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شُسساشی، بسزسی  دز چازچًب تحلیل ي وظسیات کتاب وظسیٍ، شُس، فضا، مدیسیت شُسی
   سیت شُسی ي فضاَای شُسی ازائٍ جامغ ي زيشىی اش زيیکسدَای کلیدی بٍ مقًلٍ شُسَا، مدی

شُسی: کىد. ایه کتاب زابطٍ فضاَای شُسی ي مدیسیت شُسی زا دز بستسی اش مباحث دشًاز می
ا پازچٍ شُسی؛ مدیسیت خًب شُسی؛ جدایی فضایی؛ سیاست ي فضاجتماع ي گمىامی؛ مدیسیت یک

ساشی ي وًساشی شُسی؛ جىس ي يیژگی جىسی؛ ذَىیت ي فضا؛ تجسبٍ ي ػمل زيشمسٌ ػمًمی؛ اػیان
 دَد.شُس مًزد بسزسی ي تحقیق قساز می دز

بٍ  است، ي طیفی اش وظسیات مسبًط ای مىطبقالملل ي چىد زشتٍایه مته با زيیکسد بیه
کىد. ایه کتاب وظسیات بسجستٍ شُسساشی فضاَای ای شُسی ي مدیسیت شُسی زا طسح میفضاَ

آمیصد. بحث کتاب وظسیات ي مًضًػات شُسی بٍ َم می شُسی ي مدیسیت شُسی زا با تحلیلی اش
ی، باید دید کٍ مىاسبات وظس بٍ آن دازد کٍ بٍ جای دیدن سادٌ شُس بٍ ػىًان محل تجمغ ي شودگ

دَد: بٍ ػىًان مکان ازتباط متقابل وًاع متفايتی اش شُسَا زا شکل میشُسساشی ي فضایی چگًوٍ ا
اجتماػی ي مکان اوصيا؛ بٍ ػىًان ػسصٍ تفايت ي جدایی؛ بٍ ػىًان فضای سیاست ي قدزت؛ بٍ ػىًان 

ایجاد ازتباط مباحث دز  ٌ ي آشادی.مىظس تمایص اقتصادی ي فسَىگی؛ بٍ ػىًان قلمسي ي تجسبٍ زيشمس
ایه مته زا بسای  تس،ًزدی يسیغمطالؼات شُسی دز چازچًب تحلیل ي وظسیات شُسساشی با بسخ

، مدیسیت شُسی، جغسافیا ي شُسساشی مؼمازی، َای کازشىاسی ي کازشىاسی ازشدداوشجًیان ديزٌ
 زیصی شُسی ي مطالؼات شُسی ي فسَىگی جراب خًاَد کسد.بسوامٍ

ٌ خًد، امکان بُبًد ي کاَش دز پایان مستدػی است کٍ با ازائٍ وظسات ي اوتقادات ساشود
 َای مًجًد زا فساَم گسداوید.وقصان

 دکتر مجتبی رفیعیان
 پورسیدعلی حسین

Hoseinpour2020@Gmail.com 
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 فهرست

 13 سازیو نظریه نظریه فصل اول:  (1

فَايذ  ثذٍى هجبًی ًظشی، تحقيقبت ،ًظشيِ، فشضيِ، پبساداين، هذل، دسآهذ فصل)

دس سبخت ًظشيِ، خالصِ کشدى ضٌبخت، کبسثشدّبی ػولی، ساٌّوبی تحقيق، دُ هشحلِ 

کٌٌذگی، بص، قذست تجييي پزيشی، ايجپزيشی، اثغبلّب، آصهَىيک ًظشيِ، اسصيبثی ًظشيِ

)صَسی(، اسصش  ػلن، دسجِ تَسؼِ سسوی ثيٌی، گستشُ، هبّيت تشاکنقذست پيص

 پالت(،) سبصی ٍ استٌجبط قَیای يک ًظشيِ، ًظشيًِوًَِضٌبسی، اسصيبثی اکتطبفی، صيجب

، ًظشيِ سيستوی تبسيخچِ، ثبصخَس، ًظشيِ سيستوی ٍ ضْشسبصی، ّبی ًظشيِهحذٍديت

     ثٌذی سيستوی: ، عجقِگشايیجضء، گشايی اٍليِکل، MITالف( تحَالت داًطگبُ 

ثٌذی ثش اسبس عجقِ  -ج، ثٌذی ثَلذيٌگعجقِ – ة، ثٌذی سفتبسیعجقِ  -الف

 (ّذفوٌذی سيستن ٍ اجضاء

   57           شهری عمومی فضاهایدر باب : دومفصل  (2

هَضغ ًسجی يب ، هَضغ هغلق يب جَّشی فضب، فضب ٍ هفَْم فضب، دس آهذ فصل)

هفَْم فضب ٍ ، ّبثشهبس ٍ هكتت فشاًكفَست، هؼشفت ضٌبختی اص فضب هَضغ، سثغی فضب

، ّبی تلفيقیًظشيِ، فضبی رٌّی ٍ ػيٌی، فضبی فيضيكی ٍ اجتوبػی، احشاص هفَْهی

، تحَل دس فضبّبی ضْشی، ضْشی فضبّبی ثبص، اًَاع فضبّبی ضْشی، فضبّبی ضْشی

 (ّب دس فضبّبی ضْشیفؼبليت

 89      مدیریت شهریدر باب : سومفصل  (3

 ،ٍظبيف هذيشيت ضْشی، تؼبسيف هجبًی ٍ اّذاف هذيشيت ضْشی ،دسآهذ فصل)

الگَّبی هذيشيت  هذيشيت ضْشی: تخصيص يب ػقل سلين، اسکبى هذيشيت ضْشی،



، هذيشيت ضْشی هذيشيت تک سغحی ادغبم ضذُ، هذيشيت تک سغحی هجضا، کالًطْشی

، هذيشيت ضْشی دس هذيشيت دٍ سغحی، ّبی داٍعلجبًِ ٍ اختيبسیّوكبسیدس هصش، 

، هذيشيت ّباداسُ ضْش اص عشيق کويسيَى، ّبی فشاهحلی جبيگضييايجبد سبصهبىتشکيِ، 

اسايِ ساّكبسّبی اجشايی دس ، سيستن اداسُ ضْش تَسظ هذيش ضْشیضْشی دس آهشيكب، 

ضشٍست ثبصًگشی ًظبم اداسُ هٌغقِ ، ّبی هذيشيتی دس ايشاىچبلص ضٌبخت، ايشاى

 (هالحظبت هذيشيتی دس حَصُ کالًطْشی دس ايشاىّبی جْبًی، صهيٌِ ،کالًطْشّب

   109          نظریات شهرسازی در باب فضاهای شهری: چهارمفصل ( 4

: ّن پيَستگیِ دستشسی ٍ ث، ًظشيبت ضْشسبصی ٍ هقَلِ فضبيی، دسآهذ فصل)

سؤاالت ثشسسی کٌٌذُ : آسبيص ٍ هٌظش؛ سؤاالت دس هَسد ثشسسی دستشسی ٍ استجبط

دس اسصيبثی اصَلی جْت ثِ خبعش سپشدى : ّبّب ٍ فؼبليتاستفبدُ؛ ساحتی ٍ هٌظش

-هؼبضشت؛ ّبسؤاالتی ثشای ثشسسی استفبدُ ٍ فؼبليت، ّبی يک فضبّب ٍ فؼبليتاستفبدُ

کَيي ليٌچ ، جيي جيكَثض ٍ فضبّبی ضْشی؛ پزيشیسؤاالتی ثشای ثشسسی اجتوبع: پزيشی

اهس ، ئيس هبهفَسد ٍ فضبّبی ضْشیلَ، يبى ثٌتلی ٍ فضبّبی ضْشی، ٍ فضبّبی ضْشی

دفتش هؼبًٍت ًخست ٍصيش ، پبًتش ٍ کشهًَب ٍ فضبّبی ضْشی، ٍ فضبّبی ضْشیساپبپَست 

ًيشٍی ٍيژُ ، ٍ فضبّبی ضْشی ادهًَذ ثيكي، ( ٍ فضبّبی ضْشیOPDMاًگليس )

هبًَئل ، پبٍل صٍکش ٍ فضبّبی ضْشی، کبهيلَسيتِ ٍ فضبّبی ضْشی، هسبئل ضْشی

لئَى ، هبسکَس ٍ فضبّبی ضْشی، ساة کشيش ٍ فضبّبی ضْشی، فضبّبی ضْشیکستلض ٍ 

الف( هذل ًيبصّبی اًسبًی : پبيذاسی فضبّبی ضْشیّبيی دس هذل؛ کشيش ٍ فضبّبی ضْشی

ّبی هكبى ح( هذل هؤلفِ، ّبی ادساک اًسبًیة( هذل اپليبسد؛ حبلت، )هذل جبى لٌگ(

 (بًتشپهَسَم ثِ هذل 
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 ّبیطْشی اص اٍايل قشى ثيستن، ديذگبُ)سيش تحَل هكبتت ًظشی هذيشيت کالً

اص جٌگ جْبًی دٍم دس هذيشيت طْشی، ديذگبُ ثؼذ اٍايل قشى ثيستن دس هذيشيت کالً

-ًَهٌغقِطْشی يب ّبی اخيش دس هذيشيت کالًْشی، ديذگبُ اصالح علجی، ديذگبُطکالً

ّب ٍ ًظشيبت هٌؼغف ثِ هذيشيت ضْشی، هبکس ٍثش ٍ ًظشيِ ديَاى ديذگبُ گشايی، ثشسسی

سبالسی، ثشايبى هک الليي ٍ ًظشيِ حبکويت ٍ هذيشيت ضْشی، ًظشيِ سکس ٍ هَس، 

السی دس هذيشيت ًظشيِ پبل، ًظشيِ سيچبسد تبسداًيكَ، ديذگبُ هطبسکتی ٍ هشدم سب

شدهی ٍ ًخجگبى ليَى فَلكت، الذيي يلذيشين، ًظشيِ هطبسکت هضْشی، ًظشيِ صالح

ًظشيِ هطبسکتی جبى تشًش، ًظشيِ هطبسکتی جيوض هيجلی، ًظشيِ هطبسکتی ضشی 

سکتی ديَيذ دسيسكل، ًظشيِ اسًطتبيي، ًظشيِ هطبسکتی اسكبت ديَيذ سَى، ًظشيِ هطب

ضٌبسی حكَهت هحلی، اًَاع ِ هشثَط ثِ حكَهت حكوشٍايی، گًَِگشی، ًظشيهيبتجی

يی گشايی اص ديذگبُ سيجشت، اًَاع هٌغقِگشاديذگبُ ّويلتَى، اًَاع هٌغقِگشايی اص هٌغقِ

يذگبُ هيلش، گشايی اص دی اص ديذگبُ ّی ٍٍد، اًَاع هٌغقِگشاياص ديذگبُ ٍالكش، اًَاع هٌغقِ

سبصی، پبسچِيک طْشی، سٍيكشدّبی ػوذُ دس حكوشٍايی کالًسٍيكشدّب ٍ استشاتژی

ذُ، سٍيكشد ّبی پيچيشد ضجكِجبم ٍظبيف ّن پيًَذ، سٍيكاليِ، سٍيكشد اًسٍيكشد چٌذ

سيضاى ثشجستِ ػصش جذيذ، ًظشيِ سشپبتشيک گذس، ًظشيِ سش اًتخبة ػوَهی، ثشًبهِ

اثٌضس ٍَّاسد، ًظشيِ کلشاًس اضتبيي، ًظشيِ سشپبتشيک ايجشکشاهجی، ًظشيِ لَکَسثَصيِ، 

ًَهبسکسی تَسؼِ  اجتوبػی دس هغبلؼبت ضْشی، ًظشيبت -ًظشيبت جذيذ اقتصبدی

ی، ديذگبُ ًَهبسکسی ٍ داسَسؼِ ضْشی ثِ هثبثِ تَسؼِ سشهبيِضْشی، ديَيذ ّبسٍی ٍ ت

 سيضی ضْشی، هبًَئل کبستلض ٍ ضْش هصشف جوؼی(ًقص ثشًبهِ

  213      شناسینابع و کتابم

  




