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 ــــده:چکی

 
اساس، شهر  . بر اینبوده، پدیده شهر است هاي حاکمي ایدئولوژي نظامدهندهاز دیرباز انعکاس که از فضاهاي جغرافیایی یکی
هاي ارزش ساختن منظور متجلّی باشد. به جوانب اسالم در تمامی مبین دین هاي متعالیاندیشهبازتاب  بایستمی اسالمی ایرانی

 آن را نمایش اسالمی ایرانی هویّت اسالمی توانند و باید با تظاهر در مجتمعیمی که هاییارزش در کالبد شهر، شناسایی اسالمی
و  اسالمی هاي شهرسازي ایرانیها، اصول و شاخصارزش ، شناساییپژوهش رد. هدف ایننمایند؛ ضرورت تام دا داده و تضمین

 اسنادي از تکنیک عالوه بر مطالعه پژوهش رو براي انجام این ؛ از اینآنها است بخش راهکارهاي تحقق و تشریح مفهومی تدقیق
، گراییمسجدمحوري، درون . چهار اصلشده است و زیرمعیارها بهره گرفته ها، معیارهامؤلفه پاالیش جهت در دو مرحله دلفی
در میان صاحب در مطالعات اولیه اسالمی-اصول شهرسازي ایرانی ترینو اساسی ترینعنوان مهم به گراییمحوري و طبیعتمحله

طبیعت ، اصلگویه ١٥معیار و  ٧بعد،  ٢مسجدمحوري در  اصلهاي نظري آنها، ریشه دیده شد و با تدقیق نظران داراي اولویت
 ارائه گویه ٢٠معیار و  ٧بعد،  ٣محوري در محله و اصل گویه ٨معیار و  ٢در  گراییدرون ، اصلگویه ١٢معیار و  ٨بعد،  ٢در  گرایی

 مورد مطالعه هاي مشترك در شهرهاي اسالمیشاخص برا در قال اسالمی -در چارچوب کاري خود شهر ایرانی مطالعه گردید. این
تواند مبنا قرار گیرد. از دهند؛ میمی آن را مسلمانان تشکیل اکثریّت که ي شهرهاییدر همه هاي اساسی. شاخصقرار داده است

 .نشده است آن پرداخته هیمو مفا و تعاریف و اسالمی شهر ایرانی تفکیک به مطالعه رو، در چارچوب ایناین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اسالمی ، شهرسازي ایرانیگراییمحوري، طبیعت، محلهگراییواژه هاي کلیدي: مسجدمحوري، درون

 
 

 

هاي شهرسازي شاخصهشهر جدید هشتگرد بر مبناي  ارزیابی«عنوان  تحت قاسمی کیمیاارشد  کارشناسی نامهمستخرج از پایان مقاله این -
  باشد.مدرس می در دانشگاه تربیت مشکینی دکتر ابوالفضل راهنمایی تحت »اسالمی ایرانی
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 مقدمه

انسان  در رفتار و هویت انسان تأثیر بسزایی زندگی محیط
زاده دارد )امین هاي مستتر در خویشارزش سمت به

براي  محیطیتوان میان شهر را می (. در این٣١، ١٣٨١
و  بینیاز اعتقادات، جهان هاي منبعث، ارزشهویت تجلی

)سیفیان  و پدید آورندگان خود دانست ساکنین فرهنگ
١٣٧٨،٥٨.)  

 هاي شهري و روستاییسکونتگاه مرفولوژیک در ساخت
و ایدئولوژي  ، فرهنگدین ، عاملکشورهاي مختلف

 گیرند. بر اینعهده می هرا ب مهمی نقش هاي حاکمنظام
هاي متفاوت ادیان و ایدئولوژي که مبنا، در کشورهایی

را  مختلفی هاي مرفولوژیکیتوان ساختدارند؛ می
کشورهاي  فضاهاي جغرافیایی مشاهده کرد؛ چنانکه

با همدیگر متفاوت می و اسالمی ، سوسیالیستیغربی
  نمایند.

 بایستی فضاهاي جغرافیایی ت، ساخدر کشورهاي اسالمی
متخذ از  صورت قوانین به تأثیر ایدئولوژي اسالمی تحت

 ، اجتهاد و اجماع صورت گیرد. شهري که، فقهقرآن، سنت
از  باشد و الگوي کاملی فرد داشته هاي منحصر بهویژگی
(. ١٣٨٤،٩١ بدارد )رحیمی را براي جهانیان عرضه توسعه

بشري،  هاي کهناز تمدن عنوان یکی به کشور ایران
؛ است داشته در بلوغ شهرسازي اسالمی بسیار فعالی نقش

، شهرهاي زیادي با سرزمین در این اي کهگونه به
شهرها  این تریناند. از مهمرشد یافته اي اسالمیچهره

، ١٣٥٤(، ري )کریمیان ١٣٥٣مشهد )اشرف  توان بهمی
(، کرمان )منصوري ١٣٨٢)مرصوص  (، قم١٣٦٦ و ١٣٥٦
و  باباخانی( و اصفهان )قلعه١٣٨٩ (، یزد )شماعی١٣٨٦

  ( اشاره نمود.١٣٩٠همکاران 
اصول زیادي مطرح  و اسالمی در شهرسازي ایرانی

ها با مرور و آن تریناساسی پژوهش در این هستند که
پردازان در نظریهنظران و و دیدگاه صاحب کتب بررسی

، مسجدمحوري )ارتباطِ انسان با خدا(، چهار اصل قالب
محوري )ارتباط )ارتباط انسان با خود(، محلّه گراییدرون

)ارتباط انسان با جهان  گرایی( و طبیعتانسان با جامعه
و براي هر کدام  قرار دادیم و بررسی ( مورد تحلیلهستی

تا بر  ّمدنظر قرار دادیم ابعاد و معیارهاییاز اصول نیز 
 ها بتوان شهرهااساس آن

 
 نمود. طراحی و اسالمی الگوي ایرانی را طبق

 روش تحقیق
 

از مهم برخی معرفی تا به در تالش است پژوهش این
 هاي شهرسازي ایرانیشاخص ترینو اساسی ترین

در ابتدا با استفاده از  منظور، بپردازد؛ بدین اسالمی
 از جمله هاي افراد مختلفیاي، دیدگاهمطالعات کتابخانه

دانان، شهرسازان و معماران در شناسان، جغرافیاسالم
با  ؛ سپسقرار گرفت جهان و ایران مورد مطالعه سطح

مؤلفه پاالیش جهت در دو مرحله دلفی استفاده از تکنیک
هاي از شاخص معیارهاي هر یکها، معیارها و زیر

ده نفر از کارشناسان  توسط اسالمی شهرسازي ایرانی
 . شاخصشده است حوزه بهره گرفته در این متخصص

 ، شاخصگویه ١٥معیار و  ٧بعد،  ٢مسجدمحوري در 
 ، شاخصگویه ١٢معیار و  ٨بعد،  ٢در  گراییطبیعت
محوري محله و شاخص گویه ٨معیار و  ٢در  گراییدرون

 گردید. اعضاي پانل ارائه گویه ٢٠معیار و  ٧بعد،  ٣در 
گیري و با روش نمونه گیري غیراحتمالیبا نمونه دلفی

 بندي و تدقیقتقسیم به هدفمند برگزیده شدند؛ سپس
 در چهار اصل اسالمی هاي شهرسازي ایرانیشاخص

-محوري و طبیعت، محلهگراییمسجدمحوري، دورن
 شد.  پرداخته گرایی

 شناختیهاي انسانو ارزش مروري بر مفاهیم
  عنوان محتواي شهر اسالمی به اسالمی پایه

را  اسالمی بینیهاي جهانشالوده اندیشمندان مهمترین
 تصریحی د. اگر چهداننتوحید، نبوّت و معاد می اصل سه

باشد؛ در آیات و  امور از اصول دین تنها این بر اینکه
 آیات قرآن به شود؛ ّاما با بررسیروایات مشاهده نمی

موضوعات در بیشتر  ترینمهم شود کهدیده می روشنی
. است اصل سه ( همینهاي مکّیها )خصوصاً سورهسوره

امر آغاز، انجام  با سه اصل سه میان این هم تناظر کاملی
ي پیمودن از آغاز تا انجام وجود دارد و همیشه و چگونگی

 هاي بنیادي آدمیدر شمار پرسش مسئله سه ، اینتاریخ
شهید  و عالمه جوادي آملیهللا اتعبیر آیت اند. بهبوده

محورهاي اعتقادي بشر  و مهمترین ترینمطهري محوري
شود و می توحید، نبوت و معاد خالصه اصل سه درهمین
 توان در دل آنها تعریفرا می دیگر عدل و امامت دو اصل

 (. روشن١٣٧٠؛ مطهري ١٥١، ١٣٨٠ آملینمود )جوادي
از میان این که است
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 تر از بقیهتوحید، زیربنا بوده و مهم ، اصلاصل سه
و  انسان است اصل سه این مخاطب باشد. در حقیقتمی

خود را از خداوند شروع  آن خداوند. انسان حرکت عامل
سوي  کند تا سرانجام باز بهانبیاء سیر می کرده و با کمک

ارتباط خدا  هاي مختلففوق جنبه اصل او بازگردد. هر سه
ارتباط  بیان این کنند. در حقیقتمی با انسان را تشریح

. ّاما در دل است هاي دینیي هویّتهمه رکن ترینمهم
نیز  هاي دیگر هستی، ارتباط انسان با عرصهاصل این

بشر در درون  همیشه که ؛ ارتباطاتیگنجانده شده است
 .کرده است ها زندگیو با آن ها قرار داشتهآن

 
مورد تأکید  همیشه که موضوع اصلی اقبال الهوري سه

کرده  معرفی و تاریخ قرآن براي تفکّر بوده را انسان، طبیعت
 سه این ي عمیقمطالعه قرآن ما را به گوید که. او میاست

ها را با مبدأ ها ارتباط آنتا با تفکّر در آن دعوت کرده عرصه
(. مطهري نیز ١٤٨، ١٣٤٩)اقبال الهوري  درك کنیم هستی

دیگر نیز  کند. او در جاییي اقبال را بازگو و تأکید میگفته
خدا، انسان،  براي شناختن و همیشگی موضوعات اصلی

 که است . طبیعیکرده است معرفی جهان، زمان و جامعه
 تبدیل و تاریخ طبیعت آن به جهان و زمان از دید انسانی

دیگري از ظهور استعدادها و  نیز شکل شود و جامعهمی
 (.٧٠-٢٣٣، ١٣٧٨)مطهري  هاي انسان استگرایش

 
توان تأکیدات را می جعفري نیز همین مهاهاي علّدر گفته

ارتباطات او  ترینانسان، مهم. او با محور قرار دادن یافت
در چهار مورد زیر بر می هاي دیگر هستیرا با عرصه

 شمرد:
 ارتباط انسان با خدا           -
 ارتباط انسان با خود           -
  هستیارتباط انسان با جهان           -
جعفري  ارتباط انسان با همنوعان خود )عالمه           -

١٢، ١٣٧٨.) 

 
الّ انسان از سوي آیت ارتباطات چهارگانه همین

(. ٧، ١٣٨٠ )جوادي آملی نیز تأکید شده است آملیجوادي
دو  بندي ایندر دسته ي تاریخرسد مسئلهنظر می به

، . تاریخاست اندیشمند در درون دو مورد آخر قرار گرفته
 .استو همنوعان انسان  هستیمشترك جهان ساخته

 
تالش دارد بر اساس نظر متفکران اسالمی ر کهکاهنقر

 
 
 

 را شکل و محتواي معماري و شهرسازي اسالمی مبانی
 که نموده است مورد خالصه را در پنج مفاهیم دهد؛ این

 ، جامعه، تاریخ: خدا، انسان، طبیعتاست توجه قابل
ي او مجموعه گانه(. تعبیرات پنج١٣٨٧کار )نقره
بزرگان  از طرف همه که است هاییارزش کننده همهجمع

جعفري،  ، عالمهجوادي آملیهللا اآیت شناسان مثلو اسالم
  .اقبال الهوري مطرح شده است مطهري و عالمه عالمه

پردازان نظریه اصول مطرح شده توسط ترینمهم رسیبر
 اسالمی پایه ها با مفاهیمو تناظر آن از شهر اسالمی

، ي جغرافیاییحوزهاندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان در 
 ي شناساییدر زمینه شهرسازي و معماري مطالعاتی

اصول،  براي تنظیم اند کهانجام داده اصول شهر اسالمی
 دیگر از هویت از آنها، از آیات و روایات و برخی برخی

اند. ، استفاده نمودهمعماري و شهرسازي مسلمین تاریخی
 هشام مرتضی توان بهیاندیشمندان م ي ایناز جمله

از اصول  ، برخیبر قرآن و سنت اشاره نمود ایشان با تکیه
اند؛ تصویري -را مورد تأکید قرار داده شهر اسالمی مهم
کند؛ اسالم را وي ظهور می از اسالم در مطالعه که

هاي آلها و ایدههمراه آرمان به اي براي زندگیشیوه
بمات دیگر  الدین (. نجم١٣٨٧ رتضیداند )ممی اجتماعی

 را از لحاظ تفکر ایمانی شهر اسالمی که اندیشمندي است
 ذکر برخی نماید و بهمی و توصیف و توحیدي آن بررسی

(. ١٣٦٩پردازد )بمات -می شهر اسالمی از اصول مهم
 ي کتاب شهرهاي عربینویسنده حکیم سلیم بسیم

از اصول معماري و  برخی ده استتالش نمو اسالمی
 نظر اسالم را استخراج نماید )حکیم شهرسازي از نقطه

شهر  پیدایش نیز در کتاب کوفه (. هشام جعیط١٣٨١
طرح  ساختن و روشن در شناساندن الگو و ریشه اسالمی

(. ١٣٦٥ )جعیط تالش نموده است شهر اسالمی اولیه
(، آیرا ام ١٣٦٩ولو ) ناردو بنه (، لئو١٣٦٦آموس راپاپورت )

(، ١٣٤٨(، دتمان )١٣٧٣(، اکارت اهلرز )١٣٦٧الپیدوس )
 ( و... از دیگر اندیشمندانی ١٣٧٠(، اهلرس )١٣٧٩ویرث )

اند در مطالعات خود تالش نموده هر یک هستند که
را با استفاده از اصول معماري و  فضاي شهر اسالمی

الگوي  تهیه یند و یا بهنما توصیف شهرسازي اسالمی
مبادرت ورزند؛ همچون دتمان، ویرث،  شهر اسالمی

 -اهلرس جغرافی
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از شهر  الگوي توصیفیانتشار  اقدام به که دانان آلمانی
 اند.کرده اسالمی خاورمیانه

 
تعدادي از پژوهشگران اشاره  توان بهدر ایران نیز، می

باشند؛ می شهر اسالمی و توصیف در ارائه سعی نمود که
نصر اشاره نمود. وي  حسین توان بهها میآن از جمله

 دوران اسالمیاصول در معماري و شهرسازي  ترینمهم
 سیر کثرت به محوري، اصل-عدالت اصل سه را در قالب

ذکر  داند. ایشان به-می باطن از ظاهر به وحدت و اصل
 بایستمی در فضاي شهري مسلمین پردازد کهمی اصولی

زاده معتقد (. محمد نقی١٣٧٤قرار گیرد )نصر  مورد توجه
را باید از متون  ر اسالمیشه تعریف ترینمناسب است

استنتاج کرد. وي  ویژه قرآن کریم و به اسالمی اصیل
را از ضروریات  ها و صفات شهر اسالمیویژگی شناسایی

 رکن اعتقاد وي در هر شهر سه . بهاست دانسته اولیه
وجود دارد: انسان،

 

 

؛ است انسان فرد مؤمن این ارتباطات و کالبد که
 و کالبد شهر، بر اساس مبانی است باطات، اسالمیارت

(. وي ١٣٨٧؛ ١٣٨٦؛ ١٣٧٧زاده گیرد )نقیمی اسالم شکل
از اصول معماري و  برخی و اهمیت توصیف به همچنین

 زندگی در ایجاد محیط طبیعت شهرسازي همچون نقش
(. از دیگر ١٣٨٣؛ ١٣٧٩)همان  است مسلمانان پرداخته

 (، شکوئی١٣٨٧کار )نقره توان بهمی ران ایرانیپژوهشگ
در  هر یک ( و... اشاره نمود که١٣٦٧) (، رضوانی١٣٦٩)

 باشند.می شهر اسالمی در توصیف مطالعات خود سعی
 

بیشتر  حساسیت به مطالعات، با توجه بررسی با
دانان، شهرسازان و معماران بر شناسان، جغرافیاسالم

محوري و ، محلهگراییمسجدمحوري، درون صلچهار ا
عنوان  مطرح شده را به توان چهار اصل، میگراییطبیعت

 عنوان نمود. اسالمی اصول شهرسازي ایرانی ترینمهم

 

 )مأخذ: نگارندگان( اسالمی پایه مفاهیمو تناظر آنها با  پردازان از شهر اسالمینظریه . اصول مطرح شده توسط١ول جد

 

 زیر بناي مفهومی م کلیمفهو کنندهدازان مطرحپرنظریه اصول شهر

  در اسالم   اسالمی

 انسان با خدا رابطه مسجد تشخص ولو؛ بنه١٣٤٨؛ دتمان ١٣٧٣؛ اهلرز ١٣٨٤؛ کونئو ١٣٩٠ابار گر ريمسجدمحو

  و خود و جامعه و شهر در محله ؛ مارشه١٣٦٦؛ راپاپورت ١٣٤٨؛ ١٣٤٦؛ الپیدوس ١٣٦٩ 

     ؛١٣٨٧زاده ؛ نقی١٣٨٧؛ مرتضی١٣٧٠؛ الصیاد ١٣٣٦؛ ١٣٠٠ 

     ؛ و...١٣٧٤؛ نصر ١٣٦٥ ؛مؤمنی١٣٦٤ ؛ فالمکی١٣٨٧ر کاهنقر 

 انسان با خود رابطه تظاهرم عد ؛١٣٧٠؛ الصیاد ١٣٦٥ ؛ جعیط١٣٦٩ولو ؛ بنه١٣٩٠ابار گر اییگردرون

  و طبیعت هاخانه ونیبیر ؛١٣٨٧زاده ؛ نقی١٣٨٧کار ؛ نقره١٣٨٧ مرتضی 

    اصل و رعایت ؛١٣٧٥؛ نصر ١٣٧٤؛ پیرنیا ١٣٧٤؛ افشارنادري ١٣٦٥اد پاکز 

    اتبمرسلسله ؛ و...١٣٦٥ مؤمنی 

    در و محرمیت  

    ي شهريفضا  

 با انسان رابطه گرم روابط ؛١٣٧٣؛ ریمون ١٣٤٨؛ دتمان ١٣٧٣؛ اهلرز ١٣٩٠ابار گر ريمحومحله

 و طبیعت جامعه همسایگی ؛١٣٦٦؛ راپاپورت ١٣٤٦؛١٣٤٨؛ الپیدوس ١٣٦٩ولو بنه 

     کار؛ نقره١٣٨٧ ؛ مرتضی١٣٦٥ ؛ جعیط١٣٣٦؛ ١٣٠٠ رشهما 

     ؛ توسلی١٣٦٥ ؛فالمکی١٣٦٥؛ پاکزاد ١٣٨٧زاده ؛ نقی١٣٨٧ 

     ؛ و...١٣٦٥ ؛ مؤمنی١٣٧٤؛ نصر ١٣٦٦ 

 با انسان رابطه وجود گرم طبیعت ؛١٣٨٧زاده ؛ نقی١٣٨٧کار ؛ نقره١٣٨٧ ؛ مرتضی١٣٦٥ جعیط اییگرطبیعت

 و خدا و خود طبیعت مردم در زندگی و ١٣٦٧ ؛ رضوانی١٣٦٩ ؛ شکوئی١٣٦٥ ؛ مؤمنی١٣٧٧...نصر  
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چهار  بین توجهی توان تناظر قابلجدول فوق می مطابق
 شناسیانسان پایه با روابط برتر شهر اسالمی شاخص
مظهر زیربناي نظري  ترینمهم . اگر چهیافت اسالمی

ارتباط انسان با خدا در مسجدمحوري، ارتباط انسان با 
در  ، ارتباط انسان با جهان هستیگراییخود در درون

و ارتباط انسان با همنوعان خود در محله گراییطبیعت
-جدول فوق می ؛ اما مطابقاست بررسی محوري قابل

هاي گوناگون ارزش به از پاسخ ترکیبی اصل توان در هر
از  بود آنچه توان مطمئنمی ترتیب این را مشاهده کرد به

جعفري و  چون عالمه سوي اندیشمندان و متفکرانی
تواند محتواي الزم مطرح شده بود می آملیجوادي

 چنین باشد و از طریق معماري و شهرسازي اسالمی
  آنها رخ خواهد داد. براي تحقق سازي خوبی، زمینهاصولی

هر کدام از اصول، ابعاد و معیارهاي  تفصیل به در ادامه

 گیرد.قرار می ها مورد بررسیآن

  مسجدمحوري )ارتباط انسان با خدا( اصل
ایمان باید بر  و این خداوند، توحید است یگانگی ایمان به

از  رو در اسالم، نماز یکی ایندل و زبان جاري گردد. از 
خداوند محسوب  نوع بندگی و واالترین ارکان دین

 است مکان خاصی . براي اداي نماز، نیاز بهگردیده است
 نماز، به این که باشد و زمانی الزم را داشته شرایط که

گردد. از برگزار گردد؛ ارزش و مقام آن واالتر می جماعت
نماي ماندگار خود را، مکان  یامبر گرام، نخستینرو، پ این

عنصر  امروز این نماید و تا بهمی عبادت خدا معرفی
 مکان ارتباط با خداي متعالی مسجد، که ماندگار، یعنی

 هاي انسانیسکونتگاه و ساخت اسالمی در فرهنگ است
 . و در بسیاري از، ماندگار مانده استبعنوان بناي اصلی
، ـ اجتماعی مذهبی عالوه بر نقش شهرهاي اسالمی

  کند.ي شهري را نیز بازي مینشانه نقش
. باقیات صالحات است روشن مسجد از مصادیق تأسیس

از کارها و نیکی آنچه«باره فرمود:  پیامبر)ص( در این
 که است رسد؛ دانشیاو می به از مرگش پس هاي مؤمن

 قرآنی و نیز مصحف تشر کرده و فرزند صالحآن را من
 که یا مسجدي است از خود بر جاي گذاشته که است

 از پس که چیز است هفت«و باز فرمود:  ». است ساخته
مرگ، ثوابش

 
 
 

 »مسجدسازي است از جمله شود کهمی اي بنده نوشتهبر
  (.١٣٩١ )جوادي آملی

 شهرهاي اسالمی ارکان اصلی از مسجد را یکی مرتضی
 رکن از پنج یکی برگزاري نماز که و آن را، محل دانسته

داند و ؛ میخداوند است نوع بندگی اسالم و واالترین دین
عنوان  صریحاً از مسجد به قرآن کریم«نویسد: می چنین

 انسان مسلمان در آن عبادت نموده و به که مکانی
دارد؛ خداوند را اظهار می یگانگی ي نماز، ایمان بهوسیله

می سوره جن ١٨ي برد. خداوند متعال در آیهنام می
ذات یکتاي(  و مساجد مخصوص )پرسش«فرماید: 
  ».کنید  نباید احدي غیر از او را پرسش ؛ پسخداست

شهرهاي از عناصر و اجزاء  زاده نیز مساجد را یکینقی
مساجد «نویسد: می گونهو این مسلمانان و ایرانیان دانسته

، تعدّد و جایگاه واالیشان در ، اهمیّتجامعیّت دلیل به
ي دهندههویت عوامل ترینشهرهاي مسلمانان، از اصلی

از شهر  مسلمانان اعم هاي زیستیي مجتمعکالبدي همه
و  تنها در شکل ، نهبخشیهویّت اند؛ اینو روستا بوده

چون  و سایر تمهیداتی از نظر صوتی حتّی سیما که
و مکان استقرار نیز اعمال  چندعملکردي بودن و مرکزیت

تنها در مورد شهرهاي  ، نهبخشیهویّت شد. اینمی
در مورد اجتماع مسلمانان و حضور تعدادي  مسلمانان که

معروف  ي غیر اسالمیشهر به مسلمان در شهري که
آن غیر مسلمان هستند نیز  ساکنین بوده و اکثریّت

 حضور گواهی این به »مسجد«ي مصداق دارد و مشاهده
عناصر شهرهاي  ترینو شاخص دهد. مساجد ّاولینمی

-می خود جلب را به واردیننظر تازه مسلمانان بودند که
 (.١٦١، ١٣٨٧زاده کردند )نقی
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 نگارندگان()مأخذ:  اسالمی مسجدمحوري در شهر ایرانی اصل هاي تحقق. ابعاد و معیارهاي شاخص٢ول جد

 

 بعد ممفهو اصل

 يکالبد ارتباط انسان مسجد

  خدا با ريمحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجتماعی ارتباط انسان با

 و جامعه

 فرهنگی و ارتباط انسان

  خود با

 

ر معیا

 بخشیهویّت

 

 تقویت

 دسترسی
فضاهاي  به

 شهري
 
ایجاد نشاط و 

 سرزندگی
 

و ارتقاي  حفظ

 پایداري

 
 
 
 

 

انسجام  تقویت

 اجتماعی

 

 هايرکتمشا
 

 دمیمر

 

 امنیّت تقویت

 اجتماعی

 

 شاخص

 کالبدي نظیر گنبد، مناره ( وجود عوامل١
 

 و درونی در نماهاي بیرونی کار رفته ( نوع تزئینات به٢

 در محالت  منازل مسکونی مسجد به ( لزوم نزدیکی١

 هاي متعدد براي آندستیابی ( تعبیه٢

 
 

، حیاط کالبدي همچون صحن ( عوامل١

 نما و فواره( استفاده از حوض آب، آب٢
 

عملکردهاي متنوع ي چندمنظوره از فضا براي ( استفاده١
 قرآن و...( ، قرائت)براي عبادت، گردهمایی

 
 زمان و هزینه جوییمنازل براي صرفه به ( نزدیکی٢

 مسجد در محالت مناسب ( توزیع٣

 در احداث مساجد ( مراعات سادگی٤

 ( تنوع عملکردها١ 

 کنندگان( تعدد استفاده٢ 

 فضاي مسجدافراد در  بین ( تعامالت اجتماعی٣

هاي مساجد  آحاد مردم در انجام فعالیت ( اشتراك مساعی١
، انجام مالی ، کمکو اجتماعی هاي مذهبی)حضور در آیین

 از امور مسجد( قسمتی

مساجد  هاي عبادي و مذهبیدر آیین محلّه ساکنین ( شرکت١

 مسجد به نزدیکی دلیل به و آرامش ( احساس امنیت٢
 

توحید، مسجد،  زیربنا بودن اصل دلیل به در تفکّر اسالمی
 ترینتوان آن را مهمکلیدي را بازي نموده و می نقش

 شهرهاي اسالمی در ساخت نمود که تلقّی بناي عمومی
حیات خود  به امروز با تغییرات اندکی تا به از بدو پیدایش

 مراتبیبنا با کارکردهاي خود، سلسله . اینداده است ادامه
 شکل را در شهرهاي اسالمی خانهتا نماز از مساجد جامع
شود آورده می ي شهر اسالمیواژه که داده و زمانی

 تداعی

 
همراه  محلّت را با خود به در مرکز آن و در قلب مسجد

عنوان پایگاه ارتباط  به ، مسجد، کهپژوهش دارد. در این
امور دنیا و آخرت مردم  به و مرکز رسیدگی با خدا و خلق

-اصول شهر ایرانی تریناز مهم عنوان یکی ؛ بهاست
شهر  سنجش گیرد. در جهت، ّمد نظر قرار میاسالمی

مسجدمحوري نیز، معیار و  از منظر اصل اسالمی ایرانی
جدول شماره  در قالب شد که در نظر گرفته زیرمعیارهایی

 گردد.می ارائه ٢
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 )ارتباط انسان با خود( گراییدرون اصل

آشکارا  گیري محرمیتدر شکل که از اصولی یکی
. شاید است گراییي درون؛ مسألهتأثیرگذار بوده است

سلسله رعایت مشخصه را بارزترین گراییبتوان درون
 قلمداد کرد و به ي محرمیتو یا آن را ثمره دانست مراتب

شهر هاي  هاي همه شاخصه ترینبسیاري جزء مهم زعم
  (.٩-، ١٣٨٦)سیفیان و محمودي  است اسالمی

در فضاي معماري و شهرسازي، کالبد  اد از محرمیتمر
 از دو جنبه داراي حریم که اي استگونه فضا به دادن به

در حوزه کالبد  داشتن باشد. حریم کالبدي و معنایی
فضا را  امنیت که است بیشتر متمرکز بر اصولی فضایی
 که است هاییویژگی معنایی خواهند داد و در حیطه شکل

 ارمغان آورد؛ به و ارزش را براي فضاي معماري به حرمت
و  زمینه برسد. در این آرامش فرد در آن به اي کهگونه

از سوره  ٨٠ آیه توان بهتر شدن موضوع میبراي روشن
فرماید: خداوند می که اشاره کرد؛ در جایی نخل مبارکه

هایتان سکنا: خداوند از خانه بیوتکم من لکم وجعل «...
چارپایان،  شما قرار داد و از پوست را براي آرامش جایی
استقرار و کوچ،  براي شما مقرر کرد تا در موقع هاییخیمه
ها و کرك و موي آن انتقال باشد و از پشم و قابل سبک

ي تجارت قرار داد تا در حیات دنیوي و مایه اثاث زندگی
  (.١٣٦١)مکارم شیرازي  »از آن استفاده کنید

 را محل از خانه بخشی که مطلب این فوق به ي آیهاشاره
گیري فضا و ؛ تأکید بر شکلکرده است معرفی آرامش
 که است ي مسکونیخانه حرم در کالبد یکهاي مقلمرو

نیز  عملکردي سایر ابنیه شرایط به با توجه مطلب این
 انسان سکونت . در هر فضا و کالبدي کهاست تعمیم قابل

هاي محرم، گیري عرصهگزیند؛ خواه ناخواه نیازمند شکل
  .و آرام است مصون، امن

 بر هستی از اصول حاکم ینیز، یک مراتبسلسله اصل
در  گیري محرمیتتأثیر را در شکل بیشترین که است

باشد. ایران دارا می کالبد معماري و شهرسازي سنتی
ها و اجزاء بر مجموعه از اصول حاکم یکی مراتبسلسله
 به در جهان هستی طور طبیعی یا به که است هاییپدیده

و  انسان طراحی د دارند و یا توسطوجو کل عنوان یک
 شوند وایجاد می

 

 
 موجودات در کائنات تابع اصوالً هستی آنکه به توجه با

غیر  ؛ لذا نقششده است و تعریف متقن مراتبیسلسله
و  مجموعه یک اجزاء کل انکار آن در تعریف قابل

 جهانبینی. در ذکر است ها قابلآن به بخشیهویت
مدارج و  طی خصوص در عرفان اسالمی و به اسالمی

می خاص شناخته مراتبسلسله منازل گوناگون در یک
هاي با ویژگی گردد و هر منزل و هر فضا و هر حریمی

 تا تحصیل دارد که اي خاص تعلقعده خاص خود به
و  آن هاي الزم امکان وصول بهها و بایستگیشایستگی
منزل باالتر میسر  عبور از آن براي رسیدن به همچنین

 (.١٣٧٩زاده )نقی نیست
 

هر فرد را،  خصوصی حریم مصونیت اصل م مرتضیهشا
داند و آیات زیادي را سند می اصول اسالمی تریناز مهم

 ٢٨و  ٢٧عنوان مثال در آیات  . بهبراي آن آورده است
 که هاییخانه ایمان به اي اهل«فرماید: سوره نور می

 مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل ي شما نیستند داخلخانه
آن  شد برگردید که شما گفته آن سالم گویید و اگر به
دهید انجام می آنچه و خدا به براي شما سزاوارتر است

 خصوصی حریم اهمیتپیامبر نیز بر  سنّت ».١داناست
براي «فرمایند: کند. پیامبر اکرم)ص( میکید میتأ خانه

شما  اجازه بگیرید. اگر به مرتبه سه بایستی خانه ورود به
 وارد شوید؛ در غیر این را دادند پس خانه ي ورود بهاجازه

  (.١٣٥-١٣٦، ١٣٨٧ )مرتضی »صورت بازگردید
در  محققانه بررسی ر و همکارانشان نیز در یککاهنقر

 مدعی و غربی پرداز ایرانینظریه از بیست بیش بررسی
و  معماري اسالمی بررسی به که بیشتر کسانی است

از اسالم( پرداختهاند؛ بر توجّ  و پس )پیش معماري ایرانی
تأکید  درونگرایی اصل معماري، به خاص در این ه

را براي آن  ههاي متفاوتیو انگیز علل البتّه کردهاند که
ي انگیزهها را میتوان در دو دسته برشمردهاند. این

-هاي مادّي و درونها و ّعلتکرد: انگیزه متفاوت بررسی
 .بینیتفکّر و جهان عنوان نوعی به گرایی
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 )مأخذ: نگارندگان( اسالمی در شهر ایرانی گراییدرون اصل هاي تحقق. ابعاد و معیارهاي شاخص٣ول جد

 

 رمعیا ممفهو اصل
 

 و محرمیت ارتباط انسان با درونگرایی
 

 

 دخو

ّ  

 اشراف 
 

  ارتباط انسان با 
 

  طبیعت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتبمرسلسله

 

 گویه

 باز شدن درب  محض به خانه ( دیده نشدن فضاي داخلی١
 

 هاورودي خانه ي مطلوب بینو فاصله حریم ( رعایت٢
 

فضاي  به ها نسبتهاي ورودي خانهدرب ( اشراف نداشتن٣
 همسایگان خانه درونی

 
 هاخانه حیاط و داخل شده به هاي نصبپنجره ( اشراف نداشتن٤

 
هنگام  هاي بصري همسایگان به( عدم مزاحمت٥

 مندي از آفتاب و بادبهره
 

ها بدون خانه از بالکن خصوصی( بهرهبرداري نیمه٦
 و اشراف مزاحمت

 
با استفاده از عناصري چون گذرهاي  محرمیت ( رعایت٧

 سرپوشیده و...
 

، عمومی، نیمهشدن فضاهاي عمومی تفکیک( ١

 در محالت شهر از هم و خصوصی خصوصینیمه

 
در آیات  که گونهفوق، همان بندي مباحثدر جمع

 سوره ٦١و  ٣١، ٢٨، ٢٧آیات  متعدّدي، از جمله
 چنینهمنساء و  مبارکه از سوره ٢٣ نور، آیه مبارکه

و  ي محرمیّتمسأله ، بهنحل سوره مبارکه ٨٠ آیه
و از سوي  اشاره گردیده است خصوصی حریم حفظ

 فراوان از پیامبر اسالم و ّائمه دیگر احادیث
 نکات حتّی ریزترین به شده که )ع( نقل معصومین

و  اجازه گرفتن در زدن، چگونگی در مورد چگونگی
؛ و با ها اشاره شده استشدن در آن اخلي دنحوه
پردازان و پژوهشگران، میدیدگاه نظریه به توجّه

از اصول نشأت  را یکی گراییدرون توان اصل
 عنوان یکی و به اسالم دانست بینیاز جهان گرفته

در  اسالمی-اصول شهرسازي ایرانی تریناز مهم
 اسالمی ر ایرانیشه سنجش . در جهتنظر گرفت

 ، معیار و زیرمعیارهاییگراییدرون از منظر شاخص
 ارائه ٣جدول شماره  در قالب شد که در نظر گرفته

 گردید.

 
 (محوري )ارتباط انسان با جامعهمحله اصل

 
باشد می ي مسلمانان اعتقاد یا ایمانیاساس جامعه

 جامعه . ایناست گرفتهبر توحید قرار  بنیانش که
پیمان  یک و حاصل انتخاب آگاهانه ي یکنتیجه
گردد. اسالم منعقد می بشر و خالق بین که است
بوده  سوي جامعه آن به یابی جهت که است سنّتی

ي مسلمان همان جامعه که و با تعبیر مفهوم ّامت
د در سراسر ي واحجامعه شود. اینمی یافت است

عمران مورد تأکید -سوره آل ١٠٤ آیه قرآن از جمله
 . مسلمانان بدون در نظر گرفتناست قرار گرفته

 ّامت و... یک و نژادي و اجتماعی هاي قومیتفاوت
 ، کهّامت تشکیل دهند. اسالم تعهد بهمی را تشکیل

 اجتماعی ي آن استحکام واحدهاي اصلیالزمه
( میهمسایگی و اصل محل خانواده، اهل )یعنی

  کند.می باشد را تقویت
 از را یکی کار محلّههمچون نقره از معماران اسالمی
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هاي ویژگی ذکر برخی و به دانسته اسالمی ارکان هویّت
 به ( توصیه١پردازد: می ي مطلوب در احادیثمحلّه

برخورداري  دلیل و در شهرهاي بزرگ به اجتماعی زندگی
رفتاري خوش ي اکید به( توصیه٢. و دانش بیشتر از دین
 با توجّه خلقی و با همسایگان و برادران دینی و همنشینی

 تلقی از هر محور همسایه خانه تا حدود چهل اینکه به
( ٣. در واحد همسایگی عملی ؛ همبستگیشده است

و ساختمان مسجد و  شعائر اسالمی تعظیم به توصیه
برآوردن حاجات  به ( توصیه٤. مسلمین در جماعت شرکت

فضاهاي مورد  ه، ایجاد مجموعهاي اجتماعیو نیازمندي
، و تعلّم تعلیم به ( توصیه٥. وقف به ، توصیهنیاز عمومی

 عالم متخصّص به و هنر و مراجعه و صنعت و دانش دین
 بهترین« محلّه گذاري فضاهاي یک( ارزش٦و مجتهد. 

-آن، بازارها و راه ، مساجد و بدترینبراي نشستن محل
فضاها در نزد خداوند مساجد و  ترینیا محبوب »هاست
سواره بر  ( پرهیز از مزاحمت٧. جاها بازارهاست بدترین

 ( پرهیز از هر نوع مزاحمت٨. پیاده و قوي بر ضعیف
منار  مزاحمت ، حتیو خصوصی فضاهاي عمومی متقابل

رعایت به ( توصیه٩ها. مساجد براي خانه

 
 
 

کار )نقره زنان و مردان در فضاهاي عمومی ا بینتقو
  ( و...٥٣١-٥٣٢، ١٣٨٧

 اصل محوري را در قالب، محلّهشهرساز اسالمی مرتضی
مسلمانان  کند کهبیان می مطرح نموده و چنین همسایگی

و  همسایگی روابط تقویّت تالش فراوان در جهت ملزم به
در قرآن و  که هحقوق همسایگان هستند؛ همانگون حفظ
 خانواده، پیوندهاي مستحکم . در سطحآمده است سنّت
ي آن در جامعه کارکرد حیاتی دلیل اعضاي خانواده به بین

 در جهت اقدامی باشد. هر گونهمی ، بسیار مهماسالمی
ي . خانوادهممنوع و حرام است روابط این تضعیف

 و صیانت حفظ در جهت است از اشکالی گسترده، یکی
 اجتماع آن را ترغیب و نیز یکپارچگی پیوندهاي خانوادگی

اي فرد، اسالم خواستار ایجاد رابطه نماید. در سطح-می
فرد مسلمان و دوستان مسلمان وي و نیز  بین دوستانه
 روي در هزینهو رفتار و میانه ي زندگیدر شیوه تواضع
 (.٧٥، ١٣٨٧ )مرتضی »است

 
 )مأخذ: نگارندگان(  اسالمی محوري در شهر ایرانیمحله اصل هاي تحقق. ابعاد و معیارهاي شاخص٤ول جد

و  شــهر ایرانــی محــوري، مختــصمحله شــده در اصــل کار گرفتــه معیارهــاي بــه ، برخــیپژوهــش در ایــن ذکــر اســت )الزم بــه
 گیرنــد.(قــرار عنــوان معیارهــاي مشــترك بــا ســایر شــهرها مــورد توجــه بــه اســت ــنممک نیســتند و اســامی

 

 رمعیا بعد ممفهو اصل
 

 اناییخو يکالبد ارتباط انسان محله
 

   جامعه با ريمحو
 

  ارتباط انسان 
 و دسترسی

 

  طبیعت با 
 

 هاراه شبکه   
 

    
 

 
 گویه

 هاي شاخص( وجود نشانه١

 ( پیدا کردن نشانه٢
 

 ساکنین توسط شدن مرز محله ( شناخته٣

 ( گسترش مسیرهاي پیاده١
 

ي پیاده ها در فاصلهکاربري ( قرارگیري اغلب٢
 کار و محل از خانه دسترس و نزدیک قابل

 
 هاي مورد نیاز در مقیاس محله( وجود کاربري٣

 براي ساکنین
 

مساجد،  ( قرارگیري فضاهاي شهري از قبیل٤

 ها در کنار فضاهاي مسکونیحسینیه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 18

http://jria.iust.ac.ir/article-1-270-en.html


 

 ٢٧سال سوم    / ١٣٩٤پائیز  / شماره هشتم / هاي معماري اسالمی پژوهش فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 و اجتماعی

 
 ط ونشا

 زندگیسر فرهنگی

 

 
 و ایمنی امنیت

 
 

 

 تعلق حس

 مکانی

 

 

 

فضاي سبز      محیطیزیست

 ايمحلّه

 

هاي آلودگی

 و هوا صوتی

 
 
 

سرباز شدن فضا،  و باریک با پهن فضایی ( تباین٥
 بودن آن و تغییر مقیاس و بسته

 
و قرارگیري آن در مسیر  ( دارا بودن مرکز محله٦

 دو یا چند گذر اصلی تقاطع
 

 شبکه مراتبعرض معابر با سلسله ( تناسب٧
 و ایجاد پیوند ارتباطی

 
  ت( وجود مراکز خرید و گذران اوقات فراغ١

 ها مراسم( وجود فضا براي براگزاري ٢

 و ورزشی هاي فرهنگی( وجود مکان٣

 شب در ساعات پایانی ( امنیت١

 محل اهالی ( اعتماد به٢

  ( نبود هرج و مرج در محل٣

( عدم ترك محله١  
( همکاري در جهت رفع مشکالت محله٢  
محلبا همسایگان و اهل ( مراودات اجتماعی٣   
و  ارتباط اجتماعی جهتدر  ( وجود فضاهایی٤

 هاي مردم با یکدیگرتماس
 

 پارك و فضاي سبز در محل آسان به ( دسترسی١

 هاي محلپارك ( تجهیزات مناسب٢

 بودن تعداد پارك و فضاي سبز در محل ( کافی٣
 

هوا )عبور و مرور  میزان سروصدا و آلودگی (١
 و سواري و...( هاي سنگینماشین

 
 در محلّه احساس آرامش( ٢

 
 

و  با تأکید بر همبستگی اسالمی-، شهرهاي ایرانیاینبنابر
مطرح گردیده  همسایگی روابط در قالب انسجام اجتماعی

ي مرز و محدوده در قالب انسجام اجتماعی این و بایستی
در شهر نمایان سازد. هاي کالبدي خود را با شاخص معین

 به ، محلّهگیري شهر در ایران اسالمیرو از شکلاز این
شهر مطرح بوده و محلّه از عناصر اصلی عنوان یکی
 اسالمی-تأثیرگذار در شهر ایرانی عنوان اصل محوري به

 در که

 
 

 گردد. در جهت؛ مطرح میآن مؤثّر است یابیتهویّ
-محله از منظر اصل اسالمی ایرانیشهر  سنجش

در  شد که در نظر گرفته محوري، معیار و زیرمعیارهایی
 گردید. ارائه ٤جدول شماره  قالب

 (هستیباجهان انسان )ارتباطگراییطبیعتاصل

و نظام  ، اجزاء و عناصر آن، قوانیني طبیعتر دربارهتفکّ

و  غور در هماهنگی و همچنین هستیبر جهان حاکم

تعادل
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 یکی و قدرت الهی علم عنوان تجلّی د در کاینات بهموجو
عنوان  ، بهاسالمیمتون  که است از مقوالت بسیار مهمّی

و  آن ترغیب ، مؤکًّدا انسان را بهاز ابزارهاي شناخت یکی
و  را یکسره آیه طبیعت نماید و قرآن تمام عالممی توصیه
رو  خواند. از اینمی ماوراي طبیعت براي شناخت نشانه
 این را به مسلمین اسالمی تعالیم توان گفتمی که است
و تفکّر و  تماس با طبیعت گردد کهیادآور می نیادینب نکته

وجود آورده و  در آن احساس تذکّر را در انسان به مداقه
 به تر نسبتبهتر و آگاهانه سوي شناختی مطمئناً او را به
اسالم، همچون توحید رهنمون خواهد کرد  اصول اساسی

  (.٥٤-٥٥، ١٣٧٩زاده )امین
 درخت و حفظ کاشتن به لمانان نسبتمس است شایسته
هوا  سازي و پاکیزگینکنند؛ زیرا درختان در سالم کوتاهی

درختکاري و افشاندن  تأثیر ویژه دارند. اهتمام اسالم به
 ، کامالً در متون دینیي ثمربخششاخه یا کاشتن دانه

 ، دردرخت کاشتن گاهی اي کهگونه شود؛ بهمشاهده می
گیرد؛ کارهاي خیر قرار می ترینو مقدّس بهترین ردیف
 آمده است حدیثی از رسول اکرم )ص( در ضمن کهچنان

 مسجد، به ، ساختندانش درختکاري را در کنار تعلیم که
سودمند دیگر و... قرار  قرآن یا کتاب علمی ارث گذاشتن

درختکاري را می اهتمام آن حضرت به که داده است
و آبیاري آن دستور  نگهداري درخت رساند. در اسالم، هم

 آملی)جوادي »شده است آن نهی از قطع رسیده و هم
٧٠٩، ١٣٩١.) 

 
 
 

(، )قرآن و سنت شریعت اصلی با استفاده از منابع مرتضی
شهر  از اصول مهم عنوان یکی را به گرایی طبیعت
 انسان را در قبال محیط و مسئولیت دانسته اسالمی
 بهره نماید: اصل بیان می دو اصل در قالب طبیعی

 از تعادل طبیعی و حفاظت طبیعی برداري از منابع
  (.١٧١، ٧٩، ١٣٨٧ )مرتضی

اشاره نموده  اسالمی مدر تعالی طبیعت اهمیّت زاده بهنقی
 به اسالمی در تعالیم طبیعت«کند: مطرح می و چنین

و  مطرح شده است از ابزارهاي شناخت عنوان یکی
اند. بسیاري امر تأکید نموده نیز بر این اسالمی متفکّرین

عنوان آیات  به طبیعت به بیانگر توجّه از آیات قرآن کریم
هستند. عالوه  و ابزار شناخت رت( الهیو قد علم )نشانه

 )ع( نیز بر این، روایات رسیده از معصومینبر قرآن کریم
توحید «ها آن تریناز معروف یکی امر تأکید دارند که

ي اینها باشد. همه از امام جعفر صادق)ع( می »مفضّل
را  انسان و طبیعت و مداوم بین نزدیک لزوم ارتباطی

و  آیات الهی گیري از ایننماید تا امکان بهرهمی ضروري
 گیري از اصول و قوانینبهره ها و همچنینتفکّر در آن

انسان  زندگی مناسب ایجاد محیط ها در جهتبر آن حاکم
نور، هوا، آب، گیاهان و مناظر  همچنین ».آید فراهم
توانند بر می که دانسته عناصر طبیعی را از جمله طبیعی
در ارتقاي  و در نتیجه فضاي شهر اثر گذاشته تعریف
، ١٣٨٣زاده نمایند )نقی شهري ایفاي نقش محیط زیبایی

١٧.) 
  

 نگارندگان()مأخذ:  اسالمی در شهر ایرانی گراییطبیعت اصل هاي تحقق. ابعاد و معیارهاي شاخص٦ولجد

 گویه معیار ابعاد مفهوم اصل

ارتباط انسان  گراییطبیعت
 با خدا
 

ارتباط انسان 
با جهان 
 هستی

مندي از بهره
 طبیعت

 آب
 وجود حوض آب یا استخر در خانه

 وجود آبنما یا فواره در فضاي عمومی شهر

 هاي خانه از نور و روشناییمندي کافی اتاقبهره نور

 گیاهان

 وجود باغچه براي پرورش گیاه درر حیاط منازل

 احاطه شدن شهرها با باغات و مزارع تا حد امکان

وجود پارك و فضاهاي باز طبیعی در نزدیکی 
 محلّه

 ي طبیعی در منزل مسکونیمندي از تهویهبهره هوا
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، مطرح شده در فوق، تفکّر اسالمی مباحث به توجّه با
مطرح می عنوان آیات الهی را به و عناصر طبیعی طبیعت

 هر عنصر طبیعی که آن است اصل نماید. از تبعات این
هاي و ارزش و نماد موضوعات و مفاهیم یادآور و نشانه

 به ه ها توجّدر رأس آن که اي استمعنوي و روحانی
تماس  جا کهاز آن . بنابراینمطرح است الهی قدرت و علم

در آن احساس تذکّر را در انسان  و تفکّر و مداقه با طبیعت
بهتر و  سوي شناختی آورد و مطمئناً او را بهوجود می به

اسالم همچون توحید  اصول اساسی به تر نسبتآگاهانه
عنوان  را به گراییطبیعت توان اصلکند؛ میرهنمون می

 معرفی اسالمی-اصول شهرسازي ایرانی تریناز مهم یکی
 از منظر اصل اسالمی شهر ایرانی سنجش کرد. در جهت

 شد که در نظر گرفته ، معیار و زیرمعیارهاییگراییطبیعت
 .گردیده است ارائه ٦جدول شماره  در قالب

  يگیرنتیجه
 بایستی اسالمی آرمانشهر ایرانی شدن به در راستاي نائل

کالن  مجموعه این و جزء الینفک دو عنصر اصلی به
ریزان شهري . برنامه١برسد:  عینیت بسیار شود تا به توجه

 هدف بزرگی . معماران. در راستاي چنین٢اي؛ و منطقه
ویژه داده  میتشهرها اه هاي هویتیبر شاخصه بایستی

 منجر به الگوهاي شهرسازي و معماري که شود. رعایت
همراه با  و شاخصگی شهري عناصر فرهنگی حریم حفظ

قرار دارد.  ها شود در اولویتآن عمومی مناسب دسترسی
در کالبد  هاي اسالمیارزش ساختن منظور متجلّی به

توانند و باید می که هاییارزش شهر مسلمانان، شناسایی
آن را  اسالمی هویّت اسالمی با تظاهر در مجتمعی

 کنند؛ ضرورت تام دارد. این دهند و تضمین نمایش

هستند یا  اسالمی مستقیماً برآمده از تعالیم یا ها کهارزش
و  عدم تقابل دلیل اند و بهبرآمده ایرانی از فرهنگ

در  عنوان ارزشی مرور به به اسالمی ضدیّتشان با تعالیم
، با پژوهش اند. اینشده شناخته و ایرانی اسالمی فرهنگ

اصول  ینترو اساسی تریناز مهم برخی هدف معرفی
، در ابتدا با استفاده از مطالعات اسالمی شهرسازي ایرانی

 از جمله هاي افراد مختلفیاي، دیدگاهکتابخانه
دانان، شهرسازان و معماران در شناسان، جغرافیاسالم
؛ و چهار قرار گرفت جهان و ایران مورد مطالعه سطح
طبیعت محوري و، محلهگراییمسجدمحوري، درون اصل

اصول شهرسازي  ترینو اساسی ترینعنوان مهم به گرایی
نظران  در میان صاحب در مطالعات اولیه اسالمی -ایرانی

 مفهومی تدقیق ، جهتدیده شد. در نهایت داراي اولویت
از اصول، از  هر یک بخش راهکارهاي تحقق و تشریح

از اصول  هاي هر یکمؤلفه پاالیش جهت دلفی تکنیک
تا با استفاده از آن  نمودیم جدول ارائه استفاده و در قالب

 اسالمی ایرانی شهرها با هویت و سنجش طراحی به
در چارچوب کاري خود شهر  مطالعه شود. این پرداخته
هاي مشترك در شاخص را در قالب اسالمی -ایرانی

از  هاي هر یکلفهمؤ پاالیش جهت شهرهاي اسالمی
هاي . شاخصقرار داده است ها مورد مطالعهشاخصه
آن را مسلمانان  اکثریّت که ي شهرهاییدر همه اساسی
رو، در  تواند مبنا قرار گیرد. از ایندهند؛ میمی تشکیل

و  و اسالمی شهر ایرانی تفکیک به مطالعه چارچوب این
 .نشده است پرداختهآن  و مفاهیم تعاریف

   )کوه، درختان و...( اندازهاي طبیعیچشم دید به طبیعی مناظر   
 

 آب از حفاظت  

فاضالب شهري یکپارچه، محافظ بودن منابع 
   هاي محیطیآب نسبت به آلودگی

 

  

 دل طبیعتتعا

  
 

 هايهوا و صوت )عبور و مرور ماشین م آلودگیعد ا و صوتهو  
 

   و سواري و...( سنگین      
 

 به ها و یا معابر شهري نسبتساختمان م مزاحمتعد طبیعی مناظر   
 

   طبیعی مناظر      
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 نوشتپی

( فَإِن لَم تَجِدُوا فِیهَا ٢٧أهلها ذلِکُم خَیْرٌ لَکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرون )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بَیْتِکُم حَتَّى تَستَانِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى  .١
 (.٢٨ )أَحَداً فَال تَدخُلُوها حَتَّى یؤذَنَ لَکُم وَ إِن قیلَ لَکُم ارجعوا فارجعو هُوَ أزکى لَکُم وش اهللاُ بِمَا تَعْلَمُونَ عَلِیمٌ

 منابع فهرست

 .٤٩-٧(: ٤. )سالمیا دوره ان،یرا در شهرنشینی یخرتا يهایژگیو. ١٣٥٣حمد. ا ف،شرا. ١

 .٥٦-٤٦(: ١٧. نقد. )١٣٧٤. انکامر دري،نارفشاا. ٢
 

 .ینید فرهنگ تفتر مطالعاد: نشر ان. تهرآرامحمد ا ي. . ترجمه١٣٤٩محمد.  ري،الهولقباا. ٣

 .٥٣-٤٠(: ٣١. )مسلمین يشهرها در با طبیعت ستما . حکمت١٣٧٩. زبهنا زاده، مینا. ٤
 

 .٣١-٢١(: ٣٥.   )لتا: شهر عدمسالامانشهر آر. ١٣٨١. زادهمحمد نقی و ز،بهنا زاده، مینا. ٥
 

 .٢٧-٦٥(: ١. )مؤمنی مصطفی ونا اتو ءضیا محمدحسین یشایرو و . ترجمهقعیتوا و لمد -سالمیا ق. شهر شر١٣٧٣. رتکاا ز،هلرا. ٦
 

 دشاار و فرهنگ وزارت رتنتشاا و پچا نماز: ساان. تهرسالمبولچیا همنیژ و حلیمی محمدحسین ي. . ترجمه١٣٦٩. لدینانجم ت،. بما٧

 .سالمیا
 

 .نشگاهیدا: مرکز نشر انموحد. تهر نهواپر ي. ترجمه -. ١٣٦٩. ردولئونا ،لوو . بنه٨

 .٣٦-٣٠ ):٢١) . انیرا سنتی يشهرها بافت لصوا. ١٣٦٥. هجهانشا اد،پاکز. ٩
 

 .٤٠-٤٥(: ١٩.   )نیایرا ري. معما١٣٧٤. محمدکریم ،. پیرنیا١٠
 

 د: جهاان. تهرکیانی محمدیوسف کوشش . بهیي اسالمها، در معماري ایران دورهها، تکایا، مصلیحسینیه. ١٣٦٦. دمحمو ،. توسلی١١

 .نشگاهیدا

 .سالمیا فتر نشر فرهنگد: ان. تهراديضا جورمحمد تنظیم و دآوري. گرثبات و دوام در سنت پیامبر .١٣٧٨. محمدتقی ي،. جعفر١٢
 

 يهاهشوپژ دبنیا -يضور سقد نستاآ. مشهد: مقد مقدوسر لحسنابوا . مترجمپیدایش شهر اسالمی :کوفه. ١٣٧٢. مهشا ،. جعیط١٣

 .سالمیا

 .اءسرا يدهفشر ح: لو. قماهللا جوادي آملیمجموعه آثار آیت. ١٣٨٠.اهللاعبد ،ملیآادي. جو١٤

 .اءسرا راتنتشاا: ان. تهر. مفاتیح الحیاه١٣٩١ .اهللاعبد ،ملیآادي. جو١٥ 
 

 وزارت: ان. تهريحمدا ملک محمدحسین يترجمه. اصول ساختمانی و شهرسازي -شهرهاي عربی اسالمی. ١٣٨١. سلیم بسیم ،. حکیم١٦

 .سالمیا دشاار و فرهنگ

 .صنعت و علم هنشگادا: ان. تهرزادهضار ضیهرا ي. ترجمههاي زیستیمنشاء فرهنگی مجتمع. ١٣٦٦. سموآ رت،پاپورا. ١٧

 .٩٠-٩٨(: ٢. )ارپاید سالمیاشهر  يجستجو در. ١٣٨٤. حسین ،حیمیر. ١٨
 

 .هگاآ: ان. تهرزادهنسلطا حسین ي. ترجمهشهرهاي بزرگ عربی اسالمی .١٣٧٠. رهندآ ن،یمور. ١٩
 

 .٥-٤٤(: ١. )فیاییاجغر يهاهپدید و سالمیا . بینش ١٣٦٧. سعبا ،نیاضور ي. سعید٢٠

 .٦١ -٥٨(: ١. )سالمیا ريمعما در امحتو و . قالب١٣٧٨. محمدکاظم ن،. سیفیا٢١
 

 .نشگاهیدا دجها راتنتشاا: ان. تهرجغرافیاي اجتماعی شهرها .١٣٦٩. حسین ،شکوئی. ٢٢
 

 .١٦-١(: ١. )دشهر یز رنمد زيشهرسا در سنتی زيشهرسا يلگوهاا . نقش١٣٨٩. علی ،. شماعی٢٣

 .انتهر هنشگادا: ان. تهرباززندهسازي بناها و شهرهاي تاریخی. ١٣٦٤. رمحمدمنصو ،. فالمکی٢٤
 

: انتهر ،شدار شناسیرکا نامهنپایا ،هاي شهرسازي ایرانی اسالمیارزیابی شهر جدید هشتگرد بر مبناي شاخصه. ١٣٩١. کیمیا ،. قاسمی٢٥

 .رسمد تربیت هنشگادا

 .٢٦-٣٤(: ٣٥. )يصفو و سلجوقی دوره در نصفهاا در سالمیاشهر  ممفهو تطبیقی . مطالعه١٣٩٠.سامه ملیحه و ،علی ،باباخانی . قلعه٢٦
 

 .انیرا ملی هنشگادا راتنتشاا: ان. تهردومجلد  ،ري باستان. ١٣٥٤. حسین ن،. کریما٢٧

 .انتهر ملی رثاآ نجمنا راتنتشاا: ان. تهرقصران. ١٣٥٦. حسین ن،. کریما٢٨
 

 .نشگاهیدا د: جهاان. تهرکیانی محمد یوسف کوشش . بهري؛ شهرهاي ایرانی .١٣٦٦. حسین ن،. کریما٢٩
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سازمان عمران و  -و شهرسازي زنوزي. تهران: وزارت مسکن ي سعید تیزقلم. ترجمهشهرسازي جهان اسالم تاریخ. ١٣٨٤. کونئو، پائولو. ٣٠

 بهسازي شهري.

  دانشمند. تهران: بصیرت. مهرداد وحدتی . ترجمهشهر در جهان اسالم. ١٣٩٠. . گرابار، الگ٣١
آباد مالیر.  شهر دولت ، اقتصادي و کالبدي دوره آغازینفرهنگی در ساختارشناسی وحی فرهنگ ی. ردیاب١٣٦٥. ، مصطفی. مؤمنی٣٢

  .٥٩ -١١(: ٢) تحقیقات جغرافیایی فصلنامه
انتشارات مرکز . تهران: و کیومرث حبیبی مشکینی ابوالفضل . ترجمهو ساز در اسالم ساخت اصول سنّتی. ١٣٨٧، هشام. . مرتضی٣٣

  شهرسازي و معماري. مطالعات و تحقیقاتی
. تهران: نشر انسان کامل. ١٣٧٠. . مطهري، مرتضی٣٥. ٧٥ -٧١(: ١) نور پیک فصلنامه. شهر اسالمی . قم١٣٨٢. . مرصوص، نفیسه٣٤

 صدرا.

 ، مجالت گوناگون. تهران: نشر صدرا.ي آثارمجموعه. ١٣٧٨. . مطهري، مرتضی٣٦

  .االسالمیه ، جلد سوم و چهارم. تهران: دارالکتبتفسیر نمونه. ١٣٦١شیرازي، ناصر. . مکارم٣٧
از شواهد تحوالت شهر کرمان.  و بعد از اسالم با استعانت ، قبلدر شهر ایرانی . دو دوره سازمان فضایی١٣٨٦. منصوري، سید امیر.  ٣٨

  .٦٠ -٤٩(: ٧)باغ نظر  مجله
. ١٣٧٥. . نصر، سیدحسین٤٠. ٥٢-٤٥(: ٢٨) هنر. کاشانی ي محمد سعید حنایی. ترجمهاسالمی . هنر و معنویت١٣٧٤. سین. نصر، سیدح٣٩

 نظر متفکران اسالمی. ١٣٧٧. . نصر، سیدحسین٤١هنر.  قاسمیان. تهران: دفتر مطالعات دینی ي رحیم. ترجمهاسالمی هنر و معنویت
  .تهران: خوارزمی. ي طبیعتدرباره

دفتر معماري و  -و شهرسازي . تهران: وزارت مسکندر معماري و شهرسازي اسالمی درآمدي بر هویّت. ١٣٨٧کار، عبدالحمید. . نقره٤٢
 طرح و نشر پیام سیما. شرکت -شهري طراحی

  .٦١ -٤٧(: ٥و  ٤) زیباهنرهاي  فصلنامه. در متون اسالمی . صفات شهر اسالمی١٣٧٧زاده، محمد. . نقی٤٣
زاده، . نقی٤٥. ١٠٧- ٧٩(:  ١٦) فرهنگستان علوم نامه. اسالمی زندگی در ایجاد محیط . الهام از طبیعت ١٣٧٩زاده، محمد. . نقی٤٤

  .٢٣ -١٦(: ٣٠) پیام سبزسیما و منظر شهري.  در ارتقاي زیبایی طبیعت . نقش١٣٨٣محمد.
 شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان. . اصفهان: معاونت(شهر )در پرتو تفکر اسالمی و هویت ادراك زیبایی. ١٣٨٦زاده، محمد. . نقی٤٦

 .. تهران: مانی، تجلیّات و عینیّاتشهر و معماري اسالمی. ١٣٨٧زاده، محمد. نقی. ٤٧
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Abstract 

Human beings have always been in an interaction with Nature in accordance with their own ideology 

and the interface between them has become a rich source of inspiration for most studies. The impact of 

human beings on Nature is anchored in the ideology or philosophy of life; The ideology has exerted so 

powerful influence that some people believe a typical Islamic city is grounded on and is physical 

manifestation of the Islamic philosophies and the merely way to be familiar with the ecology of 

Islamic cities is to comprehend its principles and laws. In that connection, the way the cities in human 

civilization formed and constructed have always embodied the ideology reigned over those societies; 

as a result, it is not surprising that in the geographical heterogeneous environments, cities with 

assorted roles, different levels of significance, and with uncoordinated and disparate development 

have been formed. 
Over the past decades, the attention towards the requisite revival of Islamic values in Muslim cities, or 

at least the awareness of the fact that Muslim complexes which had their own specific identity in the 

past have lost their identity nowadays has been augmented. In Iran with the advent of Islamic 

revolution, whose Islamic features have made its cultural characteristics outstanding, and with the 

awakening of other Islamic nations, the hope for constructing complexes based on the Islamic 

principles, values, and philosophies has boosted. 
The Iranian Islamic urban Planning and Design should be grounded in the theoretical basics and 

theories pertaining to the principles and values which are required to be employed in the design, 

planning, and the development of a life environment suitable for Muslims and to reign over Humans 

relationship with the environment (natural and artificial environments) and the interaction of Human›s 

beings with each other. These principles and values will be derived from the Islamic instructions, and 

likewise they encompass prominent aspects of national culture, those of which do not go against the 

Islamic instructions. It is worth brielly noting that the primary sources of principles governing all 

Muslims' deeds, including their urbanization, are the Holy Quran and traditions of the prophet 

Muhammad. 
The meaning, concept, and essence of the elements and characteristics that form Iranian-Islamic cities, 

the settlement of these elements, and their relationship with people's habitations are grounded on 

numerous systems, such as consecration and consecrated urban elements including mosques, 

 

* meshkini@modares.ac.ir **hamzenejad@iust.ac.ir *** k.ghasemi@modares.ac.ir 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 18

http://jria.iust.ac.ir/article-1-270-en.html


 

35 Journal of Reasearch in Islamic Architecture / No.8/ autumn 2015 
 
 
 
bathhouses, etc., trade corporations such as Trade and Business managers, urban administration 

systems and organizations, religious education systems, shariat' and Islamic rights, and symbolic 

systems of some cities. 
Urban elements, architectural units, and Iranian-Islamic cities can be framed within several categories: 

Residential spaces, including single family houses, multi-family houses, joined single-family houses 

with open spaces and shared services, downtown caravanserais, and suburban caravanserais. Religious 

elements, including mosques, monasteries, religious schools, holy places of worship, sacred tombs and 

shrines, Hosseiniyeh', 'Tekyeh' and covered and open consecrated spaces for lamentation and 

mourning ceremonies. Individual and cooperative business units, including the shopping plazas 

'Timcheh, inns, 'Qeisarieh', shops, etc., and the spaces attached to them such as landing-places, 

warehouses, and stables. Production units, including trade-related workshops, factories and shops for 

the distribution of raw materials, and suburban workshops. Public Service Units, including libraries, 

cisterns, public bathhouses, cemeteries, coffee shops, tea houses, and restaurants. Public services and 

communication networks, for directions (avenues and streets, Bazaars, squares, alleys, paths, dead 

ends, for water supply and services (aqueducts, cisterns and curbs), and for sewage disposal and water 

supply through joined underground channels and culverts. 
One of the Geographical spaces that always had reflected the ideology of the ruling systems is the 

phenomenon of the city. According this, the Iranian Islamic city should be a reflection of thoughts on 

Islam in all aspects. in order to manifest the Islamic values in the city construction, the identification 

of the values absolutely required that can and should demonstrate and assure the Iranian Islamic 

identity in an Islamic city are. The purpose of this study is to identify the values, principles and 

indicators of Iranian Islamic urbanism and Conceptual refining and implementation of the strategies 

that described them; So for this purpose, the study was conducted on the documents also Delphi 

technique was used in two stages in order to refine the components, criteria and sub-criteria. In early 

studies and from the perspective of experts, four principles of mosque-based, introversion, 

neighborhood-based and naturalism are the priorities that was considering as the most important and 

the basic principles of Iranian Islamic urbanism: so by refining their theoretical roots, the mosque-

based index at 2 dimension, 7 criteria and 15 items, the naturalism index at 2 dimension, 8 criteria and 

12 items, the introversion index at 2 dimension and 8 items and the neighborhood based index in 3 

dimension, 7 criteria and 20 items were presented. This research in its realm was studied the Iranian 

Islamic city in the framework of common indicators in Islamic cities. Basic indicators could be based 

in all cities with the majority of Muslims. Hence, the context of this study does not mention the 

separation of Iranian and Islamic city and their definitions and concepts. 

Keywords: Mosque-based, Introversion, Neighborhood-based, Naturalism, Iranian-Islamic urbanism. 
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