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 چکیده:

قانون  4تعاریف و برداشت های مختلفی از شهر وجود دارد که دارای تشابهات و تفاوت هایی است. طبق ماده 

تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ایران، شهر، محلی )مکانی( است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی 

سیمایی با ویژگی های خاص خود مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل دارای 

است، به طوری که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعالیت های اداری 

اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادالت اجتماعی، 

بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت است. یا مکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود 

تجمع عده کثیری از مردم با سالیق، افکار، رفتار و... متفاوت می باشد. از نظر کالبدی، شهر جایی است که 

دارای ساختمان های بلند، خیابان ها، پارک ها، ادارات، زیرساخت ها و تاسیسات شهری و... می باشد. در بعد 

شیوه یز شهر جایی است دارای وجه غالب اشتغال صنعتی، خدماتی و سبک مصرف و زندگی یا اقتصادی ن

 رانیشهر در ا فیتعر هیفقدان شهر و فقدان نظریه پا اما با این حال در ایران تولید متفاوت از روستا است.

تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به چرایی این موضوع  -وجود داشته است که نگارنده به روش توصیفی

 پرداخته است.  
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 شهر، برنامه ریزی شهری، توسعه شهری، دولت، ایران واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

ماعی و ... اقتصادی، سیاسی، اجتنظام مدیریت شهری به عنوان یک سیستم فراگیر و گسترده بر ابعاد مختلف 

هره وری بتاثیر فراوانی دارد. در صورت برقراری یک نظام مطلوب مدیریت شهری می توان انتظار داشت که 

وم شهروندان در جامعه افزایش یافته، موانع رشد و توسعه همه جانبه به حداقل رسیده، همکاری و مشارکت عم

ابتدای  می در مورد شهر، در یک شرایط رقابتی، محقق گردند. ازجلب شده و آرمان ها و خواسته های عمو

هری در ورود رویکرد نوین مدیریت شهری به ایران، یعنی از ابتدای مشروطیت، ساختار و نظام مدیریت ش

گرفت )سعیدنیا،  ایران با الهام از ساختار مدیریت شهرها در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و بلژیک، شکل

ی و اعمال روشهای (. اما امروزه دیگر دیدگاهی که قبال معتقد بوده با اتکا بر استانداردهای واردات129 :1383

دارد )مدنی نصرف علمی می توان کلیه مسائل شهری را حل کرد، بر خالف کشور ما، در دنیا طرفداران چندانی 

را روی سایی موانع و چالش های ف(. بنابراین می بایست نسبت به شنا22: 1386و براتی  28: 13۷9پور، 

هتر ویژگی ها و مدیریت شهرها در ایران اقدام نمود تا بتوان با تکیه بر شناخت آنها نسبت به تدوین هر چه ب

 خصائص مدیریت مطلوب شهری در ایران اهتمام ورزید.

 مبانی نظری: -2

 تعریف برنامه ریزی شهری -2-1

بر اساس حوزه یا میدان عمل و موضوع در سطوح مختلفی انجام می شود مانند برنامه ریزی ملی  1برنامه ریزی

منطقه ای و محلی.)از نظر سطح بندی برنامه ریزی شهری در مفهومی که در ایران به صورت تهیه -یا سرزمینی

توجه به اقتصاد و  طرحهای توسعه شهری انجام میگیرد نوعی برنامه محلی است(.در برنامه ریزی شهری با

فضای سبزو... در رابطه با جمعیت -ترافیک-مسکن-محله بندی-عملکرد عوامل شهری نحوه استفاده از راضی

 و عملکرد شهر مورد بررسی قرار می گیرند.

 آن تحول سیر و ماهیت :شهری ریزی برنامه -2-2

مت آن به دیرینگی تاریخ بشری است همان گونه که در ابتدای بحث به آن اشاره شد برنامه ریزی شهری که قد

در پی انقالب صنعتی بویژه در اروپا اهمیت و ضرورت یافت .برنامه ریزی شهری از معماری منشعب شد. 

ساختمان -برنامه ریزی شهری از برنامه ریزی فیزیکی که جنبه های مهندسی و معماری زیر بناهای شهری

ت آغاز شد. نخستین شهر ساز و یا نخستین کسی هم که سازی و خانه سازی و زیبا سازی شهری توجه داش

                                                           
1 urban planning 



 جعفری                     

  

 

101 

 

سال قبل از  480به بیان اصولی در زمینه ی شهر سازی پرداخت شخصی بود به نام هیپوداموس که در حدود 

میالد میزیست.از زمان شروع برنامه ریزی شهری به سبک جدید در میان قرن نوزدهم میالدی طرح نیز موضوع 

ت.. بعد از جنگ جهانی دوم بخت و اقبال طرح نیز فروکش کرد و طرحها و برنامه های مورد توجه آن بوده اس

جامع مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.به رغم دفاع های فصیح و مناسبی که از طرح میشد عمل و نظریه به سمت 

ل داشته باشند. فرایند رفتند.به برنامه ریزان شهری توصیه شد به جای نگرش جامع نگاهی معتدل تر به مسائ

نظریه پردازان در ابتدا به تقسیمات و سپس به گفتگو و اقدامی ارتباطی تاکید کردند.این وضعیت به طور تنا 

قض آمیزی در کنار این واقعیت قرار گرفت که بسیاری از پیشرفت ها در سال های اخیرنتیجه طرح ها بوده 

 اند

رنامه ریزی مدرن را به طرح مه ریزی معموال سرچشمه بمورخان برنا:سرچشمه های برنامه ریزی شهری مدرن

برای پاریس در نیمه قرن نوزدهم میالدی نسبت می دهند.ولی میتوان گفت که شروع برنامه ریزی  1نهوسما

-مدرن به اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری جنبش هایی برای بهبود وضع مسکن و بهداشت شهری در آلمان

آمریکا بر میگردد.اولین طرح جامع شهری که ادعا داشت به مسائل مورد توجه برنامه انگلستان و ایاالت متحده 

تراکم زیر -طراحی شهری-شرایط اجتماعی وبهداشتی-ترافیک-محیط زیست-ریزان معاصر از قبیل مسکن

 1859البرای بارسلونا در س 2 اید فونس سردا"ساخت ها و جز اینها میپردازد به وسیله یک مهندس عمران به نام 

 .میالدی ارائه شد.طرح او بر پایه تئوری شهر نشینی قرار داشت

 اهداف برنامه ریزی شهری -2-3

 در برنامه ریزی شهری دو نوع هدف مشخص می شود:

 بر اساس شاخص های عددی تعریف میشود و عموما برای تحقق هدف های کیفی به : هدفهای کمی

 نات و محدودیتها انجام میگیرد.کار میرود.نعیین هدف های کمی براساس امکا

های فنی ساخت رگیپی و شبکه گذر گاهی -سکونیفضای م-سرانه فضای سبز محاسبه هدف های کمی شامل:

 ...مصرف سوخت وانرژی و -وسازها از نظر ایمنی

 ی ومز این هدف ها کلی یاعمیف وسیعی از هدف ها باشد.گروهی اممکن است شامل ط: هدفهای کیفی

 (41: 1394)زیاری، اختصاصی یا ویژه هستندو گروهی 
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-جلب مشارکت مردم برای منافع جمعی-ارتقای کیفیت زیست و معیشت شهری الف(هدف های کیفی عمومی:

ارتقای فرهنگ -فراهم آوردن شرایط بالندگی افراد در جامعه شهری-بهبود وضعیت ایمنی و امنیت شهروندان

نگونه هدف ها متناسب با مقتضیات ویژه هر شهر تعریف می شهر نشینی و...ب(هدف های کیفی ویژه:ای

برای  1شود.بخشی از این هدفها از عملکردهای غالب شهرها ناشی میشود برای مثال در شهرهای گردشگری

جلب رضایت گردشگران اقدامها و آموزشهایی در جهت ارتقای مهارت حرفه ای شاغالن در این بخش انجام 

د)شیعه، فا تر شدن بخش گردشگری منجر میشواستقبال بیشتر مسافران و در نتیجه شکو میگیرد که این مساله به

1390 :39) 

 پیشینه برنامه ریزی شهری در ایران -2-4

در زمانهای گذشته در ایران مانند سایر نقاط جهان هنگام ساخت شهر ها به عوامل مختلفی توجه میشد که در 

اجتماعی وفرهنگی نقش -اقتصادی-سیاسی-دفاعی –مکانیابی یا احداث شهرها عوامل محیطی و جغرافیایی 

از امروز بوده است.ایجاد شهرهای  تعیین کننده داشتند.میزان تاثیر گذاری عوامل محیطی و دفاعی در گذشته بیش

بزرگ در بین النهرین پیش از هزاره سوم قبل از میالد پیشرفت مهمی در زمینه تمدن بوده است.به علت قرار 

 توسعه و-گیری ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین تامین آب مطمئن برای شهرها در مکانیابی

از ( 38: 1384)پرهیزگار و دیوساالر، مهم در زمینه شهرسازی بود.فعالیتهای حیاتی جوامع شهری از مسائل 

دیگر موارد مهم رعایت اصول شهرسازی معمول ایرانیان در بنای شهرها بود که میتوان در این زمینه به شهر 

ی های تجار شهرها در دوره مادها نقاط سوق الجیشی پر اهمیتی بودند که بر سر راه سیلک و اکباتان اشاره کرد.

 بزرگ داریوش وزمان هخامنشیان دوره در سازی شهر شکوه و اهمیت.مییافتند توسعه و بنیان نظامی –

سه شهر  اکباتان و بابل–شوش  های شهر..یافت دست خود وسعت بزرگترین به وی زمان در ایران.آشکارشد

است که این مجموعه بزرگ زمان هخانشیان بوده که تخت جمشید یک موقعیت سمبولیک و راز گونه داشته 

از آغاز دارای یک طرح اندیشیده شده است که این تدابیر از شبکه آبیاری و فاضالب زیر زمینی آن 

مفاهیمی هستند که شار پارسی با خود حمل "بازار-شهر"و"قدرت-شهر"-"معبد-شهر".هویداست

زمان سلوکوس و نیز نیز به  همچنین میتوان به نقشه های معماری و شهر سازی در( 48: 1394)حبیبی، میکند.

اشکانیان اشاره کرد.بررسی شهری مانند مرو به مثابه  شهرهای شطرنجی طرحهای دایره وار با نظم داخلی و

تحقیق در تاثیر عوامل نظامی بر روی شهر سازی پارتی است.فرم شهر شیز)تخت سلیمان( و شهر )شیز( باستانی 

کانیان تقلید شده است.با آغاز امپراطوری ساسانی شهر نشینی و نیز مدور است که از تجربیات شهر سازی اش
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بندر به اردشیر  3شهرو 10شهر سازی به اوج خود میرسد وشهرهای زیادی ساخته میشود. در این زمینه بنای 

نسبت داده شده است.وی شهر مدور گور )فیروز آباد(را با تقلید از شهر مدور دارابگرد بنا نمود.در این دوره 

-اقتصادی وفرهنگی شکل گرفت و طبقات چهار گانه موبدان-م شهری بر پایه نهادهای مختلف اجتماعینظا

دهقانان و صنعتگران در ساخت اجتماعی شهرها بوجود آمدند.در دوره ساسانیان -لشکریان و دبیران وپزشکان

ا در شهرها ساخته شد تعصبات مذهبی افزایش یافت وتعداد زیادی آتشکده ساخته شد که پر اهمیت ترین آنه

نیز از عناصر مهم شهر "بازاربد"یا"وازاربد".که در برخی موارد موجب پیدایش و توسعه شهرهای بزرگ گردید

های این دوره میباشد.به صورت کلی ظهور شهرها در سده سوم میالدی نشانه ای از مرحله جدید تقسیم کار 

بودند و اهالی دژها و استحکامات شهر های دفاعی نیز  اجتماعی بوده است. اکثر جمعیت این شهر ها کشاورز

از کار کشاورزی منفک نبودند.فتح ایران در قرن هفتم میالدی )یکم هجری (سازمان اجتماعی و اقتصادی 

ومذهبی شهرهای ساسانی را به هم ریخت و مسلمانان در خارج شهر یعنی ربض مستقر شدند و ربض در 

: 1395)نظریان، برخوردارشدگرفت و شارستان شهر ساسانی از موقعیت برتری مقابل کهندژ مورد توجه قرار 

اصوال جهان بینی اسالمی برای  در همین رابطه مفهوم منطقه شهری نیز پس از پیروزی اسالم مطرح شد.( 44

حظه را در نظام شهری مال تحقق آرمانهای خود به شهر و شهرنشینی نیاز داشت و در نتیجه عمده ترین تغییرات

که در اطراف مسجدبطور  مسجد جامع و دیگری بازار یکی میکنیم.شهرهای دوره اسالمی دو پایه اصلی داشتند:

خطی جای میگرفت.چه در دوران پیش از اسالم و چه بعد از آن نوعی جدایی گزینی بر اساس منزلتهای 

در شهر ها اعما ل شده است. با تشکیل حکومت صفوی)همزمان با  وقومی دینی-اقتصادی–سیاسی -اجتماعی

بازار به  رنسانس(ملوک الطوایفی از میان برداشته میشود و نظام اقطاع و تیولداری فردی جای آن را میگیرد.

عنوان عنصر مهم اقتصادی در نظام شهری جایگاه پر اهمیتی پیدا کرد.سیمای شهری ایران در عصر صفویه به 

هری موجب ایجاد شبکه شهری بهم پیوسته ملی توسعه فیزیکی مطلوب یافته و مجموعه ها وعناصر ش دنبال

 (61: 1386د)رهنمایی و شاه حسینی، تقویت عملکردهای شهری ش

در توسعه شهری همواره به پایتخت توجه شده لذا بسیاری از اقدامهای شهر سازی را از نظر تاریخی باید در 

جستجو کرد.برای نمونه انتخاب تهران برای پایتخت قاجار ها را باید نقطه عطفی در تاریخ پایتخت های سابق 

توسعه شهری و شهرسازی دانست.با تاکید بر همان ویژگیهای سنتی یعنی پایتخت محوری نخستین تحوالت 

زی و سازماندهی در زمینه های شهر سازی در دوره ناصر الدین شاه انجام گرفت.تاثیر عوامل بیرونی در شهر سا

فضاهای شهری را میتوان از دوره قاجار در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور پیگیری کرد.از این رو تحوالت 

شهر سازی و برنامه ریزی شهری در ایران بیشتر ماهیت برون زا دارد تا درون زا.قتل امیر کبیر نیز نقطه آغاز 
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حاکمه دوران قاجار بود.واضح است در شرایطی که حکومت بروز تضاد میان سنت و نو گرایی در میان هیئت 

نتواند پیشتاز گذر از سنت به نو گرایی باشد مردم از حکومت پیشی خواهند گرفت. تضاد میان حکومت و 

حکومت  تیکار آمدن رضا شاه و تثب یبا روت. مردم مهم ترین عاملی بود که در انقالب مشروطه تجلی یاف

چهره و عملکرد  یدگرگون یبرا یعیوس یاقدامها کردیحرکت م یشهر محور یها استیکه بر اساس س دیجد

از  یشهر تیریمرتبط با شهرها و جدا کردن مد نیقوان بیتصو-هایشهرها صورت گرفت.احداث شهردار

از  یعموم تیامن نیتام-یموتور هینقل طیوسا ورفتروان شدن آمد یبرا یاصالح شبکه گذر گاه-حکومت

 سیو تاس یگذاشتن اقتدار دولت مرکز شیبه نما یبرا دیجد یوانساالرید یاحداث بنا ها-شهرها تیجمله امن

 نیاست که در ا ییدر شهرها از جمله اقدامها عیو صنا ینظام یدر کنار استقرار پادگانها یعموم یبنات ها

و  ریو عشا التیچهره و عملکرد آنها صورت گرفته است.با سرکوب ا یو دگرگون یتوسعه شهر یدوره برا

جامعه  و افتی شیشهرها افزا انیامکان مبادله کاال م یارتباط یتوسعه راهها نیو همچن ینسب تیامن یبرقرار

 (55: 1389)مجتهدزاده، .به دست آورد یو بهتر شتریزات بایامت یینسبت به جامعه روستا یشهر

 

 :روش تحقیق -3

تحلیلی است. بدین صورت که ابتدا  -روش اصلی این تحقیق، با توجه به ماهیت نظری آن تاریخی و توصیفی

از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، موضوع مورد نظر انتخاب و اطالعات مورد نیاز از اسناد و مدارک مکتوب 

 نترنت(جمع آوری شده است. )کتب، مجالت تخصصی، مقاالت و ...( و نیز از اطالعات شبکه جهانی )ای

 تجزیه و تحلیل: -3

یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه شهرسازی ایران، که تا به حال چندان وقعی به آن گذاشته نشده است، 

در ایران است. اهمیت این امر بدان سبب است که مشخص شود منظور ما « شهر»وجوب شفاف شدن مفهوم 

ی آن روشن گردد، آنگاه مشخص خواهد شد که مدیریت شهری، شهرسازی، چیست، و در واقع، چیست« شهر»از 

؛ از جمله ن. ک. 8: 1386نظام اجرایی در عرصه شهرسازی، نظام شهروندی و .... چه می توانند باشند )براتی، 

(. مفهوم بنیادین و نظری 1383؛ فکوهی، 129 - 11۷: 1384؛ اسماعیلی و دیگران، 104-94: 1384به پاکزاد، 

شهر، ماهیت، چارچوبها، قلمروها، ارزشها و .... را در شهر مشخص خواهد کرد. به عنوان مثال، نظام مدیریتی 

و نظام شهرنشینی خاصی باید استقرار پیدا کند تا این مفهوم، به طور کامل، به منصه ظهور برسد. از سوی دیگر 

می و خصوصی تلقی کنیم و یا شهر را اگر مفهوم شهر را جایگاه تعامل معقول حقوق و وظایف بخش عمو

بدانیم، ساختارها و نظامهای خاصی الزم خواهند آمد و جهت گیری های « انسان»جایگاه توسعه و کمال یافتن 
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 هر از پیش بنابراین(. 18 - 1۷: 1384 کامروا، ؛8: 1386 براتی،) نمود خواهند روشن را مختلف های ۔بخش

که در زبان فارسی به کار می رفته و هنوز هم آن را به کار می بریم، در فرهنگ ، واژه ای «شهر» بدانیم باید چیز

یک واژه فارسی است، « شهر»ایران چه معنایی داشته و با تأویل این واژه، به مفهوم شهر در ایران پی ببریم. 

دارد  تفاوتهای بنیانی City  ،Urb  ،Burgh Polis ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و با مفاهیمی چون

(. ریشه واژه 16-5: 1384؛ امین زاده،  1382؛ براتی،  28 -25: 1383؛ به فکوهی،  132: 1384)اعتضادی، 

و نهایتا « نشتهر »، «خشتهر»می باشد که در طول دوران باستان )از ماد تا ساسانی( به تدریج به « خشتر»شهر، 

؛ لغت نامه دهخدا،  1382:  8؛ براتی،  6:  1384؛ امین زاده؛  94: 1384تبدیل گردیده است )پاکزاد، « شهر

(. از نظر بسیاری از اندیشمندان ایرانی و غیر 11: 1353؛ اشرف،  28: 1383؛ فکوهی، ۷: 1386؛ براتی، 13۷۷

در ادبیات کنونی، مفهومی قدسی و آسمانی بوده است. شاه چون « شهر»ایرانی، شهرستان )شارستان(، یا همان 

اوست که شهر بنا به  رسدیشهر از آن اوست و به نظر م وده حاکم طبیعی جهانیان است، ودارای فره ایزدی ب

 8: 1386 ،یکند )برات یم دایارتقاء پ« به اذن او، به مقام شهر ،یمکان ساخته شده ا ایو  شودیاراده اش ساخته م

دانسته و  یبهشت جاودان کیکه آن را « شهر»نوع خوانش از  نی(. در ا29: 1382؛ پاکزاد، 14: 1382 ،یبرات

مردم و حکومت  نیرابطه ب ریاز موضوعات مهم تفس یکیقدرت برپا کردن آنرا نداشته است،  یاحتماال کس

 یهایو بررس یشود. آنچه از مطالعه مفهوم شهر در علم زبان شناس یم یمتجل «یشهروند»است که در مفهوم 

آن ابزار حکومت  انساکن دیاز مفهوم شهر، شهر از د است که با توجه به قرائت فوق نیا دیآ یبرم یخیتار

صورت شهر  نیگرفت که در ا جهینت نیبتوان چن دیشاه است و شا قیبه واسطه و از طر نیزم یخداوند بر رو

به  میریرا بپذ هیفرض نی. اگر استیتعلق دارد به ساکنان آن متعلق ن نیزم یاو بر رو ندهیکه به خداوند و نما

امروز و عدم مشارکت  ینیما در شهرنش یمشکالت اساس از یکه ممکن است علت برخ دیرس میخواه جهینت نیا

؛ پاکزاد، 14: 1382 ،ی)برات ردینکته نشأت بگ نیدر حل معضالت از هم یشهر تیریآنها با مد یمردم و همراه

1382 :29 .) 

 یدر نظر گرفته شده برا یرنامه هاکه در واقع ساز و کارها و ب یقرار دارد. شهر یشهر غرب گرید یدر سو

 یمورد استفاده قرار گرفته است. مفهوم شهر غرب رانیشهرها در ا تیریمد یبرا یآن به صورت واردات تیریمد

بود  دهیخاص به آن بخش یشهر وجهها تیریو روم که در آن نقش شهروندان در مد ونانیجز در دوره تمدن 

: 1388 ،یدی؛ سع169: 13۷۷ ن،ی؛ مک لوا122: 1385 ا،یو حکمت ن ی؛ موسو 15 -6: 1380 ،ینیحس ی)نجات

 یرانینسبتا مشابه با شهر ا ییها یژگیو یدارا یاز رنسانس و على الخصوص وقوع انقالب صنعت شی( تا پ ۷25

 یو ... بود. حضور خانواده، نظام تیبر اکثر تیاقل تیحاکم ،یشهروند گاهیدر همان دوران از جمله فقدان جا
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را از کار انبوه  یمیعظ یکه ارزش اضاف یبرده دار دیتول وهیت شیغنائم و حاکم یو اتکاء بر اقتصاد جنگ یگر

قشر حاکم  لیسو و عدم تما کیآمد از  یخارج از شهر به دست م ییو روستا یکشاورز یبردگان در قلمروها

چون خون و تبار  یه عواملب تیو محدود کردن عضو یاسیو س ینظام یافراد در انجمنها تیبه گسترش عضو

وجود شهر  یسنگ بنا« ماکس وبر»را که از نظر  یو ظهور مقوله شهروند یاستقالل شهر مکانا یشاوندیو خو

 نیادیبن یسو تحول نیبه ا یباره مفهوم شهر در غرب از دوران انقالب صنعت کیساخت. اما به  یم یاست منتف

شهر متعلق به  گریدکرد.  دایپ یشتریب تیشهر اهم یاسیس - یفرانسه نقش اجتماع ری. پس از انقالب کبافتی

مستلزم  یطراح ایو  ،یزیبرنامه ر ر،یینبود. هر گونه تغ یا ژهیعملکرد و ایطبقه و  کیقشر،  کیحاکم،  کی

کرد،  یگرفت، رشد م یشکل م جیگوناگون بود. شهر به تدر یها تیمنافع تمام اقشار، طبقات و فعال تیرعا

 ران،یاز جمله ان. ک. به پ 243: 1383آمد )ربیع،  یوجود م هنو ب ینو و امکانات ینو، مناسبات یرهنگبا ف یطیمح

درونگرا است که  یستمیشهر در تمدن غرب و اروپا س ستمیگفت س دی(. با1369؛ وبر، 10۷ - 102: 13۷0

عناصر در ارتباط و  ریشهر به صورت متقابل با سا تیریجامعه، کالبد و مد یعنیشهر  ستمیس یعناصر اصل

و اقتدار  اریو اخت تیحاکم ستم،یس نیدر ارتباط و تبادل اطالعات و ارزشها هستند. در ا صرعنا ریتبادل با سا

 نیتام یبرا ازیموردن یو ماد یکند. منابع مال یخود را از مردم کسب م تیاز مردم است و مشروع یناش ستمیس

آنها در خدمات  یگذار هیسرما ایو عوارض و  اتیدم به صورت مالو از مر ستمیاز درون خود س ستمیاهداف س

 یو جمع یمنافع فرد نیجوامع، ب نیحاکم بر ا یشود. با توجه به نظام دموکراس یم نیتام یشهر یو طرحها

مردم نسبت به شهر و  یآن مشارکت و دلسوز جهیبه وجود آمده است که نت ایو پو کینامیسازش د ینوع

در دوران  رانی(. مفهوم شهر در ا138۷پور،  عی؛ از جمله ن. ک. به رف66: 1384سرنوشت آن است )کامروا، 

 یشیمستبدانه و فرما یریخورد تفس یبه چشم م شتریهرگز روشن نبوده است. آنچه قبل از انقالب ب زیمعاصر ن

جهانشمول  میبه عنوان مفاه م،یمفاه نیبود که ا نید و نظر ابو ینیو شهرنش یشهردار ،یدر شهرساز زمیاز مدرن

 یزدانی؛ از جمله ن. ک. به 8: 1386 ،ی)برات ابندیاستقرار  یبیوارد شده و به هر ترت دیبا یم ،اجتناب رقابلیو غ

 - 242: 1383؛ ربیع،  125 -96: 138۷؛ مجتهد زاده، 191 -149: 1394حبیبی، ؛  52 -29 :1386و پور احمد، 

 یبرخ ،یتوان، به صورت انتخاب یشد م یاستنباط م نگونهیتفکر آن بود که ا وهیش نیآشکار در ا ی(. خطا246

ه.ش  1345جامع از سال  یطرح ها هی. تهدیچشم پوش هیوارد کرد و از بق یرا در شهرساز سمیاز جوانب مدرن

 ونیزاسیمدرن قیمهاجرت به شهرها و تعم قیجهت تشو ن،ییآمرانه و از باال به پا یها استیبه بعد بر اساس س

 ،ی؛ دهاقان203 -191: 1394حبیبی، ؛ از جمله ن. ک. به 8: 1386 ،یدانست )برات کردیرو نیا جهیتوان نت یرا م

به  یغرب سمیکه هرگز اجازه نداد مدرن ی(. تضاد18 -12: 1382 ان،ی؛ احمد34: 1384؛ کامروا، 54 -51: 1385
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 طیشرا نی(. ا9: 1386 ،ی)برات ابدیشده بود، تحقق  ادهیهمانگونه که در غرب پ ران،یا یطور کامل در شهرساز

در  دیجد تیبر اراده حاکم یانقالب جانیه کهیدر حال رایز د؛یگرد یمضاعف یدگیچیپس از انقالب، دچار پ

 ای تیو نقش شهر در تقو تیحکمفرما بود، به واسطه عدم توجه به ماه ییبا غرب و غرب گرا لهجهت مقاب

 ،یاسیس طیاست که شرا یدر حال نی. اافتیهمچنان تداوم  یبه روش شبه غرب یشهرساز ،یاسینظام س فیتضع

بود. مع  دهیگرد رحمط یسابقه ا یکرده بود و انتظارات کامال تازه و ب رییتغ یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 فیتعر کیو مهم توجه ننمود که عدم ارائه  یدینکته کل نیبه ا یکس خ،یاالسف، در آن برهه حساس از تار

که فرهنگ و تمدن در طول  ییربنایموضوع ز نیعدم توجه به ا زیو ن« شهر دیمفهوم جد»جامع و مانع از 

جامعه قرار گرفت  یرو شیدر پ یا دهیچیپ کالترو بعدها مش نیقرار دارند و نه در عرض هم. از ا گریکدی

 یشهرها در غرب که برا تیریو مد یطراح ،یزیبرنامه ر یها وهیشد که روشها و ش نی(. ا9: 1386 ،ی)برات

و بدون توجه  یفکر و تعقل چیه یشد، ب یها و مختصات خاص خودش به کار گرفته م یژگیآن جامعه با و

شد. با شروع  ادهیپ یرحرفهایغ یکار یناقص و کپ یگرته بردار کیصورت  به رانیدر ا ،یرانیبه ظرف جامعه ا

شهرها به طور اخص  تیریو مد یزیبه طور اعم و برنامه ر یزیر هشت ساله اصوال مقوله برنامه یلیجنگ تحم

 یفرهنگ - یذهن یآنها در تضاد با فضا یکالبد یسپرده شد و افسار توسعه شهرها رها شده و فضا یبه فراموش

دوران به  نی(. در ا1384از جمله ن. ک. به کامروا،  ؛9: 1386 ،یکرد )برات دایحاکم بر جامعه رشد و توسعه پ

 دایجبهه ها اختصاص پ یازهاین نیتام یجنگ، امکانات و منابع به طور غالب برا یازهاین افتنی تیعلت اولو

اضافه کرد که نظام  دیبا نیشد. همچن نهاو مسائل آ یشهر یامر موجب کاهش توجه به ساختارها نیکرد و هم

 شیامکان پ رایقرار گرفت؛ ز «ینگر یو بخش «دنید یمقطع»تحت الشعاع تفکر  60کشور در دهه  یزیبرنامه ر

و  یدوره نظام شهرساز نیهمراه بود. در ا دیها با ترد یریگ میوجود نداشت و کارها و تصم ندهیآ ینیب

 یکردهایاز تفکرات، روش ها و رو یاریبس دیامر باعث گرد نیشد؛ هم یبر طرح جامع متک یشهر یسامانده

 ،یبی؛ از جمله ن. ک. به حب 153: 1383 ان،ی؛ احمد 1386:  9 ،ینشود )برات رانیاصوال وارد ا یشهرساز دیجد

کشف معنا و مفهوم شهر در  برای(. 126 -106: 1384 کامروا، ؛ 155 – 146: 1384 ،یفی؛ لط12 -10: 13۷5

و  کیدولوژیا - ینظام ارزش ،یو خصوص یعموم ،یاساس نین قوانچو یمنابع متعدد ستیبا ین دوره میا

 اتیتجرب ،یو مکاتب شهرساز اتیکشورها، نظر گرید اتیتجرب ،یتیرینظام مد ،یفلسف اتیحاکم، نظر یاسیس

از صاحب نظران و ساکنان و ... را مورد توجه و استفاده  ینظرسنج ،یخیمنابع تار ،یو فرامل یمل یخیگذشته تار

 ینیشهرنش ،یشهر، شهردار یمعنا نجای( معنا و در ا89-86: 1382 گران،یو د ی؛ برات1386:  9 ،یقرار داد )برات

و  یاز درون جامعه و فرهنگ آن، جستجو و کشف گردد. در مورد معان دیبا یفوکو م شلیو ... به اعتقاد م
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 یزبان قیمتعدد، و از طر یها هیاست که پس از گذشتن از ال« معنا نیتوان ادعا کرد که در واقع ا یم میمفاه

کرده و تحقق  دایو ادراک پ شینما تیدر شهر، قابل ،یبا سود جستن از ابزارها و مواد و مصالح ماد ن،ینماد

 کادرا ژهیو به و ندیفرا نیکننده در ا نییتع یحال زبان و فرهنگ، خود، نقش نیدر ع ی. ولابدی یم یکیزیف

 (.54-45: 1384؛ از جمله ن. ک. به جمالپور، 10: 1386 ،یدارند )برات ط،یمح

 نیبر ا یطیمح یو روانشناس یچون علوم ارتباطات، زبانشناس ییدر حوزه ها شمندانیاند تیامروز باور اکثر

و اجزاء آن، قرار  طیبه واقع، در درون خود انسان و نه در مح ط،یشده از مح افتیبرگرفته و در یاست که معان

 عیوس یرا در معنا یشهرساز گر،ید یودهد. از س یاطراف خود معنا م طیانسان است که به مح نیدارند و ا

 ازها،یکلمه، شهر، که خود حاصل ن یواقع یبه معنا ،یدر شهرساز رایدانست؛ ز یاجتماع ندیفرا کیتوان  یآن م

 ییو پاسخگو ازهایبه رفع آن ن یمختلف اجتماع ینهادها قیاست، از طر یاجتماع یو ارزشها شهایها، گراهنجار

 میاگر بخواه (. 1384؛ کامروا،  1394حبیبی، ؛ از جمله ن. ک. به 10: 1386 ،یپردازد )برات یها م شیبه آن گرا

از  یکیبدون شک  م،یکن فیرا با چند صفت مشخص توص رانیدر ا یو شهروند یشهردار ،یشهر، شهرساز

به  علوم، ریگرفته تا منابع سا یاز منابع حقوق ،یمنبع موثق چیاست. امروزه در ه« ابهام»اوصاف آن  نیمهمتر

فوق  نیاز عناو یواحد و مشخص فیتعر چیه ،یمنتسب به رشته و حرفه شهرساز یو فن یمنابع علم ژهیو

 یدر حال نی( ا63: 1383نژاد،  ی؛ بهرام33 -22: 1355 ،یبی؛ از جمله ن.ک به اد 10: 1386 ،یوجود ندارد )برات

ما، در  یها یو طراح هایزیبرنامه ر ها،یم سازیتصم ها،یریمگیتصم قات،یها، نوشته ها، تحق گفته یاست که تمام

عموم هم  رشیکه مورد پذدرست، کامل و قابل اتکا،  یمفهوم یمبنا کیاز  دیبا یشهر، م یمورد شهر و برا

: 1384)ب(،  رانی؛ پ3555: 1384)الف(،  رانینمونه ن. ک. به پ ی؛ برا10: 1386 ،یباشد، برخوردار باشد )برات

 یبه مفهوم شهر در زمان حاضر م یابیدست ی(. برا52-51: 1383 ،ی؛ اطهار116 - 105: 1384 ،ی؛ تراب59 -56

 یپرداخت. با شروع ساخت شهرها یمرتبط با عرصه شهر و شهرساز یدادهایاتفاقات و رو یابیبه رد ستیبا

ن.  ملهخود شد ) از ج ینیاز معضالت شهر و شهرنش یگریو سطح د هیجامعه ما وارد پا ،«دیجد»به اصطالح 

که  یکهن یو روستاها ک،یاز گذشته دور و نزد دهیبه ارث رس یمیقد ی( شهرها21 -6: 1383 عه،یک. به ش

 نیاز ا دیجد یشهرها یدار را با خود داشتند؛ ول شهیاستوار و ر میمفاه یشدند، برخ یم لیتبدشبانه به شهر 

 میعادت کرد"توان ادعا کرد که:  یامروزه م کهرفته است  شیتا آنجا پ طیشرا نیبرخوردار نبودند. ا زیموهبت ن

 گاهیشهر جا م،یباشد در گذشته ا دیو از آنچه شهر با میعادت کرده ا« . به نام شهرمیبه نام و واژه بسنده کن

گاه حضور شعور ماست  یهم بود . شهر مکان و تجل یو رستگار یآزاد ،یبود که خواهان آگاه یمتمدن یانسان

بتوان گفت  دی(. شا11: 1383 ،ی؛ حائر11 1386 ،ی)برات "فکر است و شعف خاطر  شیشا...... شهر مکان گ



 جعفری                     

  

 

109 

 

، حضور انسان به شکل کامل، «حضور»جز  ستین یزی، و فضا چانسان ستیز یفضا"جز  ستین یزیچ "شهر "

از  یاریبس ور نی(. از هم11: 1386 ،یاست )برات« شدن یانسان اجتماع هیو پا هیشهر ما رایآزادانه و آگاهانه. ز

 یته ییاز شهرها گرانیمامفورد و د سیکوکس، لوئ یجاکوبز، هانر نیمانند ج یانسان ستیز طیمح شمندانیاند

 یلی؛ اسماع 13۷9 ،یبینمونه ن. ک. به حب یآورده اند ) برا انیآنها قلب شده است سخن به م تیکه مفهوم و ماه

گرفته در کشور ما آن است که اصوال عبارت  ورتص یاز جمله خلط معان 1384: 11۷ - 134.) گران،یو د

توجه  دیبوده است. با یبتوان گفت انحراف دیو شا بیغر یمتداول است، خود مفهوم رانیکه در ا یشهرساز

 Spatialچون  یاصطالحات ست؛ین ایاز اصطالحات متداول در دن کی چیعبارت مترادف با ه نیکه ا میکن

Planning  ،City Development Urban Planning  ،City Planningاست که در  یا دهی. شهر پد

ساختن  ت،یبه حساب آورد که در واقع دهیپد کیتوان آنرا  یکند و تنها م یم رییطول زمان شکل گرفته و تغ

چون شهر،  ییها دهیبا پد یگونه رابطه منطق چیه یاست. واژه شهرساز رممکنیساختمان غ کیآن، مثل 

 یو طراح یزیبرنامه ر یطور مقوله ها نیدر عصر حاضر و هم یشهروند ایو  یهرش تیریمد ،ینیشهرنش

و  «یوزارت مسکن و شهرساز»و به تبع آن  «یشهرساز»انتخاب واژه  رانیحال در ا نیندارد. اما با ا یشهر

 ابلق» یا دهیاست که درک از مفهوم شهر در جامعه ما معادل پد تیواقع نیا یایو ... گو «یرشته شهرساز»

 یتوان آن را ساخت. پس چه جا یکه م یزیچ ایکاال، مصنوع، محصول  کی یعنیاست.  «یساخت و ساختگ

 یبا کار مهندس تایتعجب دارد که مفهوم شهر در کشور ما در ذهن عوام با کار و ساختن و در ذهن خواص نها

 (243: 1383؛ ربیع، 12-11: 1386 ،یباشد؟ )برات کسانی

 یخیمختلف تار یمفهوم شهر در دوران ها تیوضع یبررس -3-1

شهر  یزندگ یاصل یمولفه ها جیبه تدر ران،یو استقرار مادها در غرب فالت ا رانیبه ا انیائیپس از ورود آر

دانست که  یرانیا ینمونه شهر آرمان شیتوان پ یرا م یماد« دژ -ده »و تکامل  شیدای. پدیگرد دایهو یرانیا

در  ایاستقرارگاه، رعا نی. در بافت دوگانه ادیمبدل گرد یرانیخود به شکل مسلط شهر ا یتکامل ریبعدها در س

 یکار اجتماع میتقس شرفتیپ جهیکه بعدها در نت - یدو بخش یالگو نی. شهر در استندیزیده و حکام در دژ م

 یریدربرگ یبرا یگاهیپا - افتیتکامل  یدر دوره ساسان یسه بخش یالگو کیبه  یو رشد مناسبات اجتماع

 یو شهر ییروستا ،یریگاه وحدت هر سه جامعه عشا یمسلط جامع و تجل یاسیو قدرت س ینید ینهادها

(. 1355 شمن،ی؛ گر34 - 1۷: 1390؛ پاکزاد،  1394حبیبی، ؛ از جمله ن. ک. به 2۷1: 1385فر،  یوسفیشد )

قلمرو  رامونیدر پ یو اجتماع ینظام ،یاسیس ،یمناسبات اقتصاد یسازمانده ،یکارکرد شهر ماد نیتر یاصل

 - یتکامل شکل ریدر تداوم س یبود. شهر هخامنش یشهر هیاول یمهم زندگ رعناص ریخود متشکل از دژ و سا
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و چند  یمنطقه ا یوندیو در پ ردیگ یبه خود م یمنطقه ا ییمعنا جیبه تدر ،یشهر ماد یو کارکرد یاجتماع

کار و  یامر وحدت اجتماع نیبخشد. ا یم تیو به آنها هو ردیگ یم تیاطراف از آنها هو یبا روستاها هیسو

حبیبی، گردد ) یبازار در شهر به عنوان محل داد و ستد و مبادله کاال را موجب م یفضا لیتشک یابی نطفه

 یبرا انی(. در دوره سلوک64 -4۷: 1390؛ از جمله ن. ک. به پاکزاد،  2۷2: 1385فر،  یوسفی؛  12: 1394

باشد از شهر  یبود تا هم هاله ا نکرد و بر آ دایبار امتزاج فرهنگ شرق و غرب در قالب شهر تبلور پ نینخست

؛ 2۷2: 1385فر،  یوسفی؛  19 -16: 1394حبیبی،  یپارس« قدرت -شهر »باشد از  یا هیو هم سا یهلن« دولت -

و  یدولت هخامنش یرجوع به سازمانده زین انی(. در دوره اشکان100-85: 1390از جمله ن. ک. به پاکزاد، 

شده  جادیا یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع یها یموجب حذف نابرابر ن،که یدیتول هویش دیباز تول یتالش برا

حبیبی، ) دیگرد ینیسرزم میبازگشت به مفاه تایدولتها و نها -شهر  یفرمان خودفرمان یدر دوره قبل و الغا

 ی(. شهر در دوره ساسان120 - 101: 1390؛ از جمله ن. ک. به پاکزاد، 2۷2: 1385فر،  یوسفی؛  24 -21: 1394

 ییو الگو افتیجامعه رشد  یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس یحاکم بر روندها یکل شیبا گرا یز در هماهنگین

تحوالت  ران،یا نیم(. پس از ورود اسالم به سرز2۷3: 1385فر،  یوسفیرا ارائه داد  یدژ ماد -از ده افتهیتکامل 

و  یاجتماع یبه وجود آمد و آموزه ها یرانیجامعه ا یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یدر همه ابعاد زندگ یقیعم

طبقات  یو اجتماع یو کنار زدن موانع ذهن یطبقات اجتماع نیتحرک در ب جادیاسالم موجب ا یفرهنگ

شهر  ای «یاسالم نهیمد»گردد، گفتمان  یآغاز م یالدیدوران که از قرن هفتم م نیفرودست جامعه شد. در ا

 یاسیدوره، نقش س نیدر ا یشهر اسالم ی. در واقع مشخصه اصلتداش طرهیس رانیا یبر مناسبات شهر یاسالم

 یکالبد گاهیجا« و بازار افتی یم یمسجد جامع شهر تجل»شهر در کالبد  ینیآن بوده است؛ کارکرد د ینیو د

(. 2۷4: 1385فر،  یوسفیبود ) یشهر در جوامع اسالم ریشهر از غ زیدر تم اریمع نیو مهمتر یکارکرد اقتصاد

عدالت خواهانه اسالم  یو آموزه ها میتعال جهیکه در نت یارزشها و مناسبات اجتماع یساز دگرگون نیهمچن

 ییفضا یالگوها»خود را به  یجا «یمکان ینیگز ییجدا»شد و  نیشیپ ییفضا یدر الگو رییبود، منجر به تغ

با برعهده داشتن نقش و  عشهر در واق ی)قرون وسط انهیم یداد. در سده ها «یاجتماع یخواه یبر برابر یمبتن

عمل  ینینظم سرزم یبرقرار یدر امتداد و ارتباط خواست حکومتها برا یو انتظام یادار - یاسیس یکارکردها

بر ساختار و مناسبات  هیکه با تک یمدن ریو غ زیدوره به علت وجود روابط سلطه آم نیکرده است. شهر در ا یم

 یرشد خودمختار یبرا یالزم و ضرور یها نهیزم شد،یاعمال م یتحکوم ینهادها قیاز طر یاجتماع -یاقتصاد

در  یاقتصاد - یکهن مناسبات اجتماع یرساختهایاز ز یحال بقا و استمرار شمار نیبا ا یرا از دست داد؛ ول

 دیبوده موجب گرد انیدر دوران زمان ساسان رانیکهن ا یو سنتها یدیده از مناسبات تولکه بازمان یرانیشهر ا
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 جیدوره به تدر نیدر ا نیبماند. همچن یباق یممالک اسالم ریسا زا زیشهرها همچنان متما« بودن یرانیتا وجه ا

موضوع  نیو هم افتیگسترش  یار اجتماع میدر شهرها، روند تقس یاقتصاد - یبا تکامل مناسبات اجتماع

 شیاز پ شیدر شهر شد و نقش بازار به عنوان محل داد و ستد کاال ب ییفضا -یتحوالت کالبد جادیمنجر به ا

. به علت دیدر شهرها گرد «یتجار» ای «یامر موجب استقرار بخش بازرگان نی. همدیگرد یاتیحپر رنگ و 

بار عالقه به مشارکت حکومت با بازرگانان در جهت  نیاول یبرا یبازرگان یتهایو سودآور فعال عیگستره وس

و عوارض مختلف  اه اتیحکومت به شکل اخذ مال یو اصل میمطرح شده و انتفاع مستق یمنافع اقتصاد لیتحص

 (.281 - 2۷۷: 1385فر،  یوسفیوران و بازرگانان محقق شد ) شهیاز پ

 نتیجه گیری: -4

 هیپا هیفقدان نظر زیفقدان شهر و ن ران،یشهرها در ا تیریمدبرنامه ریزی و  یفرارو یا نهیچالش زماز مهمترین 

غور و تفحص در منابع کهن بر  یدر پ رانیپ زیاز صاحب نظران چون پرو یاست. برخ رانیدر ا« شهر» فیتعر

واجد  چگاهیشده، ه یبه عنوان شهر شناخته م خیدر طول تار رانیکه در ا ییهستند که سکونتگاه ها دهیعق نیا

نبوده  د،یگو یشهر خود م هیخود، آنگونه که ماکس وبر در نظر ی( در مفهوم واقعCityشهر ) یهایژگیو حائز و

دارد.  نفراوا قیبه تحق ازیاست که ن یامر یغرب یشهر جز در اروپا جادیاست و در واقع به قول ماکس وبر، ا

مفهوم شهر، به دنبال  رامونیپ یبحث و بررس یتالش نافرجام برا یباور است که بهتر است به جا نیبر ا رانیپ

 نیرا جانش یآباد هینظر یرو و نیبود. از ا رانیجامعه ا یو درون یذات یها یژگیو برآمده از و یبوم هینظر

از  یتر یواقع ریتصو یوجود نداشته و آباد رانیاکرده و اعتقاد دارد شهر در  یمعرف رانیشهر در ا هینظر

معتقد است  رانیبر فقدان شهر در ا یخود مبن یادعا یبرا رانیاست. پ رانیموسوم به شهر در ا یسکونتگاه ها

 نیبرداشت غلط از محله به عنوان جانش زیآن به بازار و ن ینیبر مسجد جامع و نقش نظم آفر دیتاک ینادرست

رو  نیکند. از ا یسوال برده و آن را نقض م ریرا به ز رانیتضاد روستا از شهر در ا تیضوعخود مو یتیونیکام

 یتفاوت چیاسالم ه عتیبنابر شر گرید یشهر و روستا وجود ندارد. از سو انیم یتفاوت ماهو چیه رانیدر ا

روستا به شمار  دلمعا یکه در برداشت امروز هیمختلف وجود نداشته و به طور مثال قر یسکونتگاه ها انیم

مردمان ذکر شده است، خواه روستا باشد، خواه شهر و خواه کالنشهر.  ستیز گاهیجا یرود در قرآن به معنا یم

اروپا  یخود مطرح کرده و راهنما« شهر هیکه ماکس وبر در نظر ییبه آن معنا رانیگفت شهر در ا دیبا نیبنابرا

اشته است. وجود ند رانیخود بوده در ا یشهر تیریو مد یشهرساز ،یشکل دادن به نظام شهر یو غرب برا

که سکونتگاه  ران،یغرب در ا یشهر تیریو مد یشهرساز یاصول و روش ها یریرو ترجمه و به کارگ نیاز ا

وجود هنوز پس از  نیشود. با ا یبزرگ محسوب م ییخطا روند،یکلمه شمار نم یآن شهر به مفهوم غرب یها
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 -یرانیا ییکه همراه شعار ارائه الگوها یاسالم یکار آمدن حکومت یو رو یاسالم بانقال یروزیسال از پ 43

 یو چگونگ یاسالم -یرانیدر باب شهر ا یا هینظر چیدهد، ه یحل مسائل و معضالت جامعه م یبرا یاسالم

در  رود یاز جوامع موتور توسعه به شمار م یاریو شهر که امروز در بس دهینگرد نینگاه به مقوله شهر تدو

  رود. یم شیپ شتریانحطاط ب یآن هر روز به سو انیمتول یتفاوت یمحاق غفلت و ب

 

 منابع و ماخذ: -6

 یساحل یشهر ها داریپا یبوم شهر و آثار آن در توسعه (؛ 1384هلل)اسدا ،ساالر وید و اکبر ،گارزیپره .1

 مشهد  یمجله دانشگاه فردوس، شماره یا هیو توسعه ناح ایجغراف ،"بابلسر  یشهر ساحل یمطالعه مورد"

 انتشارات دانشگاه تهران، از شار تا شهر(؛ 1394)محسن دیس ،یبیحب .2

 سمت ، انتشاراترانیا یشهر یزیبرنامه ر ندیفرا (؛1386)پروانه ،ینیحس اهو ش یمحمد تق ،ییرهنما .3

  زدی، انتشارات دانشگاه یمنطقه ا یزیبرنامه ر یاصول و روشها(؛1394اهلل، )کرامت  یاریز .4

 دانشگاه علم و صنعت ، انتشارات یشهر یزیبر برنامه ر یمقدمه ا(؛ 1390)لیاسماع ،عهیش .5

  نور امیپ، انتشارات رانیدر ا یشهر یزیبرنامه ر(؛ 1389)نیغالمحس ،مجتهد زاده .6

 نور  امیپ، انتشارات رانیا یشهر یایجغراف(؛ 1395)اصغر ،انینظر .۷

میانه تاریخ  (؛ بررسی ویژگی ها و مولفه های تاریخی مفهوم شهر در سده های1385یوسفی، فر) .8

 304 -263صص  60ایران، مجله فرهنگ، شماره 

(، نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی، نشریه هنرهای زیبا، 1382براتی، ناصر ) .9

 ، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 13شماره 

، فصلنامه باغ نظر، 21(، چالش های رودرروی شهرسازی ایران در آستانه قرن 1386براتی، ناصر ) .10

 .30 -5شماره ششم، صص 

(، روش تحقیق در مطالعات محیطی، مخصوص دانشجویان معماری و 1390براتی و دیگران ) .11

 شهرسازی، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، در دست چاپ.

(، ضرورتها و الزامات مدیریت یکپارچه 1390براتی، ناصر و ثامنی، امیر و سلیمان نژاد، محمدعلی )  .12

 .شهری در کالنشهر تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، تهران

شماره ششم، صص  رانشهر،یا شهیفصلنامه اند ران،یبر مفهوم شهر در ا ی(، تامل1384پاکزاد، جهانشاه ) .13

94-104 . 

 یخیموانع تار یابی شهیر یبرا ییو اروپا یرانیا یشهرها یقیتطب ی(، بررس1382پاکزاد، جهانشاه ) .14

 . 42 -25، صص 3۷شماره  زدهم،یفصلنامه صفه، سال س ،یمشارکت مدن



 جعفری                     
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از آغاز تا دوران قاجار، انتشارات آرمانشهر،  رانیدر ا ینیشهر و شهرنش خی(، تار1390) جهانشاهپاکزاد،  .15

 تهران.

 -35(، )الف( نقد، پرسش و پاسخ، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره ششم، صص 1384پیران، پرویز ) .16

55  

(، )ب( نظریه آبادی جانشین نظریه شهر، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره ششم، 1384پیران، پرویز )  .1۷

  92 -56صص 

ری و روستایی، زیر نظر عباس (، )ب( مدخل جامعه مدنی، دانشنامه مدیریت شه1388پیران، پرویز ) .18

 .311-308سعیدی، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور، صص 

(، )ج( مدخل شهروندی، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، زیر نظر عباس 1388پیران، پرویز ) .19

 . 5۷4 -56۷سعیدی، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریها، تهران، صص 

(، اداره مردمی شهرها و ضرورت آن در ایران، مجله معماری و فرهنگ، سال دوم، 1381پیران، پرویز ) .20

 .۷-4صص  65شماره 

 (، انسان شناسی شهری، نشر نی، تهران.1383فکوهی، ناصر ) .21

(، شهرسازی و عدالت اجتماعی علل فرسایش بافت های سنتی، مجموعه مقاالت 1383ربیع، علیرضا ) .22

 .256 -240، جلد دوم )مدیریت شهری(، شیراز، صص همایش بررسی مسائل شهری ایران

  

 


