و فرهنگ مؤثر بسیار 

 
  11 جدول

 عتیطب با انسان ارتباط یطیمح ستیز یهاهیگو حضور تیوضع لیتحل
 محله ییفضا ساختار یهامؤلفه

 یطیمح ستیز هیگو محله هیگو گاهیجا

 مؤلفه
 انسان ارتباط

 عتیطب با

 شهرک به آن ورود از یریجلوگ و باالدست البیس انحراف با یدانیم یهابرداشت براساس
 یهاآب یخروج یدر داخل محدوده حذف شده و در انتها لیبخش عمده مس عمالً

 .است شده اجرا تیهدا مخصوص یکانال یسطح
 هالیمس میحر تیرعا

 سطح تیرعا عدم علت به که شد معلوم آمده، عمل به یهابرداشتو  یدانیمطالعات م در
 نمانده یباق آنها نمودن زسب و درخت کاشت یبرا دیمف باز یفضا ت،یمالک توسط بنا اشغال

 .است
 یعموم و یخصوص یفضا در درخت کاشت

 یعیطب ینهرها یساز بستر -
 زباله یاصول کیتفک و یآور جمع . شودیم تیرعا یتوسط شهردار یطیضرورت بهداشت مح کیعنوان  به

 

 یریگ جهینت 
به خود اختصاص داده و ضوابط کی و بصری رتبه اول را با در نظر گرفتن معیار ارتباط انسان با خدا، ضوابط مربوط به ادرا

اند. با بعدی را در اختیار گرفته هایگیرد، همچنین ضوابط فعالیتی و ضوابط کالبدی نیز رتبهمحیطی رتبه دوم را در اختیار میزیست
اول و دوم را شامل شده و در ادامه  یهامعیار ارتباط انسان با جامعه، ضوابط مربوط به فعالیتی و ضوابط کالبدی رتبه لحاظ کردن

گیرد. با مالحظه معیار ارتباط انسان با طبیعت، ضوابط ضوابط ادراکی رتبه سوم و ضوابط زیست محیطی در جایگاه چهارم قرار می
ضوابط گیرند، همین طور ضوابط فعالیتی و میمربوط به زیست محیطی در پله اول و ضوابط ادراکی و بصری در منزل دوم قرار 

گوید که ضوابط ادراکی و بصری گزینند. در آخر معیار ارتباط انسان با تاریخ نیز به ما میهای بعدی سکنی میجایگاهادراکی نیز در 
محیطی نیز در در نخستین جایگاه قرار داشته و پس از آن ضوابط فعالیتی مکان خواهد گزید، همچنین ضوابط کالبدی و زیست

توان اینگونه عنوان نمود که اولین رتبه که به ضوابط ادراکی و بصری اختصاص تصور هستند. در مجموع می های بعدی قابلمکان
دارد با در نظر گرفتن چهار رابطه انسان به خدا، جامعه، طبیعت و تاریخ، در دو مورد اول و دو مورد دیگر دوم و سوم شده است. به 

ا داراست یک مورد اول، یک مورد دوم و در دو مورد دیگر سوم شده است. در مورد همین منوال ضوابط فعالیتی که دومین رتبه ر
کنیم که در یک مورد اول، در یک میضوابط زیست محیطی که سومین جایگاه را در مجموع به خود اختصاص داده است، مشاهده 

شود، یک رتبه تبع به ضوابط کالبدی مربوط می مورد دوم و دو مورد دیگر نیز چهارم شده است. در آخرین رده از ضوابط نیز که به
شود که ضوابط و مقررات ادراکی و ها به ما یادآور میاین تحلیل شود.دوم، یک رتبه سوم و دو رتبه چهارم شامل حال آن می

انده است، کما مغفول م بصری با اینکه از نظر متخصصان رشته شهرسازی و معماری بسیار مهم است، اما در محله یاغچیان کامالً
آید، هیچ توجه بندی یاغچیان برمیبندی، پراکنش فضایی، نظام اجتماعی و نظام محلههای سازمان فضایی، دانهاینکه از تحلیل

ای به ضوابط ادراکی و بصری مبذول نشده است، اما در عوض ضوابط کالبدی و زیست محیطی به اندازه غیرقابل تصوری ویژه
های بیش از حد نیز ته است، تا حدی که پرداختن به این ضوابط از حوصله بحث خارج است. گرچه این پرداختنمورد تاکید قرار گرف
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نتوانسته است از اغتشاشات ادراکی و بصری محله بکاهد، اما به وفور دست تخطی گران و بسازبفروشان را در دور زدن قوانین و 

های موجود در ضوابط تراکم، سرانه، کاربری و غیره، دست به کارهایی بزنند ز تبصرهمقررات باز گذاشته است تا بتوانند با استفاده ا
های کالبدی و زیست محیطی آن نیز بسیار کاسته کیفیتکه منجر به نه تنها اغتشاشات ادراکی و بصری در محله شده، بلکه از 

ر متخصصان داراست، اما در محله به این مورد نیز توجه توان گفت که دومین جایگاه را از نظمیاست. در مورد ضوابط فعالیتی نیز 
های راستهتوان دست یافت که بیشتر میای که با جویاشدن تصویرذهنی ساکنان و عابرین به این نکته گونهچندانی نشده است، به 

های ذهنی خود بدان اشاره نموده نقشهاند در نتوانستهای که گونهفعالیتی در محله یاغچیان از نظر ایشان مخدوش و مبهم است، به 
ز و برای آنها عنوان مناسبی برگزینند. ضوابط فعالیتی تنها مورد استفاده اداره مالیات قرار گرفته تا بتواند در وضع مالیات بر درآمد ا

نابراین الزم است آن استفاده سوء نماید و شاهد آن هستیم که هیچ کمکی به ساختار کالبدی و سازمان فضایی محله نکرده است. ب
 در ضوابط و مقررات مربوط به آن تجدید نظر جدی شود.

در نهایت الزم به توضیح است که ضوابط و مقررات مالک عمل در محله یاغچیان بیشتر به بعد کالبدی توجه داشته است. این 
های مدل نظری تحقیق را نیز یهگوست ضوابط و مقررات شهرسازی استخراج شده از طریق تکنیک دلفی اهمیت سایر ا در حالی

های مدل نظری تحقیق در ضوابط و مقررات مالک عمل در محله چندان مورد توجه نبوده است و گویهنشان داده است که 
بسیار ضعیف  هادر محله مشخص گردید که در عمل نیز حضور گویه هاهای میدانی و سنجش میزان حضور گویهبرداشتبراساس 

های مدل نظری تحقیق گویهابراین ضرورت دارد در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری سعی شود از . بناستو کمرنگ 
 .در راستای رسیدن به ساختار فضایی مطلوب محله استفاده شود
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 (. مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران. 0830و امیر شکیبامنش. ). ترجمه مرتضی میرغالمییشهر مقررات(. 0318تالن، امیلی. )

 .دانش کتابخانه گنج تهران: دوم(. )جلدیی قضااسالمی  علوم لمعارفهادائر (.0801جعفر. ) محمد لنگرودی، جعفری
 .88-31، (1)8، شهر تیهو هینشر(. تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر. 0888رشته. )حبیب، ف

، 10، اسالمی یرانیا شهر مطالعات(. رویکردی تحلیلی به تأثیرکالبد شهر بر فرهنگ با تاکید بر بافت شهری. 0831حبیب، فرح و خستو، مریم. )
11-80. 

 18-18، 0، اسالمی یمعمار هایپژوهش .عدالتاسالمی  مفهوم کالبدی- ییفضا ترجمان در پویشی (.0831رضا. ) خیرالدین،
 نقشهای تاریخی شهر ایرانی اسالمی . کارکردی شکل دهنده به هویت بافت –(. عناصر کالبدی 0831دانشپور، عبدالهادی و شیری، الهام. )

 .09-11،  (0)1، جهان
انجمن  یپژوهش –علمی هینشربه سوی شکل شناسی شهری. ش ساختار شهر، گامی(. خوان0830دانشپور، عبدالهادی و روستا، مریم. )

 .11-11، 1، رانیا یو شهرساز یمعمارعلمی
-81،  18 ،راهبرد و توسعه. رانیا یشهر یزیدر نظام برنامه ر ییعدالت فضا گاهیجا. (0831). فرامرز ،یرستم و ، بهرامزادهیعل ؛هاشم،پورداداش

91. 
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ی. مقاله منتشر شده شهر داریدر تحقق توسعه پا ینقش ضوابط و مقررات شهرساز. (0838 بهشتاردی). بهمن الن،یم یکیقل و فرزانه ،یشیدرو 
 .زیتبر ی.شهر نینو یعمران و توسعه ،یمعمار یمل شیهمادر 

اسالمی . مقاله منتشر شده در  (. احکام ساختمان و شهرسازی بر اساس اصول و راهبردهای0831رجبی، آزیتا و تقوایی، زینب. )اردیبهشت 
 اولین کنفرانس ملی معماری اسالمی ، میراث شهری و توسعه پایدار. تهران.

 .قم مدرسین جامعه ناشر قم: .(جدید )طبع عباسى جامع (.0880. )محمد بهائی، شیخ
 .اصفهان تاریخی یهسته فضایی ساختار بر شهری توسعه ی هایطرح بررسی (.0830مختارزاده، صفورا. ) قلعه نوعی، محمود و سارا؛ صادقی،

 .8-01، 1، یشهر مطالعات
 .سروش انتشارات (. تهران:0883ملکشاهی. ) حسن . ترجمهنهیالمد استیس (.1416ابونصر. ) فارابی،

 .رضویاسالمی  علوم دانشگاه انتشارات مشهد: .(نو یری)تحر ینید مطالعات یشناس روش (.0881احد. ) فرامرزقراملکی،
های پژوهش(. مطالعه تطبیقی رابطه انسان و محیط زیست در تفکر توسعه پایدار و تفکر اسالمی . 0831لندریان، ایمان و تقوایی، علی اکبر. )ق

 .01-98، 01، معماری اسالمی
 .انتشارسهامی شرکت تهران: .حقوق یمقدمه (.0890ناصر. ) کاتوزیان،

 .انتشارسهامی شرکت تهران: .یعموم یهیرنظ حقوق، اتیکل (.0881ناصر. ) ان،یکاتوز
 - یراهبرد هایطرح به توجه ضرورت و یشهر جامع هایطرح نقد (.0883ان، محمدتقی. )اردیبهشت یرضوو اعظم  ی،محمد محمد؛ ،یکرم

 د.مشه یفردوس دانشگاه مشهد: .یشهر تیریمد و یزیبرنامه ر کنفرانس نیدوم مقاله منتشرشده در .رانیا در یساختار
، نقش جهان .و اسالمی  یرانیا یشهرساز یالگو یهای اجتماعمؤلفه. (0838). دادخواه، محسن ی ومهد ،یحق ؛نیآباد، حس لیخل یکالنتر
1(0) ،10-09. 

 .اسالمی. قم: مکتب االعالم الهیالسلطان احکام(. 0110ماوردی، ابوالحسن. )
مساجد  مدیریت و تجهیز نوسازی، احداث، از حمایت طرح تفصیلی بررسی گزارش (.0838اسالمی . ) شورای مجلساسالمی  تحقیقات مرکز

 .هانمازخانه امور پیگیری و کشور
 .صدرا تهران: .اسالمی  اقتصاد یمبان یاجمال یبررس (.0880مرتضی. ) مطهری،
 .صدرا تهران: .اسالم در زن حقوق نظام (.0880مرتضی. ) مطهری،
 .شورا دبیرخانه تهران: ی.شهرساز یعال یشورا یمعمار و یشهرساز مقررات (.0831شهرسازی. ) و راه وزارت شهرسازی، و مسکن معاونت
-81، (10)01، نظر باغ مجله .اسالم تا دوره قاجار لیاز اوا زیشهر تبر ییتحوالت سازمان فضا .(0830) .محمدزاده، شبنمو  ریدامیس ،یمنصور

10. 
 یخیتار -یهای فرهنگارزش یایاح قیاز طر یکالبد و منظر شهر یارتقا یچگونگ. (0831). دریجهان بخش، ح و نیتاج الد دیس ،یمنصور

 .83-011، (8)0 ،ییفضا-یکالبد یزیبرنامه ر .شهر
 . 011، کتاب ماه هنر .شهر در تمدن اسالمی  ییو سازمان فضا یدیتفکر توح. (0883). زاده، محمد ینق

 .1، رانیا یمعمار مطالعاتب ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط. (. حس حضور، مطلو0830نقی زاده، محمد. )
 عروج. نشر و چاپ تهران: )س(. ینیخم امام آثار در یفقه قواعد (.0881حمیدرضا. ) نوحی،

ورای ش مجلس زیربنایی معاونت تراکم فروشی، و ساختمانی تراکم تعیین (.0838فارسیان، محمدرضا. ) و مجید سید طغرالجردی،هاشمی
 https://rc.majlis.ir/fa/report/download/921497بازیابی شده از  .اسالمی 

 و مقررات ضوابط بررسی موردی: نمونه معاصر، شهرسازی و معماری مقررات و ضوابط شناسی آسیب (.0831مجید. ) سید طغرالجردی،هاشمی
 .11-10 ،رمانک شهرسازی و راه کل اداره .کرمان هایخانه منظر و حریم با مرتبط
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