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)ینقزو یدانشگاه آزاد اسالم(انسانگرا  يو شهرساز يمعمار یمل یشهما    

  

؛         بررسی تطبیقی هویت ایرانی اسالمی در محالت سنتی و معاصر ایران

  شهر جدید بینالود 2ـ3محله فهادان یزد و محله : نمونه مطالعاتی

  

  3، الناز جوهري تیموري2عمیداالسالم ثقه االسالمی ، 1رپوحامد علی

 hamedalipur@gmail.com   

  

  

  چکیده

ي وسیع تعالیم شهر ایرانی اسالمی به دلیل گستره. گیري حیات در هر فرهنگ و جامعه استشهر بستر شکل

اسالمی در مورد جوانب مختلف حیات فردي و اجتماعی، در تکامل خود تبدیل به ظرفی شده است که تمامی 

اسالمی شکل گرفته و هویتی ویژه براي ـ ترتیب الگوي شهر ایرانی  بدین. گیردحیات اسالمی را در بر می وجوه

هدف از این پژوهش بررسی و شناخت معیارهاي هویت ایرانی اسالمی شهرها و بخصوص . است ایجاد نمودهخود 

ي این معیارها در دو ي آن سنجش و مقایسهمحالت شهري، با استناد به منابع علمی و متون اسالمی و در ادامه

در . بوده است) شهر جدید بینالود 3-2ي محله(و بافت جدید شهري ) ي فهادان یزدمحله(ي در بافت قدیم محله

هاي جهت گردآوري مبانی نظري و مطالعات اسنادي براي بررسی نمونهاي این پژوهش از مطالعات کتابخانه

وحدت در کثرت، سلسله مراتب، اي که معیاره تنایج تحقیق حاکی از آن است. ستموردي استفاده گردیده ا

، تعادل و هماهنگی، خودکفایی و مرکزیت حول گريحجاب و حریم، احتراز از کبر و جلوه

ي ي دو محلهمحالت هستند، و مقایسهدر معیارهاي مناسبی براي بررسی هویت ایرانی اسالمی  عناصر مذهبی

هاي هویتی باالتري نسبت به داراي ارزش هادان یزدي فمحلهدهد که الذکر بر اساس این معیارها نشان میفوق

  . شهر بینالود است 3-2ي محله

  

.ي معاصري سنتی، محلههویت ایرانی اسالمی، شهر ایرانی اسالمی، محلههویت،  :واژگان کیدي
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  :مقدمه.1

هاي فرهنگی و اجتماعی مند جامعه اي است که ارزشجامعه هویت. باشدهاي مهم در هر جامعه میهویت از جمله شاخص

بحران هویت یکی از مسائلی است که امروزه دامن گیر بسیاري از جوامع علی الخصوص جوامع شهري . خود را حفظ نموده باشد

بیش از سایرین در معرض این خطر قرار دارند و  جوامعی که در حال گذار از شکل سنتی به شکل مدرن هستنددر . شده است

ي نه چندان دوري دچار بحران هویت و این گذار تاریخی هویت فرهنگی ـ دینی خود را حفظ نماید در آینده که نتواند در آنهایی

یعنی عامل تعیین . قرآن هویت بر اساس نوع ارتباط با حق تعیین می گردد نگاهاز «. فرهنگی خواهد شدي آن اضمحالل  در نتیجه

که انسان با حق برقرار می سازد و تعیین این رابطه البته بستگی به انتخاب آزاد اي است کننده ي هویت از دیدگاه قرآن نوع رابطه

این تعبیر نشان ) 227: 1386علم الهدي، ( ».هر فرد انسان دارد و مهم تر این که رابطه مذکور یک بار و براي همیشه تعیین نمی گردد

. مندي جامعه اسالمی خواهد داشتأثیر بسزایی در هویتهاي اعتقادي، دینی و فرهنگی تي آن است که مراقبت از سنتدهنده

متقابلی که جامعه و محیط بر یکدیگر  تأثیر و تأثر. نمو آن جامعه است ي هویت در هر جامعه محیط رشد ویکی از عوامل سازنده

گیري و حیات تر شکلشهر به عنوان بس. گردد که محیط به یکی از عوامل سازنده هویت جامعه تبدیل شودگذارند موجب میمی

   .باشدي شهري میگیري هویت در جامعهبخش اعظمی از جامعه در طول تاریخ محمل شکل

فرهنگی، اجتماعی، دینی،  هايارزشاز متأثر بستري که  باشد؛انسانی و اجتماعی می هویتکالبدي و مکانی  بستر شهرها

ی جامعه متأثر از عوامل فرهنگی مذهبي دیگري نمونههر ی ایران بیش از تشهرهاي سنکالبد  .گرفته استشکل آن جامعه  اعتقادي

در شهرهاي تاریخی گردیده  مشابهیگیري الگوي کالبدي اي بوده است که منجر به شکلایرانی اسالمی بوده اند؛ این تأثر به گونه

شهر ایرانی اسالمی بیش از هر چیز شاخص  آنچه در الگوي .گرفته استاین چنین است که الگوي شهر ایرانی اسالمی شکل . است

هاي بر اساس این ساختار شهر ایرانی اسالمی متشکل از محالتی است که داراي ویژگی. است است، ساختار مبتی بر محله بندي

گذار گیري این محالت تأثیر دهد که هویت اسالمی جامعه بیش از هر عامل دیگري بر شکلها نشان میبررسی. باشندمشخصی می

توان در شهرسازي قبل از اسالم مشاهده نمود و بالعکس با ورود اسالم به ایران این الگوي چرا که این الگو را کمتر می. بوده است

هایی همچون صفویه که مکتب کند و بخصوص در دورهاي با رشد و نمو فرهنگ اسالمی در جامعه نمود بیشتري پیدا میمحله

   .یابندرسد، محالت نیز باالترین جایگاه را در شهرهاي ایران میلندگی خود میاسالمی ـ شیعی به اوج با

این تغییرات که عمدتأ بر گرفته . اي شدهاي  اخیر و روند مدرنیزاسیون شهرها دچار تغییرات گستردهاین بستر کالبدي در دهه

را بر بافت کالبدي شهرهاي ایران تحمیل نشینی غرب بود، توانست اصولی  بر فرهنگ شهراز الگوهاي شهرسازي غربی و مطابق 

هاي کالبدي بر گرفته از ي شاخصههدف از این پژوهش بررسی و مقایسه. کند که متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی جامعه نبود

   .استهاي شهري در گذشته و حال اسالمی محلهایرانی ـ هویت 

هاي اي بین دو بافت کالبدي سنتی و نوین، مبتنی بر مطالعات میدانی و بررسیایسهتطبیقی و مق بررسی در پی پژوهش حاضر

اي از متون و هباشد، برگرفته از مطالعات کتابخانهاي تحقیق که مقایسه حاضر بر آن استوار میمعیارها و شاخصه. باشدمیاسنادي 

  . باشدصورت گرفته می هايپژوهش
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  ایرانی اسالمیمحله در شهر سنتی .2

را در بر  هاي ناب قرآنی است، کلیه شئون زندگی مردم مسلمانفرهنگ اسالمی که برگرفته از آموزه ،با ورود اسالم به ایران

بدین ترتیب الگوي شهرسازي ایرانی ـ . یابدبر اساس این اصول ساختار می. شهر که بستر حیات و فعالیت مسلمین است .گیردمی

ي ي اسالم، این الگو به منصهي اسالمی، در ایران و حتی محدودهیرد و در تمامی شهرهاي ساخته شده در دورهگاسالمی شکل می

شود، به شکلی میحاکم  اي بیش از پیش بر شهرهانظام کالبدي محلهدر این الگو به دلیل همان اصول گفته شده،  .رسدظهور می

ایران را به مثابه یک  اسالمی درشهرهاي ) 1381(توسلی . ز مفهوم محله متمایز دانستتوان اکه مفهوم شهر ایرانی ـ اسالمی را نمی

هر محله به صورت واحدي اداري، اجتماعی ـ  «  :باشدکند که شامل مرکز شهر و محالت میکل مرکب از اجزا معرفی می

هاي دینی  ن حرفه و مشاغل خاص، اقلیتمحالت شهر سکونتگاه صاحبا. ودش فرهنگی، اقتصادي و دینی جزیی از شهر محسوب می

ترین شهرهاي اسالمی طراحی شده در محدوده سیطره ي قدیمیاز جمله. )9: 1381توسلی، (» .هستندو طبقات اجتماعی مختلف 

م یافته احتماال در این شهر براي نخستین بار ، بناي طراحی و ساخت محالت به شکلی نظا. باشدفرهنگی ایران و اسالم شهر بغداد می

-هر بخشی را به عهده مهندسی وامی« :کندي چگونگی ساخت این شهر چنین نقل میدر باره )1387(حبیبی . گذارده شده است

دژ و شارستان، ، کهنشود و چون دو بخش دیگر شهردر بغداد، ربض نیز مورد طراحی واقع می... ها برپا داردگذارند تا در آن محله

اي از نواحی یابد، هر محله و گذري در بغداد به قبیله، طایفه، اهل حرفه و یا مردم ناحیهي جدیدي میسازمان فضایی ـ کالبد

هاي مختلف تاریخی پس آثار به جا مانده از مورخین و سیاحان در دوره). 57: 1387حبیبی، (» امپراطوري اسالمی اختصاص داشت

که در گذر همچنین شهرهاي تاریخی . ي نفوذ آن دارندرهاي ایران و حوزهي شهاز اسالم، اشاره به وجود محالتی مشابه در همه

همچنان به عنوان گواه این مدعا هستند که محله ... زد، شیراز، کاشان، اصفهان و ستخوش تغییر شده اند، مانند شهر یتاریخ کمتر د

  . دهدبخشی از ساختار کالبدي و اجتماعی به حیات خود ادامه می

از انسجام و همگنی  ؛به عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی ـ اقتصادي جامعه در شهر ایرانی ـ اسالمی محله بافت کالبدي

گردید و مجموعه اي از عناصر به عبارت دیگر عوامل مذکور باعث به وجود آمدن عناصر کالبدي محله می. خاص برخوردار بود

: 1386پاکزاد، . (ه نمایانگر روابط متقابل ساکنان در ارتباط روزمره آنان بودآورد، کمذکور در مراکز مسکونی، محیطی را پدید می

هاي وسیعتر، بخصوص آنگاه که به صورت تدریجی تکامل یافته، از در حقیقت شکلگیري فضاي ساخته شده در مقیاس) 5و4

هاي مشروط آنان تأثیر تکی بر آزادياي مها و نیازهاي ساکنین به شیوهطرحی پیش ساخته پیروي نکرده و از تمایالت، سلیقه

بدین جهت است که خود بسندگی و استقالل محدود . پذیرفته باشد، بازگو کننده نظام اجتماعی و فرهنگ شهرنشینی آنان است

ن بناها را کند و ایرا مطرح می... ها و ها، سقاخانههاي عمومی، حسینیهها، آب انبارها، حماممحالت مسکونی، نیاز به مساجد، دکان

   )133: 1374فالمکی،. (دهددر قلب محله قرار می

ي ورود مدرنیسم و تغییرات عمده در ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در یک قرن گذشته شهرهاي ایران به واسطه

با . نیز ناخواسته بودند برخی از این تغییرات خود خواسته و برخی. اقتصادي جامعه، شهرهاي نیز دچار تغییرات کالبدي فراوانی شدند

در  .کمتر یاراي مقاومت داشتندي سنتی در برابر این تغییرات، کالبد شهرها هاي فرهنگی و اجتماعی جامعهوجود برخی مقاومت

. گذاشت در طراحی محالت فعلی ما بر جاي قابل درنگیالگو برداري از مفهوم و تعریف واحد همسایگی غربی تاثیر  این دوره

برخی اصول شهرسازي سنتی به دلیل اهمیت آنها در ساختار  این وجودبا  )1391االسالمی، و ثقه1390سالمی و امین زاده، االثقه(
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در  امروزه. اصل و مفهوم محله از این جمله اصول بودند. اجتماعی شهرها، همچنان به بقاي خود در فرم و شکلی مدرن ادامه دادند

با دامنه نوسان شعاع ) نفر3500تا 6250در حدود (خانوار  700ـ  1250بد سکونت و اشتغال در ایران، محله کالتعاریف جدید 

در این تعریف محله داراي عناصر اصلی است که در شکل گیري آن نقش تعیین . شودتعریف می) دقیقه 4ـ  5(دسترسی پیاده 

نظیر مراکز تجاري روزانه ـ  (و عناصر توزیعی ) جدنظیر مدرسه ابتدایی و مس(این عناصر در دو سطح عناصر شاخص . کننده دارد

، 13حبیبی و مسائلی،. (»دهنداستخوان بندي محله را تشکیل می) هاي ورزشی و واحدهاي بهداشتیاي ـ  مکانهفتگی ـ  پارك محله

بنابر درك ذهنی و یا محدوده یکپارچه فضایی از شهر با مرزهاي کالبدي «: توان گفت که محله جدیدبا این توضیحات می )1378

تعیین کننده مقیاس این  ايچنین محله .در آن احساس کنند را که تعلق مکانی و همبستگی جتماعی است نشانه عینی براي ساکنانی

پس در مطالعات و شناخت محله باید به . روي استمحدوده، امکان شناخت رو در رو و پاسخگویی به نیازهاي روزمره در حد پیاده

هویت و ) تسهیالت و خدمات محلی؛ ت) پیوندهاي اجتماعی؛ پ) مرزهاي کالبدي و نمادي؛ ب) الف: مل توجه داشتچهار عا

  )100: 1389عبدالهی و دیگران، (. احساس تعلق نسبت به مکان زندگی

  

  :هویت.3

- اشیاي دیگر میاي از صفات و مشخصات است که باعث تشخیص یک فرداز افراد دیگر و یا یک شیء از هویت مجموعه"

مقصود "در حقیقت ) 22و21: 1387،بهزاد فر( ".گردد و هدف از تعیین هویت پیدا کردن تفاوت اشخاص و اشیاء از یکدیگر است

در  )64،1380،قاسمی( ".شوداز هویت در این مقاله پاسخی است که به پرسش در خصوص کیستی یا چیستی موجودات داده می

  :براي واژه هویت ذکر شده است) فلسفی(ام و یک معنی خاص فرهنگ فارسی معین سه معنی ع

ذات باري تعالی

هستی، وجود

 19،1387،بهزاد فر) (مثل ورقه هویت، شناسنامه(آنچه موجب شناسایی شخص باشد(

رابر واژه در ب) 1988:597(در فرهنگ و بستر . اندبرگزیده) Identity(هاي التین، واژه هویت را در برابر واژه اما در زبان

Identity چهار معنی اصلی ذکر شده است:  

)همانندي و تشابه در ) ب(، )شباهت(همانندي و تشابه ویژگی و خصیصه اساسی یا کلی در موارد مختلف ) الف

).کیفیت، حالت و حقیقت یکی بودن(همه آن چیزي که تشکیل دهنده واقعیت عینی شیئی است 

 فردیت(ویژگی یا شخصیت متمایز کننده فرد(

،حالتی از همانندي و تشابه با چیزي بیان شده یا ادعا شده

20،1387،بهزاد فر(اي که براي همه مقادیر نمادها جوابگو است معادله(

هاي دیگر ها؛ هویت انسانی متفاوت از هویت سایر اشیاء و پدیدهبه دلیل تفاوت ذاتی و ماهوي انسان با سایر اشیاء و پدیده

با آن در که انسان  ايشود بلکه هر گذارههویت تنها مختص خود او نمی آید، ایناز هویت انسانی به میان می وقتی سخت. است

و هویت  هایی چون هویت اجتماعی، هویت مکانی؛ بدین ترتیب است که از واژهدهداو را تشکیل میباشد، بخشی از هویت ارتباط 

  .آیدسخن به میان می شهري
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این عوامل در دو دسته عوامل درونی . گذارندي دگرگونی آن تأثیر میگیري هویت انسان و بر نحوهشکلعوامل بسیاري بر 

شوند و عوامل اش ارائه میشود که از سوي جوامع دیگر به فرد و جامعهعوامل بیرونی به عواملی اطالق می. اندو بیرونی قابل بررسی

بینی، عوامل درونی را در مقوالتی همچون مذهب، جهان. شونداش مربوط میو جامعهدرونی، عواملی هستند که عمدتاً به خود فرد 

توان جستجو کرد که هر کدام بنا به اهمیتی که براي انسان دارند، در شکل دادن تاریخ، فرهنگ و سایر قلمروهاي معنووي می

کند، به ا به عبارتی اعتقادات و ایمان انسان ایفا میترین نقش را عامل مذهب یمهم. دار هستندهویت او ایفاي نقشی خاص را عهده

  )143: 1390زاده، نقی. (زا باشدتواند بحرانطوري که فقدان آن می

واقعیتىانسان هویتازنظرصرفزیرااستانسانواقعیتتمامبلکهواقعیتیکي اسالمی، هویت نهدر نظر فالسفه

معناىبهذهنىولىاست،مربوطهویتکسبازمراحلىعنوان بهذهنتصویرهاىوهادانشفرآیندها،بهگرچههویت .ندارد

در حقیقت . گرددمىشاملراآنجزئىوخاصوجودوانسانحقیقتتمامکهاستعینىواقعى وامریک .نیستآنرایج

صمدفراگیرحضورباکهخالىتوذاتاین.استاهللالىالربطعینبلکهربطى استحقیقتیک .نداردربطجزواقعیتىانسان

این ربط از طریق انسان به تمامی هستی نیز انتقال ) 226و227: 1386علم الهدي، ( .ندارداهللابارابطهازغیرهویتىشده است،پر

گاه این هویت ، تجلیاجتماع و مکان به عنوان بخشی از این هستی وجود). باشدهمانگونه که انسان خلیفه اهللا فی االرض می(یابد می

هویت دینی پس از از بعد اجتماعی نیز . یابدبه این ترتیب هویت انساس در مکان بروز نموده و فرد هویت مکانی می. انسانی هستند

تحکیم ارتباط آدمی با خداوند متعال و پذیرفتن حاکمیت الهی در وجود انسان و جامعه پدید می آید و انسانی که رفتار و سلوکش 

شه در وحی دارد؛ از هویت دینی برخوردار است و پس از تثبیت هویت دینی، رفتارهاي فردي و اجتماعی بر اساس آرمان ها و ری

  )14: 1389علی اکبري و دیگران، . (هدف هاي دین شکل می گیرند

فرد با حضور و . مطرح می سازد اه ناخواه مفهوم هویت جمعی راوارد شدن مفهوم اجتماع در عرصه بحث درباره هویت خو

گردد، بلکه با یعنی نام، منزلت اجتماعی و روابط شخص با دیگران می -رشد یافتن در جمع، عالوه بر آن که داراي هویت شخصی

هویت جمعی از آن جهت داراي ) 1375، 102،پاکزاد . (یابدشود هویت جمعی میگرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می

تصویر یاد شده این امکان را . دهدمثالی ارائه می» من«ها و تجربیات جمعی گروه تصویري از یک ست که با توجه به ارزشاهمیت ا

مذکور جایگاه خویش را نسبت به جمع مورد ارزیابی قرار دهد و » من«سازد که فرد دائماً با رجوع به آن و مقایسه خود با فراهم می

اگر این انطباق به . اطمینان حاصل کند، یا به عبارت ساده تر خود را با آن تصویر انطباق دهد) Self-Identity(از هویت خود 

در صورت عدم انطباق اساسی در کلیات است که فرد دچار تنش و گاه . شودصورت نسبی میسر گردد، خیال وي راحت می

  ).1380: 65قاسمی،( .گرددهاي روانی شده براي تبیین هویت خویش به سردرگمی مبتال میآسیب

هاي عمومی او درباره جهان فیزیکی است که حاصل شناخت است، بخشی از زیرساخت هویت فردي انساننیز هویت مکانی 

-پروشانسکی به اهمیت رابطه متعادل بین هویت مکانی فرد و ویژگیهاي محیط بیرونی تاکید می. کندکه انسان در آن زندگی می

در . شوداین هویت مکانی خود، تصویري مستقل در ذهن فرد   می. شودخود هویت مکانی قایل می انسان طی زمان براي. کند

شود و در کند و هویت مکان نامیده میشکل گیري هویت مکانی دو مرحله وجود دارد در مرحله نخست فرد محیط را شناسایی می

عاملی که موجب  )1387: 65بهزاد فر،(. یابدمکانی تداوم میگیرد و به شکل مرحله دوم فرآیند پیوند روانی با مکان صورت می

گردد بیش از آن که به ساختار کالبدي محله ارتباط داشته باشد، نشأت گرفته از ساختار اجتماعی آن انسجام و استقالل محله می
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هاي مهمی است ت یکی از ویژگیدر محله سنتی ایرانی هوی. توان به هویت محله نسبت داداین عامل را بیش از هر چیز می. است

   )1392، و دیگرانپور علی. (که بر سایر خصوصیات اجتماعی محله تأثیرگذار است

  

  :سنتی ایرانی در محلههویت ایرانی اسالمی .4

نامیم؛ ترین الگوي شهر اصیل اسالمی را شهر طیبه میعالی«است، در واقع » حیات طیبه«شود که شهر اسالمی بستر گفته می

ي وحی اخذ و تدوین که از چشمه) رفتارها و اخالقیاتیقوانین و (ترین صورت آن، انسان کامل بتواند مطابق ارتباطات در عالیکه 

ي زیست ساخته شده است زندگی کند؛ و ي مسلمانی در فضا و محیطی متعادل، که بر اساس این ارتباطات و شیوهشده اند، به شیوه

اي از قواعد و معیارهاي شهر اسالمی به عنوان یک الگوي شهرسازي مجموعه) 42و41: 1390اده، زنقی. (»به حیات طبیه برسد

آنچه به معماري و «. ي اسالمی استهاي دین اسالم در مورد جوانب مختلف حیات در جامعهکالبدي متأثر از تعالیم و آموزه

: 1390زاده، نقی. (»یعنی دستاورد و تولید فرهنگی ملل مسلماندهد متأثر از اسالم به عنوان تمدن است، شهرسازي اسالم هویت می

33(   

هاي مختلفی آیاتی از قرآن کریم گروه. اي، کالبد و سیماي ظاهري آن استء و هر پدیدهیکی از ابزار تجلی هویت هر شی

تواند به عنوان عاملی در اي میپدیدهشوند؛ و به این ترتیب، ظاهر و سیماي هر نمایند که به سیماي آنها شناخته میرا معرفی می

دنیاودینجداییجمله عدمازاسالم،مکتبتعالیمبهتوجهبا) 298: 1390زاده، نقی. (احراز هویت آن پدیده ایفاي نقش کند

کالبدواقعدرنموده وبرقراراسالمیهايآموزهباراارتباط ممکنحداکثرِاسالمی،دوراندرآثار معماريکالبداسالم،در

حداکثرينیز تحقّقیآثارایندراسالمیهویتتحقّقِدر نتیجه، .استاسالمحقیقتوبطنو حداکثريِعینیتجلّیِآثار،این

  )10: 1391کار و رئیسی،نقره( .است

اجتناب از اسراف و گیري، وحدت، مانند ذکر، امنیت و آرامش، عبرت(هاي مذکور در تعالیم اسالمی بسیاري از ارزش 

توانند و باید مصادیق کالبدي داشته باشند که این مصادیق در می) تبذیر، اجتناب از ریا و تفاخر، اجتناب از فردگرایی و قس علیهذا

 ها نیز مصادیق بسیاريهمان گونه که بسیاري از این ارزش )184: 1385زاده، نقی(. ایجاد محیط زندگی اسالمی ایفاي نقش نمایند

توان به اصولی چون سلسله مراتب، وحدت در کثرت، حریم و از جمله می. انددر شهرسازي اسالمی را به نمایش گذارده از تجلی

اشاره  جویی و نظم پیوندي و هماهنگی، زیبایی و کمال، همگري، تعادل و تناسبمحرمیت، احتراز از کبر و جلوه ، حجاب وقلمرو

تجلی این اصول بخصوص در عرصه و بافت محالت به دالیل . بخش شهرهاي ایرانی ـ اسالمی بوده اندکرد، که از دیر باز از هویت

حضور و فعالیت  عرصه ي شهريهاچرا که محالت بیش از سایر بافت. هاي شهري قابل مشاهده استچندي بیش از سایر بافت

ي اسالمی مختلف حیات جامعهي تجلی جوانب محالت عرصهتا  هدیگردمسأله موجب  اند و همینبودهاجتماعی  هاي مختلفگروه

موارد زیر . اندبیشتري داشتهنمود  حال باید دید که چه اصولی در هویت ایرانی ـ اسالمی شهرها و بخصوص محالت شهري . گردند

  :که بیشتري نمود و تجلی را در بافت کالبدي و اجتماعی محالت داشته اند از جمله اهم این اصول هستند

وحدت در کثرت:

-چنین هویت عناصر شهري و عمارت اسالمی، مد نظر داشتن اصل وحدت در کثرت و همدر بحث هویت شهر اسالمی و هم

هاي بنیادین وحدت در کثرت ترین ویژگیهمیکی از م) 146: 1390زاده، نقی. (ي انسان و فضا ضروري استچنین توجه به رابطه

اي در قالب و فضاي وطایف و شرایط آن است که هر جزء در مکان مناسب خود قرار گیرد، و یا به عبارت دیگر هر جزء هر پدیده
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توان به را نمی براي نمونه تناسبات مطلوب براي یک خیابان. رود باید مورد بررسی قرار گیردها و انتظاري که از آن میو ویژگی

) 185: 1385زاده، نقی. (عنوان معیار ارزیابی یک میدان به کار گرفت

سلسله مراتب:

پاکزاد، . (یکی از مهمترین عوامل هویت دهنده در بافت محالت وجود سلسله مراتب در صورت بندي فضاهاي دسترسی بود

ها با سلسله این راه. کنندمی را در ساختار محالت سنتی بازي میهاي حیاتی نقش مهها به عنوان شریانبه طور کلی راه) 5: 1386

شبکه دسترسی در ) 1384(شیعه ) 34: 1381توسلی،. (شدندمتصل می) هاخانه(مراتبی از فضاهاي عمومی به فضاهاي خصوصی 

  :کندهاي عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی تقسیم میبافت سنتی را به راه

و محالت مسکونی ) راه عمومی(و محالت مسکونی را میسر ساخته ) محل  داد و ستد( هاي اصلی ارتباط بین بازارشبکه راه

ها در این شبکه). راه نیمه عمومی( دهدهاي داخل محله مسکونی را تشکیل میانشعاب بعدي راه. در جوار آنها قرار گرفته است

تر و هاي جزئیاي شبکه راههاي داخلی در بافت محلهبعد از راه. ي و گذري دارداهاي مسکونی نقش ارتباط بین محلهداخل بافت

راه نیمه .( باشداي از موارد به صورت بن بست میکوچکتري وجود دارد که در محالت کوچکتري جریان یافته و در پاره

راه (رسد ند واحد مسکونی میشود و به چند فضاي مشترك یا چباالخره راه به جزء کوچکتري نیز تقسیم می) خصوصی

  )218و217: 1384شیعه، ).( خصوصی

و حجاب حریم:

اي که متعلق به ساکنان یک محله خاص مبادي هر محله آستانه ورود به حریم کالبدي آن بود و تصویر ذهنی از ورود به محله

ه را از محالت انتظاعی نیز داشت که حیطه محلحدود هر محله عالوه برکالبدي بودن مفهومی . ساختاست را در ذهن متبادر می

حفاظ  )45:  1389، و خزائی سعده زرآبادي. (رین تعلق داشتحیطه یک محله به ساکنان آن بیش از سایو  ساختدیگر مجزا می

ارتباطی شود تا مسیرها و فضاهاي عمومی و گذرها با خطوط اصلی شبکه داشتن و برخورداري از حجاب سکونتی محله باعث می

خانه هاي . شهر و بازار در رابطه مستقیم نباشد و بازار یا فضاهاي عمومی شهر حتی المقدور راه مستقیمی به مرکز محله نیابند

مستقل از (هاي مناسبی براي گذران آزاد و بی قید و بند ها حجاب داشته باشند و در عین حال موقعیتمسکونی در سطح خانواده

  ) 133: 1384فالمکی،. (فراهم آورند) عمومی محله خانه و در پناه گذر

گرياحتراز از کبر و جلوه:

ها اي بود که در ارتفاع، خود را از سایر خانهکرد و کمتر خانهسیماي داخل محله، منظري هماهنگ و متناسب را عرضه می

ر فضاي ورودي کم و بیش معرف موقعیت اقتصادي ـ  ها تا حد زیادي از این امر مستثنی بود و هالبته فضاي ورودي خانه. متمایز کند

دارند که موضوع هاي انجام شده در شهرهاي مختلف میسر میبررسی )243: 1365سلطان زاده، . (اجتماعی ساکنان آن بود

 .ي بافت مسکونی شهرهاي قدیمی ایران را بتوانیم ولو نسبی مطرح سازیمیکنواخت بودن، هماهنگ بودن واحدهاي متشکله

  )132: 1384فالمکی، (
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هماهنگی دل وتعا:

توان آن را به عنوان مصداق بارز تجلی کالبدي عدل در شهر اسالمی تعدل یکی از مشتقات یا تجلیات عدل است که می

ها قلمداد کرد و لحاظ کردن درست و به جايِ اصولی که اسالم براي فعالیت، حیات و روش زندگی معرفی کرده است در طراحی

اهمیت و ارزش صفت هماهنگی در تنظیم ) 253: 1390زاده، نقی. (ها عامل پیدایش و بروز تعادل در شهر خواهد بودریزيبرنامهو 

رود که در خیلی از موارد به عنوان هاي بازر شهر، تا آنجا پیش میارتباطات اجزاء و عناصر یک مجموعه و به عنوان یکی از ویژگی

ي هاي یک مجموعهي ویژگیکنندهغالبا هماهنگی به همراه نظم به عنوان بیان. شودیچیده مطرح میي یک نظم کامل و پمختصه

)259: همان منبع. (شودمتعادل ذکر می

خود کفایی:

اي از فضاها بود که ها از لحاظ حجم و عناصر تشکیل دهنده خود بسیار متفاوت بودند در واقع هر محله داراي مجموعهمحله

این فضاها به طور عمده شامل همه فضاهاي اصلی شهر در ابعاد کوچکتر از جمله . دادهاي دیگر میاستقالل نسبت به محلبه نوعی 

هر محله تأسیسات اقتصادي  )42...: ضیائی و دیگران، ( .شده اندهاي محلی میبازار محلی، مسجد، مدرسه، حسینیه، حمام و میدانچه

به طوري که . ساختآن شامل مرکزي بود که همه مایحتاج روزانه و کوتاه مدت محله را فراهم میکرد و اي در خود برپا میویژه

.)5: 1386پاکزاد، ( شدها ختم میخدمات روزانه از گذرها شروع و به راسته

 عناصر مذهبیمرکزیت حول:  

د و مانند مرکز شهر در قالب شیکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده هر محله مرکز آن بود که قلب تپنده آن محسوب می

این مراکز عموما داراي یک میدان، یک یا چند مسجد در اطراف آن، یک حسینیه سرپوشیده یا سرباز، . کردکوچکتر عمل می

یک یا چند مغازه جهت رفع مایحتاج اهالی در جنب یا مجاور میدان، یک حمام و گاهی هم در محالت بزرگتر آب انبار، مدرسه و 

میدانچه یا حسینیه، بازار یا آب انبار را در خود   مرکز محله عناصر متفاوتی مانند مسجد، )168: 1383قبادیان، . (اندرا بودهسکاروان

  )10و9: 1381توسلی، . (داده و محل قرارگیري آن در مسیر یا تقاطع دو یا چند گذر اصلی بوده است جاي می

  

  هاي موردينمونههاي هویت ایرانی اسالمی در شاخصه يمقایسه.5

یزد )یوزداران( محله فهادان:  

یزد از شهرهاي تاریخی ایران می . است شده شهر یزد در مرکز ایران و در اقلیمی گرم و خشک گرفته سنتی از نمونه محله 

است محالت شهر یزد از نمونه هاي بسیار خوب در زمینه نظام محله اي در ایران . باشد که بر اساس نظام محله اي شکل گرفته است

ت تا تغییرات گسترده اي در محالت آن ایجاد نشده و ساختار فضایی و اجتماعی محال دیگر،شهرهاي بسیاري از بر خالف  که

 فهادان به نام شیخ احمد فهادان از عرفاي مورد احترام مردم یزد بوده و وجه تسمیه وجه تسمیه محله. حدود زیادي حفظ شده است

بر . یوزداران به علت آن است که اشتغال عمده ساکنین این محله در ارتباط با پرورش و رام کردن یوز پلنگ در گذشته بوده است

محله فهادان  ).10، 1376توسلی، ( محله است 43رفته بافت تاریخی شهر یزد شامل مرکز شهر قدیمی یزد و اساس مطالعات انجام گ

در شمال بافت تاریخی شهر یزد قرار دارد و توسط گذرهایی با مجموعه مرکز شهر قدیمی شامل بازار و مسجد جامع شهر یزد 
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با محله بازار نو، از غرب با محله کوشکنو و از جنوب با محالت وقت و  این محله از شمال با محله آبشوره، از شرق. مرتبط می شود

مساحت این محله نسبت به دیگر محالت در بافت تاریخی شهر یزد نسبتا ). 12، 1376توسلی، ( ابوالقاسم مرتبط استاه ساعت و ش

عنصر  2ي باز شهري، حسینیه فهادان و ، آب انبار، فضاو حماممرکز محله فهادان شامل بازارچه فهادان، مسجد  .وسیع تر است

موقعیت محله فهادان در بافت تاریخی شهر یزد نشان داده شده  1 تصویردر . امام می باشد 12تاریخی ارزشمند مدرسه ضیائیه و بقعه 

  .است

  

. است شده مشخص آن رامونیپ در رهیت رنگ با محله قلمرو. فهادان محله تیموقع و زدی شهر یخیتار بافتنقشه :  1 تصویر

  24 ،1368 ،یتوسل: ماخذ

  

 شهر جدید بینالود 3-2محله:  

شهر بینالود از مجموعه شهرهاي جدیدي است که در چند دهه اخیر طراحی و ساخته شده و توسعه آن همچنان در حال انجام 

این شهر که . طراحی شهري در شهرهاي معاصر ایران است ي الگوي غالباصول به کار رفته در طراحی این شهر نشان دهنده. است

ریزي شده یا قرار دادي را نظام سلسله مراتب خدمات شهري و محله بندي مورد طراحی قرار گرفته، الگویی از محالت برنامه بر پایه

در ادامه به بررسی ابعاد مختلف . گذاردکه در الگوهاي اخیر توسعه شهري در کشورمان مورد استفاده قرار گرفته اند به نمایش می

مبناي تقسیمات کالبدي شهر جدید بینالود ، واحد . پردازیمهاي مصوب و جاري در این شهر میمحالت این شهر بر اساس طرح
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. مسکونی و به تبع آن به ترتیب کوچه یا گروه مسکونی ، کوي یا واحد همسایگی ، محله ، ناحیه و شهر تعریف شده است

  )1387مشاور آداك،  مهندسین(

طرح . هایی از واحدهاي مسکونی مطالعه شده استها و ترکیبداراي الگو و طرح یک واحد هماسایگی با مجموعه  3-2محله 

هاي تاریخی،  ها، با در نظرداشتن علل گوناگون از جمله پتانسیل ریزي سازمان فضایی محله، شبکه ارتباطات و نحوه توزیع کابري

بینی شده در این محله جهت تأمین نیازهاي خدمات پیش. است  پذیرفته ب و هواي منطقه و اختالط اجتماعی صورت نوع اقلیم و آ

سال، پارك  11فروشی در حد خریدهاي روزانه، فضاي آموزشی کودکان تا  اهالی از طریق دسترسی پیاده،  عموماً شامل خرده

است، ولی بر اساس  متر تعیین گردیده 500اي این دسته از خدمات در طرح شعاع دسترسی بر. محله و حسینه یا مسجد خواهدبود 

 56مساحت معادل و  بوده نفر 5328بینی شده براي محله برابر با جمعیت پیش. باشد متر نیز مناسب می 800استانداردها تا شعاع 

  )1387مهندسین مشاور آداك، ( .هکتار دارد

  

  ورزشی  مذهبی  درمانی  آموزشی  تجاري  کاربري  

پارك 

وفضاي  

  سبز

  تأسیسات

و 

  تجهیزات

  1/0  1  101  3/0  05/0  1  15/0  سرانه  جمعیت

  8/532  5328  8/5860  4/1598  4/266  5328  2/799  احتمس  5328

  1387مهندسین مشاور آداك، : ؛ مأخذشهر بینالود 3-2سرانه و سطوح محله : 1جدول 
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  1387مهندسین مشاور آداك، 

شهر جدید  3-2و بررسی معیارها مرتبط با تجلی اصول کالبدي هویت ایرانی ـ اسالمی در دو محله فهادان یزد و محله 

  . قابل مشاهده است 2ي ي تطبیقی در جدول شماره

  شهر جدید بینالود 3ـ2ي محله

خشک و  با وجود تحمیل ضوابط 3-2در محله 

یکدست در ابعاد و اندازه و فرم و تراکم بناها 

ها و وحدت کالبدي به دلیل تنوع نماها و رنگ

  .باشدالگوهاي بصري قابل مشاهده نمی

بینی سلسله در محالت جدید به رغم پیش

انسانگرا  يو شهرساز يمعمار یمل یشهما    

مهندسین مشاور آداك، : ؛ مأخذمحله دو از ناحیه سه شهر جدید بینالودنقشه : 2 تصویر

و بررسی معیارها مرتبط با تجلی اصول کالبدي هویت ایرانی ـ اسالمی در دو محله فهادان یزد و محله 

ي تطبیقی در جدول شمارهجزئیات این مقایسه. اي در دو محله بودهاي عمده

محله  محله فهادان یزد

هاي مسکن و ساختمان با وجود تنوعی که در گونه

گیري وجود بخصوص در اندازه و فرم و جهت

دارد، وحدت معماري در سبک و رنگ و شکل 

  .محله به وضوح هویداست

در محله 

یکدست در ابعاد و اندازه و فرم و تراکم بناها 

وحدت کالبدي به دلیل تنوع نماها و رنگ

الگوهاي بصري قابل مشاهده نمی

در محالت جدید به رغم پیشساختار محله فهادان داراي الگویی سلسله مراتبی 

  

تصویر

  

و بررسی معیارها مرتبط با تجلی اصول کالبدي هویت ایرانی ـ اسالمی در دو محله فهادان یزد و محله  مقایسه

هاي عمدهبینالود نشان از تفاوت

  

اصول و معیارهاي 

 هویت ایرانی ـ

  اسالمی در محالت

  وحدت در کثرت

  سلسله مراتب
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ترین است که از گذر یوزداران آغاز و به خصوصی

این سلسله مراتب  .دگردها ختم میفضاها و هشتی

هاي اجتماعی نمود بیش از نمود کالبدي، در فعالیت

  . دارد

مراتب تنها الگویی ساختاري است که بیشتر 

هاي سواره ها و دسترسیمبتنی بر تأمین کاربري

باشد و میزان محرمیت و خصوصی استوار می

  .دیده نشده استیا عمومی بودن فضاها در آن 

  حریم و حجاب

به عنوان یک اصل در طراحی حجاب و حریم 

فضاهاي خصوصی تا عمومی محله فهادان مد نظر 

هاي قرار گرفته است و سلسله مراتبی از حریم

خصوصی و شخصی تا عمومی و محلی قابل درك 

  .است

هاي مسکونی در بینالود حریم 3-2در محله 

این به . باشندبرخی موارد قابل تشخیص نمی

هاي دلیل چینش نا متناسب و اشراف ساختمان

همچنین سلسله . مسکونی بر یکدیگر است

است و  ها نیز رعایت نشدهمراتب حریم

حریمی براي فضاهاي نیمه عمومی ـ نیمه 

  .خصوصی وجود ندارد

احتراز از کبر و 

  گريجلوه

گیرتر از اي بلندتر یا چشمدر محله فهادان هیچ خانه

هیچ بنایی ظاهري . اختمان مسجد یا حسینیه نیستس

ندارد و از بزرگترین تا  سایرینمتفاوت و در تقابل با 

تفاوتی در ظاهر بیرونی خود ها ترین خانهکوچک

  . کنندبا هم نمی

ي جدیدي مانند نمونه مورد در بافت محله

-مطالعه با وجود یکنواختی تحمیل شده بر خانه

ساختمان ابزاري است  ها، در اغلب موارد هر

هر بنا با نما، رنگ، فرم و . براي خودنمایی

ارتفاعی متفاوت سعی در برتري جویی از 

  .سایرین دارد

  تعادل و هماهنگی

ساختار محله تعادل و هماهنگی در در محله فهادان 

منابع، فضاها و خدمات به شکلی مساوي . نهفته است

کالبد، و هماهنگی کامل میان . تقسیم شده است

  .عملکرد و معنا برقرار است

در طراحی محالت جدیدي چون نمونه 

مطالعاتی اخیر، سعی بر آن بوده است که در 

عین تنوع در فرم و عملکردها، تعادلی میان این 

اما این . دو و هر کدام با خود وجود داشته باشد

رسد کمتر مورد تعادل در بعد معنا به نظر می

  .توجه قرار گرفته است

  خودکفایی

- در محله سنتی سعی بر آن است که اکثر نیازمندي

محله . هاي ساکنین در درون محله تأمین گردد

با این . فضاي کار، زندگی و تأمین مایحتاج است

-برخی از خدمات و فعالیتحال در محله فهادان 

اند اکنون به هایی که سابقا براي ساکنین وجود داشته

لذا محله خودکفایی . اندهبیرون از محله انتقال یافت

  .سابق را ندارد

هاي بینالود بغیر از برخی کاربري 3-2در محله 

هاي خدماتی در مقیاس محله، کاربري

این گونه . اي نیز در نظر گرفته شده اندفرامحله

گذاري درست ها در صورت سیاستفعالیت

ساکنین  معیشت براي یهایتواند به فرصتمی

هاي حال خدمات در محله با این. تبدیل شوند

جدید بیش از گذشته از بیرون اداره و تأمین 

  .گردندمی

بینالود محله داراي یک مرکز  3-2در محله مرکز محله فهادان شامل مسجد، حسینیه، مدرسه مرکزیت حول 
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که دو عنصر آخر . ي دوازده امام استعلمیه و بقعه  عناصر مذهبی

برخوردارند و محله حول این  از قدمت باالیی

رکز گرا به خود عناصر شکل گرفته و ساختاري م

  .گرفته است

ي باشد که مسجد محله در نقطهخدماتی می

  . عطف آن قرار گرفته است

  شهر بینالود 3-2ي تطبیقی هویت ایرانی اسالمی محله فهادان یزد و محله مقایسه: 2جدول 

  

  :نتیجه گیري.6

ي بینالود فرصتی هستند براي بهبود طراحی شهرهاي معاصر، تا بیش از پیش به هویت گذشته 3-2چون محله  محالت جدید

هر چند که بسیاري از الگوهاي بکار رفته در طراحی . هویتی که با مدرن شدن شهرها رو به انزوا نهاده است. خود رجعت نمایند

توان در آنها ند، در عین حال برخی اصول شهرسازي ایرانی اسالمی را میچنان بر گرفته از الگوهاي غربی هستمحالت جدید هم

الجرم . بیش از پیش بتوان به کار بست این اصول در طراحی محالت چشم داشت مشاهده نمود و جاي امیدواري است که در آینده

ري باید مورد توجه قرار گرفته و احیا هاي بسیارسیدن به هویتی که در شهرسازي سنتی ایران اسالمی وجود داشته است از جنبه

اي که پدیدهلذا با الگو برداري از . چرا که هویت امري بطئی و یکباره نیست بلکه به مرور شکل گرفته و در حال تغییر است. گردد

ي نیل به لذا الزمه .ي کار همان هویت را در دل خود داشته باشدتوان انتظار داشت که نتیجهسابقاً داراي هویت بوده است نیز نمی

ي پژوهش نتیجه. شکلی امروزین براي محالت با هویت ایرانی اسالمی بایستی تعریفی امروزین نیز از هویت ایرانی اسالمی ارائه داد

اي است که با وجود حفظ بسیاري از معیارهاي هویتی خود امروز همچنان وامدار هویت بجا ي فهادان محلهدهد که محلهنشان می

شهر بینالود نیز با وجود لحاظ نمودن برخی معیارهاي هویتی متناسب با شهر و  3-2ي محله. ده از گذشته است، نه هویتی امروزینمان

اي با هویت ایرانی لذا رسیدن به محله. ي ایرانی اسالمی داردهاي بسیاري نیز به عنوان یک محلهي ایرانی اسالمی نقصانمحله

در صورت فراهم شدن . لگوي کالبدي مناسب است که بستري مناسب براي الگوهاي حیات اسالمی باشنداسالمی ابتدا نیازمند ا

  . اسالمی گردندـ بینالود نیز داراي هویت ایرانی  3-2 يمحله توان انتظار داشت که محالتی مانندچنین بستري می
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  :منابع و مأخذ

 موسسه نشر شهر، تهران")نگاهی به هویت شهر تهران(هویت شهر  "، ) 1387(بهزادفر، مصطفی ،

 انتشارات شهیدي، تهران"مقاالتی در باب مفاهیم معماري و طراحی شهري"، )1386(پاکزاد، جهانشاه ،

 بهار و تابستان ؛22و  21شماره  ؛فصلنامه صفه ؛»همانی با فضاهویت و این« ؛)1375(پاکزاد، جهانشاه.

 ساخت شهر و معماري در اقلیم گرم و خشک ایران، انتشارات پیام، تهران") 1381(توسلی، محمود

و واحد ) در ایران(بررسی تطبیقی مفهوم و نقش محله «؛ )1390(زاده، بهناز االسالمی، عمیداالسالم؛ امینثقه

فروردین و اول  31ریزي و مدیریت شهري مشهد مقدس؛ ؛ سومین کنفرانس برنامه»)در غرب(همسایگی 

.1390دیبهشتار

؛ »)هاي شناختی ساکنینمفهوم محله در شهرهاي معاصر ایران، با تحلیل نقشه«) 1391(االسالمی، عمیداالسالم ثقه

.؛ مشهد1391انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد؛ زمستان 

 سازمان ملی زمین و مسکن، تهران"شهريسرانه کاربریهاي  ") 1378(حبیبی، سید محسن و مسائلی، صدیقه ،

 ناشر  ؛»تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیماي کالبدي آن تفکر و تاثر ،از شار تا شهر«) 1387(حبیبی، سید محسن :

؛ تهراندانشگاه تهران

 و کامپیوتر،  از پایداري محله تا محله پایدار؛ ماهنامه ساختمان) 1386(سعده زرآبادي، زهراسادات و خزاعی، فاطمه

.؛ تهران1386، سال سوم، شهریور و مهر 18شماره 

نشر آبی، تهران "مقدمه اي بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران") 1365(سلطان زاده، حسین

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران"با شهر و منطقه در ایران") 1384(شیعه، اسمائیل ،

 ،بررسی نظري مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله هاي شهري ") 1389(عبداللهی، مجید و دیگران

1389، تابستان 72، پژوهش هاي جغرافیاي انسانی، شماره  "در ایران

هویت اسالمی ایرانی انقالبی و «) 1389(؛ ، م؛ نبوي، م؛ ناظمی، مچهرهخوش حیدري، ح؛؛ حاجی، حاکبريعلی

. 89؛ زمستان 24؛ راهبرد یاس؛ شماره »توسعه

بررسی نقش هویت بر پایداري اجتماعی « ) 1392(شاد، مرتضی االسالمی، عمیداالسالم؛ قائمیپور، حامد؛ ثقهعلی

.؛ بوکان؛ کردستان1392ي شهري؛ بهار ؛ همایش معماري پایدار و توسعه»محالت مسکونی

55ي ینات، شمارهي ب؛ مجله»هویت از منظر قرآن وفالسفه«؛ )1386(الهدي، جمیله علم.  

 دانشگاه تهران، تهران "باز زنده سازي بناها و آثار تاریخی") 1384(فالمکی، محمد منصور

 1384دي  28فضا؛ : ؛ نشر»سیري در تجارب مرمت شهري از ونیز تا شیراز«) 1384(فالمکی، محمد منصور .

 8مه مدیریت شهري، سال دوم، شماره ، فصلنا"هویت بخشی به بافت هاي مسکونی "، ) 1380(قاسمی، مروارید

 ،انتشارات دانشگاه تهران، تهران"بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران ") 1385(قبادیان، وحید ،
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)ینقزو یدانشگاه آزاد اسالم(انسانگرا  يو شهرساز يمعمار یمل یشهما    

 ي شش مطالعات بازنگري فاز یک طرح آماده سازي منطقه«؛ )1387(مهندسین مشاور شهرساز و معمار آداك

  . 87؛ شرکت عمران شهر جدید بینالود؛ پاییز »مسکونی

ي علمی  نامهفصل» پذیري هویت اسالمی در آثار معماريتحقّق«) 1391(کار، عبدالحمید؛ رئیسی، محمدمنان نقره

.91ي هفتم؛ بهار پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسالمی؛ شماره

پژوهشکده نظر - پژوهشکده فرهنگ و هنر : ناشر ؛»شهريتحلیل و طراحی فضاي «؛ )1389(زاده، محمد نقی.

اصفهان؛ نشر راهیان؛ »)مبانی نظري(معماري و شهرسازي اسالمی «؛ )1385(زاده، محمد نقی.

هاي تحقق شهر اسالمی بر مبناي نصوص شهر آرمانی اسالم یا فضاي حیات طیبه، بایسته«؛ )1390(زاده، محمد نقی

.؛ نشر شهر؛ تهران»دینی
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