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 چکیده

اسالم، که یک شیوۀ کامل زندگی است، ضمن توجه به الگوهای رفتاری انسان به کالبد 
های  های او که عرصۀ زیست و فعالیت هستند مورد توجه قرار داده و آرمان سکونتگاه
ناپذیری بین زندگی مادی و معنوی ایجاد  که پیوند جدایی طوری کند بهرا تعقیب میاسالمی 

ترین فضاهای شهر اسالمی از جمله مساجد،  کرده است. بنابراین در طراحی و قرارگیری مهم
بر تأمین معیشت، شهروندان  عنوان فضاهایی که عالوه مدارس و حتی بازار و فضاهای سبز به

های شهری دلیل طراحی هریک از کاربری همین کند بهها میر آن مکانرا دعوت به حضور د
نحوی باشد که مانع غفلت از یاد خدا شود و فرد را  بینی دینی باید بهدر راستای تحقق جهان

یاری رساند. این مقاله به بررسی  های دینیدر انجام واجبات و مستحبات و رعایت ارزش
-مدرسه، فضا سبز، فروشگاه و مسکن( در گسترش ارزش های شهری )مسجد،تأثیر کاربری

شهرداری  1های اسالمی )امنیت، آرامش، معنویت، عدالت و تعامالت اجتماعی( در منطقۀ 
پردازد. ها و بافت جدید شهری( دارد، میارومیه، که شرایط مطلوبی )سرانه باالی کاربری

ای و نامه ای و پرسشوع کتابخانهآوری اطالعات از ن کاربردی و جمع -روش تحقیق توصیفی
باشد که از طریق فرمول کوکران شهرداری ارومیه می 1جامعۀ آماری پژوهش جمعیت منطقۀ 

و سطح  975/0دست آمده و در تحلیل از ضریب همستگی پیرسون، که با ضریب پیرسون  به
سالمی های ا های شهری و ارزشبین نحوۀ استقرار کاربری 10/0از  1معناداری کمتر 

بیشترین همبستگی وجود دارد و براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی محالت 
 های اسالمی دارد.مسکونی بیشترین و مدرسه کمترین ضریب تعیین را در ارزش

.های اسالمی، ارومیهکالبد شهر، کاربری، ارزش، ارزش واژگان کلیدی:  
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  مقدمه و بیان مسئله

ها و جوامع بشری ستاوردهای فکری، فلسفی، هنری، صناعی و تولیدی تمدنترین دیکی از مهم

های باشد هم تجلی باورهای و ارزشاست که هم از ماندگاری نسبی برخوردار می« شهر»

گذارد، ضمن آنکه بیانگر هویت جامعه در فرهنگی جامعه است و هم اینکه بر رفتار انسان اثر می

زاده، باشد )نقیتنظیم کنندۀ روابط آحاد جامعه با یکدیگر نیز میانظار جهانیان و تاریخ است، 

ترین  مکانی آن یکی از مهم -(. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی2: 1775

کاربری  ریزیبرنامه نهایی از باشد و هدفمنظور استفادۀ بهینه از فضاهای شهری می کارکردها به

آبادانی شهر  در روند پیشرفت و« عدالت اجتماعی»و « یطیمح زیست تعادل» نوعی زمین ایجاد

اهداف کیفی مثل ادراك زیبایی، احساس هویت فضایی و احساس وابستگی به  است که باید به

 نیازهای به پاسخ محدودیت استاندارهای کمی در محیط نیز پاسخ گوید و با آگاهی از نارسایی و

 منابع حفاظت عمومی، رفاه اجتماعی، آسایش های مربوط به کیفیت زندگی، شهری، شاخصه

 تاریخی را درنظر گرفته شود. و طبیعی

است که در زمین صورت  های ازلی ساختار کالبدی شهر اسالمی و اجزای آن نشان از فرم  

منظور  (. محیط فیزیکی شهرها به9: 1752آن در شهر انعکاس یافته است )سجادزاده و همکاران، 

زمین نیز باید بازتاب مفهوم  اسالمی باید با آن هماهنگ باشند و کاربری هایحمایت از ارزش

اسالمی امت، که خواستار یکپارچگی اجتماعی و حفاظت از نیازها و حقوق مردم است، باشد 

(. شهر اسالمی را شهری است که ارتباط تعریف شدۀ انسان با 2: 1752مهر،  نژاد و معینی )حمزه

ب اتفاق بیفتد، بنابراین شهر و عناصر آن باید موجب یادآوری خداوند خدا در آن به نحو مطلو

(. هر محیط مسکونی اعم از خانه، مدرسه، مسجد و... نمادی از وجود 1751پور،  باشد )رائفی

دلیل در معماری سنتی برای ساختن بناها به عوامل تأثیرگذار  همین های انسان است به خواست

 کردند.یبر روان انسان توجه خاصی م

کاربری اراضی در شهرهای اسالمی، با یک مسجد در مرکز شهر و فضای تجاری در  

عنوان  های مسکونی فرا گرفته که مسجد و مدرسه، بهمجاورت آن و اطراف آنها را همسایگی

گردید )قزلباش و نجاری عنوان مراکز خصوصی، جدا می مراکز عمومی، از نواحی مسکونی، به

عنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه از انسجام و  (. محله به17: 1752الموتی، 

دیگر، محله یک تشکل اجتماعی است که عناصر  عبارت هماهنگی برخوردار بوده است. به
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های مسکونی، مسجد، میدان و میدانچه، بازار و بازارچه و اند از: خانه دهندۀ آن عبارت تشکیل

توانند موجبات مشارکت در شکل دادن به ای به دلیل اندازۀ خود میلهگذر کوچه. واحدهای مح

محیط خود را فراهم آورند و مرکز محله حس مکان و مرکزیت را تقویت کنند )لطیفی و صفری 

( که در پیونددهی شخصی، منافع مشترك و وحدت اخالقی مشترك متجلی 5: 1757چایک، 

وده و هرکدام دارای مسجد، مدرسه، نانوایی، مغازه بوده است. مناطق مسکونی عمالً متراکم ب

(. در 775، 1737اشیا و لوازم ضروری مختص به خود بوده است )محمدی و شیخ بیگلو: 

های اسالمی های شهری توجه داشتند تا با تعالیم و ارزششهرهای اسالمی بر ترکیب کاربری

 های اسالمی نیز هدایت کند.ارزش سوی ضمن پاسخگویی به نیازهای مادی شهروندان آنها را به

اما ورود اتومبیل و وسایل نقلیه و ضرورت تقسیمات مدیریتی جدید بافت قدیمی شهرها   

دگرگونی بنیادی در شکل  -1اند از:  های دگرگون شده عبارتهم ریخته است. عناصر و ارزش به

تغییر شکل  -7؛  یکم شدن فضای مفید مسکونی و فضای سبز و باز خصوص -2و بافت محله؛ 

از  -6ای؛ های محلهتغییر شکل و گسترش فعالیت -9کم شدن مقیاس پیاده؛  -1شبکۀ ارتباطی؛ 

های رنگ شدن ارزش کم -3رنگ شدن روابط اجتماعی و  کم -7بین رفتن حجاب مسکونی؛ 

(. با گسترش شهرنشینی، رشد و توسعۀ شهرها، نفوذ 7: 1757فرهنگی )سویزی و غفاری، 

سازهای مدرن موجب از بین رفتن ساختار معماری و  و گی غربی و گسترش ساختفرهن

های شهری )فقرا و ثروتمندان(،  های مزاحم، جداگزینی گروهشهرسازی اسالمی، اختالط کاربری

هایی )مانند مسجد و بازار(، از بین رفتن  شکاف امکانات و خدمات شهری، جداگزینی کاربری

رنگ کرده است. تفکیک  های اسالمی را در شهرها کم دنبال خود ارزش محرومیت و... شده که به

روحی این فضاها و کاهش فضاهای کار و تفریح و سکونت از یکدیگر موجب سردی و بی

-روابط انسانی و افزایش آلودگی زیست محیطی و درنتیجه موجب کاهش پایداری در سکونت

 گاه شده است. 

عتی است. تحوالت ناشی از صنعت جدید، ساختارهای شهرسازی نوین همزاد توسعۀ صن  

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع را دگرگون کرده و باعث توسعۀ شهرنشینی شده است 

(. این مسئله امر شهرسازی و معماری اسالمی را در عمل تحت 7: 1757خواه و همکاران، )وطن

ایم که فاصلۀ زیادی با هویت اسالمی  واجهتأثیر خود قرار داده و ما در عالم اسالم با شهرهایی م

رنگ شدن تأثیر اسالم بر  دارند. تأثیر و نفوذ نظری مغرب زمین تا حدی است که به کم
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های نظری منجر شده است. این نگرش  های زیست اجتماعی مسلمانان در تبیین گیری بنیان شکل

( 2: 1751کند )بیات،  قویت میتقلید ساختار و کالبد شهری در جهان اسالم از مغرب زمین را ت

های محالت اسالمی )عدالت اجتماعی، تعامالت عمومی، تعادل، توجهی به ویژگی که موجب کم

فضا و کالبد، همراه با حفظ معنویت و ...( گردیده که نیازمند تناسبات مطلوب بین ابعاد 

 های انسانی است.های روانی و ارزش ویژگی

عنوان محدودۀ  شهری، که از بین آنها، منطقۀ یک شهرداری بهشهر ارومیه با پنج منطقۀ   

ها برای مطالعۀ موردی انتخاب شده  جدید شهری، نوساز بودن بافت و باال بودن سرانۀ کاربری

مسجد، مدرسه، فضای سبز، )های شهر اسالمیبررسی رابطۀ )قرارگیری کاربری  است که به

ت، آرامش، معنویت، عدالت و تعامالت اجتماعی( های اسالمی )امنیبا ارزش فروشگاه و مسکن

های اسالمی در یک منطقۀ جدید شهری با تغییرات مدرنیسیمی  در جهت ایجاد شهر با ویژگی

های دنبال آن ارزش ها را در منطقۀ جدید شهری منطبق و به باشد تا بتوان این ارزشالزم می

های اسالمی در یک منطقۀ ه بررسی ارزشطورکلی ب های شهری را تجدید نمود. بهگذشتۀ کابری

 پردازد.جدید شهری می

 اهداف و پرسش تحقیق 

های اسالمی است که های کالبدی و ارزش ترین هدف این مقاله شناخت رابطۀ بین ویژگیاصلی

-های شهری )مسجد، مدرسه، فروشگاه، فضای سبز(  بر ارزشبه بررسی تأثیر قرارگیری کاربری

کارهایی جهت گسترش نقش و تأثیر  شهرداری ارومیه و ارائۀ راه 1نطقۀ های اسالمی در م

های )امنیت، عدالت، تعامالت اجتماعی، آسایش و معنویت( است. پرسش  ها در ارزشکاربری

های های شهری و گسترش ارزشاین پژوهش عبارت است از: آیا بین قرارگیری کاربری

 ای وجود دارد؟اسالمی رابطه

 قپیشینۀ تحقی

 فضاهای« اسالمی- ایرانی شهر کالبدی و فضایی ساخت»( در مقالۀ 1752محمدیان و وثیق )

 قرار بررسی مورد پهلوی را عصر تا ماد حکومت شهر از فضایی ساخت در دخیل عناصر شهری و

 اجتماعی تعامل کیفیت و اجتماعی بعد طرح با شهر، فضایی و کالبدی ساخت در تبیین اند وداده

 در فضایی پیوستگی اصل شهر، بافت در آن نمود و شده ذکر دورۀ زمانی در مردم و دولت بین
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 های شاخص»( در مقالۀ 1757داده است. امیری و قنبری ) قرار تأکید مورد شهر را فضایی سازمان

 میان از اسالمی را شهر یک برای اسالم دین اصول« اسالمی متون بر تأکید با اسالمی شهر

 استنباط با زمینه این در شهرساز متخصصین نظر همچنین و کالم معصومین و دینی های آموزه

 شدن تر اسالمی راهکارهای درنهایت گردیده و بیان هایی شاخص صورت به و استخراج عقلی

 حفظ برای تالش به توان می راهکارها ترین مهم ارائه گردیده که از مدلی قالب در معاصر شهرهای

 نمود اشاره بخشی تعادل و رسانی هدایت رسانی، عبرت محالت، به شیبخ هویت خانواده، صیانت

 وجود محالت، در مذهبی فضاهای مناسب منازل، تعداد بودن بزرگ آنها کالبدی هایحل راه از که

سویزی و  .است و... بناها مقیاس انسانی مساجد، سادگی محالت، درونی بافت در آرامستان

اسالمی در شهرسازی و معماری محالت -هویت ایرانی ارتقاء»( در مقالۀ 1757غفاری )

نشان « شهر جدید پوالد شهر اصفهان(  B7شهرهای جدید )نمونه موردی: محله استاد شهریار

محوری و  سازی محلۀ مورد مطالعه بر اصول محله رغم مطابقت طرح آماده دهد که علیمی

-مذکور در دستیابی به شاخصه مذهبی کشور، محلۀ -های سرزمینیتناسب طرح فوق با ویژگی

اسالمی چندان موفق عمل ننموده است. اگرچه از نظر کیفیت محیط  -های شهرسازی ایرانی

تری  ترافیکی و زیست محیطی در سطح مطلوب -شهری محلۀ مورد مطالعه به لحاظ دسترسی

 قرار دارد. 

ر استقرار بین تأثی ارتباط موضوع که است مشخص گرفته صورت مطالعات بررسی و با

نبوده و همچنین با این  های اسالمی، آنطور که باید، مورد توجه های شهری در ارزشکاربری

در  تواند ما رااین پژوهش می بنابراین موضوع برای شهر ارومیه پژوهشی انجام نشده است.

 آنها نقش و های اسالمیهای شهری در گسترش ارزشتأثیر استقرار کاربری بین ارتباط به رسیدن

 در ایجاد شهر اسالمی یاری نماید.

 چارچوب مفهومی 

کالبدی  و سیاسی فرهنگی، اقتصادی، حوزۀ اجتماعی، پنج در توانمی را اسالمی شهر هایویژگی

که این  نمود بندیدسته های اسالمی را در موارد مختلف مانند نظم، تقوی، اسراف و...و ارزش

وم کالبدی شهری با عناصر )مسجد، مدرسه، فضای پژوهش در دو قسمت به بررسی کلی مفه
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های اسالمی و جهانی )امنیت، آرامش، معنویت، عدالت و سبز، فروشگاه و مسکن( و ارزش

 پردازد. طور خالصه می تعامالت اجتماعی( به

 کالبد شهری

ری از بر تأثیرپذی کنند. عالوهعوامل مختلفی در ایجاد و فرم دادن به شهر اسالمی نقش بازی می

 -های موفولوژیکی شهر متأثر از عواملی اقتصادیعوامل محلی همانند توپوگرافی، مشخصه

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاصل از جامعۀ جدید ایجاد شده است )قزلباش و نجاری 

هایی که نسبت به (. در شهر اسالمی، مسجد جامع، بازار، میدان و محله11: 1752الموتی، 

رغم  شوند. استقاللی که تنها مبین تمایز است نه برتری. علیرند ظاهر مییکدیگر برتری ندا

جدایی قومی و مشخص محالت شهری از لحاظ اداری، قومی، مذهبی و شغلی از نظر کالبدی، 

مجموعۀ شهر یکپارچه، پیوسته و اجزای آن در ارتباط بوده است و در همۀ مراحل تحول شهر، 

برابر شهروندان و پرهیز از دو قطبی شدن شهر و تخصیص  نظم حاکم بر آن مبتنی بر حقوق

 (.12:  1757شهر و امکانات آن به نحو معتدل بین شهروندان بوده است )محمدیان و وثیق، 

گرفته است. ابتدا مسجد عنوان پایۀ طراحی شهری مورد نظر قرار می . مسجد: مسجد به1 

های اصلی شد. مساجد در کنار مکانراحی میها طشد و بعد از آن همسایگی و خیابانساخته می

اند. تا زندگی گرفتهآمدهای روزانۀ مردم مانند بازارها، میادین و مسیرهای اصلی قرار می و رفت

دنیوی و اخروی مردم درهم آمیخته بوده و عبادت و رفتارهای روحانیت در زندگی اجتماعی 

 که هایی فعالیت دلیل به (. مسجد16: 1752مردم حضور داشته باشد )قزلباش و نجاری الموتی، 

 منظر و سیما شخصیت هویت و باعث داده می روی مسجد خود و مسجد در اطراف یا محله در

ترتیب  این به و شدهمی محله آن مسجد ارزش حفظ محله باعث هویت و گردیدهمحله می

رین و همکاران، )جعفریان ثم است آمدهدرمی محله در نمادی و پایدار عنصر یک صورت به

های فرهنگی، اجتماعی و جواری مساجد با کاربری (. با توجه به عملکردهای مسجد هم7: 1752

تواند موجب ارتقا عملکرد آن شود. از قدیم تا اکنون از بین عناصر شهری و بازار با آموزشی می

ی باشد که (. همچنین مسجد باید در محل1: 1752تری داشته است )کریمی، مسجد پیوند قوی

مسافت آن برای مردم ساکن در هر جهت از جهات شهر برابر باشد، اینکه چنین مسجدی برای 

کنند با کمترین هزینۀ جسمی و مالی در دسترس باشد مردمی که در یک سمت شهر زندگی می
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کنند موجب هزینۀ که دسترسی به آن برای آنان که در سمت دیگر شهر زندگی می درحالی

 (.1751ی بیشتر باشد که با قاعدۀ عدل و انصاف سازگار نیست )اراکی، جسمی و مال

-ستد و خریدوفروش کاال می ای معینی است که افراد در آن به دادوبازار منطقه . بازار:2

ترین فضای شهری و عامل ارتباطی در شهرهای ایرانی بوده است. بازار ایرانی  پردازند که مهم

کرد های عمومی شهر را در خود متمرکز میالودۀ شهر، کلیۀ فعالیتعنوان ش در ادوار گذشته به

(. 3: 1752آمد )فراهانی و نارنگی، حساب می و از نظر اجتماعی و فرهنگی مرکز شهر به

کنندۀ محیط   ها وجود داشت استقرار کاربری آلودهازجمله قوانینی که در استقرار کاربری

ها ربری سازگار در داخل بازار بود مثل اغذیه فروشیشهری در خارج از شهر و قرارگیری کا

ها و مراکز تجّار کنار خیابان عوض شده و پیوند گذشته بازار  اما امروز جای بازار با فروشگاه

 از بین رفته است.

های متنوع و خاص خود و در کنار عملکرد آموزشی . مدرسه: مدرسه با تمام فعالیت7

ترین نظریۀ طراحی شهری وری از امکانات را دارد. مهمر بهرهخود، قابلیت تعامل با محله د

مرتبط با مکان مدارس و متکی بر تعریف محله، نظریۀ واحد همسایگی است. نقطۀ قوت این 

ها دارد که بازگرداندن آرامش و نظریه تأکید خاصی است که بر احیای حریم و حدود محله

رفع سردرگمی زندگی در شهرهای بزرگ، از  های مسکونی وهای قدیم به محلهایمنی محله

عنوان مکان مرکزی، مانند  ( که به5: 1751نتایج مثبت آن است )گودرزی سروش و همکاران، 

ای برای پایداری سایر امکانات روزانه، در سطح محله با توزیع مناسب و کوتاهی سفر زمینه

سی کیفیت محلی مجاورت برر ریزان درخاطر، برنامه همین شهر و ساختار آن است. به

موجب دسترسی سریع و کاهش سفر  کنند زیراهای کوچک و متراکم را مطرح می کاربری

 (.  Boussauw & et) al, 2014:2شود می

. مسکن: معماری مسکن نیز، که در پی فراهم کردن محیط و فضای مناسب برای زیست 1

کند. دین مبین اسالم، که برای ا میاست، نقش مهمی در تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر ایف

ریزی دارد، به اهمیت مسکن و نوع معماری توجه  های مختلف برنامهسعادت بشر در زمینه

(. از نظر اسالم، مسکن خوب مسکنی است که دو 6: 1757زاده و سیروسی،  داشته است ) الهی

و دیگری آنکه در منطقۀ پذیر باشد ویژگی داشته باشد یکی آنکه برای اهل خانه دلپسند و دل

خوب و مناسبی قرار گرفته باشد و در انتخاب مسکن باید هم به مناطق مذهبی و مقدس، هم به 
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رفاه مادی، وسعت خانه و هم به دسترسی مناسب مساکن به مراکزی مثل مدرسه و مسجد و 

 (.70، 97، 90، 17: 1757خانه توجه داشت )قرائتی، کتاب

-های الهی است. قرآن میو بوستان در شهر و اطراف آن، از نعمت. فضای سبز: وجود باغ 9

هایی از راست کردند که باغ ای زندگی می )قوم صبا در منطقه« جَنَّتانِ عَن یَمینِ وَ شِمال»فرماید: 

و چپ داشت( شاید راست و چپ اشاره به تمام مناطق اطراف شهر داشته باشد. بارها قرآن نیز 

هایی که سرور آفرین است( و.... )قرائتی، )باغ« حَدائِقَ غُلبان»یبا داده است: های زخبر از بوستان

لحاظ اثراتی که بر محیط زیست دارد و از طرفی  (. کاربری فضای سبز در شهرها، به100: 1757

-لحاظ نقش غیرقابل انکار که فضای سبز بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان می به

ش اهمیت یافته است. درختان و علفزارها در فضاهای عمومی بیرون از خانه ازپی گذارد، بیش

-شوند را قوت میروز از هم گسسته میهای اجتماعی که در شهرهای امروزی روزبهوابستگی

بخشد و برای کاهش پرخاشگری و رسیدن به آرامش روحی بسیار مؤثرند و عاملی برای ایجاد 

تواند اثرات مثبت  (. فضای سبز شهری می1: 1735اران، شوند ) مشکینی و همکصمیمیت می

مختلفی بر سالمت انسان داشته باشند که در اولین مرحلۀ ارتباط با طبیعت دارای مزایای روانی 

است که موجب کاهش استرس، افزایش نشاط روحی و طول عمر همچنین فضاهای سبز شهری 

 Rehdanz, 2015: 2 &)باشند د میبا افزایش انسجام و هویت برای رفاه اجتماعی مفی

Bertram.) بر نقش مهمی که در سالمت عمومی و بهبود عملکرد زیست  فضاهای سبز عالوه

شوند زیراکه در بسیاری از محیطی شهرها دارند، برای بررسی عدالت محیطی هم استفاده می

خوب و دیگر های امن و تری به پاركها و جوامع کم درآمد دسترسی پایینشهرها، محله

 (.Wolch et al, 2014: 6)فضاهای باز شهری دارند 

 های اسالمیارزش
ای از آنها مربوط به تفکر خاص  شوند که دستهها و اصول در اسالم  به دو دسته تقسیم میارزش

اسالمی مثل توحید و تقوا و دستۀ دیگر مربوط به اصول جهانی است که اکثر مکاتب به آنها 

 ها اشاره شده است: که در زیر به تعدادی از این ارزشکنند تأکید می

شَرِ البَالدِ بَلدَ ال أَمنَ »ترین نیازهای جامعۀ بشری است. ترین و ضروریامنیت: امنیت از مهم .1

)بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت و ارزانی نباشد( )قرائتی، « فیهِ و ال خَصب
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عنوان  گیرد بهسترده است که طیف متنوعی را دربرمی(. امنیت انسانی یک مفهوم گ31: 1757

مثال در ناامنی فیزیکی، امنیت جسمی و مالی با جرم و جنایت و تصرف و نگهداری مورد 

های فرهنگی مردم را با رشد گیرد یا تهدیدی که امنیت سبک زندگی و ارزشتهدید قرار می

(. امنیت در جامعه و شهر اسالمی Graham, 2015: 2دهد )سریع جمعیت تحد تأثیر قرار می

اند از: امنیت اجتماعی، امنیت در  ترین آنها عبارت مشتمل بر ابعاد متفاوتی است که مهم

های محیطی های انسان )انواع آلودگیمقابل هجوم بیگانگان، امنیت در مقابل عوارض فعالیت

های رایی و رقابتگهای شیطانی و مصرفصوتی و بصری(، امنیت روانی در مقابل وسوسه

های انسان و امنیت ضعفا در برابر اقویا )مثل امنیت پیاده مادی، امنیت روانی در مقابل ساخته

های مهم شهر آرمانی و مطلوب (. امنیت یکی از مؤلفه12: 1775زاده،  در مقابل سواره( )نقی

 کند.است که امکان زیست و آسایش را برای شهروندان فراهم می

وم عدالت اجتماعی برای مسائل خاصی از جمله دسترسی به خدمات بهداشت عدالت: مفه .2

های خاص عمومی، دسترسی به عدالت محیطی یا دستیابی به عدالت اجتماعی برای گروه

شود برند استفاده میمانند معلوالن، کودکان، زنان و غیره که از کمبود عدالت رنج می

(Barrett & Lynch, 2015: 2.)  اسالمی، محترم شمردن محرومان و نیازمندان در فرهنگ

مورد تأکید پیشوایان دینی و تبعیض میان آنان و دیگر اقشار جامعه مورد نکوهش و 

سرزنش است. بنابراین در توضیع امکانات و فضاهای عمومی، نباید میان منطقۀ مسکونی 

وجه کنند که آنان و دیگر مناطق شهری تفاوت قائل شد. مسئوالن شهری و مسکن باید ت

ها بستری برای طبقاتی در توسعۀ شهری و توزیع امکانات، کاری نکنند که تفاوت محله

(. در شهر اسالمی عدالت از بسیاری جهات از 52و 51: 1757شدن جامعه شود )قرائتی، 

یابی مطلوب عناصر  جمله دسترسی مناسب کلیۀ جامعه به امکانات عمومی از طریق مکان

های و متجانس آنها، تناسب مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد با ویژگی و مجاورت متناسب

روانی و جسمانی انسان، ایجاد تعادل بین طبیعت و مصنوع انسان، تعادل بین عملکردهای 

: 1752جو،  پاسخگو به نیازهای معنوی و مادی انسان قابل توجه است )اوصانلو و کاشانی

دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات،  (. بنابراین عدالت در شهر باید به10

استفاده از توان بالقوه و بالفعل در شهر، از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر 

(. توجه به 11: 1752های فقیر باشد )کالنتری و همکاران، وجود آمدن زاغه جلوگیری از به
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و همچنین از لحاظ حقوق های خاص مثل معلوالن و... دسترسی به خدمات حقوق گروه

پایین( در شهر اسالمی،  –شهری همه باید مساوی باشند. عدم وجود الگوی شهر )باال 

طوری است که اگر یک فرد در باالی شهر امکان استفاده از پارك و امکانات را دارد، آن  

پایین شهری هم باید داشته باشد. الگوی شهر اسالمی این است که اگر کسی وارد یک 

(. بنابراین عدالت اجتماعی 1752پور ازغدی،  شود احساس دوگانگی نکند )رحیم ر میشه

 آرمانِ شهر اسالمی است.

ها بار کند. دهگیری در کارها اشاره میمعنویت: اسالم در تربیت انسان دائماً به مسئلۀ جهت .7

سفارش کرده که نیت الهی را  «إِبتغاءِ مَرضاتِ اللّهِ»و « لِوَجه اللّه»، «فی سَبیلِ اللّهِ»با عبارت 

ها مردم را به مقاصد زندگی دنیوی فراموش نکنید. در بافت شهر اسالمی، ضمن اینکه راه

کند، آنها را به مقاصد معنوی نیز هدایت کند؛ مسجد، حسینیه، امامزاده، قبور هدایت می

به خدا شهدا، دانشمندان و خدمتگزاران از عوامل تربیت بشر جهت ذکر خدا و رسیدن 

-)خانه« وَ اجعَلُوا بیوتَکُم قِبلَۀ»فرماید: وساز شهر و مسکن قرآن می هستند. در نحوۀ ساخت

(. حس شنوایی تأثیر زیادی در 52و  51: 1757های خود را رو به قبله بسازید( )قرائتی، 

کند های اطراف آن دارد و صوت اذان که پیام خاصی را منتقل می ارتباط مساجد و کاربری

(. بنابراین 11: 1757کند )خدایی و خزاعی، کی از عواملی است که ذهن را متوجه خدا میی

 عنوان یک مکان معنوی مورد توجه قرار گیرد.  های شهری بهباید مسجد در طراحی

ترین شرایط آن براساس آیات و روایات زندگی اسالمی زندگی یاد است، که یکی از اساسی

یات آسمانی و زمینی خداوند و تأمل و تدبر در آنهاست، این تماس و تماس و ارتباط مستمر با آ

نحوی باشد که نگاه به آسمان و  پذیر است که زندگی شهری بهارتباط مستمر در صورتی امکان

پذیر باشد آیات الهی آن و به زمین و آیات الهی آن نظیر کوه و دشت و سبزه و صحرا امکان

 (. 1751)اراکی، 

ی برخوردار است. در ا و آرامش در محل سکونت، در اسالم، از جایگاه ویژه آرامش: آسایش .1

گردد دیدگاه امام علی)ع( نبود آسایش و رفاه برای مردم احساس کمبود دائمی را سبب می

گرایی، هماهنگی (. موارد دیگری نظیر نظم، تنوع، تعادل، کمال6: 1757آباد،  )کالنتری خلیل

رمت اشخاص و خانواده همگی به ایجاد شرایط تجلی آرامش با طبیعت، حفظ حریم و ح

ترین پناهگاه انسان برای رسیدن به آرامش طورکلی دین مهم برای ساکنین دخالت دارند. به



 

 

 

 

 
 711هاي اسالمي در شهر اروميه ...     هاي شهري در توسعه ارزش تأثير استقرار كاربري

  

 

اسالمی به مبانی پایۀ دین اسالم موجب توجه  -است، توجه طراحان بناها و شهرهای ایرانی

شهرسازی خواهد بود )پیربابایی و فرخی، ویژۀ آنها به لزوم ایجاد آرامش در معماری و 

شمار  ها بهگیری میزان آسایش و راحتی انسان(. فاصله و زمان عوامل مهم در اندازه5: 1750

آیند چراکه بر اثر تأمین آنها سهولت دسترسی به خدمات شهری، که یکی از اهداف مهم می

 (.7: 1751شود )سلیمانی مقدم،  ریزی شهری است میسر می برنامه

ترین نیازهاست. تعامالت اجتماعی: در بین نیازهای انسانی نیاز به روابط اجتماعی از مهم .9

ها، تنوع عناصر نوع پراکندگی و ارتباط آنها باهم و  کالبد شهرها، چگونگی قرارگیری کاربری

سلسله مراتب فضاهای مختلف شهری نقش مهمی در افزایش یا کاهش تعامالت اجتماعی و 

 شهروندان دارد.وحدت بین 

های رودرو بین ترین عوامل تأثیرگذار بر وحدت جامعه میزان امکان تماسیکی از مهم  

های مختلفی چون کوچه، خیابان، مسجد، بازار، میدان و سایر آحاد جامعه است که در مکان

اماکن عمومی و در مراسماتی چون نماز جمعه، نماز جماعت، مراسم فرهنگی و... امکان آن 

هایی که در تقویت وحدت مورد نظر تعالیم اسالمی  یابد. پس توجه به فضاها و مکانفزایش میا

ریزان و ریزی نقش شایانی ایفا نموده بایستی مورد توجه طراحان و برنامه مؤثرند، در برنامه

 (.27: 1775زاده، گیرندگان قرار داشته باشد ) نقی تصمیم

 روش تحقیق

آوری اطالعات در بخش چارچوب نظری،  ی است که در جمعتحلیل-روش تحقیق توصیفی

های ای انتخاب شده است. در این پژوهش، برای بررسی موضوع ابتدا شاخص روش کتابخانه

سؤال و در دو بعد اصلی به ارزیابی وضع موجود و تجزیه و تحلیل  20مرتبط در قالب 

است  شهرداری ارومیه 1منطقه اطالعات پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق جمعیت 

نفر بوده است. براساس آزمون کوکران تعداد  171500جمعیت آن  1759که براساس آمار سال 

گیری با استفاده فرمول کوکران  پرسشنامه تهیه و در سطح منطقه تکمیل گردید. روش نمونه 729

ای  گزینه 9لیکرت  های آنان براساس طیف منظور سنجش نظر پاسخگویان، پاسخ بوده است. به

)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( سنجیده شده است و روایی آن تأیید و پایایی آن از 

دست  طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. همچنین با وارد کردن اطالعات به
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اسمیرنف و  ، برای بررسی نرمال بودن از آزمون کولموگروفspssآمده از پرسشنامه در محیط 

با ضریب همبستگی پیرسون معناداری فرضیه اثبات و سپس از طریق رگرسیون خطی ساده و 

 چند متغیره، متغرهای مستقل و وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

 

های تحقیق مراحل و متغیرها و شاخص  4شکل شمارۀ   

(.1757منبع: نگارندگان، )  

 محدودۀ مورد مطالعه

هکتار در  7/6772ای به مساحت نفر بر پهنه 171500یک شهرداری ارومیه با جمعیت منطقۀ 

رغم گستردگی زیاد این منطقه از نظر بافت اجتماعی  جنوب شهر چایی قرار گرفته است که علی

دهد و دارای یک همگونی نسبتاً متعادلی دارد. بیشتر ساکنان آن را طبقۀ متوسط به باال تشکیل می
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های شهری نسبت به مناطق دیگر  و نوساز شهر است که در آن سهم اکثر کاربری بافت جدید

 باشد.وضعیت مطلوبی را دارا می

 (4191شهر ارومیه سال)4های مورد بررسی در منطقه وضعیت شاخص 4جدول شمارۀ 

 مساحت نوع کاربری ردیف

 سهم نسبی

سهم از کل مساحت  سرانه
 شهر)درصد(

سهم از مساحت 
خالص اراضی 

 )درصد(

 55/96 91/19 77/25 5612107 مسکونی 1

 30/1 11/1 57/0 707911 تجاری 2

7 
فضای 

 سبز

فضای سبز 
 تجهیز شده

1167251 96/7 97/7 52/6 

فضای سبز 
 حفاظتی

139173 97/0 33/0 10/1 

 آموزشی 1

 67/1 71/1 36/0 232136 آموزش عمومی

آموزش عالی 
 ایوفنی وحرفه

200371 61/0 59/0 15/1 

 13/0 11/0 05/0 25777 مذهبی 9

 (.1733منبع: طرح جامع شهر ارومیه، )

 
 موقعیت منطقه 0شکل شمارۀ 

 (.1757منبع: نگارندگان، )
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 های پژوهشیافته

ها شهری )مسجد، مدرسه، فروشگاه، مسکن و فضای سبز( و آیا بین قرارگیری کاربری -1

 دارد؟ ای وجودهای اسالمی رابطه گسترش ارزش

های اسالمی از ها و گسترش ارزشبرای بررسی رابطۀ بین دو متغیر قرارگیری کاربری 

 تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

H1ها شهری )مسجد، مدرسه، فروشگاه، مسکن و رسد بین قرارگیری کاربرینظر می : به

 ری وجود دارد.های اسالمی تأثیر معنا دافضای سبز( و گسترش ارزش

H0ها شهری )مسجد، مدرسه، فروشگاه، مسکن و رسد بین قرارگیری کاربرینظر می : به

 های اسالمی تأثیر معناداری وجود ندارد.فضای سبز( و گسترش ارزش

 تحقیق فرضیه پیرسون همبستگی آزمون 0جدول شمارۀ 

Sig معناداری سطح پاسخگویان تعداد همبستگی ضریب 

000/ 975/   R= 729 N= 99 /α = 

 

( است که میزان شدت =r/ 975با توجه به جدول فوق میزان ضریب پیرسون برابر با )

دهد. باتوجه به سطح معناداری که کمتر از  متوسط و رابطۀ مستقیم بین دو متغیر را نشان می

ز های اسالمی بیشتر اها و گسترش ارزشباشد بین دو متغیر قرارگیری کاربری ( می01/0)

 شود.مورد قبول واقع می H1( همبستگی وجود دارد بنابراین فرضیه 55/0)

 های اسالمی:گسترش ارزش بر مطالعه مورد متغیرهای اثر تعیین -2

 تحلیل رگرسیون های اسالمی، ازبر گسترش ارزش مطالعه مورد متغیرهای اثر تعیین منظور به

بر متغییر  071/0  (R2)ه با ضریب تعییندهد متغیر مدرسشده که نشان می استفاده چند متغیره

گردد و همچنین متغیرهای های اسالمی( توسط این متغیر تبیین میوابسته )گسترش ارزش

  (R2)و مسکن با  193/0 (R2 )، مسجد با 121/0 (R2)، فضای سبز با 109/0  (R2)فروشگاه با

 کند.ین میهای اسالمی را تبیاز تغییرات متغیر وابسته گسترش ارزش 262/0
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 وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای اثر بررسی برای چندگانه رگرسیون 1جدول شمارۀ 

 ضریب تعیین متغیر وابسته متغیر مستقل

 071/0 های اسالمی ارزش مدرسه

 109/0 های اسالمی ارزش فروشگاه

 0/ 121 های اسالمی ارزش فضای سبز

 193/0 های اسالمی ارزش مسجد

 262/0 ای اسالمیه ارزش مسکن

 
 متغیری چند رگرسیون مدل کلی مشخصات 1جدول شمارۀ 

 خطای استاندارد تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

626/0 752/0 735/0 795/0 

 

 متغیره چند رگرسیون متغیرهای ضرایب 1جدول شمارۀ 

 B Std error Beta t Sig متغیر

/071 مدرسه  022/0  026/0  965/  00/0  

075/0 گاهفروش  013/0  201/0  777/1  00/0  

/070 فضای سبز  020/0  172/0  957/7  00/0  

129/0 مسجد  023/0  205/0  106/1  00/0  

203/0 مسکن  025/0  717/0  057/7  00/0  

 

 (Beta)بینی متغیر وابسته باید به مقدار برای تعیین اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در پیش

وابسته، متغیر مسکن نسبت به  متغیر بر مستقل متغیر رترینتأثیرگذا اساس، توجه کرد. براین

است. یعنی یک واحد در  717/0های اسالمی است که مقدار بتا در این مورد  گسترش ارزش

شود. واحد تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته ایجاد می 717/0انحراف معیار متغیر مسکن 

بر متغیر وابسته شامل مقدار استفاده از فضای سبز با ترتیب اهمیت تاثیرگذاری  سایر متغیرها به

و مدرسه  172/0، مسجد با مقدار بتای 201/0فروشگاه با مقدار بتای  205/0مقدار بتای 

های باشند بنابراین محالت مسکونی و فضای سبز اثرات زیادی در گسترش ارزشمی 026/0

 اسالمی دارند. 
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 گیرینتیجه 
اسالمی، مسائل  شهرهای ساماندهی و گیرد در نظممی محتوا از را خود هویت که کالبد آنجا از

زمان مورد  دینی نقش اول  را دارند؛ بنابراین بُعد کالبدی و محتوایی )بُعد مادی و معنوی( را هم

دهد. شهرسازی اجرایی در شهر و سکونتگاه اسالمی باید به باورهای دینی توجه قرار می

مینه برای رعایت حقوق شهروندی، امنیت اجتماعی، برابری در شهروندان توجه کرده تا ز

های خاص مثل فقرا، سالمندان و... تا ایجاد دسترسی به خدمات شهری و رعایت حقوق گروه

های اسالمی توجهی به ارزش تعادل و پایداری در شهر باشد، اما در شهرسازی جدید به دلیل کم

هایی از جمله از بین رفتن تجانس  ر آنها چالشهای شهری دو فراموشی نقش گذشته کابری

های جغرافیایی در شهر، زندگی در  اجتماعی با تفکیک طبقات اجتماعی و ناهمگنی محدوده

های بلند عدم ارتباط با آسمان و زمین و عدم تدبر در آیات آسمانی و زمینی، تبدیل ساختمان

گیری مراکز بزرگ تجاری جدید لای کوچک، شک های بزرگ مسکونی به واحدهای اجارهخانه

گیری محالت فقیرنشین و... را در شهرها شاهد هستیم  و لوکس و تنزل جایگاه بازار سنتّی، شکل

های اسالمی در شهرسازی جدید است. بنابراین شهرسازی که نیازمند رعایت اصول و ارزش

ت و کارکردهای اسالمی در شهر، و مخصوصاً در محله، با حضور مسجد )مرکزی برای عباد

بینی توحیدی و احیای اخالق  اجتماعی( و مدرسه )مرکز تعلیم و تربیت( با توجه به جهان

اندیشه، معنویت حاکم و  تا هستند بین شهروندان در آن دینداری در متن زندگی و اشاعۀ

 موجبات کارآمدی جامعۀ شهری را فراهم آورد. 

های شهری در نحوۀ قرارگیری کاربریراستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل   این  در 

دهد که بین های حاصل از پژوهش نشان میهای اسالمی انجام شده و یافتهگسترش ارزش

دهندۀ  دارد که نشانهای اسالمی رابطۀ معناداری وجود ها و گسترش ارزشقراگیری کاربری

از تحلیل های اسالمی است و همچنین نتایج حاصل های شهری در ارزش تأثیر کاربری

ها )مدرسه، فروشگاه، مسجد، فضای  دهد که متغییرهای مستقل؛ کاربریرگرسیونی نشان می

های بینی تغییرات متغیر وابسته )گسترش ارزش سبز و خانه( نقش مهمی در تبیین و پیش

های جدید شهری نقش مهمی در احیای اسالمی( دارند در محدودۀ مورد مطالعۀ کاربری

 اند. داشته های اسالمی ارزش

 د:   دگردست آمده از تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می با توجه به نتایج به
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ها )مسجد، مدرسه و فضای سبز( با توجه به ظرفیت مکان رعایت مقیاس عملکردی کاربری -

 مورد نظر.

منظور گسترش روابط و تعامالت  ایجاد فضاهای عمومی مثل میدان و پارك در محالت به -

 ی میان مردم. اجتماع

 تأکید بر نقش محوری مسجد در محالت شهری. -

 تر ساکنین.منظور دسترسی راحت های مورد نیاز در محالت مسکونی بهتمرکز کاربری -

 ها.ها و بوستانایجاد فضاهای امن شهری از جمله: پارك -

قرارگیری های مذهبی و... در آن و وسیلۀ انجام مراسمات و جشن تقویت نقش مساجد به -

 های سازگار در کنار آن.فرهنگسراها و کاربری

 با اجتماعی افراد ارتباطات و مراودات تقویت جهت در شهر در بیشتر عمومیِ فضاهای ایجاد -

 جمعی. ارتباطات تقویت و اجتماعی وحدت مسألۀ بر اسالم تأکید به توجه

 فضاهای مختلف طراحی و ریزیمهبرنا در غیره و کودکان سالمندان، معلوالن، به ویژه توجه -

 شهری.  فضاهای به آنان مناسب و راحت دسترسی تأمین و شهر

 و طراحی ریزیبرنامه فرایند در همسایگی واحدهای به مربوط مبانی و مفهوم گرفتن نظر در -

 امنیت. ایجاد و اجتماعی همبستگی تقویت جهت شهری

 منابع
 مهر.5لی دارالشفا، قم، (، مدرسه عا1751اهلل اراکی، محسن ) آیت 

 الگوسازی مسکن بر پایۀ سبک زندگی اسالمی»(، 1757زاده، محمدحسن؛ سیروسی، راضیه ) الهی» ،

 .70-79، پاییز: فصلنامه سبک زندگی دینی

 کانون«متون اسالمی بر تأکید با اسالمی شهر های شاخص»(، 1757قنبری، معصومه ) امیری، حکمت؛ ، 

 شهری تبریز. نوین توسعۀ و عمران معماری، ملی ایران همایش معماری ملی

  ( 1752اوصانلو، علی؛ کاشانی جو، خشایار ،)« تبیین الگوی مکان سازی در شهر اسالمی )نمونه

، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، تبریز، دانشگاه هنر «موردی سبزه میدان زنجان(

 اسالمی تبریز.

 ( 1751بیات، بهرام ،)« فصلنامه علمی پژوهشی ، «های شهر اسالمی اسالمی به شهر؛ ویژگیرویکرد
 .16 – 177، سال چهارم، شمارۀ اول: اجتماعی متفکران مسلمانهای  نظریه
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 ( 1757پیربابایی، محمد تقی؛ فرخی، مریم ،)«تأملی بر مفهوم منظر شهری در شهرهای ایرانی- 

ری و شهر سازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی ، اولین همایش ملی معما«اسالمی از گذشته تا به حال

 تبریز.

 ( 1752جعفریان ثمین؛ قهری، حامد و دیگران ،)« عنوان نمادی از  تحلیل و بررسی جایگاه مسجد به

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، «اسالمی -شهر ایرانی

 اصول اجتماعی طراحی شهر و محله، براساس متون »، (1752مهر، صدیقه )  نژاد، مهدی؛ معین حمزه

 اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز. ، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی«اسالمی

 بررسی تطبیقی مکان گزینی مساجد محله ای در بافت قدیم و »(، 1757)ایی، جواد؛ خزاعی، مریم خد

، ششمین کنفرانس ملی «جدید به منظورارتقاء ساختار هویتی محالت )نمونه موردی مشهد(

 می، شورای اسالمی شهر مشهد.های شهر اسال ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه برنامه

 مسجد بقیه «معماری اسالمی»(، پنجاهمین همایش روایت عهد با موضوع 1751اکبر ) پور، علی رائفی ،

 اسفند.17اهلل العظم، 

 تیر.5، تاالر نورمشهد، «های شهر اسالمی شاخص»(، 1752پور ازغدی، حسن ) رحیم 

 هویت اسالمی در ساختار کالبدی »، (1752چی، محمد ) سجادزاده، حسن؛ پرندوش، سینا و دایی

، دومین همایش ملی معماری و «ایرانی–شهرهای ایرانی و احیای هویت بومی معماری اسالمی 

 شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.

 های تحلیل توزیع فضایی کاربری»(، 1751پور، سعید و غفارزاده، فرحناز )سلیمانی مقدم، پرویز؛ امان

شناسی  های بومدو فصلنامه پژوهش، «شهرداری اهواز با تأکید بر کاربری آموزشی 7منطقه شهری 
 .92 -79، سال ششم: شهری

 ( 1757سویزی، امیر؛ غفاری، مرضیه ،)« ارتقاء هویت ایرانی اسالمی در شهرسازی و معماری محالت

، اولین «اصفهان( شهر جدید پوالدشهر« B 7»شهرهای جدید)نمونه موردی: محله استاد شهریار

 کنفرانس نیارش شهر پایا.

 ( 1752فراهانی، مریم؛ نارنگی، مهدی) ،« رهیافتی بر ارتباط عدالت و معماری در جوامع

، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، «اسالمی)مطالعه موردی بازارهای تاریخی ایران(

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز .

 های کالبدی فرم شهر اسالمی، با  واکاوی ویژگی»، (1752وتی، آمنه )قزلباش، رحیم؛ نجاری الم

، دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر «هایی از اندلس تا هند بررسی نمونه

 اسالمی تبریز .

https://www.civilica.com/Papers-ASUSC01=اولین-کنفرانس-معماری-و-فضاهای-شهری-پایدار.html
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 ( 1752کریمی، مهشید) ،«دومین همایش ملی «یابی مسجد در شهر اسالمی بازخوانی اصول مکان ،

 شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز. معماری و

 ( توزیع فضایی امکانات و خدمات 1752کالنتری، عبدالحسین؛ نصر اصفهانی، آرش و آرام، هاشم ،)

ریزی شهر تهران، گروه  و تناسب آن با جمعیت ساکن در مناطق شهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه

 های راهبردی اجتماعی و فرهنگی.پژوهش

 تجلی اندیشۀ »(، 1751زاده، محمد )زاده گوهریزی، بهناز و نقی رزی سروش، محمد مهدی؛ امینگود

 -9، شماره هفتم:، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی«اسالمی در شهر با حضور مدرسه در محله

13. 

 ( 1752لطیفی، غالمرضا؛ صفری چابک، ندا ،)«می بر بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسال

 .12 -7، شمارۀ هفتم: فصلنامه مطالعات شهریپایۀ اصول نوشهر گرایی، 

 ( 1757محمدیان، وحید؛  وثیق، بهزاد ،)«ششمین «ساخت فضای کالبدی شهر ایرانی اسالمی ،

شورای اسالمی شهر های اسالمی، ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه المللی برنامه کنفرانس بین

 مشهد.

 1759(، نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن دروۀ 1759ار ایران )مرکز آم. 

 ( 1752مشکینی، ابولفضل و دیگران ،)« ارزیابی کیفیت محیط بین محالت برخوردار وکم برخوردار با

، «شهرداری مشهد( 2روش تاپسیس و انتروپی مطالعۀ مقایسه بین محالت فرامرز و نوده )منطقه 

 های شهر اسالمی، مشهد.ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه مهششمین کنفرانس ملی برنا

 ( طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه، ادارۀ کل راه و 1733مهندسین مشاور طرح و آمایش ،)

 شهرسازی استان آذربایجان غربی.

 22، شماره مجله صحیفه مبین، «صفات شهر اسالمی از نگاه قران کریم»(، 1775زاده، محمد )نقی :

1-10. 

 بررسی نقش مذهب در »(، 1757خواه، مسعود؛ کمالی باغراهی، اسماعیل و خوشاب، علی ) وطن

ریزی و  ششمین کنفرانس ملی برنامه ،«دهی و گسترش شهرهای ایران؛ با تأکید بر دین اسالم شکل

 های شهر اسالمی، شورای اسالمی شهر مشهد. مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه
 Barrett, Kimberly L; Lynch, Michael (2015), "Social Justice and Criminal Justice", 

Elsevier:  386-391. 
 Bertram, Christine; Rehdanz, Katrin (2015), "Analysis The role of urban green space for 

human well-being", Ecological Economics120: 139–152. 

 Boussauw, Kobe; van Meeteren, Michiel; Witlox, Frank; Boussauw, Kobe (2014), "Short 

trips and central places: The home-school distances in the Flemish primary education 

system (Belgium)", Applied Geography 53: 311-322. 
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