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 گواهی اصالت ،نشر و حقوق مادی و معنوی اثر

 

مقطع کارشناسی ارشد رشته ی طراحی شهری گواهی می  0397دانشجوی ورودی سال اینجانب، صدیقه فخار 

ا نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم منبع بدیگری بهره گرفته ام  و نوشتهخود از فکر، ایده  ایان نامهنمایم چنانچه در پ

قل قول دیگران نباشد و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر نموده ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که ن

 خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود. بر عهده

ن نامه خود اقدام به انتشار مقاله،کتاب و ... نمایم ضمن پایاهمچنین گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب 

کر نام استاد ا نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و ... و به صورت مشترک و با ذبمطلع نمودن استاد راهنما، 

 راهنما مبادرت نمایم.
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 طوالنی راه این در کهاساتید آقای دکتر حمزه نژاد و آقای دکتر جهانبخش  همچنین و مادرم و پدر از تشکر با
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 30 .......................رانیا میاقل 9 در نامطلوب و مطلوب یبادها تیفیک جهت از منتخب یشهرها-00-2جدول

 32 ................................. رانیا یمیاقل پهنه شش از منتخب یشهرها یبند رون یها یپراکندگ-02-2جدول

 17 ...................... پردازان هینظر یبرخ دگاهید از ییگرا درون بر ییگرا درون یبرتر اصل-03-2شماره جدول

 75 .................................................................. خیتار طول در یالنب مسجد راتییتغ روند-01-2جدول

 50 ............................................................................... یساز بلندمرتبه بیمعا و ایمزا-07-2جدول

 50 ............... یشهر فرم ۀدهند لیتشک یها هیال براساس شهرها یرشدعمود آور الزام یها مولفه-09-2جدول

 57 .........................................................................یشناس شناخت مکاتب انواع-05-2شماره جدول

 59 .................................................................. یشناس ییبایز مکاتب یبند میتقس-08-2شماره جدول

 55 ............. یاسالم یحکما دگاهید از ها آن یابیارز و مختلف مکاتب ازمنظر ییبایز انواع-09-2شماره جدول

 55 ...................................................................... یانسان یشناس ییبایز یها هیال-20-2شماره جدول

 58 ..................................................................... معاصر یشناس ییبایز در ییگرا دوگانه-20-2جدول

 59 ................................. مختلف پردازان هینظر دگاهید از یاسالم یرانیا یمعمار یها یژگیو-22-2 جدول

 000 ................................................... اصفهان دار حقابه یها محله و باغات ها،مزارع، یماد-0-1جدول

 003 ................................................................................................ سرد میاقل در باد-2-1جدول

 007 ................... موجود وضع و هیصفو دوره در جهان نقش دانیم در یمیاقل شیآسا جادیا عوامل-3-1جدول

 020 ................... موجود وضع و هیصفو دوره در جهان نقش دانیم در یمیاقل شیآسا جادیا عوامل-1-1جدول

 033 ..................................... مطالعه مورد یها دوره یط اصفهان شهر وسعت و تیجمع زانیم-7-1جدول

 019 .......... آنها یمسکون یواحدها و اصفهان شهر مهم محالت از یبعض یخدمات مراکز و ساتیتأس-9-1جدول

 079 ............................................................................... آنها عملکرد و اصفهان مساجد-5-1جدول

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 099 ................................................. ها آن از کیهر یها یژگیو و هنر مختلف یها گونه -8-1 جدول

 099 ...... جهان و رانیدرا معاصر یمعمار یبرا یشنهادیپ یها حل راه و بحران نییتب از الگوواره 5 -9-1 جدول

 057 ............................ یاسالم یمعمار نینخست یالگوها و خواستگاه یا سامانه یبررس -0-7شماره جدول

 058 .. یمعمار و یشهرساز در یریگ بهره جهت یاسالم یها هیتوص و رهیس از شده استخراج نکات-2-7جدول

 

 

 

 

 فهرست اشکال و نمودارها

 02 ............................................................................ -یاسالم شهر در یدیتوح ینیجهانب-0-2شکل

 02 .................................................. یربان شهر در یمعنو و یماد میمفاه یگانگی یچهارضلع-2-2شکل

 01 .......................................................................... .یاسالم شهر و اسالم ییمحتوا رابطه-3-2شکل

 05 .................................................... یمصداق و ییمحتوا گروه دو در شهر ابعاد یبند میتقس-1-2شکل

 30 ............. ایرنیپ انیب در رانیا در خانه و شهر ساختار یبرا الگو و شده نهینهاد رون یبند دسته سه-7-2شکل

 33 .................................................................... .یامو یخلفا عهد در یاسالم مناطق نقشه-9-2شکل

 31 ....................................................... شهر ییفضا سازمان بر اسالم نید یگذار ریتاث روند -5-2شکل

 37 ........................................................................................ (ص)امبریپ زمان در مکه-8-2 شکل

 39 ............................................................................... .کوفه شهر انیبن و نینخست  طرح-9-2شکل

 39 .......................................................................................... ییشکوفا اوج در کوفه-00-2شکل

 83 ........................... نقشه دمشق در اوایل قرن هفتم میالدی و قبل از تصرف به دست مسلمین-00-2شکل

 83 .......................................................... نقشه استخوانبندی دمشق در قرون اولیه اسالم-02-2شکل

 38 ................................................................ یاسالم دوران به یساسان دوره از شهر گذار-03-2شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 39 ........................................................................................ دروازه چهار روزآباد،بایف-01-2شکل

 10 .............................................................. ریو از انهیخاورم در یاسالم شهر کی از یمدل-09-2شکل

 10 ........................................................... وبرت از انهیخاورم در یاسالم شهر کی از یمدل-05-2شکل

 10 ........................................................................ دتمان دید از یاسالم یسنت شهر مدل-09-2شکل

 12 ...................... یبیحب دمحسنیس دید از رانیا بر اعراب سلطه لیدراوا یرانیا شهر کالبد و مدل-20-2شکل

 19 ..................................................... یاسالم شهرهای میقد بافتهای در یمراتب سلسله نظام-22-2شکل

 18 ...........................................انیچهارپا ریسا و شتر مرور و عبور یبرا یعمود و یافق ابعاد-23-2شکل

 19 .......................................................................... بصره یشهر عناصر یعموم سازمان-21-2شکل

 19 ....................................................................... یاسالم دوران در شهر ییفضا ساختار-27-2شکل

 19 ................................................................... یاجتماع ساختار و شهر کالبد متقابل ریتاث-29-2شکل

 70 .......................................................................... .کوفه یشهر عناصر یعموم سازمان-25-2شکل

 77 ..................................................................................................... .فهرج مسجد-28-2شکل

 77 .............................................................................. نیشیپ یها سده در کوفه مسجد-30-2شکل

 77 ................................................................................. .حاضر عصر در کوفه مسجد -30-2شکل

 79 .............................................................................................. کبود مسجد سردر -32-2شکل

 79 ...................................................................................... .یابوظب زائد، خیش مسجد-33-2شکل

 75 .......................................................................................... یالنب مسجد ویپرسپکت-34-2شکل

 75 ....................................................................... ساخت یابتدا ؛دریومسجدالنبیپرسپکت-35-2شکل

 79 ............................................................................. تهران بزرگ یمصل یجنوب وانیا -36-2شکل

 79 ......................................................................... وسط ینما ؛ یمصل یدرون یفضا-2-37 -شکل 

 90 .................................................................................................... صالح امامزاده-38-2شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 92 ...................................................... بازار ییبرپا و ها مچهیت شیپخشا یچگونگ  -حلب-39-2شکل

 92 .......................................................... مدرسه و مسجد با آن زشیآم و حلب شهر بازار -40-2شکل

 93 ...................................................... یاقتصاد نظام یکالبد نمود عنوان به بازار ارتباطات -41-2شکل

 97 ................................................................................ اسالم صدر در ثربی یبازارها-42-2شکل

 99 ..........................................................................  امیا طول در شیتجر یخیتار بازار-43-2شکل

 95 ...................................................... یمیقد برزن کی از ییالگو ؛( راست سمت) رازیش -44-2شکل

 95 .......................................................................................... رازیش شهر یها محله-45-2شکل

 99 ............................................. آن در شده انجام یتهایفعال تنوع و خانه اطیح اندازه ارتباط-46-2شکل

 99 .................................................................خانه یشمال و یجنوب جبهه یرینورگ زانیم-47-2شکل

 50 ................................................... .یینگ کین توسط عمودی شهری طراحی از مدلی ارائه-48-2شکل

 58 ..................................... یاسالم منظر از مخاطب و یهنر اثر هنرمند، انیم ارتباط یچگونگ-49-2شکل

 58 ................................................................................... ییبایز فیتعار یبند میتقس-50-2شکل

 87 ........................................................................................... قیتحق یمطالعات نمودار-0-3شکل

 89 ............................................................................................. پژوهش یعمل نمودار-2-3شکل

 92 ........................................................................ یصفو دوره در شهر یکالبد ساخت -0-1ریتصو

 008 .................................................................................. ییگرا مصرف بر موثر عوامل-2-1شکل

 009 .......................................... یتوحید غیر و یتوحید یها نظام در یمدیریت و یادار ساختار-3-1شکل

 001 .......................... آن باز یفضا بر دانیم اطراف بدنه و درختان یانداز هیسا تیوضع یمدلساز-7-1شکل

 001 ....................................... یجنوب جبهه در جهان نقش دانیم رامونیپ درختان و نهر تیوضع-9-1شکل

 001 .................................... هیصفو دوره در دانیم رامونیپ نهر و درختان تیوضع ییبازنما پالن-5-1شکل

 005 ......................................................................... اصفهان شهر در سبز فضای وضعیت-8-1شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



` 

 س
 

 009 ............................................................................... دانیم رامونیپ نهر موجود وضع-9-1شکل

 020 ..................... هستند یانداز هیسا تیخاص فاقد که دانیم باز یفضا در موجود درختان نمونه-00-1شکل

 023 .............................................................................. اصفهان شهر توسعه یمحورها-02-1شکل

 023 .................................. یصفو دوره اصفهان توسعه درطرح دیجد یها محله و یمیشهرقد-03-1شکل

 021 ............................................ وچهارباغ مسجد یراستا در شهر مدخل یها پل یریقرارگ-01-1شکل

 021 .................................................................................................... اصفهان بازار-07-1شکل

 029 ...................................................................................یالدیم 00 قرن در اصفهان-09-1شکل

 029 ............................................................................... یعصرصفو اصفهان، چهارباغ-05-1شکل

 031 .................................................................... اصفهان شهر نقل و حمل یاصل خطوط-08-1شکل

 031 ........................................................................................................ (اصفهان شهر اطلس)

 035 .................................................. .جهان نقش دانیم با وندیپ در اصفهان میقد ازارب پالن-09-1شکل

 035 ....................................... .نیحس سلطان شاه ۀدور در مهیخ و چادر ریز در یانداز بساط-20-1شکل

 035 ......................................................................... سردر ورودی وبرج کلیسای وانک-20-1شکل 

 039 .......................................................................................... اصفهان امام مسجد-22-4شکل

 039 ......................................................................................... امام مسجد عیرف گنبد-23-1شکل

 010 ...................................................................................... اصفهان امام مسجد پالن-21-1شکل

 010 ...................................................................................... اصفهان چهارباغ مدرسه-27-1لشک

 010 .......................................................................................... اهلل لطف خیش مسجد-29-1شکل

 012 ................................................................................... اهلل لطف خیش مسجد پالن-25-1شکل

 013 ........................................................................................... یاصفهان تاج مقبره -28-1شکل

 013 ....................................................................................پوالد تخت ،یکلباس هیتک -29-1شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 013 .................................................................................. پوالد تخت ،یشهشهان هیتک-30-1شکل

 011 ............................................................ یصفو  دوره اصفهان شهر در بازار یگستردگ-30-1شکل

 019 ................................................................ رانیا یسنت یبازارها در ییدرونگرا یتجل -32-1شکل

 015 ................................................................................... اصفهان بازار یاصل قسمت-33-1شکل

 018 ....................................................................... .0370 سال در اصفهان شهر محالت-37-1شکل

 018 ......................................................................................... بارهیجو اصفهان،محله-39-1شکل

 070 ................................................................................. .یفان عالمه اهلل تیآ خانه نما 35-1لشک

 070 ............................................................................. .یفان عالمه اهلل تیآ خانه پالن -38-1شکل

 070 ............................................................................... یباش مال احمد رزایم خانه پالن39-1شکل

 070 ....................................................................... یباش مال احمد رزایم خانه دید پرنده 40-1شکل

 071 ................................................................................. اصفهان نماد-چهیزا مجسمه-10-1شکل

 071 ........................................................................ هیصریق بازار سردر ینقاش از یبخش-12-1شکل

 077 ....................................................................................................... .قاپو یعال-13-1شکل

 075 ...................................................................اهلل لطف خیش مسجد یکاریکاش یرنگها-11-1شکل

 853 ................................................................................... بافت فرسوده اصفهان .17-1شکل

 868 ............................................................................. مرکز خرید جدید اصفهان 46-1ریتصو

 868 ............................................................................. مرکز خرید جدید اصفهان 15-1ریتصو

 091 .............................................................................. امروز اصفهان در محالت تعدد-18-1شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 چکیده
حفظ الگوهای مذهبی و سنتی این دو عرصه در  ،معماری و شهرسازی عرصهدر  فراوان پیشرفت هایبا وجود 

جامعه ای اسالمی نیاز به بررسی و احیای اصول و قواعد شهرسازی و ایران به عنوان در هر سرزمین الزم است. 

به زی متناسب با فضای سنتی و مذهبی به شهرسایابی برای دست -معماری کهن با توجه ویژه به رهنمودهای دینی

اسالمی  –موجود در شهرهای ایرانی موفق بازشناسی نمونه های  نیل به چنین هدفی نیازمند .شدت حس می شود

، بر دو "بازشناسی الگوهای طراحی شهری و شهرسازی در آموزه های اسالمی"هدف تحقیق حاضر با  است.

 تطابق قابل قبول "و"عصر حاضروزه های اسالمی در طراحی شهری و شهرسازی بهره گیری از آمامکان " فرضیه

 "با آموزه های اسالمیمی همچون اصفهان عصر صفوی شهرهای تاریخی ساخته شده توسط حاکمیت های اسال

در راستای اهداف، در گام اول به استخراج اصول پایه اسالمی موثر در معماری و شهرسازی استوار است. 

ه خواهد شد؛ در گام دوم با بررسی اصول استخراج شده در عصر صفوی، اصفهان را به عنوان شهری پرداخت

به ساخته شده با تفکر اسالمی خواهد سنجید و در هر مبحث نگاهی به شرایط کنونی اصفهان نیز خواهد داشت. 

ی دین اسالم به آن میزان عمیق این ترتیب با روشی مقایسه ای تطبیقی عنوان خواهد کرد که از طرفی اصول پایه ا

و حساب شده اند که در هر زمان قابلیت تطبیق با نیازهای روز را دارند و از طرفی نظام های شهری در هر زمان 

نیازمند روزآوری شاخص های کیفی خود متناسب با نیاز روز و با توجه به سنجه های دینی هستند. شهر دوران 

یبند بوده و به نتایج مطلوبی دست یافته است در حالی که شهر امروز در تقلیدی صفوی به بسیاری از این اصول پا

بی چارچوب از اصول حاکم بر شهرهای غربی و با سرعتی عجیب در مدرنیزه شدن از بسیاری چارچوب های 

 دینی فاصله گرفته است و به همان میزان تعالی و آرامش روح و جسم خود را از دست داده است. 

 

 کلیدی:کلمات 

 اصفهان ؛اسالمی؛ صفوی؛ شهرسازی ؛شهری طراحی ؛الگو
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 پژوهش کلیات –فصل اول 
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 پژوهش بیان مساله-1-1
اسالمی با وجود نظریه پردازان و بزرگان دینی و متخصص در علوم و حرف گوناگون، آن هم با پیشینه  در جامعه

ای غنی از فرهنگ ایرانی و شهرسازی و معماری حکیمانه، نیاز به بررسی و احیای اصول و قواعد شهرسازی 

سپردن طراحی  ی شود.در این زمینه به شدت حس مکهن و روزآوری آن و توجه ویژه به رهنمودهای دینی 

شهرسازی به جریانات مدرن و پست مدرن )و مانند آنها( و صرف توجه به ظواهر معماری گذشتگان شهری و 

نمی تواند پاسخگوی شهرسازی و معماری یک کشور باشد. هر متخصص نیازمند داشتن الگوهای دینی و 

جلوگیری از تقلید صرف و تالش برای نزدیکی به تا به این ترتیب با فرهنگی متناسب با رشته ی خود می باشد، 

تحقیق ... در این عرصه کاسته شود. سالمی از آسیب های بصری،فرهنگی وا -الگوهای متناسب با فرهنگ ایرانی

با استناد بر جامعیت علمی ائمه )ع( و  الگوهایی در آموزه های اسالمی در تالش استحاضر با هدف یافتن 

الگوهای شاخص  -در امتداد الگوهای پایه گذاری شده توسط ائمه)ع(-از آنان بهایی  پیروی بزرگانی چون شیخ

شهرسازی و طراحی شهری عصر صفوی را به عنوان نمونه ای از شهرسازی مسلمانان با توجه ویژه به نگاه 

عنوان نمونه اسالمی آنها بازشناسی کند . با این هدف اصفهان را به عنوان اصلی ترین پایگاه حکومت صفوی به 

و تطبیق آن ها  آموزه های اسالمیشایسته است با بررسی ی موردی و مورد مطالعاتی اصلی خود برگزیده است. 

با حکمت های شهرسازی کهن ایرانی در جهت الگوسازی برای شهرسازی عصر حاضر تالش شود. توجه به 

تواند با فرهنگ و نیاز جامعه ای می  "و طراحی شهری شهرسازی"فرامین حکیمانه ی معصومین )ع( برای 

 مسلمان نشین همگام تر باشد. 

 

 اهداف-2-1

 

  بازشناسی الگوهای طراحی شهری و شهرسازی در آموزه های اسالمی 

 بازشناسی و تحلیل شهرسازی و طراحی شهری عصر صفوی 

 

 پیشینه تحقیق-3-1
ها و متون اسالمی مرتبط با شهرسازی و آموزه "و  "شهر اسالمی"پژوهش های مرتبط با این تحقیق در دو بخش 

 جای می گیرند: "طراحی شهری

در معرفی شهر اسالمی مقاالت و کتب بسیاری موجود است، اما آنچه در اکثریت آنها چشمگیر است وجه *

غالب کالبد معماری ساخته ی دوره های اسالمی و معرفی آنها به عنوان الگوی معماری و شهرسازی اسالمی ) و 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



` 

4 
 

از جمله افراد پرکار در این زمینه می  صیه های اسالمی پیرامون نوع ساخت و شهرسازی و معماری( است.نه تو

توان به محمد نقی زاده اشاره کرد که چندین مقاله در این زمینه دارد و به چیستی و اصول شهر اسالمی می 

 پردازد.

مطالعه تطبیقی "ه مشترک پژوهشی ( همایش شهرنشینی در اسالم به سرپرستی پروژ0989) 0398در سال 

شهرنشینی در "در ژاپن برگزار شد که حاصل آن چاپ مجموعه مقاالتی تحت عنوان  "شهرنشینی در اسالم

بود. در این همایش به بررسی جنبه های مختلف شهرسازی در کشورهای مسلمان نشین پرداخته شده  "اسالم

و سیاسی در شهرهای مسلمان نشین نیز وجود دارد. نجم  است. در این کتاب اشاراتی به جنبه های اجتماعی

به بررسی شهرسازی شهرهای مهم مسلمان نشین به صورت موردی  "شهر اسالمی"الدین بمات در کتاب 

 پرداخته و معتقد است که اسالم برای شهرها مدل ارائه کرده است.

بخش به جستجو و شرح ویژگی های شهرها و  9شهر اسالمی، در "( در کتاب 0388سید جعفر مرتضی العاملی)

معماری اسالمی از دید ائمه )ع( با رجوع به احادیث و وقایع زندگی آنان می پردازد. این کتاب بیش از سایر 

مقاالت بسیاری در سه دهه اخیر  موضوع نیز آنتالیفات در دوران اخیر به هدف این پژوهش نزدیک است. در 

نوشته شده است که نگاه ویژه ای به جایگاه شهر در تمدن اسالمی، شاخصه ها اجتماعی، نمادسازی، مکانیابی 

اماکن مذهبی، آرمانشهر اسالمی، طب اسالمی و شهر و ویژگی های شهر اسالمی پرداخته اند. اما چنانکه اشاره 

هرهای مسلمان نشین به عنوان الگوهای اسالمی شهر است و نه توصیه های شد، نگاه غالب این مطالعات به ش

 مستقیم اسالمی پیرامون جوانب مختلف شهری.

 از دیگر کتب در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

(. شهرنشینی در اسالم. ترجمه: 0989مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها : دفتر پژوهش های فرهنگی)-

 (.. تهران:انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. 0389شار، مهدی)اف

(. تهران:انتشارات سازمان 0393بمات،نجم الدین.شهر اسالمی. ترجمه: حلیمی، محمدحسین؛ اسالمبولچی، منیژه)-

نویسنده ی این اثر شهر اسالمی را به سمت مسجد متمرکز می  چاپ و انتشارات، سازمان اوقاف و امور خیریه.

 د و به بررسی شهرهای اسالمی از جنبه های گوناگو می پردازد.دان

(.برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری. تهران: انتشارات کتاب فکر نو. که در 0391نقره کار،عبدالحمید)-

 این کتاب خلق آثار معماری و هنری را در گنج مرحله می داند و در تالش است تا مراحل این فرایند را در یک

 بررسی تطبیقی از منظر حکمت اسالمی مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهد.
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