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   شهرسازيسؤاالت   
 

هري، شريزي و طراحي هاي برنامهها و سنتها، شيوهريزي و طراحي شهري، روشهاي مطرح در برنامهها و انديشهمجموعه دروس تخصصي (نظريه
 ريزي و طراحي شهري)مباني و اصول برنامه

 1 جز:پياده هستند، به تمام موارد زير پيشگام در ارائه خدمات مرتبط با عبور و مرور دوچرخه وـ  
  ـ دانمارك گكپنها) 4  مكزيكوسيتي ـ مكزيك) 3  بوگوتا ـ كلمبيا) 2  آتالنتا ـ آمريكا) 1

 2 كند؟كتاب مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي نوشته جين جيكوبز، ماهيت ويژه اين شهرها را چگونه معرفي ميـ  
  شدن انسان به ابزارسوداگري زمين، تبديل) 1
  هاي اقتصادي و سود سرشارگرفته بر اساس منفعت شكل) 2
  هاي جديدمتراكم از جمعيت و ساختمان با موجي از فناوري) 3
  هاي پياده و سوارهساختار اجتماعي نامطمئن، همراه با نگراني در راه )4

 3 رد توجه قرار گيرند؟بايد مو» زمانهاي حركتي همنظام«كدام مفاهيم، براي درك معناي » ادموند بيكن«از نظر ـ  
  زمانهاي همرابطه توده و فضا ـ تداوم تجربه ـ تداوم) 2  زمانهاي همزماني كاركردها ـ تداومتداوم تجربه ـ هم) 1
  هاي متناوبتداوم تجربيات همگاني ـ رابطه توده و فضا ـ تداوم) 4  زماني كاركردها ـ رابطه توده و فضا ـ تداوم تجربياتهم) 3

 4از روي تغيير كدام معيار متمايز شده است؟»هالادوارد تي«ار فاصله ارتباطي از نگاه چه ـ ،  
  ميزان تشخيص جزئيات چهره) 4  دريافت جزئيات بصري) 3  ميزان محرميت) 2  سطح صدا) 1

 5گرديد؟ از طرف كدام فرد مطرح» شناسيناحيه ريخت«و » ايكمربند حاشيه«در حوزه مطالعات فرم شهري، مفاهيم  ـ  
  جيكوبز )4  كانزن) 3  موراتوري) 2  وايتهند) 1

 6فراشهرنشيني« ـ«(over urbanization)به چه معنا است؟ ،  
  شدن كشاورزي از طرف ديگررشد شهر بدون همراهي رشد صنعتي از يك طرف و بدون مكانيزه) 1
  برند.عيت رنج ميشهرنشيني در پايتخت كشورهاي در حال توسعه كه از رشد زياد جم) 2
  دهد.نوعي شهرنشيني كه ناشي از مهاجرت سريع روستائيان به شهر رخ مي) 3
  مناطق شهري صنعتي در حاشيه كالنشهرها) 4

 7 در شهرهاي قديم دوره ايراني ـ اسالمي جانمايي و مجاورت مراكز تجاري همچون بازار با مسجد جامع، كدام مورد را در پي داشت؟ـ  
  ارتقاء هويت و تقويت روابط اجتماعي) 2  گزيني طبقاتياقتصادي و جداييپويايي ) 1
    هامجاورت و سازگاري كاربري) 4    ايمني و آسايش اقليمي) 3

 8 اند؟يسم نوين و پراگماتيسم در واكنش به كدام نظريه شكل گرفتهرهيافت اقتصاد سياسي، اومانـ  
  اجتماعي) 4  فرايندي) 3  وكالتي) 2  هنجاري) 1

 9 ها، رنگ و بويي نظري / عملي يافت؟يك از دورهشهرسازي كدامـ  
  رنسانس) 4  روم) 3  قرون وسطي) 2  يونان) 1

 10 دهد؟عنوان نيرويي مسلط، به ماده قابليت و اجازه حركت ميشود و بهاي و اساسي تلقي ميدر تبيين سرشت طراحي، كدام عنصر پايهـ  
  رمف) 4  معني) 3  فضا) 2  زمان) 1

 11 به كدام معنا است؟» گوناستقراريافتن در ميانگاه گونه«از نظر شولتز، ـ  
  هاي متضادباشيدن در مكاني با فرم) 2    باشيدن در ميان عرش و زمين) 1
  قرارگرفتن در فضاي همگاني پر چالش) 4  هاي متنوعقرارگرفتن در فضايي با حس مكان) 3

 12 هم مبناي كار قرار گرفت، توسط چه كسي و در كدام شهر دوره اسالمي پياده شد؟كه بعدها در شهرسازي مدرن  بندي شهريمنطقهاولين نظام ـ  
  حضرت محمد (ص)، مدينه) 4  منصور عباسي، بغداد) 3  عاص، فسطاطعمربن) 2  معتصم عباسي، سامرا) 1
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 13 دهد؟ودن بصري و ترسيمي، چه پيشنهادي براي طراحي شهري ارائه مينمهاي زيبايي و برجستهدر نقد طراحي شهري به مثابه تجسمپور مدنيـ  
  هاي مد روز و بصري شوند.هاي نوآورانه و فضايي جايگزين واژهواژه) 1
  هاي شهري با سخنان لطيف و دلنشين خودداري كرد.از بيان سياست) 2
  .گانه كرمونا استفاده شودبراي تعريف طراحي شهري از زاويه ابعاد شش) 3
  ريزي كالبدي و ساختار فضا تبيين شود.طراحي شهري در مقايسه با برنامه) 4

 14 كدام مورد بيانگر عقالنيت غيرمتمركز است؟يريزاز ديد مايكل بروكس از نظر شيوه و جايگاه برنامهـ ،  
    ريزي در مقام رسانشگربرنامه) 2    ريزي درگير سياستبرنامه) 1
  ريزي در مقام دانشمند كاربرديبرنامه) 4    كنشگرريزي در مقام برنامه) 3

 15 كند، يك ريزي بخش عمومي، توسعه شهري را تعيين ميداري بيش از برنامهپردازان كدام مورد، اين واقعيت كه سيستم بازار سرمايهاز نظر نظريهـ
  شود؟واقعيت نامطلوب محسوب مي

  اقتصاد سياسي) 4  اكولوژي شهري) 3  پايداري) 2  گرااخالق) 1

 16 نگاه لينچ، به روش تغيير چارچوب طراحي شهر، كدام مورد است؟ـ  
  گذاري انگاره پسامدرنيستيتغيير انگاره مدرنيستي از طراحي شهري و پايه) 1
  درپيكارگرفتن شيوه نوين براي درك فضا و استفاده از ديدهاي پيبه) 2
  ه جاي كالبد و ريخت كالبديتغيير در نوع ادراك و محور قراردادن آن ب) 3
  محوريت ادراك در طراحي و تبديل روابط كاركردي به روابط اجتماعي ـ اقتصادي) 4

 17 بار توسط چه كسي و در چه سالي مطرح گرديد؟، نخستين»نقشه ادراكي«ـ  
  1981لينچ ـ ) 4  1985لنگ ـ ) 3  1968بنتلي ـ ) 2  1948تالمن ـ ) 1

 18 داند؟كاني را در اثر نابودي غيرمنتظره كدام موارد ميم، بي»ادوارد رلف«ـ  
  شكلهاي معمولي و يكهاي خاص و ايجاد گونهمكان) 2  هاي ساده و تكرارياندازهاي شهري و خلق شكلچشم) 1
  هاي پيچيده و تكراريهاي خاص و ايجاد گونهمكان) 4  هاي يكنواخت و تكراريفضاهاي خاص و خلق فرم) 3

 19 به كدام قلمرو همگاني بيروني توجه خاص داشت؟1980خاص خود در اوايل دهه  ام وايت با پژوهشويليـ ،  
  هاي همگاني كوچكمكان) 4  عموميفضاهاي شهري نيمه) 3  قلمروهاي عمومي متوسط) 2  فضاهاي همگاني واال) 1

 20 يكي از مشكالت نظري در طراحي شهري، كدام مورد است؟ـ  
  رسيدن به يك تعريف كوتاه و واضح) 2  ار بين انواع تعاريفمقايسه ناسازگ) 1
  محدودشدن طراحي شهري پسامدرن به فرم و كاركرد) 4  شدن بين ماهيت و رويهتفاوت قائل) 3

 21 شود؟مي كدام مورد، به درستي بيانگر ديدگاه شولتز در خصوص اماكن اربعه است كه در پيوند با اشكال مختلف و همبستگي انسان تعريفـ  
    فضاي شهري، روستا، خانه، نهاد) 2    روستا، خانه، نهاد، آبادي) 1
  خانه، فضاي شهري، آبادي، روستا) 4    آبادي، فضاي شهري، نهاد، خانه) 3

 22 اند؟ريزي نظراتي را مطرح ساختهميردال، از چه ديدگاهي در برنامه ارو گون پرو، هيرشمن فرانسواـ  
  گام به گام )4  سيستمي) 3  پيرامون مركز ـ) 2  قطب رشد) 1

 23 يك از موارد، بيانگر انواع سرمايه اجتماعي است؟كدامـ  
1 (Symbolic , Bridging , Bonding   2 (Linking , Bridging , Bonding  

4 (Trust , Symbolic , Participation  3 (Participation , Trust , Bonding  

 42 هاي مردممكان«ـ كتاب «(People Places)  در واكنش به فقدان كدام كيفيت در فضاهاي همگاني توسط كلركوپرماركوس و همكارش نوشـته ،
    شده است؟

    انگيزي مكاننقش) 2    يمدارامنيت و پياده) 1
  توجه به نيازهاي زنان، كودكان و كهنساالن) 4    دلبستگي به مكان) 3
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  شهرسازي  پاسخنامه  
 

هري، شريزي و طراحي هاي برنامهها و سنتها، شيوهريزي و طراحي شهري، روشهاي مطرح در برنامهها و انديشهمجموعه دروس تخصصي (نظريه
  ريزي و طراحي شهري)مباني و اصول برنامه

 
محيطي و اقدامي مؤثر در جهت مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت توانست الگوي بسياري هاي زيستبا اجراي سياست ،2011فرانسه در سال   »1«گزينه  ـ1

كي گريخت. در هاي بسياري را در اختيار كارگران و دانشجويان حومه اين شهر گذاشت و از مهلكه نابودي و تارياز كشورها قرار بگيرد. پاريس دوچرخه
  ).4زيست توانست استفاده از دوچرخه را در اين شهر افزايش دهد (رد گزينه همين راستا، كپنهاگ نيز با وضع قوانيني در حوزه محيط 

تا، ريودوژانيرو، كه پيش از اين در بوينس آيرس، بوگاكنند؛ در حاليدر آمستردام و بارسلون نيز مردم بيشتر از دوچرخه براي تردد در شهر استفاده مي
3اكنون بيش ازكردند. همگرد از دوچرخه براي رفت و آمد استفاده ميسانتياگو و مونته ويدئو، تنها فروشندگان دوره    ميليون نفر از شهروندان اين
شهر از آمريكاي جنوبي، اين سيستم را  12ند و تاكنون بيش ازها را در سيستم كرايه به اشتراك گذاشتشهرها با همكاري هم تعداد زيادي از دوچرخه

  ).2كنند (رد گزينه كردن آن تالش مياندازي كرده و در جهت نهادينهراه
دهند مركزي نيز به مردم اجازه ميدهند. شهرهاي كارتاگو و گواتماالسيتي در آمريكاي در مكزيكوسيتي، مردم دوچرخه را به ساير وسايل نقليه ترجيح مي

  ).3سواري لذت ببرند (رد گزينه هاي خالي از اتومبيل از دوچرخهدر خيابان
  

جين جيكوبز ارائه شده است. بخش اول اين كتاب به نام فصل توسط  22بخش و 4در» مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي«كتاب   »4«ـ گزينه 2
باشد. اين اي و محالت شهري ميهاي محلهها، ايمني، ارتباط، همانندسازي كودكان و كاربردهاي پاركراهشامل فصول، كاربرد پياده» ماهيت ويژه شهرها«

هاست، توصيف هها و راراها كه عبارت از ناامني و عدم كاربرد مناسب پيادههكه در مورد ماهيت شهرهاي كنوني و مشكالت اصلي آن فصول پس از فصل اول
  هاست.ها به دليل عدم وجود ساختار مناسب اجتماعي در شهرهاي بزرگ و متروپليسشده است. از سويي در بخش دوم، صحبت از زاغه

  
كننده حيات ارگانيك و جاري ساختار شهر در روند رشد دانسته كه اين توده و فضا دانسته و فرم شهر را بيان بيكن فرم را نقطه پيونددهنده  »2«ـ گزينه 3

هاي ذهن طراح است. به باور وي، شهر بايد يك سازماندهي كلي داشته باشد و عناصر آن در پيوند با هم شكل گيرند. وي ها و آفريدهفرم متأثر از انديشه
هاي ها را داراي سه مفهوم اصلي رابطه توده و فضا، تداوم تجربه و تداومنامد و آنمي همزمانهاي حركتي ه و حركتي در شهر را نظامنيروهاي پيونددهند

  داند.همزمان مي
  

هايي كه انجام پردازد. هال بر اساس آزمايشن و فضا ميبه بررسي رابطه انسا» بعد پنهان«شناس آمريكايي، در كتاب هال، انسانادوارد تي  »1«ـ گزينه 4
عنوان مثال هال كند؛ بهنمايد و هال آن فاصله را با آن تعريف ميكند. در هر فاصله، سطح صدا تغيير ميداده است، چهار فاصله را شناسايي و نامگذاري مي

صدا به نسبت سطح شخصي افزايش يافته، در فاصله شخصي صدا متعادل است و  عمومي سطح صدا بلند است، در فاصله اجتماعي سطحهاله گويد، در مي
  در فاصله صميمي گفتگو نقش اساسي ندارد.

  

MRJ)ام آرجي كانزنبعد از اشلوتر، پدر مورفولوژي شهري،   »3«ـ گزينه 5 Kanzen) زايانه) شهري در جهان يختگذار مورفوژنتيك (رويكرد ركه پايه
ها و ها، كاربريبودن نقشه شهر را براي توصيف دگرگوني فرمزبان رواج داد. كانزن مفهوم تركيبيهايش را خارج از كشورهاي آلمانيزبان بود، ايدهانگليسي
شود كه در تشكيل مي» واحد نقشه«في با عنوان از واحدهاي مختل» نقشه تركيبي شهر«نهد. بندي احجام موجود در جاهاي مختلف شهر پيش ميتركيب

واحدهاي «ها قابل تشخيص بوده و از بافت پيرامون خود متمايزند؛ از اين رو ها، قطعات زمين و اندازه و شكل ساختمانهاي متداول خيابانگونيميان گونه
بخش » شناسيهاي ريختناحيه«هاي مختلف ساخت است. يز دورههاي شهري و نهاي اجتماعي ـ اقتصادي محيطمتفاوت نتيجه تفاوت در ريشه» نقشه

   گيري فرم شهر است.سازي چگونگي شكلقابل توجهي از فعاليت كانزن در مفهوم
دوره تغيير قطعات «، »ايكمربند حاشيه«، مفاهيم ديگري چون »شناسيناحيه ريخت«و » نقشه تركيبي شهر« ، »واحد نقشه«كانزن عالوه بر مفاهيم 

  را بيان نموده است.» آبادسازي بازار«و » زمين
  

overفراشهرنشيني يا  »1«ـ گزينه 6 urbanization، زيست، اقتصاد، علوم شناسي، جغرافيا، محيط موضوعي است كه ابتدا توسط محققان جمعيت
شود. ها فراتر رفته است، استفاده ميها از رشد صنعتي و توسعه اقتصادي آننرخ شهرنشيني آن شناسي در قرن بيستم براي شهرهايي كهسياسي و جامعه

اي داشته و براي بيان تفاوت شوند. اين واژه ذاتي مقايسهآوردن اشتغال و منابع براي شهروندان خود شناخته ميكشورهاي فراشهرنشين با عدم توانايي فراهم
ها، دفع جمعيت روستاها و جذب جمعيت ترين آنرود. داليل متعددي براي اين موضوع ارائه شده كه شايعكار ميال توسعه بهيافته و در حكشورهاي توسعه

) به تعريف 3است. بايد توجه نمود كه گزينه (» فراشهرنشيني«) بهترين تعريف براي واژه 1شهرنشين است. با توجه به تعاريف ذكرشده، گزينه (
  نمايد.اخته و تنها يكي از داليل محتمل براي آن را بيان ميفراشهرنشيني نپرد
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ها، اين سؤال به سادگي قابل پاسخگويي است. در شهرهاي دوره ايراني ـ اسالمي، هدف ايجاد برابري و مساوات بوده؛ از با توجه به گزينه  »2«ـ گزينه 7
). ايمني و آسايش اقليمي با مواردي نظير رواق و چتر وكلوناد و پرگوال و ... ايجاد شده 1 تواند پاسخ درست باشد (رد گزينهگزيني طبقاتي نميرو جدايياين

). در سؤال، دليل جانمايي و مجاورت مراكز تجاري و مسجد مورد سؤال قرار گرفته و 3تواند آسايش اقليمي ايجاد نمايد (رد گزينه و مجاورت دو كاربري نمي
  ). 4كند (رد گزينه و كاربري صحبت مي) تنها از مجاورت اين د4گزينه (
ها و عناصر فعال با يكديگر مانند مسجد جامع، مراكز محالت و بازار باعث ايجاد پيوستگي فضايي، ) پاسخ صحيح است؛ زيرا تركيب و امتزاج ميدان2گزينه (

  اجتماعي و همسايگي در شهر شده است.و تقويت تعامل اجتماعي در فضاهاي جمعي و ايجاد روابط مكث تقويت و معاصرسازي فضاهاي 
  

كنند، نه يك محصول ولي اگر شهرسازي تنها يك فرايند باشد، شهرسازان شهرسازي را با عنوان يك فرايند مطرح مي اكثر تعاريف موجود  »3«ـ گزينه 8
ما «گويد: پردازان تحليل پراگماتيستي، ميترين نظريهاز برجسته شوانشند. دونالد اي واقعي باتوانند صاحب حرفهتنها متخصصان فرايند هستند و نمي

ها گوش فرا دهيم، كمتر دنبال تئوري ها بياموزيم ولي شرط آن اين است كه به آنتوانيم بسيار از آناي، ماهر، انديشمند و خالقي داريم كه ميفعاالن حرفه
اقتصاد سياسي فضا نيز تعميم نقد ماركس ». اندهايي كه براي ما مهم است، برخورد كردهها چگونه با چالشريابيم آنباشيم و بيشتر در پي اين باشيم كه د

مايه آن با شيوه توليد اقتصادي و روابط اجتماعي رابطه تنگاتنگ دارد. اقتصاددانان حوزه از اقتصاد سياسي است؛ به عبارتي، مفهوم اقتصاد سياسي و بن
رو ديدگاه سوسياليستي نيازمند تغيير و تحول سريع در بينند و از اينسي شهري، شهر را به مثابه مركز مبارزه طبقاتي صاحبان كار و كارگران مياقتصاد سيا

جيمز پراگماتيسم را  در مقابل نظريه فرايندي ظاهر شد. در باب توضيح بيشتر، ويلياماومانيسم نوين همانند پراگماتيسم و اين نظريه رو جامعه است؛ از اين
گرايي به گذشته. بايد گفت در واقع، پراگماتيسم يكي از چهار الگوي نگرد و عقلنظر او، پراگماتيسم به آينده ميداند. به گرايي و فرايندگرايي ميمقابل عقل

  ديد) است.گرايي جاومانيسم نوين (اومانيسم ماركسيستي، پراگماتيستي، اگزانسياليستي و هايدگري يا انسان
  اند.ها در مقابل نظريه فرايندي ارائه شدهاين رهيافت

  
رو پايه گرايي است، دوران خروج از دوران تاريكي قرون وسطي و اتكا به عقل انساني است؛ از ايندوران رنسانس، دوران اومانيسم و انسان  »4«ـ گزينه 9

ويژه پس از اختراع پرسپكتيو، رنگ و بويي گرايي بهشود. در واقع شهرسازي نيز با تكيه بر انسانخود از دوران رنسانس آغاز ميفلسفي نظريات علمي به نوبه 
  گيرند. هاي رنسانسي شكل ميكنند و انسان محور فضا قرار گرفته و ميدانعملي ـ نظري يافت. نظريات علمي در شهر نمود پيدا مي

  
كند. او به باور ادموند بيكن توده و فضا، دو عنصر اصلي معماري هستند. او فرم معماري را بر پايه رابطه آن با توده و فضا تعريف مي  »2«ـ گزينه 10

ند كه از راه توده بر فضا پديدار برد. بردارهاي نيرو از نظر او، نيروهايي هستنام مي» مجراي قائم فضا«عنوان دهنده ديگري بههمچنين از نيروي سامان
كنندگان را به گذارند. در واقع فضا به مثابه نيرويي مسلط، مشاركتكنند، تأثير ميكنندگان در فضا (مردم) كه در آن حركت ميشوند و بر مشاركتمي

  دهد.فضا باشد كه به هر آنچه هست، قابليت حركت ميتواند دارد، تنها ميدارد؛ سپس آن جزء اصلي سرشت طراحي كه ماده را به حركت واميحركت وامي
  

بخشد؛ زيرا ريشه در عقايد، آداب و رسوم، ارتباطات اجتماعي و فرهنگ مردم بومي دارد؛ گسترش الگوهاي بومي، مسئله سكونت را بهبود مي  »1«ـ گزينه 11
معني هر اتفاقي بدون ارجاع به مكان (موقعيت) بي«گويد: طور كه شولتز ميدهد. آنها افزايش ميخاطره مسائلي كه حس تعلق به مكان را با بازآفريني

آن مكان  است. مكان آشكارا جزء يكپارچه وجود است؛ بنابراين مكان كه به تعريفي، فضايي است كه رويدادي در آن رخ داده، جزئي از فردي است كه در
  ».گون استباشيدن در ميان عرش و زمين، به معناي استقراريافتن در ميانگاه گونه«كند: ع را به بيان خود توصيف ميحضور دارد. شولتز اين موضو

  
مي به زندگي با ورود اسالم به ايران و سقوط سلسله ساساني، شهرنشيني مرحله جديدي از حيات خود را آغاز نمود. ورود قوانين اسال  »4«ـ گزينه 12

توان از هاي شهري بر اساس همبستگي مذهبي را ميگيري محلهشهرنشينان، تغيير شكل كالبدي شهرها در اثر احداث عناصري چون مساجد و شكل
ر بسياري از روايات دهنده شهرها از عناصر بسيار مهم فرهنگ اسالمي است. دعنوان سلول تشكيلشمار آورد. محله بههاي حيات شهري اين دوره بهخصيصه

نيز در اسالمي، زيستن در هر مكاني مجاز دانسته نشده است. عدم همنشيني با مشركان از دستورات خداوند در قرآن مجيد است. حتي تشبه به مشركان 
اي مشخص يا غيرمستقيم تقليد از هگون هاي شهري و مسكوني به، نبايد ساختماناصل قالب و محتوافرهنگ اسالمي جايز نيست؛ به همين دليل و بر مبناي 

عنوان مكاني كه انسان بيشترين ساعت عمر خود را در آن گذرانده و همچنين مكاني كه در آن فرزندان مشركان و غير مسلمانان باشد. محله مسكوني به
نمودن توجه بندي،راضي مدينه آغاز نمود و با اين منطقهبندي شهر را با تقسيم اباشد. پيامبر اولين سيستم منطقهكنند، واجد اهميت ميآدمي رشد پيدا مي

جتماعي به اهميت اتحاد و پيوستگي مسلمانان در سازماندهي روش زندگي و شهرسازي مسلمانان آشكار شد. پيامبر اسالم به مسئله اتحاد و پيوستگي ا
است كه باعث تقويت و تحكيم اتحاد و همبستگي اجتماعي شود. امروزه، در  بندي شهر را طوري انجام دادهتوجه بسيار نموده است و تقسيم اراضي و منطقه

  شود. خوانده مي (Zonning)» زونينگ«بندي ديده شده و با نام شهرسازي مدرن اين منطقه
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