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 چکیده-۱
کند و فرایند شکلیان حرکت عنوان آخرین و کاملترین دین برای زندگی اجتماعی بشر، چارچوب جمعی را ترسیم میاسالم به

خاص خود را دارد و ضرورتی انکار    است بر این مبنا دین اسالم قواعد و الگوی  (الیه راجعونانا اهلل و انا  )  یبر اساس قاعده 

 . ست زیرا فضای زیست اجتماعی و فرهنگی هر ملت، به طور طبیعی تحت تأثیر اقتضائات محیطی و فرهنگیان استناپذیر ا

  این .  گردد  مؤمن   زیست  جایگاه  به   تبدیل   و  باشد،  اسالم  مبین   دین   تدستورا  و  خصوصیات  گاه   تجلی  بایستمی  اسالمی  شهر
  فراهم   مؤمن  برای  را  خدا   به  رسیدن  نهایت  در  و  عدالت  امنیت،  تقوی،  جایگاه  بایستمی  اسالمی   هایوزهمآ  اساس   بر  شهر
 . سازد

 ی سده  دژ    یك:  است  شده  دانسته   ایویژه  کالبدی  و  شکلی  هایویژگی  دارای  خاورمیانه،  اسالمی  شهرهای  سراسر  الگوی
  باریك   الگوهای  کاروانسرا،  مدرسه،  مسجد،  همسایگی  در  همگانی  یبهگرما  چند  یا  یك  آن،  کنار  در  کانونی  بازار  یك  ای،میانه 

 ای،ی میانهسده  باروی و  دژ میانی، سرای با هاخانه گون، گونه نژادهای به وابسته  هایبرزن و کوی ها،خیابان درهم و  تنگ و
 باشد. می

روش    مشهد قلمداد نمود.  ه خیابان جنتسازی اسالمی در محدودهای شهرتوان بررسی مؤلفهاین تحقیق را می  اصلیهدف  
 عنوان ابزارهای گردآوری اطالعاتتحلیلی است و از مشاهدات میدانی و تهیه پرسش نامه در این امر به   -تحقیق توصیفی

 اند.یله آزمون تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتهنتایج حاصل از پرسش نامه بوس گرفته شده است. همچنین
 تعامالت اجتماعی -خیابان شهری-اسالمی-زی ایرانیساشهردی:واژگان کلی

 

 مقدمه -۲
  عنوان به  شهرسازی.  است  اجتماعی  و  جامعه  هر  الزمه  هدف   به  رسیدن  برای  سازی  برنامه  الگو  تدوین  و  بودن  مند  هدف

  جامعه  اهداف  به  رسیدن  در.  است  یکدیگر  بر  زندگی  محیط  و  زیست  روش   فرهنگ؛  انسان؛  متقابل  تأثیر  بیانگر  که  مبحثی
 اعتالی فرهنگ و اخالق مردم نقش مهمی بر عهده دارد  و  بندی هویت برای اسالمی

 جهت  و  وحی  ازنشأت گرفته    و  بوده  رفتارها  و  اخالقیات,  هاارزش ,  اعتقادات  نظام  بر   مشتمل  فرهنگ,  اسالمی  بینی  جهان  در
 سازمان  و  نهادها  شاکله,  اسالمی  هایزش را  و  اعتقادات,  باورها.  است  جامعه  هایبخش  و   هانظام  بخش  محتوی  و  دهنده
  در  و  یکپارچگی  چنین.  اندشده  تنیده  مسلمان  فرد  اجتماعی  و  فردی  رفتار  و  اندیشه  تاروپود  در  و  کرده  ایجاد  را  اسالمی  جامعه
 دلمب(  اسالمی  فرهنگ)  فرهنگ  یك   به   را  اسالم  دین,  رفتارها  و  هاارزش   نیز   و  باورها  و   اعتقادات  نمای  کل  تنیدگی  هم

  صورتی و شکل, خویش شمول جهان و  االهی اصالت و  ماهیت حفظ با کشوری و جامعه هر  در اسالمی فرهنگ. است ساخته
 اسالمی  متعالی  فرهنگ  همان  اسالمی–  ایرانی  فرهنگ.  گیردمی  خود  به...    و  زبانی,  تاریخی,  جغرافیایی  مقتضیات  با  متناسب
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 گذشته قرن 14 طی در...  و زبان, مذهب, جغرافیا, تاریخ  با متناسب و شده هید دم زمین ایران فرهنگ کالبد و روح در که است
 این ,  ساخت می  برجسته  را  فرهنگیان  ویژگی  اسالمی  صفت  که  ایران  در  اسالمی  انقالب  ظهور  با.  است  یافته  تکامل  و  توسعه
 تعالیم  از  هاارزش   و  اصول  این.  نهاد  بنیان  اسالمی  وتفکر  هاارزش ,  اصول  مبنی  بر  را  مجتمعی  بتوان  که  یافت  افزایش  امید

 .هستند نیز( نباشند تناقض و تضاد در انها با که) ملی فرهنگ مهم  عوامل دارنده دربر و شده استخراج اسالمی
  شهری   ریزی  برنامه   رویکرد,  فسیلی  سوخت  کاهش  و  شخصی  نقلیه   وسایل  از   استفاده  کاهش  سیاست,  هوا  آلودگی  دنبال   به
 .گرفت شکل شهرها در کیفیت خیابان ها احیاء جهت رد اخیر دهه چند در

 شهرسازی  و  معماری  واقع  در.  است  متناسب  دران  انسان  حضور  و  فضا  ان  از  استفاده  میزان  با  شهری  فضاهای  موفقیت  میزان
 رو  ان  با  ااهفض  این  اغلب  در  امروزه  آنچه  اما.  باشد  هاانسان  همبستگی  و  اجتماعی  تعامالت  افزایش  پی  در  جدایی  جای  به  باید
  از   سرشار  بایستمی   ادمی  زیست  بستر   عنوان به   شهر.  است   ساکنان  اجتماعی  مشارکت  و  روابط  کاهش,  هستیم  رو  به

  عمومی   ایسرمایه   عنوان  به  را  شهری  جمعی  فضاهای  توانمی  لذا.  باشد   اجتماعی  و  انسانی  تعامالت  برای  جمعی  هایعرصه
  عنصری   بلکه ,  نیست  مطرح  شهروندان  فراغت  اوقات  و  بردن  لذت  برای  تنها  ریهش  فضاهای.  نمود  تلقی  جامعه  ساکنین  برای
 برخی   رفع  محل   حال   عین  در  و  افکار،رفتارها  برخورد   محل  شهری  فضاهای.  شودمی  محسوب  افراد  اجتماعی  زندگی  در   مهم
  نقش   شهرها   در  سفانهمتا   که  است  عمومی  فضاهای,  شهری  فضاهای  از   بخش  ترینمهم .  است  شهروندان  روزمره  نیازهای  از
  و   اصلی  نکته.  هستند...    و  ها  پاتق,  هاپارک,  هاراه   پیاده,  هامیدانگاهخیابان ها،  شامل  که  شوندمی  تررنگ  کم  روز  به  روز  نهاآ

 در  مردم  حضور  پذیرای  شهری  فضای  باید  ابتدا  تعامل  ایجاد  برای.  است  فضا  در  ماندن,  اجتماعی  تعامالت  با  رابطه  در  مهم
  یك  در  اجتماعی  تعامالت.  کندمی   برقرار  انها  بین  در  را  تعامل   خود  خودی  به   فضا  در  مردم  توقف  و  حضور  زیرا  دباش  خود

, ها فعالیت,  باشد  ترمطلوب  شهری  فضای  هرچه.  دهدمی  رخ  فضا  در  که  است  اتفاقاتی  و  هافعالیت  نوع  بازتاب  شهری  فضای
 تعامالت.  یابدمی  افزایش  نیز  فضا  در  افراد  حضور  زمان  مدت  مراتب  به  و  گیرد می  صورت  ندر آ  بیشتری  تعامالت  و  ارتباطات
 رفع  یا  و  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  را  محالت  ساکنان  که  هاییخیابان  در  مثالً  شهر  عمومی   باز  فضاهای  در  اجتماعی
  ل شک,  گرددمی  تبدیل  رهادیدا   جهت  میعادگاهی  انها  برای  مسیر  از  ایمحدوده  زمان  مرو  به  و  نموده  دعوت  روزمره  نیازهای

 در  منعطف  هایکاربری  قابلیت  با  مکس  فضاهای  و  بناها  و  فضاها  صحیح  نمایی  جا  و  مناسب  طراحی  واسطه  به.  گیردمی
 . دیاب می افزایش زیبایی و محیط به تعلق احساس  و فضایی هویت ادراک, جمعی  هایفعالیت راستای
 ز: اند ااسالمی عبارت-های شهرسازی ایرانیمؤلفه
 روی کرد محیطی( 5امنیت ( 4عدالت ( 3محرمیت ( 2انسجام و وحدت اجتماعی  (1
 

 
 مبانی نظری-۳

 شهر اسالمی-۳-۱
کامل و متعادل ، خود به   یهدف که وجود انسان ها نیبروز انسان کامل است. با ا یبرا یعرصه ا  جادیمنظور اسالم از شهر ا

 ( 43:  1392،  ی)برات. نجامدی، شهر و جامعه ب طیمح یاعتال
 . ستا هشد ساخته ینبوو  نیآقر یها  زه موو آ لصوا س ساابر نسبی رطو به که ستا یشهر ،سالمیا شهر
 (Jamalinezh & others, 2012:33  ) 

  سالمی ا  شهر  یگرد  رتعبا  به .  شتدا  هداخورا    خویش  هیژ و  تجلی  ن،ماو ز  ن مکا  هر در    که  ثابت  ستا  ماهیتی  سالمیا  شهر
و    لصوا  با  بومی)که  فرهنگو    هنر  ،نشدا  ،مصالح   وری،فنا   به  توجه  با  مکانیو    نماز  هردر    نداتو  می  که  هبالقو  ستا  ماهیتی
تفسیر  رضتعادر    سالمیا   یهاارزش   دا  خویش  صخا   تجلیو    نباشد(  زاده،    باشد  شتهرا   شهر   ممفهو  .(  69:  1383)نقی 
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 یهاارزش    پایه  برآن    جتماعیا  بطوار  که  ستا  یشهر  سالمیا  شهر.  ستا  شهر  یکالبد  و   جتماعیا  هویت  به  ناظر  سالمیا
 . (96: 1386،ی)باقرستآن ا نساکنا سالمیا هویت دآوریاآن  فیزیکی ه چهرو   یابد می نساما ینید

اهمیت اسالم در فرایند شکل گیری شهرهای اسالمی از موضوعات بحث برانگیز در مطالعات مربوط به شهرهای اسالمی 
بر اساس ایده آل های اسالمی ، فرم های   ضایی شکل و ساختمان اجتماعی ، کهشهر اسالمی عبارت است از نمایش ف.است

د کرده است.اما فراتر از مفهوم اجتماعی اصل دیگری بر جامعه مسلمانان حاکم  ارتباطی و عناصر تزئینی خود را در آن وار
،   1369.)بمات ،  تعریف می کند  است و آن محدود نبودن به زمان و نداشتن جغرافیای خاص است که مفهوم امت اسالمی را

 ( 11ص 
ت هایی از دین اسالم که ویژگی های  در چارچوب مفهومی ، شهر اسالمی ذاتا متاثر از حاکمیت فرهنگ اسالمی و یا حکوم

دارای  را شامل می شود که  هایی  اسالمی سرزمین  گیرد.بنابراین شهر  ، شکل می  آن رسوخ کرده  در  اجتماعی  و  کالبدی 
 ( 55، ص  1377.)نقی زاده ، ادات نشات گرفته از دین مبین اسالم هستندفرهنگ و اعتق

می ، فرم  ، عملکرد و معنا معتقد است که معماری و شهرسازی ، در پژوهش تحت عنوان شهرسازی اسال برندی هلیم

  1381)نقی زاده ، رد. بومی به ویژه شهرسازی اسالمی نشان از آداب و رسوم ، هنر ، آئین و ادبیات بومی و فرهنگ مناطق دا
 ( 49-32، ص 

د انسان های کامل و متعادل ، خود به  منظور اسالم از شهر ایجاد عرصه ای برای بروز انسان کامل است. با این هدف که وجو
 ( 43:  1392)براتی ، اعتالی محیط ، شهر و جامعه بینجامد. 

 

 ایرانی  -مولفه های اجتماعی در الگوی شهرسازی اسالمی  -۳-۲

 

 

 

 
عدالت اجتماعی مهم ترین مسئله حیات بشری تلقی کنیم ، توانمند سازی یکی از راه های    :عدالت اجتماعی ▪

تحقق عدالت اجتماعی است که به وسیله ی آن می توان به سوی عدالت اجتماعی گام برداشت در تحلیل عدالت  

 کانات و قابلیت ها نیز )فقر( به شمار می آید.امز اجتماعی ، فقر همواره پایین بودن درآمد نیست بلکه محرومیت ا
 بر این مبنا گسترش توانمندی های انسانی و فرصت های اجتماعی برابر عدالت اجتماعی را محقق می سازد.

نقش مهمی در تحقق طرح ها ایفا می کند.از لحاظ تاریخی    ،  میزان مشارکت مردم در شهر   :مشارکت مردمی ▪

ور و مشارکت فعاالنه مردم در امور شهرها وجود دارد. در اسالم بر مشورت و هم  حضز  اسناد و مدارک بسیاری ا

نمونه   اشاره شده است.برای  به مشارکت در موضوعات مختلف  آیات متعدد قرآن  تاکید بسیاری شده و در  فکری 

، حکومت ودخ  وضعیت و سرنوشت جامعه به وضعیت مردمش و عملکرد آنها بستگی دارد.ایران از اول بنای سیاسی

بوده   ملت  و  دولت  بین  مشارکت  دارای  اولین حکومت جهانی  عنوان  به  دلیل  به همین  است  داشته  اقوام  مجمع 

است. نقش و جایگاه مساجد و فضاهای مذهبی در شکل گیری نظام کالبدی و اجتماعی شهرها و محالت شهری 

 ( 2012، ر عف ) پورج تاثیر به سزایی داشته که امروزه دستخوش تغییر شده است.

مشارکت  
 مردمی

 عدالت
 اجتماعی

الت   امنیت  تعا
دمیمر  

آرامش و 
 آسایش

 بهداشت 
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شهر باید مکانی امن باشد که مردم در آن احساس اطمینان خاطر و امنیت کنند.ایمان و مومن نیز از ریشه    امنیت: ▪

که نشانگر تاثیر ایمان مردم برگسترش امنیت در شهرها است.امنیت یکی از مختصات   (1975)فرابی:ی امن است  

ینه های گوناگون مورد مطالعه قرار داد.)امنیت اخالقی(  زمر  معنوی مهم جامعه اسالمی است که می توان آن را د

امنیت در شهرسازی اسالمی   (2009)مزینانی:دغدغه ای است که همه جوامع و مکاتب به دنبال آن بوده و هستند . 

و به خصوص شهرسازی ایران پس از اسالم از جامعه مولفه های مهم ، به شمار می آید و راهکارهای کالبدی و 

 فراوانی جهت تقویت امنیت در سطح شهر و محله ها به کار می رود. عیمااجت

اسالم به رفتارهای اجتماعی بسیار اهمیت می دهد و این مهم به وضوح در آیات و احادیث   تعامالت مردمی: ▪

 دیده می شود. 

درآرامش و آسایش ▪ است  برخوردار  ای  ویژه  از جایگاه  اسالم  در  در محل سکونت  آرامش  و  دیث  حاا  :آسایش 

 بسیاری خانه بزرگ سعادت شمرده شده است و می توان مهمترین دلیل این امر در آرامش و آسایش آن دانست.

به   :بهداشت ▪ شخصا  )ص(  اکرم  دارد.رسول  همراه  به  روانی  و  مادی  های  جنبه  اسالم  در  پاکیزگی  و  نظافت 

تاکید می   پیروان خود  یاران و  .به  را   در هر  کرد کهپاکیزگی عالقه فراوان داشت  صورت جامعه و خانه هایشان 

 (KOSHA:2007)تمییز نگه دارند.

 پاکیزگی را رسیدن به زیبایی برشمرده و آن را از اوصاف الهی می دانستند و می فرمودند:از سوی دیگر 
 «  د.ست داررا دو خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و بخشنده است و بخشش را دوست دارد ، پاکیزه است و پاکیزگی»

 سالمی ـ ا نیایرا یشهرهادر  ی شهر عناصر-۳-۳
  با   هاآن    طتباو ار  عناصر  ارستقرو ا  سالمیـ ا  نیایرا  شهر  ساخت  به  که  هایی  یژگیو و  عناصر  دیجوو  گوهر و    ممفهو  ،معنی

 له جماز    یشهر  عناصر  قفو  :  مانند  هایی  منظا.  ستا  دیمتعد  یها  منظا  بر  مبتنی  هدد   می  شکل  دممر  یها  هسکونتگا
 زش موو آ  شهر  هکننداداره    تتشکیالو    منظا  ،مشاغلو    حرف  یسارؤ  شامل  صنفی  منظاو...،    ها  محما  ،ها  حسینیه  ،مساجد

 . ( 96و  95:  1382)بذرگو ،محمدرضا ،  شهرها برخی یندنما منظاو  سالمیا نیناقوو  قحقو ،ینید
 : دنمو تقسیم ستهد چند به انتو میرا  سالمیـ ا نیایرا یشهرهاو  ری معما یحدها و وا یشهر عناصر
  زبا  یفضاها و دارای    پیوسته  ادهخانو  تك  یها  خانه  اده،خانو  چند  یها  خانه  اده،خانو  تك  یها   خانه  شامل:  مسکونی  ی فضاها

 .   شهرای  حاشیهو  خلیدا  یهاانسررواکا ک،مشتر خدماتیو 
  تکیه  ،ها عباسیه ،ها حسینیه  ،هازاده  مماو ا ها هتگاریاو ز  س مقد مقابر ،ینید ارس مد ،ها هخانقا ،مساجد شامل: مذهبی عناصر

 . اریسوگو ایبر قفیو هسرپوشید یا زبا یفضاها و  ها
 مانند  هاآن    به  هشد  ملحق  یفضاها ...و     ها  نکاد  ،ها  قیصریه  ،هااسر  ،ها   تیمچه  شامل:  شخصیو    هیوگر  گانیزربا  یحدهاوا
 . ها صطبلا ،ها رنباا ،هاازندرابا
  ی ها  هگارکا  م،خا  اد مو یا   لیهاو  اد مو  یعزتو  ای بر  ها   نکاو د  ها  خانهرکا  رت،تجا  به   مرتبط  یها  هگارکا  شامل:  یتولید  یحدها وا 

  شهر حاشیه
  ه قهو  ،ها   نستارگو  ،عمومی  یها   محما  ،هارنباآب ا  ها  کتابخانه  ،ها  هگاداد  ،ها  لحکومهدارا  شامل:  عمومی  تخدما  یحدهاوا.  

 .   ها ریخواغذ ،ها چایخانه ،ها خانه
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  ، هارگذ  ،ها  کوچه   ،ها  ان مید  ،ها  قسو  ،هازاربا  ستهرا  ،هازاربا  ،ها  نخیابا)یابیراه    ایبر:  عمومی  خدماتیو    تباطیار  یهها  شبک
  ی هاامجر  رتصو  به و آب     بفاضال  ایبرو  (  ها  یجوو    ها  تسرقنا  ،هارنباآب ا  ،ها  تقنا)   تخدماو    سانیآ بر(  ها  بست   بن

 . (128:  1365)فالمکی ،  مینیزیرز پیوسته
 ایران سنتی و اسالمی شهرهای در دهنده شکل معیارهای تطبیقی بررسی :1جدول 

 

 ی شهر ابانیخ -۴-۳
نوشته شده   مقابل واژه خیابان  نامه دهخدا،در  ، راهی که دو طرفش در لغت  بیابان است  راهی که دو طرفش   ، است:گلزار 

الحضه می شود خیابان ، در مقابل بیابان ) جای بی آب ( قرار درختان و گل و باغچه است، راهی در میان دو صف درختان.م
به عبارتی در افش گل و باغچه و درختان صف کشیده است.  دارد و به محل و مکانی اطالق می شود که آباد است و اطر

مصفا و مفرح و    فرهنگ ما خیابان ، محلی است که با تالش دسته جمعی افراد، از بیابان به خیابان تبدیل شده است و مکانی
ون ها،تاکسی ها و سر سبز می باشد.چنین تعریفی از خیابان ، امروز مصداق ندارد.امروز خیابان محل تردد اتوبوس ها ،کامی

نظ و  ها اتومبیل های شخصی  روند.انگار که خیابان  به شمار می   ... و  ،هوای سالم،آرامش  است و دشمن سرسبزی  آن  ایر 
ایرانی از    ساخته شده باشند تا اتومبیل اینکه آدمی را از مبدئی به مقصدی برسانند.تصور شهروندی امروز  به فروش روند.نه 
خیابان حاصل شکل گیری نا  (1391)ذبیحی ، باشد. مستقیم و ماشین رو که سطح آن آسفالت شدهخیابان بیشتر معبری است 

در کل فضای آن  میدان مرکزی  اطراف  بناهای  که  است،هنگامی  است    متمرکز خانه  باشد و ساختاری  موجود تکمیل شده 
میسر می سازد.خیابان دارای ویژگی کارکردی عمیق تری نسبت به برای توزیع زمین که امکان دستیابی به قطعات انفرادی را 

یدان است، ولی میدان با توجه به ابعادش نسبت به خیابان که در آن اشخاص به طور غیر ارادی در تکاپوی وسایل نقلیه  م
گیر می شوند ، همچنین به عقیده توسلی خیابان به صورت کانالی برای حرکت اتومبیل با : فضای جذاب تری برای گذران  در

ار از رویدادهای متعدد و متنوع اند و شهروندان به دالیل گوناگون و در  خیابان های شهری سرش  (1386)کریر ،  است    وقت
اکز مهم فعالیتی ،خرید،تماشای مغازه ها و خرده فروشی ها،پرسه زدن و ساعات مختلف در آن حضور می یابند.رجوع به مر

 وجود فضاهای محصور و بهم پیوسته  انسجام  و وحدت اجتماعی 

 وجود فضاهای مناسب جهت ارتقا تعامالت اجتماعی

 جهت گیری واحد به سمت قبله

 وجود سلسله مراتب در شبکه معابر محرمیت

گر زشوها مقابل یکدیعدم قرار گیری با  

 بکارگیری ساختار ارگانیک در شکل گیری معابر

 تعریف قلمرو 

 توزیع مناسب و یکسان منابع و فعالیت ها  عدالت

 امکان استفاده فضاها برای گروه های مختلف جامعه 

عوامل ناهنجار درونی و بیرونیحفاظت در برابر  امنیت   

 آرامش

 بکارگیری احجام ساده هندسی 

 نظم 

 وحدت 

 تقارن 

 بکارگیری منابع طبیعی رویکرد محیطی 

 حفاظت از توازن طبیعت 
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و آنها، همه  توسط  دیده شدن  و  دیگران  متر  گردش،دیدن  به فضایی  تبدیل  را  خیابان شهری  رویدادهای  همه  انواع  از  اکم 
ز هر چیز دیگری یك جمعی و فردی برای شهروندان نموده است.از ابن رو خیابان شهری در تصویر زهنی شهروندان بیش ا

 مکان متراکم از رویدادها و قرصتهای متنوع زندگی شهری است
 ( 1391)پاکزاد ، 

 تیشوند که اکثر فعال  ی محسوب م  یشهر  یعموم  یفضاها  ن یو موثرتر  نیتر  یدیهمواره به منزله کل  یشهر  یها  ابانیخ
 تی شخص یریدرشکل گ ییو نقش بسزا رندیگ یفضاها شکل م نیروزمره، خاطرات ، تجربه ها، عواطف و احساسات درا یها

 ( 1385)گلکارکنند.  یم فایانسان ا یاجتماع
ترین حساسیت و ظرافت را طلب می کند زیرا خیابان ها  از میان انواع مسیرهای یك شهر ، طراحی خیابان شهری ، بیش  

و   کمی  حداکثر  به  آنها  در  شهری  جوش  و  جنب  و  اجتماعی  تعامالت  که  هستند  هایی  ذهن  مکان   ، رسیده  خود  کیفی 
ی شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ذهنیت های مشترک راجع به نوع و چگونگی حیات مدنی می گردانند.خیابان ها 

می    شهری حضور  آن  در  مختلف  ساعات  در  و  گوناگون  دالیل  به  شهروندان  و  اند  متنوع  و  متعدد  رویدادهای  از  سرشار 
یتی ،خریر،تماشای مغازه ها و خرده فروشی ها ،پرسه زدن و گردش،دیدن دیگران و دیده شدن  یابند.رجوع به مراکز مهم فعال

یی متراکم از انواع رویدادهای جمعی و فردی برای شهروندان نموده  به فضاتوسط آنها ، همه و همه خیابان شهری را تبدیل  
است.این خیابان ها همانند شهر فرنگی می باشند که همواره قابلیت ارائه تصویری غیر قابل پیش بینی داشته و هر لحظه  

 ( 1391.)پاکزاد،هیجان و نشاط خاصی را به تماشاچیانش می بخشد
عنصر   خیابان  دیگر  تعریفی  می  اسادر  محسوب  آن  نقش  تردد،اولین  و  آمد  و  رفت  تضمین  که  است  شهری  فضاهای  سی 

شود.در واقع یکی از نخستین وظایف فضاهای شهری را تعیین می کند.تا پایان قرن گذشته،عابر پیاده تقریبا از تمامی معابر 
میان پدیده های مسکونی ، تجاری خرید  ده  استفاده و آن ها را اشتغال می کرد.در شهرسازی گذشته ایران راه عامل پیوند دهن

و فضای فرهنگی بود.هر معبر اصلی کمابیش به فعالیت های عمومی اختصاص داشت و معابر فرعی بیشتر مخصوص محله  
های مسکونی و فعالیت های نیمه عمومی بودند.خیابان ها و میادین محل هایی برای گذر ، خرید و فروش و تفریح بودند که 

بیل در معابر تغییرات اندکی صورت گرفت.این وضعیت تا موقعی که استفاده از وسایل نقلیه نادر بود و مشکالت تومبا حضور ا
زیادی به همراه نداشت ادامه یافت.اما اشتغال روز افزون معابر توسط اتومبیل ها و وسایل نقلیه عمومی روز به روز شدشدتر  

یز که جداککنده ساختمان ها از خیابان ها بود به عقب راند.در هر حال در کلیه  ناچشده و عابرین پیاده را به تدریج به فضایی  
موارد دیده می شود که حذف کامل اتومبیل از این فضاها موجب می شود که سطح زندگی پایین آمده و بی روح شود.امروزه 

را   اگر همه جا  ما محسوب می شود و حتی  از جامعه و زندگی روزمره  باز یك عامل جنب و تسخاتومبیل جزئی   ، یر نکند 
از ساخت فضایی شهر محسوب می  به عنوان عنصر اساسی  باشد،  ارزش فضایی  دارای  به شمار می رود.اگر خیابان  جوش 
گردد.امروزه خیابان می تواند به سواره ،سواره و پیاده و یا صرفا پیاده تعلق داشته باشد.در این صورت مفاهیم متفاوتی خواهد  

 ( 1391،یحی)ذبیافت.
است که شهروندان همواره میل    یاست و مکان  یخاطرات و معان  یشهروندانش سرشار از تداع  یخوب برا  یخیابان شهر  كی

  ی آن مکان است و دنیا  خیتار  یتمام نما   ینهیو تعلق خاطر به خیابان، آ  یبودن، خاطره انگیز  یرجوع به آن را دارند .با معن 
سیاس   یاجتماع د  یا  یو  خیابان  مکه  هر  آن  م  افته ی  یستتن  باز   ها  اند ینما  یرا  رو  یشهر  ی.خیابان   یها  ییارویزمینه 
 یمختلف شهروندان م  یلذت بردن هستند .آنها زمینه ساز مراوده میان گروه ها  یبرا  یو مکان  یاعتراضات سیاس   ،ی اجتماع

 شود. یشهر م ینظم اجتماع تیباشند که خود باعث تقو
در    ییآورند قدرت بسیار باال   یزمینه حضور افراد را هم فراهم م  یجمع  یعالوه بر زندگ  حیث که  نیاز ا  یشهر  یها  خیابان

،   139.)پاکزاد، خطر و فعال کودکان را هم فراهم آورد یامکان حضور ب یشهر یدر خیابان ها یستیبا یمقوله مذکور دارند .م
1390 ) 
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شود بلکه ورود و   یکه اساسا خودرو در آنها حذف نماست    نیمطلوب ا  یشهر  یدر مورد خیابان ها  گریبسیار مهم د  نکته
برنامه ر با  آنها  امکان پذ  ی زیتداوم حرکت خودرو در  ا  ر یو کنترل  .با  ا   نکه یاست  م  نیحضور خودرو ها در    ی محورها مجاز 

آنجا  یباشد، ول  د  ازبیش    یشهر  یخیابان ها   یکهیاز  پیاده ها م  یگریهر چیز  نم   یمکان تعامالت   یرایپذ  توانند  یباشند، 
 ( 1390، 139)پاکزاد ، از خودرو باشند. ییحجم باال 

شهروندان را   ذهنرسد. یدر آنها به حداکثر م یو جنب و جوش شهر یهستند که تعامالت اجتماع  ییمکان ها یشهر ابانیخ
و    یجیرشد تدر  محصولگردانند.  یم  یمدن  اتیح  یو چگونگمشترک راجع به نوع    یها  تیو ذهن  یانباشته از خاطرات جمع

 باشند.  یدر شهر م راتییتغ یعی روند طب

و   یدسترس  یاست که  برا  یمکان شهر  ایفضا    كی  "در خیابان ها و الگوها اشاره کرده است که خیابان    استفن مارشال

 ( 2005،  293.)مارشال، می رود به کار یوآمد عموم رفت  
  ینهیبلکه مظهر وآ  گرند،یکدیبا    یشهر  یفضاها و فعالیتهاامروزه خیابان ها نه تنها محل اتصال و ارتباط    یشهر  یدر زندگ

 ی مختلف، خیابان ها نیز به صورت ها  یانتظار داشت که در فرهنگ ها  دیبا   نی.بنابرا  ندیآ  یهر شهر نیز به حساب م  یزندگ
 ( 2005، 433)کوان،متفاوتی تبلور یابند. گوناگون و

همان نقش بارز تردد و    د یآ  یهر کس م  اد یدر قدم اول به    یشهر  یضاف  یاز عناصر اصل  یکیآنچه از نام خیابان به عنوان  
 د،یحمل و نقل سواره و پیاده، خر  یجهت تردد برا  یشهر  یفضاها  نیاست .مردم همواره از ا  یراه عبور  كی  ای  ییجابه جا

ن  ح،یتفر اوقات فراغت، گفتگو،  ...استفاده    شستن،تماشا، گذران  و  به    ندینما  یمخوابیدن، جمع شدن، غدا خوردن  .با توجه 
شود و مردم با حضور خود به    یدهد، به همه ساکنین شهر مربوط م  یرا تشکیل م  یعموم  یاز فضا  یخیابان قسمت  نکهیا

که در عین جدا    یعناصر  نوانگذارند .خیابان ها به ع  یکمك نموده وتاثیر م  یعموم  یفضا  نیبودن و سرزنده بودن ا  ریدلپذ
ارتباط    تیتقو  یبرا  یو انسجام آنها بوده و نیز عرصه ا  یعامل اتصال و پیوستگ  ن یمهم تر گر،یکدیاز    یشهر  یکردن فضاها

 ( 1379،   110)دانشپور ، می شوند. باشند، محسوب یم یشهر انسان و محیط
 

 وجود فضاهای مناسب جهت ارتقا تعامالت اجتماعی -۳-۵
به خوب اجتماع  یم  یاسالم  ارتباطات  بنابرا  ینم  ستیبه ز  قادر  یدانست مردم بدون  اجتماع  نیباشند.  منظور    یبه روابط  به 

اسالم روابط   گرینمود. به معنای د  یه متوج  یتر و گروه  عی وس  اس یدر مق  یاجتماع  یکاهش انزوای مردم و کمك به زندگ
اجتناب از صدمه    گران،یرساندن به د  دهینموده که تعامل، همکاری، فا  ن یمع  یمسلمانان را به عنوان معامله ا  انیم  یاجتماع

 (.24،ص  1389 گران،یو د انیحوزه بود)بمان نیاز ا یزدن به آنها بخش
برای تجمع مطلوب مردم    یکرد در نظرگرفتن فضاهای عموم  یشهروندان کمك م  یاز مواردی که به تعامالت اجتماع  یکی

  ینید  -یکارکردی اجتماع  یاسالمفضای بزرگ در معماری    ا ی  یعموم  دان یمفهوم م  ،یدر شهرها است. در شهرسازی اسالم
فراهم    یمکان  نیآن ضرورت گردهمای مسلمانان را در چن  رتدر مجاو   یمسجد و اماکن عموم  كی  رییداشته که با قرار گ

 خورد. یدر آن به چشم م نیوحدت جامعه مسلم کهیکرد، بطور یم
بتواند    دیباشد. به نحوی که با  یم  یدسترس  رهاییتعامالت و برخورد مناسب مردم، معابر و مس  تیموارد مؤثر در تقو  گرید  از

و   داریعرض معبر با توجه به عملکرد آن تراکم شهری را پا  نییکه تع  ستین  یو در خدمت جامعه باشد. شک  ازیپاسخگوی ن
معابر به    ستم یس  نیداد و در ا  ی قرار م  تیمورد حما زیرا ن ینمود به عالوه اصل تعامل قوی اجتماع  یمنطقه را متعادل م  میاقل

 یمورد توجه قرار م  ندیبه حرکت و ارتباطات را  فراهم نما  ازیه ای که نخانه ها بودند تا انداز  ان یدر م  ییها  شیعنوان گشا
 (. 136-135،صص  1389 گران،یو د انی) بمانرفتندیگ
ی جلوی ورودی خانه به کوتاه مدت برای فضا  ای  یموقت  یتیکه اسالم در نظر گرفته است اعطای مالک  ییراهکارها  گرید  از

بوده و برای استفاده عموم است اما ساکنان خانه حق دارند آنرا برای    ابان یاز خ  یفضا بخش  ن یباشد. اگرچه ا  یصاحبخانه م
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بارگ مور  هیتخل  ای  رییورود،  خانه  به  شرا  یاستفاده شخص  دبار  کردن  از مشخص  دهند. هدف  فضاهای    طیقرار  از  استفاده 
رابطه    كیروزانه مالکان و مهمتر از همه حفظ    یزندگ  لی تسه  گان،یو حقوق همسا  یاز حقوق عموم  جلوی خانه ها محافظت

 (. 171محله بوده است)همان، ص  كیساکنان  انیقوی م
را حفظ نمود. در راستای   یگیآن بتوان روابط همسا  لهیواسطه ای باشد که بوس  دیداشت که خانه با  دیارزش تأک  ن یبر ا  اسالم

داشت. مسجد که نمادی از    ادییز  تیو تجاری مانند مسجد و بازار اهم  یوجود کاربری های مذهب  یالت اجتماعارتقاء تعام
کرد. اختالفات جامعه را    یم  نییرا ارتقاء داده و سلسله مراتب وفاداری را تع  یو قدرت، صلح و عدالت بود قدرت جمع  تیهو

 بود. یخواهان انسجام اجتماعحل نموده و 
و عملکردی به عنوان مرکزی که    یاطراف مساجد از لحاظ اجتماع  ایدر مرکز شهر و    یاستقرار بازار به طور سنت  انیم  نیا  در

بازار و مسجد جنبه    انی رابطه م  ن یال بود. ا  دهیکارآمد و ا  اریساخت، بس  یرا فراهم م  یامکان برای تعامالت اجتماع  نیباالتر
  ت یای برای تقو  لهیبازار وس  گر یداد. به عبارت د  یم  یمجموعه اقتصادی ترق كین بازار را فراتر از ارزش آن به عنوا  یاجتماع

 رفت.  یساکنان آن جامعه بشمار م انیم یروابط اجتماع

 
 نمونه موردی -۴

طورکه نشــان داده شــده اســت های فراگیر، بالفصل و مداخله مستقیم نشان داده شده است. هماندر نقشه زیر محدوده حوزه

های مدرس، چمران، رازی اند و خیاباندانشگاه، امام رضا، بهار، شیرازی و اندرزگو حدود حوزه فراگیر را شکل دادههای  خیابان

 اند. ا شکل دادهبالفصل ر و امام خمینی حدود حوزه
 :معرفی محدوده 1نقشه 

 

 
 
مداخله مستقیم  حوزه در اصلی هایبریکار گردد.می معرفی مستقیم  مداخله  حوزه  در  هاریزکاربری  و  هاکاربری  قسمت  این  در

 عبارتند از: تجاری، فرهنگی،
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 :تجاری ❖

 .پیاده راه را به صورت کاربری اغلب تجاری تبدیل کرده استلباس و پوشاک در بدنه  راسته  ❖

 فرهنگی: ❖

عنوان یــك باعث شده است که به  و همچنین عقبه تاریخی و فرهنگی گذشته پمحور در   موزه حوضخانه هزار دستانوجود  

 شود .حوزه فرهنگی شناخته 

های یك طبقه و دو طبقه حدوداً به تعداد مســاوی بــوده و بیشــترین دهد که ساختمانکلی بررسی انجام شده نشان میطوربه

، احســاس   محــورهای محــدوده و عــرض کــم  اند. به علت کم بــودن ارتفــاع اکثــر ســاختمانخود اختصاص دادهمیزان را به

باشد. قطعات در حال ساخت محدوده به چند پروژه در حــال اجــرا در محــدوده )ســاختمان زیاد میجنت    ورمحمحصوریت در  

هــا های مرتفع منطقه بیشتر مربوط بــه بانكشود. همچنین ساختماناقامتی نرگس( مربوط می-اداری مرمر و تجاری-تجاری

  باشند.)بانك سپه، تجارت( و قطعات اقامتی )هتل پردیس، نرگس( می

حــال قطعــاتی چــون بانــك ملــی، باشند. با اینها دارای کیفیت سالم میطورکه در نقشه زیر نشان داده شده اغلب دانههمان

سفارت پاکستان، خانه ملك و ساختمان هالل احمر در لبه خیابان امام خمینی نیازمند تعمیــرات جزئــی تشــخیص داده شــده 

طورکلی کیفیت ابنیه در حوزه بالفصــل و فراگیــر از وضــعیت صل ناچیز است. بهدر محدوده بالف  های نوسازاست. تعداد پالک

 مطلوبی برخوردار است. 

در حوزه مداخله مستقیم به نسبت حوزه بالفصل پالک های فرسوده  فعال بیشتری دارد و این نشان دهنــده ایــن اســت کــه 

 نیاز به رسیدگی دارد . محور

سال به باال و بایر مــورد   30سال و    15-30سال،    5-15سال،    0-5بنیه در پنج دوره  در بررسی محدوده مورد مطالعه قدمت ا

تــا 15ها اغلــب دانــه (جنت محورشود در لبه حوزه مداخله مستقیم )طورکه در شکل زیر مشاهده میبررسی قرار گرفت. همان

 ند. باشسال به باال می  30سال و 30

ســال تشــخیص   30-15های  ن امام خمینی و نیز بخش جنوبی خیابان دانــهها در شمال خیاباهمچنین بورس ساعت فروشی

ده و بــه سال به باال کاسته شــ   30های  داده شده است. در بخش غربی خیابان با حرکت از خیابان به درون بافت از تعداد دانه

خود بیشــترین تعــداد را بــهسال بــه بــاال در قســمت شــرقی    30هایی با قدمت  انیابد. ساختمسال تغییر می  15-30های  دانه

رسد. برخــی از ایــن قطعــات نظیــر خانــه نظر میاند که این امر با توجه به قدیمی بودن بافت منطقه طبیعی بهاختصاص داده

 ای برخوردارند.نگی ویژههای فرهاز ارزش  …ملك، هتل پارس و
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 تعداد طبقات:۳نقشه                                                            : کاربری محدوده۲نقشه                            

 

 : قدمت ابنیه ۵نقشه                             کیفیت ابنیه:۴نقشه                             

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نتیجه گیری-۵
مع و  مادی  اصولی  دارای  شهرسازی  اصول  مطابق  شهری  های  خیابان  عناصر  طراحی  گرفتن  بر  در  ضمن  که  است  نوی 

در  کال بایست  می  که  اصول  این  از جمله  گیرد.  می  بر  در  نیز  را  اخالقی  و   معنوی  اصول  شناسانه شهری   زیبایی  و  بدی 
از   عبارتست  گیرد  قرار  توجه  مورد  های شهری  خیابان  همسایگان،  است طراحی  و  اقلیم  با  منطبق  مصالح  از  از  فاده  استفاده 

گیاهان و)ی  عناصر طبیع م،) ... آب، درخت،  به  انسانیتوجه  ،قیاس  یکدیگر، ، وحدت فضایی  با   ها  نمای خیابان  هماهنگی 
 توجه به حقوق شهروندان پیاده و .... . تناسب ارتفاع ساختمان ها ، استفاده از مسجد به عنوان نشانه شهری،

  تظاهر   با  ندنابتو  که  شد  ختهداپر  هاییارزش    ناساییش  به  ،شهر  کالبددر    سالمیا  یهاارزش    تجلی  ر منظو  به   ،هشوپژ  ین در ا
 ست د  نتیجه  ینا  به  هشوپژ  ین. اده،بو   ربسیا  ارتأثیرگذ  ی ها و ارزش    لصوا  ؛هندد  نمایشآن را    هویت  سالمیا  مجتمعیدر  
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  ست ا جامعهآن  زش موو آ  فرهنگ عرصهدر  عمیق ریکا  مندزنیا ،نیو دورا عصر هردر  هاو ارزش  لصوا ینا ایجرا که یافت
  ین ا  دننمو  دهپیا  زد،سا  ننمایارا    دخو  ،محیط  ساختدر    نداتو  می  که  ارتأثیرگذ  یها  و ارزش   لصوا  دجوو   غمر  علی  قع.در وا

  ل صو ا  ینا  با  منطبقرا    زیشهرساو    شهرها  بر  حاکم  ستحالها  تا  ستا  تمددراز  فرهنگی  ر کا  یك  مندزنیا  هاو ارزش    لصوا
  تصمیم و   راتختیاا سطح دی،نها رفیتظ دیجاا ،هاو ارزش  لصوا برپایه شنرو و  مشخص ی هاازندا چشم دجو.وکند هنماییرا

 زیشهرسا یهاو ارزش  لصوا زیسا فرهنگدر  ننداتو می که هستند ملیاعو سیاستی چگیریکپاو  هادنها چگیریکپا ی،گیر
 باشند.  ارتأثیرگذ سالمیا نیایرا

 
 منابع و ماخذ-۶

)  آبادی  - م(، شهر خداوند  1382، محمد علی  آرمان شهر اسالمی، نشریه هنر  از ساختار معنایی  اول، تصویری  درس، دوره 
 شماره سوم. 

 ،  نشر ساقی، چاپ دوم، تهران.وسعه و مبانی تمدن غربت (،1376آوینی، سید مرتضی ) _
 . 23شماره ، منظر تابستان ، نشریه نظریه های نو: ما و شهر اسالمی(، 1392براتی، ناصر )  _

 پایة بر شهروندی حقوق با مرتبط فقهی اصول (، تأثیر1392بمانیان، محمدرضا، سحر ارجمندی و فرزانه علی محمدی )    _
ایرانی اسالمی،   ، فصلنامه مطالعات شهر)اسالمی _  یرانیا های خانه از مورد سه    :موردی نمونه(مسکن طرّاحی در عدل

 سال سوم، شماره دوازده.  

 ؛ نشر دانشگاه تهران، تهران.لغت نامه دهخدا : گنجیه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارسی(، 1389دهخدا، علی اکبر ) _
رجمه محمد حسین ملك احمدی و  (، شهرهای عربی اسالمی: اصول شهرسازی و ساختمانی، ت1381حکیم، بسیم سلیم )  _

 اقوامی مقدم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران.   عارف

کالبدی شهر اسالمی، فصلنامه    (، شخصیت شناسی شهر اسالمی با تاکید بر ابعاد1390خدایی، زهرا و علی اکبر تقوایی )    _
 پنجم. شماره مطالعات شهر ایرانی اسالمی، 

، نشریه هنرهای زیبا، ال ضرر و رعایت آن در اصول معماری و شهرسازی اسالمیقاعده  (،  1377فیان، محمد کاظم )  سی  _
 دوره سوم، شماره اول. 

_    ( اماکن مذهبی شه1380ملکشاهی، غالمرضا  تغییرات ساختاری در  پژوهشنامه (،  پژوهشی  رهای اسالمی، نشریه علمی 
 ، شماره سوم.  علوم انسانی و اجتماعی ، سال اول

 6( نقش سرمایه ی اجتماعی در روابط قومی و هویت ملی ،مطالعات ملی ، دوره 1384احمدلو ،حبیب ) _

_  ( ، جهانشاه  ، تهران1389پاکزاد  تا کیفیت  از کیمیت   ، ، سیراندیشه ها در شهرسازی   )    ، اول  آؤمانشهر، چاپ  انتشارات   ،
 جلددوم 

 ارات شهیدیاحی فضاهای شهری در ایران ، انتش،راهنمای طر1390پاکزاد، جهانشاه، _

 ،ضوابط و مقرارات طراحی شهری ،انتشارات وزارات راه و شهرسازی 1389پاکزاد،جهانشاه  _

 نجم (، از شار تا شهر ، دانشگاه تهران ،چاپ پ1383حبیبی ،سید محسن ) _

 ه دوممی(بر زیبایی شهر،آرمانشهر،شماراسال -(،بررسی تاثیر عامل هویت )ایرانی1388سلسله ، علی ،سلسله ،محسن ) _

 ، معماری خیابانی ، ماهنامه دانش نما  1382ذکاوت ،کامران، _

 (، سیمای شهر ،ترجمه منوچهر مزینی ،تهران ،دانشگاه تهران 1389لینچ ،کوین ) _

 19ا ،َشماره (، معیارهای شناخت و ارزایابی هویت کالبدی شهرها ،مجله ی هنرهای زیب1383تا)میرمقتدایی ، مه _

 فضای شهری، ترجه خسروشاهمی نژاد،تهران، نشرخاک (،1383کریر ،راب) _

http://www.ensani.ir/fa/35421/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/35421/magazine.aspx
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 34(،مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،صفحه شماره 1379کلگار، کوروش)  _

 نی ، انتشارات سروش دانش ، تهران ( معماری ایرا1387پیرنیا ، محمدکریم ) _

 مشهد ی، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم، (، کوفه پیدایش شهراسالم1372جعیط هشام ) _

 18(،شهال، مسکن در کشورهای اسالمی ،معماری و شهرسازی ،شماره 1371درچه زاده ) _

شی مطالعات شهر ایرانی اسالمی ، سال  ( ، تاملی در چیستی شهر اسالمی ، فصلنامه علمی پژوه1389نقی زاده ، محمد )  _
 اول ، شماره یك

 اضله ، سید جعفر سجادی ، تهران ، کتابخانه طهوری(، اندیشه های اهل مدینه ف1361) فارابی ، ابونصر محمد _

 ( ، نگاهی به جایگاه مسجد در شهر ، نمونه ی موردی: مسجد در شهر معاصر شیراز1389سقاپور، حمید ) _

المی ، فصلنامه مطالعات (، شخصیت شناسی شهر اسالمی ؛ با تاکید بر ابعاد کالبدی شهر اس 1390و تقوایی) خدایی،زهرا    _
 1390نی اسالمی ، شماره چهارم تابستان شهر ایرا

 ، پاییز22( . مشترکات شهرسازی در جهان اسالم . فصلنامه آبادی ، شماره 1375افشار نادری ، کامران ) _

 ات امیرکبیر( . نظریه هایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسالمی . تهران ، انتشار1386ات )باقری ، اشرف الساد _

اصول ساختمانی و شهرسازی :ترجمه : محمدحسین ملك احمدی ،   –( شهرهای عربی اسالمی  1381بسیم سلیم، حکیم )_
 تهران، وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی 

 




