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Urban arsen is an Iranian-Islamic model that was formed in the 

neighborhood and city centers in the past. Combining different uses together 
creates a diverse set of local or urban functions that meet the needs of many 
citizens together. These functions include the bazaar, mosque, Dar al-Shifa, 
library, school and etc. Examples of these components are the urban arsen, 
which is often built around religious places such as a mosque or shrine, and 
thus in addition to meeting daily needs, they built a connection between the 
people’s lives and a spiritual atmosphere and spirituality. Therefore, the 
present article aimed to explain the position of urban arsen as a model in the 
development of the Iranian-Islamic cities with emphasis on the centrality of 
religious places, which in the theoretical part, it is done by descriptive 
research method and content analysis of texts and logical reasoning, and in 
the case sample part, it is done by field survey method. Urban arsen is an 
efficient model for the Iranian-Islamic urban center and can be used in 
planning and redesigning of Iranian-Islamic cities. Urban arsen in the tradition 
of Iranian-Islamic architecture and urban planning have various types and 
functions, which are:  religious arsen, service, medical, sports, commercial, 
and cultural arsen. Urban arsen has the characteristics and criteria of urban 
design and planning, which include: having the meaning and identity derived 
from the religious and devotional center, diversity and functional 
compatibility, pedestrianism, balance of mass and space with central 
courtyards, balanced skyline and diverse, spatial hierarchy and access. 
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-هاي گذشته در مراکز محله و شهر شکل می اسالمی است که در دوره _َارسن شهري، الگویی ایرانی 
هاي گوناگون در کنار یکدیگر مجموعهاي متنوع از عملکردهاي محلی یا شهري را  گرفت. ترکیب کاربري 

نمود. این عملکردها شامل بازار، بازارچه،  جا تامین می شهروندان را یک آورد که نیازهاي بسیاري از  پدید می 
هایی از این اجزاء َارسن شهري هستند که اغلب پیرامون،  مسجد، دارالشفاء، کتابخانه و مدرسه علمیه، نمونه 

امام  یا  مانند مسجد  احداث می فضایی مذهبی  نیازمندي شده زاده  تامین  بر  وسیله عالوه  بدین  و  هاي  اند 
شد. از این رو، مقالۀ حاضر با  روزمره، بین زندگی مراجعین با فضایی معنوي و معنویت پیوند حاصل می 

اسالمی با تاکید بر مرکزیت فضاهاي  _عنوان  الگویی در توسعه شهر ایرانی هدف تبیین جایگاه َارسن شهري به 
محتواي متون و استدالل  عبادي و مذهبی است که در بخش نظري با روش تحقیق توصیفی و تحلیل  

شود. ارسن شهري الگویی کارآمد براي  منطقی و در بخش نمونه موردي با روش پیمایش میدانی انجام می 
اسالمی است.  - ریزي و طراحی مجدد شهرهاي ایرانی اسالمی و قابل استفاده در برنامه _مرکز شهري ایرانی 

ها و کارکردهاي متنوعی است  ی داراي گونه اسالم _هاي شهري در سنت معماري و شهرسازي ایرانی ارسن 
که عبارتند از: ارسن مذهبی، ارسن خدماتی، ارسن درمانی، ارسن ورزشی، ارسن تجاري، ارسن فرهنگی و  

ویژگی  داراي  شهري  ارسن  برنامه آموزشی.  و  طراحی  معیارهاي  و  از:  ها  عبارتند  که  است  شهري  ریزي 
مداري، تعادل  ون مذهبی و عبادي، تنوع و سازگاري کارکردي، پیاده برخورداري از معنا و هویت برگفته از کان 

 هاي مرکزي، خط آسمان متعادل و متنوع، سلسله مراتب فضایی و دسترسی. توده و فضا با حیاط 
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 مقدمه 

پهنه  شعار  با  تجدد،  دورة  در  تک  شهرسازي  بندي 
چهار دسته  عملکردي و به تفکیک عملکردهاي شهري در  

بندي،  اند، با منطقه سکونت، کار، تفریح و ارتباطات پرداخته 
کیفیت  رفتن  بین  از  به  حس  منجر  تنوع،  همچون  هایی 

ها گردید و مورد انتقاد  مکان، تعلق خاطر و اختالط کاربري 
 ,Bahraini( .  نظرانی همچون ممفورد و جیکوبز شد   صاحب 

سی 2009 عبارت  راستا  این  در  دي  ).  محدوده  «   یا 1بی 
، ناحیه تجاري یک شهرك یا مرکز شهر است،  » تجاري شهر 

میالدي،    1970در بریتانیا. این عبارت آمریکایی، در دهه  
گسترده به  دهه  طور  در  و  بوده  مناقشه  مورد    1990اي 

 ,Cowanمیالدي، ذهنیت متعادلی نسبت به آن ایجاد شد ( 

2010, P. 55  الگوها، اصول و از  ). شهرسازي دوره معاصر، 
هاي مختلفی در خلق مراکز شهري سرزنده استفاده  روش 

اَبَرساختمان یا  آ نموده است. یکی از   نها مگااستراکچرها یا 
مثاب  به  کاربري ۀ  شهر  همه  که  است  ساختمان  و  یک  ها 

صورت ترکیبی از عناصر مختلف از  عملکردهاي مورد نیاز به 
آپارتم  یک  قبیل  در   ... و  مذهبی  مراکز  فروشگاه،  ان، 

می  قرار  ( ساختمان   ,Bahrainy and Taghabonگیرد 

2009, PP. 129-141  .( 
مسائل   نیز  فرهنگی  لحاظ  از  معاصر  شهري  مراکز 

مال رشد  مسائل  این  از  یکی  دارند.  همراه  به  ، 2ها متعددي 
فروشگاه  بزرگ،  خرید  مجتمعمراکز  اداري،  ها،  تجاري  هاي 

ساختمانپاساژ و  مقیاس  ها  بزرگ  یا  بلندمرتبه  مدرن  هاي 
از قبیل رواج مصرفاست که آسیب  گرایی، مدگرایی، هایی 

 Kazemi andشود (گرایی و فرهنگ بیگانه تشدید میتجمل

Abazari, 2005, P. 174مصرف کاذبی ).  نیازهاي  از  گرایی 
گیرد.  سرچشمه می  "عقب نماندن از طیف وسیع مردم"چون  

کردن خشنود و حس یکپارچه    طوره، فرد را با مصرف این اس
می او  به  دیگران  با  را  (بودن   ,Sajedi and Nematiبخشد 

2012, PP. 65-67  امروزه در جامعه ما ایجاد و رشد مراکز .(

 
1. CBD: Central Business District; Downtown 

کاربران از وسیله نقلیه استفاده   شود کهمال به مرکز خرید یا تفریحی گفته می. 2
نمایند. نخستین کاربردهاي واژه مال به انگلستان قرن شانزدهم و به نوعی می

تجاري در کنار سایر عوامل تبلیغات تجاري سبب گسترش 
گرایی شده است. تبلیغات تجاري شهري و مصرف کاال مصرف

مصرفدر   افزایش  باعث  زنان،  خود، میان  بیان  گرایی، 
 ,Mousavi and Ahmadi( .  شودگرایی میفردگرایی، مادي

1988, PP. 23-102  .( 
امامزاده از  بسیاري  ایران  سراسر  به در  جانشین  ها  عنوان  

).  Hillen Brand, 1988, P. 25کنند ( مسجد ایفاي وظیفه می
آرامگاهی عبارت است از بنایی  سبک عمومی معماري ساده  

مکعب با قبهاي که بر روي ساقهاي چندضلعی قرار گرفته  
هاي آرامگاهی ساده، در سراسر است. از این گونه ساختمان

کرانهگورستان  از  مسلمانان  بیابان هاي  از هاي  دریاها  و  ها 
می چشم  به  جا  همه  هند  تا  اطلس  خورد اقیانوس 

)Burkhart, 2010, P. 106آ تنها  ).  رامگاه در جامعۀ تشیع، 
بلکه جایگاه  به نبوده است.  عنوان یک مکان تدفینی مطرح 

با   ارتباط  در  که  احادیثی  و  شیعه  ائمه  بزرگداشت  به  آن 
اهمیت زیارت قبور امامان شیعه به نقل از پیامبر اکرم (ص) 

برمی است  شده  نقل  شیعه  امامان  از  نقل  به  یا  گردد و 
)Sajjadi, 2013, P. 839 .( 

شود نیاز به زمان «هویت شهري به راحتی ساخته نمی    
گذاري اقتصادي، دارد تا آرام آرام شکل گیرد و حاصل سرمایه

هاي پیشین است. شهرهاي معاصر  اجتماعی و فرهنگی نسل 
شناسه شده  هاي جدید در شهر تهران بی ایران از جمله بافت

می  و  در  است  که  مخابراتی  برج  با  را  خود  همه خواهد 
میدان  کند.  معرفی  هست  دنیا  بزرگ  جدید شهرهاي  هاي 

شهر نظیر میدان هفت تیر، میدان صادقیه و ... فاقد هویت و 
بالتکلیف  آنها  انسان در  کالبدي و فضایی هستند.  تشخص 

نمی  و  به است  آنها  از  به  توان  یاد کرد.  عنوان فضلی شهري 
دید  هاي جتوان گفت هویت شهري در بخشعبارتی دیگر می

 Kiafar andشهرهاي معاصر ایرانی کامال زیر سوال است» (
Habibi, 2019, P. 313, Mokhtari Taleghani, 2012, P. 

221  .( 

نام   به  زمان  آن  در  رایج  (برمی  "مال_پال "بازي   Cowan andگردد. 
Rogers, 2005, P. 231.( 

 

 

سبک  "در خصوص موضوع اَرسن شهري، تنها در کتاب  
ایرانی معماري  تدوین   "شناسی  و  پیرنیا  محمدکریم 

غالمحسین معماریان، اشاره محدودي به اَرسن شهري نقش  
خان کرمان و حرم مطهر حضرت امام رضا  ن و گنجعلیجها

-(ع) شده است. همچنین در برخی مقاالت معماري نیز اشاره
اي به عنوان ارسن شهري شده است اما در خصوص الگویی 
اما در   ندارد.  معاصر مطالب چندانی وجود  براي شهرسازي 
معاصر،   تالیفات  بویژه در  پژوهشهاي شهرسازي  و  مطالعات 

 انجام نشده است.  تحقیقی 
اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  اصلی  مساله  بنابراین 

هاي عملکردي و مراکز شهري معاصر از هویت بومی،  قطب 
نیستند.  کیفیت برخوردار  معنوي  فضایی  و  انسانی  هاي 

چنانچه با حاکمیت ظواهر مادي، تجمل و خودنمایی جاي 
بک گرایی و سمعنویت را گرفته است. همچنین ترویج مصرف

زندگی غیربومی در قطبهاي عملکردي و مراکز شهري معاصر 
بناهاي عمومی و مرتفع حول تردد پر ازدحام   است. تجمع 

فلکه در  در  سواره  رایج  امري  معاصر  میدانهاي شهري  و  ها 
شهرهاي فعلی ایران مبدل شده است. این گونه پراکنش و  

-رویه و تشدید مصرف ها، خرید و مصرف بی چینش کاربري 
می گ  موجب  را  شهروندان  بین  در  مراکز  رایی  که  چرا  شود. 

هاي تجاري که رشد سریع آنها قابل  خرید، پاساژها و مجتمع 
وسوسه  تبلیغات  با  است،  فرهنگ  تامل  فریبنده،  و  انگیز 

را در  گرایی را تشدید می غیربومی و مصرف  نماید و مسائلی 
ب  اغلب  مراکز شهري  آورد.  به وجود می  ا  باب هویت شهري 

هاي صوتی  تسلط بناهاي بلندمرتبه، حاکمیت سواره، آلودگی 
 هاي محیطی همراه است.  و بصري و زیست محیطی  و استرس 

در کنار این مسائل، مطالعه تجارب بومی شهرسازي از 
تبیین و استخراج لحاظ فرم و عملکرد شهري می تواند در 

محله اسالمی راهگشا باشد. در حالیکه، مرکز  _الگوهاي ایرانی
ایرانی، با حاکمیت ارزشهاي الهی و _و شهر در مبانی اسالمی

شود که با  حیات مدنی توام با آرامش و آسایش پدیدار می
ها در الگوي ارسن شهري، با نظمی معطوف  استقرار کاربري 

کیفیت هویت،  ارزشبه  و  انسانی  محقق  هاي  اسالمی  هاي 
مراکز  می از  بسیاري  در  وضعیتی  چنین  شهري، شود. 

هاي کالنشهرهایی همچون تهران قابل مشاهده است. میدان
مراکز شهري  از جمله  و رسالت  انقالب  ولیعصر،  تیر،  هفت 

میمساله محسوب  بناهاي  داري  سواره،  حاکمیت  که  شوند 
قابل   غربی  الگوي  با  مصرف  و  خرید  مراکز  و  مرتبه  بلند 

قطب  مقابل  در  است.  همچون مشاهده  عملکردي  هاي 
حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شهر ري و مجموعه    مجموعه

با گرد هم آوردن   امامزاده صالح (ع) در شمال شهر تهران 
کاربري مجموعه از  کارآمد  و  منسجم  حول اي  شهري  هاي 

 وجود آورده است.  هاي محیطی به مرکز مذهبی با کیفیت 
جایگاه   تبیین  تحقیق،  این  هدف  فوق،  مساله  طرح  با 

اسالمی  _ان الگویی در توسعه شهر ایرانیعنواَرسن شهري به
با تاکید بر مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی است. از این  

) مسائل و نیازهاي  1هاي این تحقیق عبارتند از:   رو پرسش 
مراکز شهري و قطبهاي عملکردي در شهرهاي معاصر ایران  

مولفه2چیست؟   اصول،  شاخص)  و  ارسن ها  الگوي  هاي 
ـاسالمی کدامند؟ فرض کز شهري ایرانیشهري در ایجاد مرا

به شهري  ارسن  اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  عنوان  اولیه 
می کارآمد  برنامهالگویی  در  مراکز  تواند  طراحی  و  ریزي 

گونه در  اسالمی  ایرانی  متنوع  شهرهاي  کارکردهاي  و  ها 
گونه شهري  مراکز  برخی  راستا،  این  در  شود.  هاي  استفاده 

د با مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی  توانارسن شهري می 
...)  (مانند مساجد محله و شهر، بقاع متبرکه، حسینیه ها و 

 اسالمی شکل گیرد._آمیخته با معنویت و منظر ایرانی
 پژوهش    روش 

پژوهش حاضر براي تبیین الگوي اَرسن شهري با رویکرد     
اي است. چنانچه  رشته ترکیبی (کمی و کیفی) و از نوع میان 

روش انجام پژوهش در بخش مطالعات نظري با استفاده از  در  
استدالل   و  متون  محتواي  تحلیل  و  توصیفی  تحقیق  روش 

-ها و معیارهاي پژوهش پرداخته می منطقی به استخراج مولفه 
و   میدانی  پیمایش  روش  با  موردي  نمونه  بخش  در  و  شود 

هاي توزیع پرسشنامه و تحلیل آن در نرم افزارهاي آماري  شیوه 
شود. در راستاي ارزیابی و صحت مدل و معیارهاي  انجام می 

ارائه شده در دو نمونه موردي از شهر تهران به ارزیابی گذاشته  
هاي موردي (حرم حضرت  شده است. در جهت ارزیابی نمونه 
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سبک  "در خصوص موضوع اَرسن شهري، تنها در کتاب  
ایرانی معماري  تدوین   "شناسی  و  پیرنیا  محمدکریم 

غالمحسین معماریان، اشاره محدودي به اَرسن شهري نقش  
خان کرمان و حرم مطهر حضرت امام رضا  ن و گنجعلیجها

-(ع) شده است. همچنین در برخی مقاالت معماري نیز اشاره
اي به عنوان ارسن شهري شده است اما در خصوص الگویی 
اما در   ندارد.  معاصر مطالب چندانی وجود  براي شهرسازي 
معاصر،   تالیفات  بویژه در  پژوهشهاي شهرسازي  و  مطالعات 

 انجام نشده است.  تحقیقی 
اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  اصلی  مساله  بنابراین 

هاي عملکردي و مراکز شهري معاصر از هویت بومی،  قطب 
نیستند.  کیفیت برخوردار  معنوي  فضایی  و  انسانی  هاي 

چنانچه با حاکمیت ظواهر مادي، تجمل و خودنمایی جاي 
بک گرایی و سمعنویت را گرفته است. همچنین ترویج مصرف

زندگی غیربومی در قطبهاي عملکردي و مراکز شهري معاصر 
بناهاي عمومی و مرتفع حول تردد پر ازدحام   است. تجمع 

فلکه در  در  سواره  رایج  امري  معاصر  میدانهاي شهري  و  ها 
شهرهاي فعلی ایران مبدل شده است. این گونه پراکنش و  

-رویه و تشدید مصرف ها، خرید و مصرف بی چینش کاربري 
می گ  موجب  را  شهروندان  بین  در  مراکز  رایی  که  چرا  شود. 

هاي تجاري که رشد سریع آنها قابل  خرید، پاساژها و مجتمع 
وسوسه  تبلیغات  با  است،  فرهنگ  تامل  فریبنده،  و  انگیز 

را در  گرایی را تشدید می غیربومی و مصرف  نماید و مسائلی 
ب  اغلب  مراکز شهري  آورد.  به وجود می  ا  باب هویت شهري 

هاي صوتی  تسلط بناهاي بلندمرتبه، حاکمیت سواره، آلودگی 
 هاي محیطی همراه است.  و بصري و زیست محیطی  و استرس 

در کنار این مسائل، مطالعه تجارب بومی شهرسازي از 
تبیین و استخراج لحاظ فرم و عملکرد شهري می تواند در 

محله اسالمی راهگشا باشد. در حالیکه، مرکز  _الگوهاي ایرانی
ایرانی، با حاکمیت ارزشهاي الهی و _و شهر در مبانی اسالمی

شود که با  حیات مدنی توام با آرامش و آسایش پدیدار می
ها در الگوي ارسن شهري، با نظمی معطوف  استقرار کاربري 

کیفیت هویت،  ارزشبه  و  انسانی  محقق  هاي  اسالمی  هاي 
مراکز  می از  بسیاري  در  وضعیتی  چنین  شهري، شود. 

هاي کالنشهرهایی همچون تهران قابل مشاهده است. میدان
مراکز شهري  از جمله  و رسالت  انقالب  ولیعصر،  تیر،  هفت 

میمساله محسوب  بناهاي  داري  سواره،  حاکمیت  که  شوند 
قابل   غربی  الگوي  با  مصرف  و  خرید  مراکز  و  مرتبه  بلند 

قطب  مقابل  در  است.  همچون مشاهده  عملکردي  هاي 
حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در شهر ري و مجموعه    مجموعه

با گرد هم آوردن   امامزاده صالح (ع) در شمال شهر تهران 
کاربري مجموعه از  کارآمد  و  منسجم  حول اي  شهري  هاي 

 وجود آورده است.  هاي محیطی به مرکز مذهبی با کیفیت 
جایگاه   تبیین  تحقیق،  این  هدف  فوق،  مساله  طرح  با 

اسالمی  _ان الگویی در توسعه شهر ایرانیعنواَرسن شهري به
با تاکید بر مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی است. از این  

) مسائل و نیازهاي  1هاي این تحقیق عبارتند از:   رو پرسش 
مراکز شهري و قطبهاي عملکردي در شهرهاي معاصر ایران  

مولفه2چیست؟   اصول،  شاخص)  و  ارسن ها  الگوي  هاي 
ـاسالمی کدامند؟ فرض کز شهري ایرانیشهري در ایجاد مرا

به شهري  ارسن  اینکه  از  است  عبارت  پژوهش  عنوان  اولیه 
می کارآمد  برنامهالگویی  در  مراکز  تواند  طراحی  و  ریزي 

گونه در  اسالمی  ایرانی  متنوع  شهرهاي  کارکردهاي  و  ها 
گونه شهري  مراکز  برخی  راستا،  این  در  شود.  هاي  استفاده 

د با مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی  توانارسن شهري می 
...)  (مانند مساجد محله و شهر، بقاع متبرکه، حسینیه ها و 

 اسالمی شکل گیرد._آمیخته با معنویت و منظر ایرانی
 پژوهش    روش 

پژوهش حاضر براي تبیین الگوي اَرسن شهري با رویکرد     
اي است. چنانچه  رشته ترکیبی (کمی و کیفی) و از نوع میان 

روش انجام پژوهش در بخش مطالعات نظري با استفاده از  در  
استدالل   و  متون  محتواي  تحلیل  و  توصیفی  تحقیق  روش 

-ها و معیارهاي پژوهش پرداخته می منطقی به استخراج مولفه 
و   میدانی  پیمایش  روش  با  موردي  نمونه  بخش  در  و  شود 

هاي توزیع پرسشنامه و تحلیل آن در نرم افزارهاي آماري  شیوه 
شود. در راستاي ارزیابی و صحت مدل و معیارهاي  انجام می 

ارائه شده در دو نمونه موردي از شهر تهران به ارزیابی گذاشته  
هاي موردي (حرم حضرت  شده است. در جهت ارزیابی نمونه 
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عبدالعظیم (ع) و محدوده میدان هفت تیر تهران) پرسشنامه  
و افراد حاضر    نفر از عوامل   50به روش دلفی تهیه و در بین  

در محدوده توزیع گردیده و سپس با استفاده از تکنیک ِاي ِان  
ها تحلیل، بحث و در نهایت  پی اطالعات حاصل از پرسشنامه 

 گیري شده است.  بندي و نتیجه جمع 
فرایند انجام تحقیق به این صورت است که ابتدا مساله 
و  شهري  مراکز  کارکردي  و  فضایی  الگوي  ناکارآمدي 

گونههقطب  ادامه  در  و  مطرح  عملکردي  مولفهاي  و ها،  ها 
هاي الگوي ارسن شهري مطالعه و استخراج شده و  شاخص

در بررسی تجارب منتخب ضمن استخراج مزایا و راهبردهاي 
هاي مورد شود. در ادامه با توصیف نمونه آموزنده، پرداخته می

 عنوان هاي ارسن شهري بهمطالعه و ارزیابی جایگاه شاخصه
فرآیند  1مرکز شهري مطلوب، پرداخته شده است که شکل  

 دهد. انجام پژوهش حاضر را نشان می 

 شناسی اَرسن شهري مفهوم و گونه 
کتاب  در  ارسن  از  مختلفی  موجود  تعاریف  مختلف  هاي 

بودن تاکید شده    "مجموعه "است. در تمامی این تعاریف روي  
ایران، ارسن مجموعه  هاي معماري سنتی  است. در فرهنگ واژه 

تشکیل  عناصر  و  شهري،  فضاها  مجتمع  خانه،  دهنده 
اي که کلیه نیازهاي شهري را در خود دارد، تعریف  مجموعه 

).  Hamzenejad M, Seirafianpour, 2019, P. 87شده است ( 
را   َارسن  لغت، مفهوم  از ساختمان مجموعه "فرهنگ  هاي  اي 

 .Pir Nia, 2001, Pمعرفی می نماید. پیرنیا (   "عمومی شهري 

مجموعه 281 شهري،  ارسن  ساختمان )  از  که  اي  است  ها 
می  برآورده  را  شهري  اَرسن نیازهاي  تنوع  کند.  شهري،  هاي 

کالبدي،  _گیري، کارکردي، فضایی زیادي از حیث منشاء شکل 
توان  معنا و مقیاس دارند با توجه به این امر، َارسن شهري را می 

-نایی و مقیاس عملکردي دسته از لحاظ کارکردي، فرمی، مع 
 بندي کرد: 

ها، بندي کارکردي: با توجه به انواع کاربري الف) دسته 
کاربري  ترکیب  کیّفیّت  و  کنار کمیّت  در  مختلف  هاي 

آید که  هاي مختلفی از اَرسن شهري پدید میهمدیگر، گونه
غالب   اَرسن  بافت  بر  که  مرکزي  فضاي  کاربري  به  توجه  با 

ی، فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، تجاري، هست، کارکرد مذهب
جهان   نقش  ارسن  حکومتی(مانند  و  سیاسی  آموزشی، 

 هاي ایرانی) باشد.  اصفهان) و تفریحی (باغ 
دسته  مجموعه  ب)  در  ایجادشده  معناي  معنایی:  بندي 

کارکرد   و  پیشینه  جمله  از  مختلفی  عوامل  به  شهري  اَرسن 
بخشهاي مختلف آن  فضاي مرکزي، رویدادها و وقایعی که در  

افتد، بستگی دارد. روح حاکم بر اَرسن شهري و حال  اتفاق می 
تواند شامل معناي الوهیتی، مذهبی، عبادي و  و هواي آن می 

نیایشی، عرفانی، ادبی، تاریخی، طبیعی و یا ترکیبی از چند  
 عامل باشد.  

کالبدي: چگونگی ترکیب توده و _بندي فضاییج) دسته
مرک فضاي  نوع  گونهفضا  شهري،  اَرسن  بافت  در  هاي  زي 

آورد که اَرسن با کانونیّت  متفاوتی از اَرسن شهري را پدید می
بقعه، مسجد، تکیه، حسینیه، آرامگاه، خانقاه، میدان محلی 

گونه  بازارچه  یا  بازار  شهري،  دستهیا  در  رایج  بندي  هاي 
اَرسن_فضایی میکالبدي  محسوب  شهري  شوند.  هاي 

فرم  مناره  هاییهمچنین  گنبد،  قبیل  و  از  سردر، صحن  ها، 
میدان، بناي آرامگاهی و ...  که در بر بافت اَرسن شهري غالب  

 آورند.  وجود میهاي متنوعی را به هستند، گونه
دسته به  د)  توجه  با  عملکردي:  مقیاس  لحاظ  از  بندي 

کاربري  عملکرد  میسطح  اَرسنها،  در  توان  را  شهري  هاي 
اي، شهري و فراشهري و جهانی  طقههاي محلی، من مقیاس 

-اي از اَرسندر نظر گرفت. حرم مطهر امام رضا (ع) نمونه
معصومه   حضرت  مطهر  حرم  فراشهري،  مقیاس  در  شهري 

اَرسن حرم  (س)  فراشهري،  و  شهري  مقیاس  در  شهري 
اَرسن  (ع)  عبدالعظیم  و حضرت  شهري  مقیاس  در  شهري 

اَرمنطقه (ع)  صالح  امامزاده  مجموعه  در سناي،  شهري 
منطقه تهران مقیاس  چیذر  در  قاسم  امامزاده  مجموعه  اي، 

 شوند.  شهري در مقیاس محلی محسوب میاَرسن
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 َارسن شهري با تاکید بر مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی 
متبرکه،   حسینیه بقاع  و  امامزادگان  حرم  و  مساجد،  ها 

تکایا، آرامستانهاي قدیمی و مدارس در ایجاد نشاط اجتماعی  
و معنوي و امیدواري و سرزندگی اجتماعی جایگاهی مهم و  

هاي مختلف  االیام امامزادگان کانون فعالیت موثر دارند. از قدیم 
اند. هیآت مذهبی  فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی بوده 

پرداختند  خوانی می ر آن تجمع نموده و به سوگواري و روضه د 
 )Mohaddesi, 1997, P. 472 .( شب در  مردم  هاي  تجمع 

هاي شادي و سوگواري، حضور در امامزادگان  احیاء و مناسبت 
و   متبرکه  بقاع  در  پیمان  انعقاد  سال،  تحویل  آستانۀ  در 

روحیه  هاي دیگر، بیانگر اهمیت امامزادگان در ایجاد  مناسبت 
احساس   تقویت  سالمت،  تضمین  نشاط،  امیدواري،  جمعی، 
همبستگی و ارائه سبک زندگی صحیح غیرقابل انکار بوده است  

 )Qomi, 1982, PP. 111-228  به واقع امامزادگان امروزه یکی .(
کانون  و  از  دینی  فرهنگ  اشاعه  و  اسالمی  تمدن  احیاء  هاي 

می  شمار  به  تشیع  ( مذهب   .Faqih Imani, 1995, PPروند 

376-7 .( 
و  ی اسالمی  معارف  ترویج  براي  آموزشی  امکانات  ایجاد 

و مسجد  احداث حوزه از _علمیه  که  بقعه،  مدرسه در جوار 
می انجام  وقف  حسنه  سنت  از طریق  دیگر  یکی  شد، 

کارکردهاي بقاع متبرکه بوده است. عموم مزارات اهل بیت و  
ناطق دیگر  امامزادگان در نجف، کربال، ري، مشهد، قم و م

هاي  اند. حلقهداراي مدرسه، کتابخانه و امکانات اقامتی بوده
درسی و محافل مناظره و مباحثه در آن رونق داشته است  

)Darabi, 2002, P. 14زیارتگاه برپایی  ).  ها همچنین محل 
مجالس دینی، وعظ و قرائت قرآن بود و اهتمام فراوانی براي 

سوي واقفان و متولیان آن  تشکیل منظم این گونه جلسات از  
می ابن صورت  گزارش  به  مجالس  گرفت.  شیراز  در  بطوطه 

قرائت و وعظ پر رونق بود و شبهاي دوشنبه فقها، قضات و 
مریدان شاه و  را  سادات  نموده همگان  آنجا تجمع  چراغ در 

 ). Ibn Battuta, 1997, P. 261نمودند (وعظ و خطابه می
مخت فضاهاي  و  متبرکه  بقاع  بهاغلب  آن  عنوان لف 

ایرانیگنجینه  معماري  و  هنر  می_هاي  تلقی  شوند.  اسالمی 
همین امر بیانگر اعتبار و ارزش اجتماعی امامزادگان در نزد 

و   سیاحان  نظر  از  است.  هنر  و  فن  اهل  و  جامعه  عموم 
به  هنرهاي  از  مستشرقان،  یکی  شده،  ایجاد  آثار  و  رفته  کار 

نمونه  مح بهترین  معماري  و  هنر  می هاي  ( سوب   Ibnشوند 

Battuta, 1997, P. 407; Hill, 1989, P. 84  .( هاي  ارسن
هاي منحصر  شهري یا فضاهاي چند منظوره شهري با ویژگی 

می  خود  فرد  شکل به  در  نقش  توانند  خالق  شهرهاي  گیري 
موثري ایفا نمایند. این فضاهاي شهري با تمرکز جمعیت در  

کاربري  ترکیب  در  تنوع  ایجاد  و  با  ها خود  نیز  و  مختلف  ي 
 .  اند شهر، شهري خالق ایجاد نموده   ي پویایی و تحرك بین اجزا 

ارادت مردم به امامزادگان و مزارات ایشان سبب جذب 
زائران و عالقمندان و ایجاد فعالیتهاي مختلف اقتصادي اعم 
از تجارت، کشاورزي و عمران در شهرهاي مذهبی و در جوار  

در    ).Qomi, 1982, PP. 226-227(  بقاع متبرکه شده است
پرتو این ارادت هنر و معماري و صنعت و تجارت و فالحت و  

ها  علم و دانش رونق گرفت بسیاري از مدارس دینی، حسینیه
فاطمیه و مجموعهو  تکایا  و  عامها  پیرامون  هاي  در  المنفعه 

  ). Saeidian Jazi, 2013, P. 863(بقاع متبرکه شکل گرفت  
سادات حمزویه که از طبرستان به قم مهاجرت کرده بودند  

 ,Qomi, 1982(اقدام به ساخت پل، رباط و سراهایی نمودند  

P. 226  .(هایی بودند که در جوار  ها از جمله مکاندارالسیاده
 شد و عموما موسسان آن از سادات بودند امامزادگان ایجاد می

)Saeidian Jazi Jazi, 2013, P. 863 .(  امامزادگان م زارات 
فراهم به و  عمومی  امنیت  تامین  در  که  نقشی  بخاطر  ویژه 

آمدن زمینه عدالت اجتماعی و حفظ جان مسلمانان داشتند،  
اهمیت دارد. این مهم در دوران سخت و تلخ اسالم ارزش و  

می  پیدا  محوري    ). Hosseini, 1984, P. 790(  کند جایگاه 
تجاوزا  یا  طبیعی  بالهاي  اگر  را  چنانچه  جامعه  انسانی  ت 

بردند زیرا  کرد، مردم به مزارات امامزادگان پناه میتهدید می
بقاع   تقدس  و  امامزادگان  جایگاه  و  شان  همگان،  باور  در 

 .Darabi, 2002, P(شد  متبرکه سبب دفع بالها و نقمات می

مزارات   ). 722 دلیلی  هر  به  چنانچه  که  است  توجه  جالب 
شد، نخستین جاهایی که دید یا هتک حرمت می آسیب می

می آن  تعمیر  به  اقدام  بود  مردم  متبرکه  بقاع   Ibn(کردند 

Battuta, 1997, P. 60.(   میان موثري  و  مستقیم  نسبت 

 

 

اوضاع  بهبود  و  تجارت، صنعت  رونق فالحت،  با  امامزادگان 
معیشتی مردم و رونق کسب و کار وجود دارد. سهمی از این 

بر اساس توصیه هاي اسالمی شکل  آموزههاي دینی و  مهم 
گرفته است. بر این اساس رفتن و بردن سوغات و تحفه سفر  
از مستحبات موکد دینی است. پیامدهاي اقتصادي این آموزه 

گیري بازارهاي ثابت و سایر در جوار امامزادگان  موجب شکل 
شده است و لذا تولیدگنندگان، فروشندگان و بازرگانان سعی  

صوالت مختلف، نظر زائران را جلب و آنها  کنند تا با ارائه مح می 
 ,Saeidian Jazi, 2013(   را در تهیه سوغات سفر همراهی کنند 

P. 864 .(   (ع) می   بطوطه در جریان زیارت حرم امام علی ابن-
ویسد در شب احیاء در نجف بازار بزرگی براي خرید و فروش  ن 

آمدند.  شد و مردم از شهرهاي مختلف به آنجا می تشکیل می 
اغل دیگر مثل کشاورزي، صنعت، تعلیم و تعلم و فعالیتهاي  مش 

مختلف اجتماعی و فرهنگی بخش دیگري از رویدادهایی است  
که به برکت وجود امامزادگان فراهم شده و علویان خود در  

 ). Qomi, 1982, P. 226-7( اند  این مقوله سهمی مهم داشته 
پذیرایی از زائر در فرهنگ دینی و عمومی جامعه اسالمی  

-بطوطه میمستحب موکد و جزو وظایف مومنان است. ابن
رود در مدرسه سه  نویسد هرکس به زیارت امام علی(ع) می

 ,Amin Ameli( شود  روز با نان و گوشت و خرما پذیرایی می

1997, P. 758; Qomi, 2001, P. 109  .(  متولیان و  واقفان 
لجویی و پذیرایی از  برخی امامزادگان و بقاع متبرکه براي د

ماندگان و مسافران؛ آنها را اطعام نموده و محلی  زائران، در راه
 Vaez(گرفتند  را براي استراحت و استقرارشان در نظر می 

Heravi, 2016, P. 187.(  خاتون،  بطوطه تاشبه گزارش ابن
اینجو اسحاق  چراغ   ،مادر  شاه  مزار  جوار  در  تا  داد  دستور 
یجاد گردد و مردم در فاصله نماز عصر و  مکانی براي اطعام ا

 ,Ibn Battuta(شام با خوراك و میوه و حلوا پذیرایی شوند  

1997, P. 261  .(  و متبرکه  بقاع  از  اسماعیل  امامزاده  در 
خانه    زیارتگاه عمومی مردم در اصفهان است و به قولی چهل

در اطراف آن وقف زوار و مسافران شده بود که به مدت یک  
چند   خانهشبانهیا  آن  در  داشتند  روز  سکونت   Faqih(ها 

Imani, 1995, P. 386 .(   در که  مراکز خیریه  از  دیگر  یکی 
می ایجاد  امامزادگان  آن جوار  نمونۀ  که  بود  دارالشفاها  شد 

دارالشفاي  و  قم  در  معصومه (س)  دارالشفاي حرم حضرت 
بی  سادات  گنبد  مزارات  سر  بر  گورکانیان  آثار  و  ستی  بی 

 ). Qazvini, 1994, P. 515( ستهروي ا
می را  حرم  مراجعین  و  به  مخاطبین  توجه  با  توان 

گستردگی و وسعت خاندان اهل بیت(ع) در تقرّب به خداوند، 
تقدس بقاع متبرکه، توّسل، کرامت اهل بیت (ع) و نور امامت  
خویش  حیات  زمان  در  شیعه  امامان  زیرا  نمود.  بررسی 

اند.  مشکالت مردم بودهمرجعی براي هدایت شیعیان و حل  
بنابراین مراجعین و مخاطبین بقاع متبرکه و حرمهاي مطهر 

امام به دستهزادگان، را میائمه و  -هاي مختلف دستهتوان 
بندي نمود: زائران بومی، مراجعین بومی، مراجعین غیربومی،  

کاربري  این  بررسی  رهگذران.  و  عابران  با  نیازمندان،  ها 
ها (ماتریس وابستگی،  هاي چهارگانه تحلیل کاربري ماتریس

می نشان  مطلوبیت)  و  ظرفیت  لحاظ  سازگاري،  از  که  دهد 
بقعه،   مرکزیت  به  توجه  با  عملکردها  همجواري  سازگاري، 

با  مسجد یا مدرسه سایر کاربري  ها بر حسب میزان ارتباط 
ق شوند که وابستگی بین آنها نیز از همین طریآن تنظیم می

می مذهبی،  تامین  ماهیت  کاربري  هرچه  چنانچه  شود. 
نیایشی داشته باشد به مرکز نزدیکتر خواهد بود و برعکس.  
از لحاظ ظرفیت عملکردي نیز بسته به بستر عملکردي آن  
یعنی محله، ناحیه، منطقه و شهر، اندازه و ظرفیت هر کاربري 

 تعریف خواهد شد.  
زادگان، با توجه  امام  بقاع متبرکه و حرمهاي مطهر ائمه و

به مقیاس عملکردي و شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
داراي  فعلی  وضعیت  در  پیرامون  بافت  و  زائرین  نیازهاي  و 

باشد. این ها و فعالیتهاي مختلف می طیف متنوعی از کاربري 
با محوریت و کانونیت  طیف متنوع و سازگار کاربري  ها که 
و زمان  در طول  متبرکه  واقفیت کمک  بقاع  و  مردمی  هاي 

گیرد، مجموعه موفق و قطب فرهنگی مطلوبی را شکل می
می کاربري ایجاد  طیف  این  اجتماع  فعالیت نماید.  و  هاي ها 

دهد که نیازهاي زائران و  سازگار ارسن شهري را تشکیل می
می  تامین  را  پیرامون  بافت  ساکنان  و  این مراجعین  نماید. 

وابسته  کاربري  مکمل،  محور  هاي  حول  همگی  سازگار  و 
می معنا  عبادت  و  و  زیارت  مراجعه  دلیل  مهمترین  و  یابد 
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بر اساس توصیه هاي اسالمی شکل  آموزههاي دینی و  مهم 
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گیري بازارهاي ثابت و سایر در جوار امامزادگان  موجب شکل 
شده است و لذا تولیدگنندگان، فروشندگان و بازرگانان سعی  

صوالت مختلف، نظر زائران را جلب و آنها  کنند تا با ارائه مح می 
 ,Saeidian Jazi, 2013(   را در تهیه سوغات سفر همراهی کنند 

P. 864 .(   (ع) می   بطوطه در جریان زیارت حرم امام علی ابن-
ویسد در شب احیاء در نجف بازار بزرگی براي خرید و فروش  ن 

آمدند.  شد و مردم از شهرهاي مختلف به آنجا می تشکیل می 
اغل دیگر مثل کشاورزي، صنعت، تعلیم و تعلم و فعالیتهاي  مش 

مختلف اجتماعی و فرهنگی بخش دیگري از رویدادهایی است  
که به برکت وجود امامزادگان فراهم شده و علویان خود در  

 ). Qomi, 1982, P. 226-7( اند  این مقوله سهمی مهم داشته 
پذیرایی از زائر در فرهنگ دینی و عمومی جامعه اسالمی  

-بطوطه میمستحب موکد و جزو وظایف مومنان است. ابن
رود در مدرسه سه  نویسد هرکس به زیارت امام علی(ع) می

 ,Amin Ameli( شود  روز با نان و گوشت و خرما پذیرایی می

1997, P. 758; Qomi, 2001, P. 109  .(  متولیان و  واقفان 
لجویی و پذیرایی از  برخی امامزادگان و بقاع متبرکه براي د

ماندگان و مسافران؛ آنها را اطعام نموده و محلی  زائران، در راه
 Vaez(گرفتند  را براي استراحت و استقرارشان در نظر می 

Heravi, 2016, P. 187.(  خاتون،  بطوطه تاشبه گزارش ابن
اینجو اسحاق  چراغ   ،مادر  شاه  مزار  جوار  در  تا  داد  دستور 
یجاد گردد و مردم در فاصله نماز عصر و  مکانی براي اطعام ا

 ,Ibn Battuta(شام با خوراك و میوه و حلوا پذیرایی شوند  

1997, P. 261  .(  و متبرکه  بقاع  از  اسماعیل  امامزاده  در 
خانه    زیارتگاه عمومی مردم در اصفهان است و به قولی چهل

در اطراف آن وقف زوار و مسافران شده بود که به مدت یک  
چند   خانهشبانهیا  آن  در  داشتند  روز  سکونت   Faqih(ها 

Imani, 1995, P. 386 .(   در که  مراکز خیریه  از  دیگر  یکی 
می ایجاد  امامزادگان  آن جوار  نمونۀ  که  بود  دارالشفاها  شد 

دارالشفاي  و  قم  در  معصومه (س)  دارالشفاي حرم حضرت 
بی  سادات  گنبد  مزارات  سر  بر  گورکانیان  آثار  و  ستی  بی 

 ). Qazvini, 1994, P. 515( ستهروي ا
می را  حرم  مراجعین  و  به  مخاطبین  توجه  با  توان 

گستردگی و وسعت خاندان اهل بیت(ع) در تقرّب به خداوند، 
تقدس بقاع متبرکه، توّسل، کرامت اهل بیت (ع) و نور امامت  
خویش  حیات  زمان  در  شیعه  امامان  زیرا  نمود.  بررسی 

اند.  مشکالت مردم بودهمرجعی براي هدایت شیعیان و حل  
بنابراین مراجعین و مخاطبین بقاع متبرکه و حرمهاي مطهر 

امام به دستهزادگان، را میائمه و  -هاي مختلف دستهتوان 
بندي نمود: زائران بومی، مراجعین بومی، مراجعین غیربومی،  

کاربري  این  بررسی  رهگذران.  و  عابران  با  نیازمندان،  ها 
ها (ماتریس وابستگی،  هاي چهارگانه تحلیل کاربري ماتریس

می نشان  مطلوبیت)  و  ظرفیت  لحاظ  سازگاري،  از  که  دهد 
بقعه،   مرکزیت  به  توجه  با  عملکردها  همجواري  سازگاري، 

با  مسجد یا مدرسه سایر کاربري  ها بر حسب میزان ارتباط 
ق شوند که وابستگی بین آنها نیز از همین طریآن تنظیم می

می مذهبی،  تامین  ماهیت  کاربري  هرچه  چنانچه  شود. 
نیایشی داشته باشد به مرکز نزدیکتر خواهد بود و برعکس.  
از لحاظ ظرفیت عملکردي نیز بسته به بستر عملکردي آن  
یعنی محله، ناحیه، منطقه و شهر، اندازه و ظرفیت هر کاربري 

 تعریف خواهد شد.  
زادگان، با توجه  امام  بقاع متبرکه و حرمهاي مطهر ائمه و

به مقیاس عملکردي و شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی 
داراي  فعلی  وضعیت  در  پیرامون  بافت  و  زائرین  نیازهاي  و 

باشد. این ها و فعالیتهاي مختلف می طیف متنوعی از کاربري 
با محوریت و کانونیت  طیف متنوع و سازگار کاربري  ها که 
و زمان  در طول  متبرکه  واقفیت کمک  بقاع  و  مردمی  هاي 

گیرد، مجموعه موفق و قطب فرهنگی مطلوبی را شکل می
می کاربري ایجاد  طیف  این  اجتماع  فعالیت نماید.  و  هاي ها 

دهد که نیازهاي زائران و  سازگار ارسن شهري را تشکیل می
می  تامین  را  پیرامون  بافت  ساکنان  و  این مراجعین  نماید. 

وابسته  کاربري  مکمل،  محور  هاي  حول  همگی  سازگار  و 
می معنا  عبادت  و  و  زیارت  مراجعه  دلیل  مهمترین  و  یابد 
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حضور افراد به این مکان وجود بقعه متبرکه است. به عبارت  
به   شدن  متبرك  دلیل  به  دیگر  عملکردهاي  تمامی  دیگر 

گیرد  آستان حرم مطهر مورد توجه و استفاده زائران قرار می
کدام از ایی بقاع متبرکه، هیچزو بدون در نظر گرفتن تقدس

کاربري فعالیت  و  فعالیت ها  با  مجاور  کاربري هاي  و  هاي ها 

کاربري  و  فضاها  گره خوردن  ندارد.  تفاوتی  نقاط  هاي سایر 
پیرامون به نام اهل بیت (ع) و بقاع شریف است که انگیزه،  

نماید. این طیف عالقه و تمایلی در زائران و کاربران ایجاد می
 ها عبارتند از:کاربري 

 

 
 مذهبیهاي مکمل و وابسته در ارسن شهري با مرکزیت فضاهاي و فضا ها. کاربري3شکل 

 

هاي شهري، هاي قرار داده شده در ارسنمطالعه کاربري 
ها نیازمند بررسی دقیق تر می باشد. در همین راستا کاربري 

 هاي در شکل باال، در جدول زیر به تفکیک قرار داده و فعالیت 
 

شده و توضیحات (مشتمل بر تعریف و زیرمجموعه تعبیه شده در  
(نمونه ه  فعالیت) و مصادیق  و  کاربري  ارسن آن  از  با  ایی  هایی 

 کاربري بررسی شده به همراه تصویر) آنها نیز ارائه گردیده است.  

 .ي به همراه مصادیقها و فضاهاي مکمل و وابسته در ارسن شهر کاربري. 1جدول 

 مصادیق  توضیحات  کاربري 

فضاهاي مذهبی 
 

در بقاع متبرکه و حرمهاي مطهر شامل فضاهاي   یفضاهاي مذهب
و ...   نید  غ یو تبل جیتالوت قرآن، خطابه، ترو ،یشیاین ، يعباد ،یارتیز
 قلب مثابه و به  یمجموعه مذهب  يفضا نیفضاها که مهمتر نی. اشودیم

فضاها که   نی. ااستامام و امامزاده  ف یو قبر شر حی ضر رامونپی  و حرم 
  ي شود معموال دارامی دهیمطهر، شبستان و گنبدخانه نام حرممسجد، 

  یو اسماء اله یقرآنهاي بهیکت ،يگچبر ،کاري نهیهمچون آ یناتییتز
  است. 

 

 

 مصادیق  توضیحات  کاربري 

فضاهاي آموزشی 
 

خانه، آموزش قرآن، آموزش  کارکرد آموزشی شامل فضاهاي کتابخانه، قرائت 
-نافع و رشته علوم دینی، آموزش سبک زندگی، آموزش هنر و سایر علوم  

ها  هاي علمیه، مدارس قرآن، کتابخانه شود. احداث حوزه هاي دیگر و ... می 
و فضاهاي وابسته در مجاورت حرمهاي مطهر، از دیرباز وجود داشته است.  

گیري مدارس، از فضاي مساجد براي  در اوایل قرون اسالمی، پیش از شکل 
شد. البته به تدریج  ی گیري م تعلیم و تربیت و تدریس علوم گوناگون بهره 

با رشد و گسترش جمعیت شهرها، به فضاي آموزشی بیشتري نیاز شد که  
الحکمه  این مهم با احداث مراکز آموزشی متعددي نظیر دارالحکمه و خزانه 
اما بعد    . برطرف شد و مقدمه تأسیس مدارس بزرگ نظامیه را فراهم آورد 

در مشاهد شریف ائمه    گیري اماکن متبرکه زمان با شکل از مساجد و هم 
گیري  هایی شدند براي شکل اطهار(ع)، به تدریج اماکن متبرکه نیز مأمن 

 مدارس علمیه. 

 
حرم مطهر   هعلمی   (ع)، حوزهیحرم مطهر امام عل  هعلمی  حوزه 

حرم مطهر امام رضا(ع)،   هعلمی   حضرت معصومه (ع)، حوزه
 (ع)  یحسن میحرم مطهر حضرت عبدالعظ  هعلمی  حوزه 

 

فضاهاي اقامت
 ی 

مرکز اقامت    ن،یشامل عملکردهاي زائرسرا، اقامتگاه زائر  یفضاهاي اقامت
  ی. زائرسَرا نوع شودی و ... م یارتیهاي زمرکز اسکان کاروان  ،یزوّار خارج
بنا   مذهبی  اماکن  و  هاامامزاده   ی کیدر نزد  شتریاست که ب  یمکان اقامت

سرا   ائر ز ياد یتعداد ز يمانند مشهد و قم دارا ی. شهرهاي مذهبشودیم
هاي ت یها و سوئاتاق  يهستند. زائرسراها ممکن است همانند هتل دارا

استفاده گروه اما معموالً چون مورد  باشند.    ی ارتیهاي زکاروان   یمجزا 
بدون تختخواب    ا یبا تختخواب   ی هاي گروهخوابگاه  يدارا   رندیگی قرار م 

 هستند. 
 

 ي در آستان قدس رضو  يدارمهمان 

فضاهاي 
تجار 

 ي 

بازرچه، خروده بازار،  عملکردهاي  تجاري شامل  فروشی، شعب  فضاهاي 
گیري بازار  شود.  شکل الحسنه و ... می هاي دولتی و خصوصی قرض بانک 

بازارچه از فضاهاي مهم وابسته به ارسن شهري پیرامون بقاع متبرکه و  
است. بازارهاي تاریخی با ساختاري خطی در مسیرهاي منتهی به حرم  

هاي فرعی تخصصی نقشی اساسی در عملکرد این مراکز دارند.  با راسته
فضاهاي   و  کاالها  تبرّك  و  زائرین  توسط  هدایا  و  سوغات  تهیه  سنت 

گیري این  م و فضاي معنوي و مقدّس حرم علت اصلی شکلپیرامون به نا
می غیرنقدي، بازارهاي  نذورات  تهیه  دیرینه،  سنّت  این  کنار  در  باشد. 

محصوالت فرهنگی و مذهبی و کتابهاي دینی و سایر مایحتاج زائران و  
 اند.مراجعین باعث رونق فضاهاي تجاري پیرامون بقاع متبرکه شده
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 مصادیق  توضیحات  کاربري 

فضاهاي آموزشی 
 

خانه، آموزش قرآن، آموزش  کارکرد آموزشی شامل فضاهاي کتابخانه، قرائت 
-نافع و رشته علوم دینی، آموزش سبک زندگی، آموزش هنر و سایر علوم  

ها  هاي علمیه، مدارس قرآن، کتابخانه شود. احداث حوزه هاي دیگر و ... می 
و فضاهاي وابسته در مجاورت حرمهاي مطهر، از دیرباز وجود داشته است.  

گیري مدارس، از فضاي مساجد براي  در اوایل قرون اسالمی، پیش از شکل 
شد. البته به تدریج  ی گیري م تعلیم و تربیت و تدریس علوم گوناگون بهره 

با رشد و گسترش جمعیت شهرها، به فضاي آموزشی بیشتري نیاز شد که  
الحکمه  این مهم با احداث مراکز آموزشی متعددي نظیر دارالحکمه و خزانه 
اما بعد    . برطرف شد و مقدمه تأسیس مدارس بزرگ نظامیه را فراهم آورد 

در مشاهد شریف ائمه    گیري اماکن متبرکه زمان با شکل از مساجد و هم 
گیري  هایی شدند براي شکل اطهار(ع)، به تدریج اماکن متبرکه نیز مأمن 

 مدارس علمیه. 

 
حرم مطهر   هعلمی   (ع)، حوزهیحرم مطهر امام عل  هعلمی  حوزه 

حرم مطهر امام رضا(ع)،   هعلمی   حضرت معصومه (ع)، حوزه
 (ع)  یحسن میحرم مطهر حضرت عبدالعظ  هعلمی  حوزه 

 

فضاهاي اقامت
 ی 

مرکز اقامت    ن،یشامل عملکردهاي زائرسرا، اقامتگاه زائر  یفضاهاي اقامت
  ی. زائرسَرا نوع شودی و ... م یارتیهاي زمرکز اسکان کاروان  ،یزوّار خارج
بنا   مذهبی  اماکن  و  هاامامزاده   ی کیدر نزد  شتریاست که ب  یمکان اقامت

سرا   ائر ز ياد یتعداد ز يمانند مشهد و قم دارا ی. شهرهاي مذهبشودیم
هاي ت یها و سوئاتاق  يهستند. زائرسراها ممکن است همانند هتل دارا

استفاده گروه اما معموالً چون مورد  باشند.    ی ارتیهاي زکاروان   یمجزا 
بدون تختخواب    ا یبا تختخواب   ی هاي گروهخوابگاه  يدارا   رندیگی قرار م 

 هستند. 
 

 ي در آستان قدس رضو  يدارمهمان 

فضاهاي 
تجار 

 ي 

بازرچه، خروده بازار،  عملکردهاي  تجاري شامل  فروشی، شعب  فضاهاي 
گیري بازار  شود.  شکل الحسنه و ... می هاي دولتی و خصوصی قرض بانک 

بازارچه از فضاهاي مهم وابسته به ارسن شهري پیرامون بقاع متبرکه و  
است. بازارهاي تاریخی با ساختاري خطی در مسیرهاي منتهی به حرم  

هاي فرعی تخصصی نقشی اساسی در عملکرد این مراکز دارند.  با راسته
فضاهاي   و  کاالها  تبرّك  و  زائرین  توسط  هدایا  و  سوغات  تهیه  سنت 

گیري این  م و فضاي معنوي و مقدّس حرم علت اصلی شکلپیرامون به نا
می غیرنقدي، بازارهاي  نذورات  تهیه  دیرینه،  سنّت  این  کنار  در  باشد. 

محصوالت فرهنگی و مذهبی و کتابهاي دینی و سایر مایحتاج زائران و  
 اند.مراجعین باعث رونق فضاهاي تجاري پیرامون بقاع متبرکه شده

 
 حرم حضرت معصومه (س)  بازار قم مجاور ارسن 
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 مصادیق  توضیحات  کاربري 

فضاهاي 
درمان

 ی 

کاربري  کلشامل  و  دارالشفاء  تخصص  ی عموم  ک ینیهاي  داروخانه،    ،ی و 
سامانده  رخوارگاه،یش مراکز  و  خ  یپرورشگاه  و  کار  و    ابانیکودکان 

 . شودی و ... م ی اجتماعهاي ب یآس یسامانده
 

 (ع)  می درمانگاه آستان مقدّس حضرت عبدالعظ

فضاهاي 
فرهنگ

  ی
و تار 

خ ی
 ی 

تاالر  ر،یباغ مشاه ،يو گالر  شگاهیشامل عملکردهاي موزه، نما
 . شودی اجتماعات و ... م

 
 مقدسه حضرت معصومه (س)  آستانه يموزه 

کارکرد
 

حمل
 

و نقلی 
 

 نگ یپارک  ،یمترو و اتوبوس و تاکس ستگاهی شامل عملکردهاي ا
 شود.و ... می    نیخودروهاي کارکنان و زائر

محترم چهار   ن یریجهت رفاه زا ی انقالب اسالم ي روزیبعد از پ
حرم    رامونی گذر اماکن متبرکه و پ ریدر محدوده ز نگ یپارک

محل  2781 تیمتر مربع و با ظرف  112000مطهر با مساحت 
از  یصحن کوثر و قسمت ریز نگ یپارک نی پارك، احداث شد. ا

 متر 27234 يواقع شده و دارا  يصحن جامع رضو یضلع شرق 
 مربع مساحت است . 

کارکرد تفر
حی 

 ی 

فضاهاي سبز حکومتی با کارکرد تفریح و  هاي ایرانی، یکی از نمونه  باغ
اند.  شدهاي  از عملکردهاي مکمل را شامل میاند که مجموعهتفرج بوده

باغ مهم  (حکومتی،  کارکردهاي  کوشک  باغ  از:  عبارتند  ایرانی  هاي 
 _باغ کاخ (حکومتی، تلفیقی، تشریفاتی)  -سکونتی، تلفیقی، تشریفاتی)

تلفیقی سکونتی،  (حکومتی،  تجیر  عمومی) باغ  تشریفاتی،  قلعه    -،  باغ 
باغ تخت (حکومتی، سکونتی،    -(حکومتی، سکونتی، تلفیقی، تشریفاتی)

تشریفاتی) تشریفاتی)   -تلفیقی،  تلفیقی،  (حکومتی،  آب  مزار    -باغ  باغ 
  -باغ منزل (سکونتی، تلفیقی، تشریفاتی)  - (آرامگاه، تشریفاتی، عمومی)

-(عمومی، تفریحی، حفاظت گونهباغ میوه، باغ شکار، باغ بیشه، باغ ملی  
باغ اندر باغ (تکرار باغ براي ساماندهی شهر و بخش    - باغ شهر  -هاي نادر)

 ). Shah Cheraghi, 2011, P. 59از آن) (

 
آباد یزد، در دل کویر خشک، در زمان  ارسن باغ دولت

فرمانروایی نادرشاه و کریم خان، توسط محمدتقی خان یزدي 
ساخته شد. این ارسن شامل ساختمان سردر، قنات، کوشک با 

-بادگیر بلند، خیابانهایی پردرخت موسوم به هزار درخت، می
 ). Pir Nia, 2001, P. 335-6باشد. (

 

 

 مصادیق  توضیحات  کاربري 

یسا
 ر

کارکردهاي عموم 
 ی

اَرسن شهر
 ي 

هاي شهري بر  فضاهاي عمومی، فضاهاي سبز، ورزشی، انتظامی در ارسن
حوزه در  مراجعات  و  نیازها  میحسب  فراگیر  و  بالفصل  بایست، هاي 
برنامه  در  و  نیازسنجی  کاربري شناسایی،  پیشریزي  گردد.  ها  بینی 

ها، ظرفیت  بایست با رعایت سازگاري کاربري ها، میکاربري موقعیت این 
-اي، شهري، فراشهري) برنامهو مقیاس عملکردي مناسب (محلی، منطقه

 ریزي شود. 
 

ارسن باغ ایل گلی تبریز، با استخر، باغ، غذاخوري، تاالر،  
 شهربازي و ... 

 
شهري  یا   ارسن  محلی  بافت  و  زمینه  یک  در  واقع  در 

می عمل  و  شهري  متنوع  فضاهاي  و  بناها  از  که  کند 
می تشکیل  شهري،  یکپارچهاي  فضاهاي  شامل  که  شود 

کوچهراهپیاده جلوخان،  و  ها،  فرعی  و  اصلی  خیابانهاي  ها، 
شود. ترکیب توده و فضا در این بافت ضمن  میادین و ... می 

بایست از الگویی منظم و کارآمد همچون  داشتن انسجام، می
الگوي مرکزگرا، منظم و درهم تنیده تبعیت نماید. همچنین  

می نیز  را  سبز  باغفضاهاي  الگوي  قالب  در  مزار،  _توان 
باغ_باغ تفرجگاه    _موزه،  زائرین،  پارك  بوستان،  کودکان، 

و ترکیبی    خانوادگی  با  بافت  این  بطوریکه  نمود.  تامین   ...
مناسبت  (مانند  ویژه  مواقع  در  فضا  و  توده  از  هاي متعادل 

مذهبی، سیاسی، ملی، سوانح و بحرانها) پاسخگوي اجتماع 
مراجعه کننده باشد. عالوه بر آن فضاهاي انتظامی متناسب  
با مقیاس عملکردي ارسن شهري، در قالب دفتر یا ایستگاه  

ظامی، کالنتري، دفاتر بازرسی، دفاتر آگاهی، دفاتر پاسگاه  انت
بینی گردد. فضاهاي ورزشی نیز در صورت نیاز  شهري پیش 

هاي بعدي با عملکردهایی همچون زورخانه، تواند در الیهمی 
ورزشی  باشگاه  بزرگ،  و  کوچک  بازي  زمین  استخر، 

 چندمنظوره و ... قرار گیرد. 
 
 

و شاخصه مولفه  بر ها  ارسن  نامه هاي  و طراحی  ریزي 
 شهري 

اي  است که داراي مزایا و محاسن  ارسن شهري، مجموعه
لحاظ   از  است.  شهرسازي  مختلف  ابعاد  در  بسیاري 

پیاده_کالبدي  فضاهاي  ایجاد  حضور فضایی،  امکان  و  مدار 
هاي مختلف مجموعه ایمن و اَمن زائران و مراجعین به بخش 
ها با قرارگیري تمامی ارسن شهري، یکپارچگی و انسجام فضا

لحاظ  از  است.  اهمیت  حائز  مذهبی  مرکز  پیرامون  اجزاء 
امن،  کارکردي ارسن شهري مجموعه ایمن و  هایی کارآمد، 

و  بوده  مراجعین  براي  راحتی  و  رفاه  و  آسایش  داراي 
گیرند.  عملکردهاي مختلط و سازگار در یک مجموعه قرار می

رد حرم و بقعه، هاي متنوع گرداگهمچنین مجاورت کاربري 
شوند. وجود از معنویت و تقدس فضاي مذهبی برخوردار می

خاطرهتعلق و  باال  مجموعهخاطر  این  را  انگیزي  آنها  ها، 
ها و نمادهایی در اذهان مراجعین و شهروندان عنوان نشانهبه

می خوانایی تبدیل  از  شهري  ارسن  ادارکی،  نظر  از  نماید. 
ویر ذهنی مردم نقشی پررنگ باالیی برخوردار بوده و در تص

هندسه   اصیل  و  متنوع  فرمهاي  وجود  داراست.  شاخص  و 
اسالمی در فضاهاي ارسن شهري، خط آسمانی زیبا و  -ایرانی

-آورد. این مجموعهوجود میانگیزي را به منظر شهري خاطره
-ها از نظر اجتماعی، مراکزي سرزنده و با رونق محسوب می

مراجعین، سرزندگی اجتماعی، شوند و حضور مداوم زائران و  
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 مصادیق  توضیحات  کاربري 

یسا
 ر

کارکردهاي عموم 
 ی

اَرسن شهر
 ي 

هاي شهري بر  فضاهاي عمومی، فضاهاي سبز، ورزشی، انتظامی در ارسن
حوزه در  مراجعات  و  نیازها  میحسب  فراگیر  و  بالفصل  بایست، هاي 
برنامه  در  و  نیازسنجی  کاربري شناسایی،  پیشریزي  گردد.  ها  بینی 

ها، ظرفیت  بایست با رعایت سازگاري کاربري ها، میکاربري موقعیت این 
-اي، شهري، فراشهري) برنامهو مقیاس عملکردي مناسب (محلی، منطقه

 ریزي شود. 
 

ارسن باغ ایل گلی تبریز، با استخر، باغ، غذاخوري، تاالر،  
 شهربازي و ... 

 
شهري  یا   ارسن  محلی  بافت  و  زمینه  یک  در  واقع  در 

می عمل  و  شهري  متنوع  فضاهاي  و  بناها  از  که  کند 
می تشکیل  شهري،  یکپارچهاي  فضاهاي  شامل  که  شود 

کوچهراهپیاده جلوخان،  و  ها،  فرعی  و  اصلی  خیابانهاي  ها، 
شود. ترکیب توده و فضا در این بافت ضمن  میادین و ... می 

بایست از الگویی منظم و کارآمد همچون  داشتن انسجام، می
الگوي مرکزگرا، منظم و درهم تنیده تبعیت نماید. همچنین  

می نیز  را  سبز  باغفضاهاي  الگوي  قالب  در  مزار،  _توان 
باغ_باغ تفرجگاه    _موزه،  زائرین،  پارك  بوستان،  کودکان، 

و ترکیبی    خانوادگی  با  بافت  این  بطوریکه  نمود.  تامین   ...
مناسبت  (مانند  ویژه  مواقع  در  فضا  و  توده  از  هاي متعادل 

مذهبی، سیاسی، ملی، سوانح و بحرانها) پاسخگوي اجتماع 
مراجعه کننده باشد. عالوه بر آن فضاهاي انتظامی متناسب  
با مقیاس عملکردي ارسن شهري، در قالب دفتر یا ایستگاه  

ظامی، کالنتري، دفاتر بازرسی، دفاتر آگاهی، دفاتر پاسگاه  انت
بینی گردد. فضاهاي ورزشی نیز در صورت نیاز  شهري پیش 

هاي بعدي با عملکردهایی همچون زورخانه، تواند در الیهمی 
ورزشی  باشگاه  بزرگ،  و  کوچک  بازي  زمین  استخر، 

 چندمنظوره و ... قرار گیرد. 
 
 

و شاخصه مولفه  بر ها  ارسن  نامه هاي  و طراحی  ریزي 
 شهري 

اي  است که داراي مزایا و محاسن  ارسن شهري، مجموعه
لحاظ   از  است.  شهرسازي  مختلف  ابعاد  در  بسیاري 

پیاده_کالبدي  فضاهاي  ایجاد  حضور فضایی،  امکان  و  مدار 
هاي مختلف مجموعه ایمن و اَمن زائران و مراجعین به بخش 
ها با قرارگیري تمامی ارسن شهري، یکپارچگی و انسجام فضا

لحاظ  از  است.  اهمیت  حائز  مذهبی  مرکز  پیرامون  اجزاء 
امن،  کارکردي ارسن شهري مجموعه ایمن و  هایی کارآمد، 

و  بوده  مراجعین  براي  راحتی  و  رفاه  و  آسایش  داراي 
گیرند.  عملکردهاي مختلط و سازگار در یک مجموعه قرار می

رد حرم و بقعه، هاي متنوع گرداگهمچنین مجاورت کاربري 
شوند. وجود از معنویت و تقدس فضاي مذهبی برخوردار می

خاطرهتعلق و  باال  مجموعهخاطر  این  را  انگیزي  آنها  ها، 
ها و نمادهایی در اذهان مراجعین و شهروندان عنوان نشانهبه

می خوانایی تبدیل  از  شهري  ارسن  ادارکی،  نظر  از  نماید. 
ویر ذهنی مردم نقشی پررنگ باالیی برخوردار بوده و در تص

هندسه   اصیل  و  متنوع  فرمهاي  وجود  داراست.  شاخص  و 
اسالمی در فضاهاي ارسن شهري، خط آسمانی زیبا و  -ایرانی

-آورد. این مجموعهوجود میانگیزي را به منظر شهري خاطره
-ها از نظر اجتماعی، مراکزي سرزنده و با رونق محسوب می

مراجعین، سرزندگی اجتماعی، شوند و حضور مداوم زائران و  
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نماید و تمامی رونق اقتصادي و امنیت مجموعه را تضمین می 
بقعه   از مرکز مذهبی و  را  اجزاي ارسن شهري هویت خود 

خدماتمی اقتصادي،  و  اجتماعی  فعالیت  با  گیرند.  رسانی 
گیرد. یکی از مهمترین نکات شاخص  هدفی متعالی انجام می

-اف زیارتی، مذهبی و خدماتارسن شهري این است که اهد
رسانی و خدمت به مراجعین بر منافع شخصی غالب است.  
  قرارگیري فضاهاي آموزشی، علمی و پژوهشی نظیر کتابخانه 
و حوزه علیمه، موزه و نمایشگاهها و دارالقران مجموعه ارسن  
شهري را به فضایی براي تعالی انسان، رشد معنوي و پرورش  

نماید. بطوریکه و اخالقی تبدیل می  اخالقیات و فضائل علمی
و  زائر  معنویت  ارتقاي  بر  فضاهایی، عالوه  حضور در چنین 
مراجعه کننده، وي را به سوي اهداف متعالی دینی و مذهبی  

 دهد.  سوق می
هاي بررسی و مطالعه دقیق الگوهایی تحت عنوان ارسن

به  تاثیرگذار در ساختار  شهري،  عنوان  یک مجموعه پویا و 
نظامشهر ابعاد،  از  گیري  بهره  شهري ي،  مطالعات  هاي 

نظر  به به  ضروري  موضوع  بیشتر  تدقیق  و  تبیین  منظور 
هاي مطالعات شهري بسته به نیاز  بندي مولفهرسد. دسته می 

گونه  صورت  به  مختلف  منابع  در  و  پروژه  متنوعی  هر  هاي 
اي مباحث اقتصادي  عنوان مثال در پروژهآورده شده است. به

اي دیگر در  لی خود مولفه اي جداگانه بوده و در پروژهو ما
شود. همانطور که گفته  اي دیگر آورده می زیرمجموعه مولفه

گیري شد این موضوع برحسب نیاز پروژه، سلیقه افراد و بهره 
شود. با توجه به همه این از منابع مختلف، تبیین و تدقیق می

می نموموارد،  اشاره  نیز  مهم  این  به  مطروحه توان  ابعاد  د، 
ها و ابعاد مطالعات توسط کرمونا در قالب پرتکرارترین مولفه 

به  حاضر  پروژه  در  ارسن شهري،  الگوي  ارزیابی  ابزار  عنوان 
) است  گردیده  انتخاب   Carmona, Heath, andشهري 

Tiesdell , 2003; Carmona, 2007 .( 
به  شهري،  مجموعهارسن  کعنوان  هواي  اصالت    تیه  و 
اعم از مسجد، بقعه متبرکه و حرم    ی خود را از مرکز مذهب

، با کنارهم قرار دادن  ردی گیم  یو مذهب   ین یمطهر بزرگان د
هاي گوناگون اعم از مذهبی، علمی،  طیفی متنوع از کاربري 

آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی،  

اي  کامل  مجموعهخدماتی، نمایشگاهی، تفریحی و پذیرایی  
فراهم   مراجعین  و  زائران  مختلف  نیازهاي  براي  پاسخده  و 

- نماید. الگوي ارسنهاي شهري در قالب یک فضاي ایرانیمی
نیازمند رعایت اصول و کیفیات محیطی شهرهاي   اسالمی، 

در  -ایرانی محیطی  کیفیات  و  اصول  این  است.  اسالمی 
ایرانی مناب-شهرهاي  از  استخراج  قابل  و  اسالمی،  کتب  ع، 

کیفیات   این  ادامه  در  راستا  همین  در  باشد.  می  مقاالت 
 محیطی از منابع متنوع، آورده شده است. 

ابراهیم، متفکر مسلمان، شهرهاي از نظر خانم لیال علی
زیرا   نمود.  تبیین  حدیث  و  قرآن  طریق  از  باید  را  اسالمی 

ها بسیاري از آیات قرآن و احادیث بزرگان دین مملو از آموزه
نیز   و  افراد  بین  اجتماعی  روابط  بر  که  است  دستورهایی  و 

اند که به کارگیري  رابطه افراد با محیط اجتماعی تاکید کرده
آموزه نظاماین  تدوین  در  مدل  ها  رفتاري،  الگوهاي  و  نامه 

دهد. به نظر  متمایزي از شهرنشینی را پیش روي ما قرار می
تاکنون که  است  عالی  سنخ  یک  اسالمی  شهر  دست    وي 

نیافتنی بوده است. به اعتقاد ابراهیم آیات قرآن قواعد کلی  
می تشکیل  را  اصول نظریه  (ص)  پیامبر  احدایث  و  دهند 

هاي فرهنگی و اجتماعی شهر مسلمانان اساسی یعنی ارزش
می تعیین  مدیریت را  الگوهاي  ارائه  به  ابراهیم  مدل  کند. 

یق این نوع پردازد. از طرتوسعه یافته در مناطق مسکونی می
توان به جذب مشارکت جماعت در حفاظت از  مدیریت، می

 ,Rabbani, 2007, P. 123; Bayatفضاهاي عمومی پرداخت (

2014, P. 146 .(  با زندگی،  شیوه  داراي  اسالم  مبین  دین 
ها است ها و آرمانهاي اجتماعی و نگرشی بر مدار ارزشالایده

م قوانین  یا  و  غرب  خودکامه  قوانین  نه  مکتب  و  بر  بتنی 
). اسالم دربرگیرنده بسیاري  Mortada, 2008رئالیسم غرب (

از اصول نظام اجتماعی است که سبب هماهنگی زندگی و  
اجتماعی ابعاد  می_ارتقاي  جماعت فرهنگی  و  جامعه  شود. 

قرار   ویژه  توجه  مورد  اسالم  در  متعهد،  و  متحد  یکپارچه، 
هر   الهی  وظیفه  بر  بزرگ  است. خدواند  در گرفته  مسلمان 

تاکید   واحد  امت  تشکیل  یعنی  اجتماعی  یکپارچگی  حفظ 
مردم،  تمام  پذیراي  اسالم  که  است  واضح  همگان  بر  دارد. 

ارج  صرف اجتماعی  عدالت  بر  و  است  عقیده  و  نژاد  از  نظر 

 

 

 Pour Jafar etنهد. این خود تنظیم کننده اجتماع است (می

al., 2015, P. 4،عدالت اجتماعی   ). بنابراین مساوات و برادري
عقیده،   و  نژاد  از  فارغ  اجتماعی،  یکپارچگی  و  وحدت  و 

-مهمترین وجه نظم اجتماعی در شهر اسالمی محسوب می
 نماید.شود که مسلمانان را به سمت سعادت هدایت می

براي حریم زندگی خانوادگی و ارزشهاي   اسالم همواره 
، به  آن اهمیت قائل است؛ از این رو همۀ دستورات و قوانین

برنامه را گونهاي  اسالمی  شهرهاي  ساخت  و  شهري  ریزي 
تحت تاثیر قرار داده و به مورفولوژي شهرهاي اسالمی هویت  

اي بخشیده است که با نواحی شهرهاي نواحی دیگر دنیا ویژه
در شکل اسالم،  فراگیر  قوانین  و  است. دستورات  -متفاوت 

ه است.  گیري اجتماعی، سیاسی و اقتصادي اسالمی موثر بود
بر مدار  فعالیتهاي شهرهاي اسالمی  بیشتر  تا قرنها  چنانکه 

(به  بازار و محلهمساجد  به همراه  هایش) ویژه مسجد جامع 
از اصول و   بوده است. مورفولوژي شهرهاي اسالمی همواره 

یابی شهرها بعد  قوانین اسالمی تاثیر پذیرفته  است و شکل
در  622از سال   اسالم  پیامبر  آیین  که  مدینه طرح شد،  م. 

می مدتی شروع  از  بعد  اسالمی،  قوانین  گسترش  شود. 
برد و برادري و  برخوردهاي قبیلهاي و ناحیهاي را از بین می 

می برخوردها  از  بسیاري  جانشین  را  اسالمی  کند.  برابري 
طرح بدین چهارچوب  در  هم  اسالمی،  قوانین  هاي سان 

ساختن  شهري، مسکونی و ساختمانی است و هم با جانشین  
کند.  برادري اسالمی، در مورفولوژي شهري توازن ایجاد می

مکتب  آمدن  وجود  به  اسالمی،  جامعه  در در  فکري  هاي 
مدارس نظامیه یا مساجد و بازار به نحوي فرهنگ شهري را 

 ).  Shakooei, 2004تحت تاثیر قرار داده است (
ایرانی  شهر  در  محیطی  به  - کیفیات  توجه  با  اسالمی 

تواند به صورت معیارها و  زمینه و ویژگیهاي خود بافت، می 
شهري   ارسن  با  رابطه  در  گردد.  مطرح  زیرمعیارهایی 

ایرانی به  مجموعه  یک  صادق  - عنوان  امر  این  نیز  اسالمی 
ایرانی  شهر  محیطی  کیفیات  با  - است.  مواجهه  در  اسالمی 

هري با تاکید بر مرکزیت فضاهاي عبادي و  موضوع ارسن ش 
هاي انسانی (با  مذهبی و تاکید ویژه به تمامی ابعاد ساحت 

توجه به این امر که بیشتر اصول آورده شده در دین مبین  

اسالم در راستاي ارتقاي اجتماع است)، خود در قالبی جدید  
شوند. به عبارتی دیگر با توجه به کیفیات محیطی  مطرح می 

شه  ایرانی در  می - ر  انسان  ابعاد  و  نیازها  توان  اسالمی، 
در  مولفه  نمود.  ارائه  را  شهري  ارسن  الگوي  سازنده  هاي 

 شکل زیر این موضوع به نمایش درآمده است.  
آنگونه که در شکل نشان داده شده و نظرات متخصصان  
نظران)  بین صاحب  در  توزیع شده  پرسشنامه  به  توجه  (با 

گردند و در رت کلی تر بیان می هاي محیطی، به صوکیفیت 
تر مواجهه با زمینه، نوع الگو و بافت، در قالب معیارهایی جزئی

با ارسن به منصۀ ظهور می هاي شهري نیز  رسند. در رابطه 
در ویژگی معیارها  این  است.  شده  ارائه  معیارهایی  و  ها 

خورد  هاي شهري موفق امروزه به چشم می بسیاري از ارسن
تواند موثر در الگوهاي مراکز شهري معاصر می و تدقیق آنها  

کیفیت  و  معیارها  شود.  مطروحواقع  ارسنهاي  هاي شده 
ایرانی شهر  محیطی  کیفیات  به  توجه  با  و -شهري  اسالمی 

نگرش جامع به انسان، مشتمل بر این موارد است: تربیت و 
تعالی انسان، کرامت انسانی، سلسله مراتب، ایمنی و امنیت،  

آ و  و آسایش  تعادل  معنویت،  تنوع،  و  هماهنگی  رامش، 
مولفه و  گرفته  صورت  مطالعات  به  توجه  با  هاي مرکزیت. 

می  شهري  نهایی  ارسن  الگوي  شماتیک  صورت  به  توان 
 عنوان مجموعه مرکز شهري در قالب شکل زیر نشان داد. به

 هاي موردي معرفی و بررسی نمونه 
انتخابی در پژوهش حاضر از دو گون نمونه  ه مختلف  هاي 

بوده و مشتمل بر یک ارسن شهري و یک مرکز شهري معاصر  
ارسن  دارد  است.  وجود  کشور  در  متنوعی  شهري  هاي 

همانطورکه پیشتر نیز به آنها اشاره گردید در این بین ارسن  
مرکز   انتخاب  در  شد.  انتخاب  عبدالعظیم  شاه  حرم  شهري 
انقالب،   میدان  نظیر  مختلفی  گونههاي  نیز  معاصر  شهري 
وجود    ... و  صنعت  میدان  و  ولیعصر  میدان  آرژانتین،  میدان 
داشت که در بین این مراکز شهري معاصر میدان هفت تیر  

عنوان دومین نمونه مورد پژوهش حاضر برگزیده شد.  تهران به 
توان از جمله بزرگترین و پیچیده ترین  میدان هفت تیر را می "

مرز دو منطقه  میادین شهري در شر تهران عنوان نمود که در  
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می   7و    6 منتهی  آن  به  محور  شش  و  گرفته  شود.  قرار 
شهر ستگاه ی ا  اتوبوس  تاکس   ي هاي  مترو،    ستگاه ی ا   ، ی و 

را به    ی ن ی سنگ   ت ی ها، جمع   و دستفروش   ي هاي تجار مجموعه 
م   دان ی م   ;Mahdavi Nezhad et al., 2013(   "کنند ی جذب 

Naghsh Jahan Pars, 2005  قدمت ارسن شهري حرم شاه .(
  بناهاي   معدود   جزو   رسد، به قرن سوم هجري می عبدالعظیم  

مجموعه حرم شامل    . است   ري   باستانی   محدوده   از   باقیمانده 
امامزادگان،  حرم  ز هاي  فضاهاي  مجموعه  همراه    ، ی ارت ی به 
  ها، بست   و   ها شامل صحن   ی ت ی ر ی مد   ، ی علم   ، ی فرهنگ   ، ي عباد 

دارالتول   ، مصلی  حراست،    ، ی فرهنگ هاي  ه ادار   ه، ی دارالرحمه، 
دارالض  علم   افه، ی دارالشفاء،  حوزه  کتابخانه،  زائرسرا،    ه، ی موزه، 

و حد  علوم  و    خ ی تاالر ش   ث، ی دانشگاه  برهان  صدوق، مجتمع 
  ی خ ی بازار تار   ي ر ی قرارگ   ن ی . همچن است فضاهاي مرتبط    ر ی سا 

به   ي ر   شهر  منته   اده ی پ   ي ر مسی عنوان  که  حرم  صحن    ی به 
(ع)    م عبدالعظی   در عملکرد مجموعه شاه   ی نقش مهم   ، شود می 
شهر به  ارسن   Parsomash Paydar(   د نمای ی م   فا ی ا   ي عنوان 

Consulting Engineers, 2016 .(   ویژگی جدول  و  در  ها 

هاي محیطی هر دو فضا بر پایه مشاهدات میدانی آورده  کیفیت 
 شده است. 
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 هاي متنوع و سازگارکاربري

 
 

 
 نگارنده.  :، مأخذ يارسن شهر يسازنده الگوهاي  مولفه .4شکل 

 
 

 

 

 ها، کیفیات و معیارهاي مورد بررسی در میدان هفت تیر و ارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم، ماخذ: نگارنده.. ویژگی2جدول 

 میدان هفت تیر  حرم شاه عبدالعظیمارسن شهري 

 معیارها/کیفیات  ها/مشخصات/انواع ویژگی  عملکردها  معیارها/کیفیات  ها/مشخصات/انواع ویژگی  عملکردها 

مذهبی و  
 زیارتی 

شبستان، قرائت خانه قرآن، 
 مصلی، شبستان خانوادگی 

 ت یمرکز
 تعادل 

 ت یمعنو
و   ی هماهنگ
 تنوع

و   شیآسا
 آرامش 

 ت یو امن یمنیا
 سلسله مراتب 

 یکرامت انسان
  ی و تعال تیترب

 یانسان

 تجاري
فروشگاههاي پوشاك، 

مانتو فروشی، پاساژ ها و  
 ... 

 ت یمرکز
 تعادل 

 ت یمعنو
 و تنوع  ی هماهنگ

 و آرامش  شیآسا
 ت یو امن یمنیا

 سلسله مراتب 
 یکرامت انسان

  ی و تعال تیترب
 یانسان

 دفتري اداري/  صحنها و حیاطهاي مرکزي  فضاي عمومی 
مجتمع پتروشیمی خلیج  

ها و  فارس، دفاتر شرکت
 وکال،

 مسجد الجواد،  مذهبی دارالشفاء، کلینیک تخصصی  درمانی 

 پذیرایی 
دارالضیافه (رستوران)، محل  

ویژه توزیع نذورات مردمی (غذا  
 و نمک) 

 حمل و نقلی 
ایستگاه مترو،  

ایستگاههاي تاکسی و  
 اتوبوس درون شهري 

 فرهنگی 

کتابخانه، مجتمع فرهنگی  
برهان، نجوم شناسی، دفاتر  
مراجع تقلید، دفتر کمک به  

 نیازمندان

 مختلط 
هاي سوغاتی و اغذیه  غرفه

 در مجتمع ایستگاه مترو

 نمایشگاهی 
موزه حرم حضرت عبدالعظیم  

 (ع)
 فضاي عمومی 

تردد شدید و متراکم 
 سواره

آموزشی و  
 پژوهشی 

دانشگاه علوم  حوزه علمیه، 
هاي  حدیث، مهدکودك، کالس

 فوق برنامه
 نمایشگاهی 

نمایشگاه و فروشگاه مد 
 لباس ایرانی 

رفاهی و  
 خدماتی 

 ـــــ  ـــــ  زائرسرا، سالن عقد و مراسم 

تاسیسات و  
تجهیزات  

 شهري 

دارالرحمه، گورستان باغ طوطی،  
سرویس بهداشتی عمومی و  

 وضوخانه 
 ـــــ  ـــــ 

 تولیت آستان حرم عبدالعظیم  اداري

 تجاري 
بازار تاریخی شهر ري، فروشگاه  

 کتاب
 
 

با توجه به جدول ارائه شده و معیارهاي مطروحه در مدل  
الگو ارسن شهري، پرسشنامه  براي  اي تنظیم و در  پژوهش 

بین مردم و استفاده کنندگان از فضا توزیع گردید. اطالعات  
افزار   نرم  از پرسشنامه ها در  با    Super Decisionحاصل  و 

جدولبهره  شد.  بارگذاري  پی  اِن  اِي  تکنیک  از  زیر   گیري 
نرم در  را  مقایسه  این  نهایی  دهد.  نتیجه  می  نشان  را  افزار 

همانطور که در جدول نیز نشان داده شده است، کیفیات و 
عبدالعظیم   شاه  حرم  شهري  ارسن  در  پژوهش  معیارهاي 
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نرم در  را  مقایسه  این  نهایی  دهد.  نتیجه  می  نشان  را  افزار 

همانطور که در جدول نیز نشان داده شده است، کیفیات و 
عبدالعظیم   شاه  حرم  شهري  ارسن  در  پژوهش  معیارهاي 
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بیشترین امتیاز را از مردم دریافت نموده درحالیکه در میدان  
ات از رده عنوان یک مرکز شهري معاصر امتیاز هفت تیر به 

پایینی برخوردار بوده است. در ادامه نمودار آورده شده نیز  
 این موضوع را از زاویه اي دیگر به تصویر کشیده است.  

 
 مأخذ: نگارنده. ،ANJPهاي مطالعاتی براساس پرسشنامه و با استفاده از تکنیک .  امتیازات معیارهاي مدل پژوهش در نمونه3جدول 

 رتبه نهایی  رتبه داخلی  امتیاز معیارها/کیفیات  نمونه

ارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم
 

 1 1 1.0000 ت یمرکز
 8 8 0.8024 تعادل 
 2 2 0.9069 ت یمعنو

 9 9 0.7999 و تنوع  ی هماهنگ
 6 6 0.8145 و آرامش  شیآسا

 7 7 0.8046 ت یو امن یمنیا
 5 5 0.8779 سلسله مراتب 

 4 4 0.8998 یکرامت انسان
 3 3 0.8999 یانسان  ی و تعال تیترب

ت تیر 
مرکز شهري میدان هف

 

 12 3 0.4524 ت یمرکز
 13 4 0.4297 تعادل 
 16 7 0.3069 ت یمعنو

 11 2 0.4939 و تنوع  ی هماهنگ
 14 5 0.3999 و آرامش  شیآسا

 10 1 0.5129 ت یو امن یمنیا
 15 6 0.3326 سلسله مراتب 

 17 8 0.2429 یکرامت انسان
 18 9 0.2079 یانسان  ی و تعال تیترب

 

 
 ، مأخذ: نگارنده. ANP.  نمودار امتیازات حاصل از دو نمونه موردي با استفاده از تکنیک 6شکل 

 

 

 

(برگرفته    1آنگونه که از نتایج حاصل از تکنیک اي اِن پی
از پرسشنامه توزیع شده در بین مردم) و مشاهدات پژوهشگر 

آید، ارسن شهري شاه عبدالعظیم در برقراري کیفیات  برمی 
محیطی بسیار موثرتر و موفق تر از مراکز شهري معاصر عمل 

واسطه نموده است. این ارسن شهري فضایی خاطره انگیز (به
ت عبدالعظیم(ع)) وجود سه امامزاده بخصوص امامزاده حضر

بوده و به نوعی ملجاء و پناه دردمندان و حاجتمندان است.  
حس مکان ایجاد شده توسط این فضا در ذهن مردم بسیار 

توان رویداد مداري، قوي تر بوده و یکی از دالیل آن را می 
 ها قلمداد نمود. ها، اعیاد و سوگواري ها، جشنمناسب 

پذیري باالیی ماعیارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم اجت
شبستان  و  ها  در صحن  ویژه  می به  نمایش  به  را  گذارد. ها 

هاي سازگار در پیرامون ارسن به مرکزیت بقعه  وجود کاربري 
مداري، هماهنگی و تنوع فرم و فضا، آمیختگی  متبرکه، پیاده 

فضا با معنویت مذهبی و آرامش بخش، وجود مناظر صوتی  
یمنی، امنیت و تعادل توده و بصري و اجتماعی، سرزندگی، ا

می   شهري  فضاي  این  در  مثبت  ویژگیهاي  دیگر  از  فضا  و 
ها،  گیري از الگوي معماري ایرانی (گنبدها، مناره بهره   باشد.
می ایوان نمایش  به  را  زیبا  منظري   (... و  از  ها  یکی  گذارد. 

می  را  شهري  فضاي  این  در  موجود  کمبود مشکالت  توان 
هاي توزیعی میان  در پرسشنامه   فضاي سبز عنوان نمود که

مردم نیز به آن اشاره گردید. در میدان هفت تیر غلبه شدید  
ایمنی و امنیت را کاهش داده است. تجمع   بر پیاده  سواره 

 افزاید.رانندگان تاکسی و اتوبوس نیز بر شدت این امر می
عدم خودکفایی مرکز شهري در تامین نیازهاي مختلف    

یی/نمایشگاهی/تفریحی/عمومی/فضاي  (خدماتی/رفاهی/پذیرا 
و...)  آلودگیسبز  یکنواختی ،  هوا،  و  صوتی  شدید  هاي 

هاي ناسازگار و آشفتگی کارکردي هاي پوشاك، فرمکاربري 
از   انشعابات متعدد  به دلیل  ناخوانایی محدوده  و کالبدي و 
  مسائل و مشکالت موجود در این مرکز شهري معاصر است. 

ارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم    الگوي ارسن شهري و خاصه 
در فراهم آورده کیفیات محیطی مورد نیاز مردم بسیار کارآتر  

 
1. ANP 

از   حاصل  نتایج  که  نموده  عمول  معاصر  شهري  مراکز  از 
 ها و تحلیل آماري نیز گواه بر این مدعاست. پرسشنامه 

   

 گیري نتیجه   

امروزه شهرسازي معاصر ایران دچار مسائل متعددي در  
نظري و عملی است. در حوزه نظري نبود الگویی هاي  حوزه

جامع و هماهنگ با مبانی اصیل اسالمی، دغدغه بسیاري از 
نظریه و  می پژوهشگران  رشته  این  حوزه پردازان  در  باشد. 

نظر   بدون در  الگوهاي شهرسازي غربی  از  تقلید  نیز  عملی 
بناهاي  و  فضاها  احداث  به  منجر  محلی،  شرایط  گرفتن 

ست که از موفقیت و مقبولیت چندانی برخوردار  ا متعددي شده  
بی  و  نیستند.  شهر  در  معنویت  بحران  شهري،  فضاهاي  هویتی 

فضاهاي عمومی، نبود آرامش و آسایش شهروندان، ضعف ایمنی  
دفاع  هاي بی هاي اجتماعی ناشی از محیط و امنیت در شهر، آسیب 

از آن  ایران  از مسائلی هستند که شهرهاي معاصر  نج  ر   همگی 
 برند.  می 

هر    ساختاري  و  ضروري  عناصر  از  یکی  شهري  مرکز 
ایرانی مراکز شهر  از ویژگی-شهري است.  باید  و اسالمی  ها 

آموزه و  اندیشه  از  منبعث  برخوردار  معیارهاي  اسالمی  هاي 
باشد که بر اساس مطالعات این پژوهش عبارتند از: مرکزیت،  

آرامش، سلسله تعادل، معنویت، هماهنگی و تنوع، آسایش و  
تعالی   و  ترتبیت  انسانی،  کرامت  امنیت،  و  ایمنی  مراتب، 

-هاي اسالمی میانسان. مرکز شهري مطلوب از منظر آموزه
(همچون   عبادي  و  نیایشی  مذهبی،  فضاي  یک  با  بایست 

ها و بقاع متبرکه) مرتبط باشد تا معنویت،  مساجد، حسینیه 
هاي مذکور را کیفیت بخشی و سایر  ترتبیت و تعالی، آرامش

کاربري  سایر  نماید.  مرکز  تولید  این  پرتو  در  مکمل  هاي 
توانند نیازهاي شهر و شهروندان  مذهبی، عبادي و نیایشی می

را تامین نموده و مراجعین با طیب خاطر به زندگی اجتماعی 
بپردازند و بدین ترتیب مرکز شهري سازگار با اندیشه اسالمی 

شهرسازي  شد.  خواهد  الگویی   خلق  نیازمند  ایران  معاصر 
هاي اصیل دینی و مذهبی  اسالمی و برگرفته از آموزه_ایرانی
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(برگرفته    1آنگونه که از نتایج حاصل از تکنیک اي اِن پی
از پرسشنامه توزیع شده در بین مردم) و مشاهدات پژوهشگر 

آید، ارسن شهري شاه عبدالعظیم در برقراري کیفیات  برمی 
محیطی بسیار موثرتر و موفق تر از مراکز شهري معاصر عمل 

واسطه نموده است. این ارسن شهري فضایی خاطره انگیز (به
ت عبدالعظیم(ع)) وجود سه امامزاده بخصوص امامزاده حضر

بوده و به نوعی ملجاء و پناه دردمندان و حاجتمندان است.  
حس مکان ایجاد شده توسط این فضا در ذهن مردم بسیار 

توان رویداد مداري، قوي تر بوده و یکی از دالیل آن را می 
 ها قلمداد نمود. ها، اعیاد و سوگواري ها، جشنمناسب 

پذیري باالیی ماعیارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم اجت
شبستان  و  ها  در صحن  ویژه  می به  نمایش  به  را  گذارد. ها 

هاي سازگار در پیرامون ارسن به مرکزیت بقعه  وجود کاربري 
مداري، هماهنگی و تنوع فرم و فضا، آمیختگی  متبرکه، پیاده 

فضا با معنویت مذهبی و آرامش بخش، وجود مناظر صوتی  
یمنی، امنیت و تعادل توده و بصري و اجتماعی، سرزندگی، ا

می   شهري  فضاي  این  در  مثبت  ویژگیهاي  دیگر  از  فضا  و 
ها،  گیري از الگوي معماري ایرانی (گنبدها، مناره بهره   باشد.
می ایوان نمایش  به  را  زیبا  منظري   (... و  از  ها  یکی  گذارد. 

می  را  شهري  فضاي  این  در  موجود  کمبود مشکالت  توان 
هاي توزیعی میان  در پرسشنامه   فضاي سبز عنوان نمود که

مردم نیز به آن اشاره گردید. در میدان هفت تیر غلبه شدید  
ایمنی و امنیت را کاهش داده است. تجمع   بر پیاده  سواره 

 افزاید.رانندگان تاکسی و اتوبوس نیز بر شدت این امر می
عدم خودکفایی مرکز شهري در تامین نیازهاي مختلف    

یی/نمایشگاهی/تفریحی/عمومی/فضاي  (خدماتی/رفاهی/پذیرا 
و...)  آلودگیسبز  یکنواختی ،  هوا،  و  صوتی  شدید  هاي 

هاي ناسازگار و آشفتگی کارکردي هاي پوشاك، فرمکاربري 
از   انشعابات متعدد  به دلیل  ناخوانایی محدوده  و کالبدي و 
  مسائل و مشکالت موجود در این مرکز شهري معاصر است. 

ارسن شهري حرم شاه عبدالعظیم    الگوي ارسن شهري و خاصه 
در فراهم آورده کیفیات محیطی مورد نیاز مردم بسیار کارآتر  

 
1. ANP 

از   حاصل  نتایج  که  نموده  عمول  معاصر  شهري  مراکز  از 
 ها و تحلیل آماري نیز گواه بر این مدعاست. پرسشنامه 

   

 گیري نتیجه   

امروزه شهرسازي معاصر ایران دچار مسائل متعددي در  
نظري و عملی است. در حوزه نظري نبود الگویی هاي  حوزه

جامع و هماهنگ با مبانی اصیل اسالمی، دغدغه بسیاري از 
نظریه و  می پژوهشگران  رشته  این  حوزه پردازان  در  باشد. 

نظر   بدون در  الگوهاي شهرسازي غربی  از  تقلید  نیز  عملی 
بناهاي  و  فضاها  احداث  به  منجر  محلی،  شرایط  گرفتن 

ست که از موفقیت و مقبولیت چندانی برخوردار  ا متعددي شده  
بی  و  نیستند.  شهر  در  معنویت  بحران  شهري،  فضاهاي  هویتی 

فضاهاي عمومی، نبود آرامش و آسایش شهروندان، ضعف ایمنی  
دفاع  هاي بی هاي اجتماعی ناشی از محیط و امنیت در شهر، آسیب 

از آن  ایران  از مسائلی هستند که شهرهاي معاصر  نج  ر   همگی 
 برند.  می 

هر    ساختاري  و  ضروري  عناصر  از  یکی  شهري  مرکز 
ایرانی مراکز شهر  از ویژگی-شهري است.  باید  و اسالمی  ها 

آموزه و  اندیشه  از  منبعث  برخوردار  معیارهاي  اسالمی  هاي 
باشد که بر اساس مطالعات این پژوهش عبارتند از: مرکزیت،  

آرامش، سلسله تعادل، معنویت، هماهنگی و تنوع، آسایش و  
تعالی   و  ترتبیت  انسانی،  کرامت  امنیت،  و  ایمنی  مراتب، 

-هاي اسالمی میانسان. مرکز شهري مطلوب از منظر آموزه
(همچون   عبادي  و  نیایشی  مذهبی،  فضاي  یک  با  بایست 

ها و بقاع متبرکه) مرتبط باشد تا معنویت،  مساجد، حسینیه 
هاي مذکور را کیفیت بخشی و سایر  ترتبیت و تعالی، آرامش

کاربري  سایر  نماید.  مرکز  تولید  این  پرتو  در  مکمل  هاي 
توانند نیازهاي شهر و شهروندان  مذهبی، عبادي و نیایشی می

را تامین نموده و مراجعین با طیب خاطر به زندگی اجتماعی 
بپردازند و بدین ترتیب مرکز شهري سازگار با اندیشه اسالمی 

شهرسازي  شد.  خواهد  الگویی   خلق  نیازمند  ایران  معاصر 
هاي اصیل دینی و مذهبی  اسالمی و برگرفته از آموزه_ایرانی
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و با درنظر گرفتن شرایط محیطی است که اَرسن شهري با  
تواند یکی از  تاکید بر مرکزیت فضاهاي عبادي و مذهبی می

هاي کاربردي این الگو محسوب شود که در مصادیق و نمونه 
ناحیه محله،  به مقیاس  شهر  و  منطقه  براي  ،  الگویی  عنوان 

مرکز  شکل و  منطقه  مرکز  ناحیه،  مرکز  محله،  مرکز  گیري 
 شهر قابل تحقق است. 

آموزه  را در  خیابان  و  میدان  شهرسازي  غربی  هاي 
میبه معرفی  اجتماعی  تعامل  فضاهاي  مهمترین  -عنوان  

نمایند. در الگوي اَرسن شهري، زندگی اجتماعی و تعامالت  
ی از فضاهاي شهري به سمت فضاهاي همگانی و باز  اجتماع

هاي دینی بر ها و سراها) هدایت شده و آموزه(نظیر صحن
دهی نموده و سبک  این تعامالت سایه افکنده و آن را جهت

-اسالمی را نیز بدنبال خواهد داشت. در برنامه زندگی ایرانی
با تاکید بر مرکزیت فضاهاي   اَرسن شهري  ریزي و طراحی 

به  مذ جامع  نگرش  با  که  است  الزم  متبرکه  بقاع  و  هبی 
نیازهاي زائران، شرایط محلی، حقوق همسایگان و مصلحت  

زمینه به  توجه  شود.  اقدام  قبیل  اجتماع  از  ارزشمند  هاي 
کهنسال،   درختان  مانند  طبیعی  عناصر  تاریخی،  بناهاي 
مشارکت خیرین و واقفین، آسایش، رفاه و راحتی زائران و 

هاي در این راستا ضروري است. همچنین کاربري   همسایگان
می شهري  اَرسن  سلسلهمختلف  در  منطقی  بایست  مراتبی 

 پیرامون فضاهی مذهبی قرار گیرند.  
اسالمی،   جوامع  سایر  نیز  و  ایران  کنونی  شهرهاي  در 

ارسنبرنامه طراحی  و  فضاهاي   ریزي  مرکزیت  با  شهري 
کاربري  تکمیل  و  (مساجد)  مکملمذهبی  به   هاي  توجه  با 

نیازهاي محدوده بالفصل، ممکن خواهد بود. همچنین این 
امر در شهرهایی که داراي بقاع متبرکه هستند نیز با توسعه  

پهنهالیه نیازهاي  و  زیارت  ارسن هاي مکمل  پیرامون،  هاي 
شود. این نوع ارسن  شهري با مرکزیت بقاع متبرکه ایجاد می

شهرها  برخی  در  اسالمی  ایرانی  ایران    شهري  مناطق  و 
همچون قم، مشهد، شهرري، تجریش و شیراز در حال حاضر 

 وجود دارد.  
گونه سایر  باغ،  همچنین  (حکومتی،  شهري  ارسن  هاي 

ریزي و  توانند برنامهتجاري، خدماتی) نیز در صورت نیاز می

و   کارایی  در  را  خود  خاص  مزایاي  که  شوند  طراحی 
دکفایی و مطلوبیت  دهی، دسترسی بهینه، سازگاري، خوپاسخ 

به  اما  به همراه خواهد داشت.  الگوي مطلوب و را  طور کلی 
هاي مذهبی، عبادي و پیشنهادي براي مراکز شهري، ارسن

کاربري  مجموعه  که  چرا  هستند،  فرهنگی  و  و نیایشی  ها 
معنویت   با  را  دنیوي  فضاي  معنوي  فضاي  پرتو  در  فضاها 

یخته و براي نیل برآمده از فضاي مذهبی و رویدادهاي آن آم
ایرانی شهري  مرکز  می-به  کمک  کلی  اسالمی  بطور  نماید. 

ارسن شهري  ویژگی اسالمی پیشنهادي عبارتند  - ایرانی هاي 
از: مرکزیت یک فضا و بناي مذهبی، عبادي، نیایشی و فرهنگی  

برنامه  ؛   (... ریزي  (مسجد، حسینیه، مهدیه، مصلی، زینبیه و 
موردنیاز ارسن شهري (فرهنگی، درمانی،  هاي مکمل و  کاربري 

با الگوي ارسن شهري همچون   آموزشی، خدماتی و تجاري) 
برنامه  مدرسه؛  دارالقرآن،  راسته دارالشفاء،  مختلط  ریزي  هاي 

سازگار با مجموعه ارسن شهري در مسیرهاي منتهی به مرکز  
و کانون مذهبی و فرهنگی؛ بطوریکه هرچه به مرکز نزدیکتر  

ل و هواي فرهنگی و مذهبی بیشتر شود و برعکس.؛  شود حا می 
و   فضایی  یکپارچگی  و  وحدت  انسجام،  و  تنوع  و  هماهنگ 
در   فضا  و  توده  تعادل  و  شهري  ارسن  مجموعه  در  کالبدي 
ارتفاعی عنصر مرکزي و   به حریم بصري و  مجموعه؛ احترام 

 تسلط بناي مذهبی بر سایر فضاها و بناها. 
 

 سپاسگزاري 

رفته از طرح پژوهشی با عنوان «تبیین  مقاله حاضر برگ
عنوان  الگوي توسعه مراکز مفهوم و کارکرد ارسن شهري به 

شهري در شهرهاي ایرانی اسالمی» در دانشکده معماري و  
قرارداد:  شماره  (به  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  شهرسازي 

) که نگارنده تدوین کرده و 15/10/1397و مورخه    14162
اونت پژوهشی آن دانشگاه در حال انجام  با حمایت مالی مع

است. از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
 آید.قدردانی به عمل می
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