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مقایسه تطبیقی محله های نوساز و قدیمی اصفهان از نظر میزان انطباق پذیری با 
شاخص های ایرانی ـ اسالمی

مطالعه موردی: محله های جویباره و شهرک نگین*

چکیده
امروزه در ادبیات برنامه ریزی و طراحی شــهری، توجه به مقیاس های فضایی کوچک همچون محله های شــهری به عنوان مهم ترین 
مکان ســکونت شهروندان از اهمیت باالیی برخوردار است. در این زمینه توجه به ارزش ها و اصول دین اسالم، نقش تعیین کننده ای در 
کیفیت طراحی و ویژگی های محله های شهری دارد. این پژوهش ویژگی های طراحی شده در محالت را با کمک شاخص های مستخرج 
از اصول دین مبین اسالم مورد ارزیابی قرار می دهد. در این راستا دو محله )محله قدیمی جویباره و محله جدید شهرک نگین( در شهر 
اصفهان انتخاب شد. سپس شاخص های طراحی محله های مسکونی بر اساس اصول دین اسالم استخراج شد. در این زمینه 25 شاخص در 
سه بعد کالبدیـ  محیطی، اقتصادی و اجتماعی انتخاب شد. در گام بعدی، با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه و مطالعات میدانی، داده های 
پژوهش گردآوری شــد. در مرحله بعد، اطالعات جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS شد. نهایتًا وضعیت دو محلۀ مورد مطالعه از حیث 
شاخص های طراحی محله های اسالمی با استفاده از آزمون تی دو نمونه ای مقایسه شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که میانگین های 
دو گروه در دو محله مورد مطالعه، در 20 شــاخص تفاوت معناداری دارند و همچنین میانگین شاخص ها در محله جویباره بسیار باالتر از 
شــهرک نگین است. بیشــترین اختالف بین دو محله مورد مطالعه به ترتیب در بخش های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است. نکته حائز 

اهمیت آنکه این دو محله در بخش اقتصادی، اختالف بسیار ناچیزی دارند. 

واژگان کلیدی: طراحی، محله مسکونی، شهر اسالمی، شاخص، جویباره، شهرک نگین، اصفهان.
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مقّدمه: 
شهر به مثابه بستر زندگی جمعی در جوامع مختلف ویژگی های 
متفاوتی داشته است. بررســی روند شکل پذیری شهرهای مختلف 
در تاریــخ، اثرپذیری آن را از مؤلفه های اقلیمی، محیطی، اعتقادی، 
 تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و دینی نشان می دهد )مردانی، 1394: 66(.

 دین اســام به عنوان یــك دین جامع که دارای احــکام، قواعد و 
رهنمودهــای معین و روشــن اســت، در همه حوزه هــای زندگی 
فــردی و اجتماعــی و در همه عرصه های مربوط بــه حیات مادی 
و فضاهای ســکونتگاهی از جمله در نحوه شهرنشــینی و شــکل 
شــهرها نقش مؤثر و قاطعی ایفا نموده اســت )سقائی، 1386: 12(. 
در واقع حاکمیت تفکر آیینی بر شــهر و فعالیتهای جاری در آن، 
موجب گردید تا ساختار شهری جدید با عنوان شهر اسامی شکل 
گیرد )غامی و دیگران، 1394: 42(. رواج تعبیر »شــهر اســامی« 
و اطاق آن به شــهرهای مســلمانان با این فرض که این شــهرها، 
از نظــر کالبدی، جلــوه گاه تجلّی خاصی از اصــول و ارزش های 
اســامی بوده، از قرن نوزدهم میادی و به وسیلۀ مستشرقین آغاز 

شد )نقی زاده، 1389: 2(. 
پیدایــش مفهومی همچون »محلــه« دارای تاریخچه ای طوالنی 
در نظــام شهرنشــینی ایــران و جهــان اســت و ریشــه در زندگی 
جمعی مردم و ارتباطات اجتماعی دارد )ثقه االســامی و امین زاده، 
1392: 34(. محــات در شــهر به عنــوان کوچك ترین واحدهای 
مدنی محسوب شــده که شــامل تمامی ویژگی های شهر هستند 
)کاشانی جو و فتح العلومی، 1394: 2(. مقیاس هایی نظیر محله، به 
عنوان مهم ترین مقیاس ســکونت در شهر، همواره بخش مهمی از 
دغدغه های فکری و حرفه ای اندیشمندان و مدیران حوزه شهری را 
به خود اختصاص داده است. )موقر و دیگران، 1394: 36(. نکته ای 
که باید توجه کرد آن است که، با رواج مفهوم شهرسازی اسامی، 
مدیران، برنامه ریزان و طراحان شــهری می بایست در جست وجوی 

تعیین شاخص های طراحی محله های اسامی در شهرها باشند.
در ســاخت مرفولوژیك ســکونتگاه های شــهری کشــورهای 
مختلــف، عامل دین، فرهنگ و ایدئولــوژی نظام های حاکم نقش 
مهمــی بر عهده دارنــد )رحیمــی، 1386: 91(. چنانکــه فضاهای 
جغرافیایی کشــورهای غربی، سوسیالیستی و اسامی با همدیگر 
تفاوت دارد. بر این اســاس در کشورهای اســامی همچون ایران، 
ساخت فضاهای جغرافیایی بایستی تحت تأثیر ایدئولوژی اسامی 
بــه صورت قوانیــن متخد از قرآن، ســنت، فقه، اجتهــاد و اجماع 
صــورت گیرد. بنابراین جســت وجو و پژوهش در فلســفه شــهر 

اسامی و اجزاء این شهر از ضرورت های امور جامعه است. 
طراحی محیط مســکونی، تنها یك مسئولیت اجتماعی نیست، 
بلکــه فراینــدی اجتماعــی اســت )نــوذری، 1383: 47(. محله ها و 
واحدهای همسایگی، به عنوان محیطی کـه بیشترین وقت افراد در 
آنها سپری می شـود، پلـی بـین جنبه اجتماعی و زیستی زندگی آنها 

بوده و تأثیر بسـیار عمیقی بر سامت جسمانی و روانی افراد دارند. 
بسـیاری از محله های شهری معاصر بـا ویژگی های جسمی و روانی 
ساکنان خود سازگاری کافی ندارند. محدودیت سرانه فضاهای سبز و 
باز و دیگر فضاهای عمـومی، محدودیت کّمی و کیفی خانه هـای 
مســـکونی، کیفیت پایین محیط شهری، آلودگی هوا و مـدیریت 
نامناسـب، ضایعات شهری، آلـودگی صـوتی و دیگـر مشـکات 
محیطی عوامل تهدید ســامت انســان شــهری امروزی را تشکیل 
می دهند )شیعه و دیگران، 1392: 2(. در شهرهای سنتی ایران، تقسیم 
محله ها بر اســاس تفاوت هایی در زمینه قومی، مذهبی، حرفه ای و 
شــغلی بود. وحدت درونی محله ها کمتر به وحدت در سطح شهر 
می انجامیــد و اغلــب در هنگام دفاع از شــهر، نوعــی وحدت بین 
 محله های شهر به وجود می آمد )لطیفی و صفری چابك، 1391: 4(.

 در شــهر ســنتی، هر محله دارای مرکزی بوده کــه بنا بر وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی ساکنان شکل می گرفت. مراکز محله عاوه بر 
تأکید بر عدالت و برابری در دستیابی به خدمات، سبب ایجاد حس 

تعلق به مکان و پایداری اجتماعی می شدند.
امــروزه نبود الگویی متناســب با بســتر اجتماعــی، اقتصادی و 
جغرافیایی کشــور و تکیه بــر الگوهای وارداتی، تصمیم ســازان 
و تصمیم گیــران را بــا مشــکل روبه رو کرده و ایــن موضوع یکی 
از عواملی اســت کــه میزان تحقق اجــرای برنامه هــا و طرح ها را 
به حداقل رســانده اســت )کانتری خلیل آباد و دیگــران، 1393: 
18(. در کشــور ایران بر خاف سنت شهرســازی ایرانی- اسامی، 
عناصر جدید الگو گرفته شــده از مغرب زمین همچون خیابان ها، 
بزرگراه های ســواره، آپارتمان های مســکونی، برج هــای تجاری و 
اداری و ... مــورد توجه مســئوالن و مدیران شــهرهای امروزی قرار 
گرفته و هر روز گســترده تر از قبل باعــث تخریب بافت محات 
موجــود گردیده اند؛ روندی که ســبب گسســت روابط اجتماعی 
و ایجاد بی هویتی در ســاکنان شــهرها گردیده و ادامه آن تبعات 
مخاطره آمیز مادی و معنوی فراوانی به همراه خواهد داشت )مروتی 
و دارابی، 1393: 154(. ایــن روند اهمیت و ضرورت رویکرد دوباره 
به متون اصیل اســامی و واکاوی و احیای اندیشــه های ناب اسام 
را ضــروری می ســازد. در این چارچوب، ایــن پژوهش ویژگی های 
طراحی شــده در محات را با کمك شــاخص های مســتخرج از 
اصول دین مبین اســام مورد ارزیابی قرار می دهد. برای رسیدن به 
این هدف دو محله در کانشهر اصفهان برای مطالعه انتخاب شد. 
در این چارچوب ابتدا شــاخص های طراحی محله های مســکونی 
بر اســاس اصول پنچگانه دین اســام، اســتخراج گردید. برای این 
شاخص ســازی، از مبانی نظــری مکتب اصفهان در شهرســازی، 
تحلیل پژوهش های پیشــین و همچنین تحلیل جداگانه هر کدام 
از اصول اســتفاده شد. در نهایت با استفاده از تکنیك پرسشنامه و 
تحلیل هــای آماری )آزمون تی دو نمونــه ای( ویژگی های دو محله 

مورد مطالعه بر اساس شاخص های مستخرج، مقایسه شد.
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سواالت اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
1- بر اســاس اصول دین مبین اسام، با کدام معیارها و شاخص ها 

می توان ویژگی های طراحی شده در محات را مورد ارزیابی قرار داد؟
2- وضعیت شــهرک نگین و محله جویبــاره از لحاظ معیارها و 
شاخص های طراحی محله های اسامی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

در این راستا فرضیه های اصلی پژوهش به شرح زیر است:
1- به نظر می رسد با تحلیل اصول پنجگانه دین اسام می توان 
معیارها و شاخص هایی را تدوین و در طراحی محله های شهرهای 

جدید از این شاخص ها استفاده کرد.
2- به نظر می رســد در طراحی محله های جدید مســکونی در 
کانشــهرها، به معیارها و شاخص های طراحی محله های اسامی 

توجهی نشده است.

مبانی نظری
تعاریف و مفاهیم

شهرهای اسامی شهرهایی هستند که با توجه به اصول و سنت قرآن 
توسعه یافته اند، در حالی که شهرهای مسلمان، شهرهایی هستند که 
.)Rozhan et al, 2016: 70( تنها توسط مسلمانان اشغال شده است 
 در تعریف دیگر، شهر اسامی یك الگوی منحصر به فرد از سازمان 
فضایی است که منعکس کننده یك ایدئولوژی اساسی است. در 
واقع این شــهر تعریف همبستگی انسان و محیط زیست در داخل 
شهر اســت )Daher, 2006: 162(. دین اسام توصیه هایی در باب 
حقوق، معیشت، معامات، جزاء، روابط اجتماعی، اخاقی و معماری 
دارد و شــهر اســامی که براســاس این ارزش ها و توصیه ها شکل 
 می گیرد، شــهر مطلوب الهی است )مروتی و دارابی، 1393: 155(.

 برای ظهور شهر اســامی، انطباق و همپوشانی سه فضا یا عنصر 
ضرورت دارد. عنصــر اول، فضای فکری اســت. طبق این عنصر، 
شهر اســامی فقط کالبد نیست بلکه انســان اصلی ترین نقش را 
به عهــده دارد و فضای فکری یا به عبارتــی جهان بینی توحیدی 
و ایمان، مهم ترین عامل تعریف کننده شــهر اســامی اســت. در 
عنصر دوم که مربوط به فضای عمل و رفتار می شود، عمل و رفتار 
مسلمانان، مطابق دستوراتی که از تعالیم اسامی استنباط می شود، 
شــکل می گیرد. از جمله رفتارهای اهل شــهر می توان به عدالت، 
امنیت، رعایت حقوق شــهروندان، تعاون و مشــارکت اشــاره کرد. 
ســومین عنصر، فضای عینی یا کالبدی است. بر این اساس کالبد 
شهرهای اســامی با احداث مسجد جامع، رنگ و بوی اسامی به 
خــود می گیرد و پــس از آن بناهای دیگری مانند مدرســه، پل و 
کاروانســرا نیز به عنوان عناصر اصلی سازنده شهر احداث می شود 

)لطیفی و صفری چابك، 1391: 5(.
محلــه در لغت نامــه دهخدا به »کــوی، برزن، یك قســمت از 
چندین قسمت شهر« معنا شده است. این تعریف برای محله نشان 
می دهد که اســتقال محله به گونه ای است که قادر است نیازها و 

خواســته های مردم را تأمین کنــد. تعاریف موجود از محله، تأکید 
بر عنصر فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی محله دارد. برخی معتقدند 
که محله مفهومی انتزاعی داشته، که ریشه در رفتار مردم نسبت به 

.)Sattari et al, 2014: 297( خیابان ها و ساختمان ها دارد
در ادبیــات جهانی واژه محله بــه دو صورت Neighborhood  و 
Township ترجمه شــده اســت. واژه اول جمعیتی بالغ بر دو هزار 

نفر تا ده هزار نفر را شامل می شود و همچنین به عنوان یك محله 
مسکونی با هویت خاص تعریف شده است. واژه دوم جمعیتی بالغ 
بر پانزده هزار نفر تا چهل هزار نفر را شــامل شده و به محدوده ای 
گفته می شود که عاوه بر وسعت، دارای فرصت های شغلی متنوع 
و همچنین دارای تجهیزات الزم از جمله مدرســه، ســوپرمارکت و 

 .)Barton et al, 2003: 24( مراکز تفریحی است
در ایران محله کالبد سکونت و اشــتغال 1250-700 خانوار )در 
حدود 6250-3500 نفر( با دامنه نوســان شعاع دسترسی پیاده )4-5 
دقیقــه( تعریف  می شــود )رحیمی نــژاد و دیگــران، 1395: 196(. 
همچنین یك محله قســمتی از فضای یکپارچه شــهر اســت که 
مرزهــای فیزیکی آن مبتنــی بر درک یا نشــانه عینی و همچنین 
همبســتگی اجتماعــی اســت. در واقع بــرای اینکه یــك منطقه 
منحصــر از شــهر را محله بنامیم، می بایســت آن منطقه، رضایت 
ســاکنان برای تعامــات چهره به چهره و برطــرف کردن نیازهای 
روزانــه از طریق راه رفتــن را فراهم آورد. در مطالعــه و فهم محله 
چهار عامل شامل مرزهای سمبولیك و فیزیکی، روابط اجتماعی، 
امکانات و خدمات محله و نهایتاً هویت و احساس تعلق به محیط 

.)Mirzabaki, 2015: 241( زندگی باید در نظر گرفته شود
محله در شهرهای اســامی همان مکان های تشکیل شبکه های 
اجتماعی اســت. چنین ساختاری بیش از آنکه تنها یك فضا باشد، 
یك تجربه اســت. این مکان شــامل فضایی برای تحقق ســکونت 
افرادی است که در آن محله زندگی می کنند و یا برای انجام امری یا 
دریافت خدماتی به آنجا مراجعه می کنند. محله در شهرهای اسامی 
معمــوالً یك مرکز دارد که این مرکــز عناصر عملکردی خاص در 
مقیــاس محله را در خــود جای داده و همچنین مســجد و بازارچه 
عناصر اصلی مرکز محله اســت )پیربابایی و سجادزاده، 1390: 19(. 
از ســوی دیگر روابط محکم همسایگی با هویت ایرانی-  اسامی و 
بومی در محات ســنتی منجر به تجلی الگوهای مشترک زندگی، 

وابستگی عمیق محلی و محترم شمردن حریم ها شده است.
مدل مفهومی تحقیق: رابطه شکل شهر و ایدئولوژی حاکم

در پیدایش و شــکل گیری شــهر عوامل متعــددی نقش دارند. 
حسین پاپلی یزدی به نقل از پروفسور هومر می گوید: »شهر نتیجه 
ارتباط میان شــش جنبه است: ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی، 
ســاختار کالبدی، موقعیت جغرافیایی، موقعیــت قانونی و حیات 
سیاسی« )کریم پور، 1393: 2(. در یك تعریف جامع، می  وان گفت 
شــکل شهر، تبلور فضایی و شکلی حیات مدنی- اجتماعی شهر و 



26

13
97

ن 
ستا

زم
  

م 
هار

 چ
ی و

س
ره 

شما
  

م  
نهـ

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

فعالیت های جوامع شــهری در مکان و زمان است که در ترکیبی از 
ذهنیت و عینیت، ماهیتی ترکیبی و فرادوبعدی می یابد )دانشپور و 
روســتا، 1391: 49(. از سوی دیگر بریملی معتقد است شکل شهر با 
الگوهای جدید توسعه که بازتاب شرایط اقتصادی، تکنولوژیکی و 
حمل و نقلی اســت در یك چارچوب رقابتی در حال تغییر اســت 
)Bramley, 2005: 355(؛ بنابراین می توان گفت فرم خاص هر شهر 
به فراخور ویژگی هــای جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

سیاسی شکل می گیرد )دانشپور و دیگران، 1392: 72(. 
مکان تحت تأثیر فرهنگ و اجزا و عناصر آن همچون اعتقادات 
دینی، هنری، فناوری، ارزش ها، سیاســت و اقتصاد ساخته می شود. 
اینکــه انســان خانــه را از چه مصالحی بســازد، در قســمت های 
گوناگــون آن چه نمادهایــی به کار ببرد، اعتقــادات و ارزش های 
خــود را چگونه در کالبد و در فضــای درون آن به کار گیرد و از 
چه هنرهایی برای تزیین فضای داخلی یا بیرونی آن اســتفاده کند، 
نمونه ای از اثر فرهنگ بر مکان و بســتر زندگی است )رضوانی و 
احمدی، 1388: 53(. این آثار برگرفته از فرهنگ جامعه، متناســب 
بــا زمان و با تغییر فرهنگ و شــرایط اجتماعــی، تغییر می کنند. 
به همین دلیل می توان انتظار داشــت کــه در دوره های گوناگون 
تاریخــی، مکان های متفاوتی متناســب با ســاختارهای اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم ساخته شود. همان گونه که در 
شکل شــماره 1، مشاهده می شود، هر ایدئولوژی حاکم بر جامعه، 
الگوهای فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و جغرافیایی خاص خود را 
دارد. این الگوها در جامعه مورد پردازش و بررسی قرار گرفته و در 

نتیجه نمود خود را در فرم کالبدی شهر بروز می دهند.

شکل شمارة 1: مدل مفهومی تحقیق، نحوه تأثیر ایدئولوژی بر فرم 
کالبدی شهر

بــه طور کلی، فرم شــهر نتیجــه فرایندها و الگوهــای حاکم بر 
شــهر اســت؛ لذا برای تحلیل، شناخت و بررســی فرم شهر در هر 
دوره بایــد الگوهــا و ایدئولوژی های حاکم بر آن دوره را شــناخت. 
بدیــن معنا کــه ایدئولوژی روی فرم شــهر تأثیر می گــذارد. در این 
زمینه می توان به ایدئولوژی ســرمایه داری، ایدئولوژی سوسیالیســتی 
و بالطبع ایدئولوژی اســامی اشــاره کرد. همان طور که رفاه، آزادی 
و دموکراســی اصــول ایدئولوژیــك شــهر ســرمایه داری و برابری، 
عدالت و مالکیت دولتی اصول ایدئولوژیك شــهر سوسیالیســتی 

اســت، شهر اســامی نیز باید اصول دین مبین اسام را داشته باشد. 
در این زمینه باید گفت، تشــکیل شــهرهای اسامی به عنوان یك 
ایدئولوژی کامل، در ارتباط مســتقیم با اسام است. به عبارتی، شهر 
 اســامی را باید به عنوان یك ایدئولوی کامل مورد بررســی قرار داد 
)Sattari et al, 2014: 297(؛ بنابراین برای شناخت شهر اسامی ابتدا 

باید ایدئولوژی و اصول دین مبین اسام را بررسی و مطالعه کرد.
معیارها و شاخص های طراحی محله های اسالمی

برای تدوین معیارها و شــاخص های محله های اســامی از سه 
طریق اقدام شده است: ابتدا مکتب اصفهان به عنوان آخرین مکتب 
موجود در ایران بررسی شد. در گام بعدی معیارها و شاخص هایی 
را که نویسندگان و پژوهشــگران در مطالعات پیشین مورد مطالعه 
قرار داده اند، بررســی گردید. در گام ســوم، اصــول پنج گانه دین 
اسام و تأثیری که این اصول بر کالبد شهر دارند، به طور جداگانه 
تحلیل و نهایتاً معیارها و شــاخص های مــورد مطالعه در پژوهش 

حاضر جمع بندی شد.
مکتب اصفهان آخرین مکتب موجود در ایران پس از اسام است 
که می توان در آن تأثیرات ناشــی از اعتقــادات مردم و حکومت به 
اسام را دریافت )غامی و دیگران، 1394: 44(. در نتیجه زوال دولت 
مغــول، جنبش های مردمی به وجود آمــد، تا اینکه دولت صفوی به 
قدرت رسید. شهر صفویه، شــهر قدرت، شهر نمایش، شهر بازار و 
شهر دیوان بود. شهر در ایدئولوژی صفویه با حومه روابط درونی دارد 
)متولی و شیخ اعظمی، 1392: 57(. شهر اصفهان عرصه کالبدی این 
تفکر است. ترکیب بندی عناصری که تا این زمان در نظام شهرسازی 
ایران ســابقه نداشته است، باعث گردید تا مفهوم منطقه بندی شهری 
بر اســاس نظام محله بندی و تمایزات اجتماعی در کل شــهر تبلور 

یابد )میره ای و کانتری خلیل آباد، 1390: 35(. 
مکتب اصفهان در شهرسازی از ایجاد نقطه گریز دید و توجه تام 
و تمام به یك نقطه حذر می کند. انکشاف فضا، اصل و مفهومی 
اســت که از ذره تا کان فضای این ســبك، رخســاره می نماید و 
ســیالیت و تداوم فضایــی از دیگر مفاهیمی هســتند که در این 
مکتب بــه کار گرفته می شــوند )حبیبی و دیگــران، 1390: 14(. 
مکتب اصفهان بــه تبع جهان بینی حاکم، به وحدت بیان دســت 
می یابد. سلســله مراتب فضایــی از بزرگ ترین تــا کوچك ترین 
مقیاس کالبدی به کار گرفته می شود و هر مقیاس بر آن است که 
بازتابی از اصل وحدت بخش جهان باشد. این مکتب در شهرسازی 
در پی تحقق بخشیدن اصلی است که جهان بر آن قرار دارد، یعنی 
اصل تعادل و توازن؛ تعادل فضایی و توازن کالبدی )متولی و شیخ 
اعظمی، 1392: 59(. همه این عناصر به منزله یك ترکیب هنری و 
کامی برای بیان این اصل به کار گرفته می شوند. آهنگ، تکرار، 
انقطاع، تداوم، یکسانی، بازگشــت به آهنگ و باز آمدن به تباین، 
مقدمــه، موخره، پیش درآمد، اوج و فــرود در ماهرانه ترین ترکیب 

فضایی و بیان کالبدی چهره می نماید )کریمی، 1391: 87(.
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 جدول شماره 1: اصول و قواعد دستوری مکتب اصفهان 

تعریف و تبیین اصول و 
قواعد

بر مبنای این اصل هیچ فضای شهری، بنا یا معماری را 
نمی توان فارغ از مراتب باالتر یا پایین تر آن ایجاد کرد.

سلسله 
مراتب

فضای شهری روی به کثرت و تنوع دارد. در این کثیر شدن 
و گوناگونی، در مجموعه همبسته اش روی به وحدت و 

یکپارچگی دارد.

وحدت و 
کثرت

متمرکز شدن فضای شهری، اعتباری خاص بدان می بخشد و 
آن را از دیگر فضاها متمایز می کند. تمرکز

توزیع متوازن فضاهای شهری، علت اصلی یگانگی مفهوم 
شهر و فضاهای آن می شود.

عدم 
تمرکز

ناهمگونی عناصر و فضاهای شهری و در عین حال آهنگین 
بودن آن در ارتباط با دیگر عناصر. تباین

جمع شدن عناصر متفاوت در یك مکان خاص، مفهومی 
ویژه بدان مکان می بخشد. تجمع

هر فضای شهری در پی وصل به دیگر فضاهاست. اتصال
نسبت ابعاد و اندازه ها، نسبت احجام و بناها، نسبت فضاهای 

انباشته و فضاهای تهی. تناسب

فضای شهری چون نسیمی از میان فضاها می گذرد، از این به 
آن می شود و در این شدن، نه این است، نه آن، این »شدن« 

اصلی را مطرح می کند که تداوم نامیده می شود.
تداوم

قلمرو مکانی می شود که در آن خودی و بیگانه تعریف 
می شوند، حرمت نگاهداشته می شود و عبور از آن جز با 

اجازه میسر نخواهد بود.
قلمرو

خلوص و صراحت فضای شهری، مکان درک سریع آن 
را فراهم می آورد. بی پیرایگی فضای شهر، آشنایی با آن را 

ممکن می سازد.
سادگی

کاربرد غیر معمول واژه و فضا به منظور شاخص کردن آن 
از اصل پیچیدگی تبعیت می کند. پیچیدگی

ترکیب اضداد می تواند فضایی متفاوت از آنچه معمول 
است را سبب شود. ترکیب

اصل استقرار در مفهوم ساخت کام با شهر معنا می یابد، در 
این مفهوم، ساخت یعنی مجموعه روابط متقابل اجزای یك 
کل با یکدیگر به گونه ای که هر واحد بیشترین نقش را در 

برابر دیگر اجزا دارد.

استقرار

شهر در موزونی فضاها و روابط فضایی اشکال و فعالیت ها 
تعریف می شود. توازن

فضای شهری از اسلوبی تبعیت می کند که گسترده ترین 
مفهوم را در ساده ترین صورت بیان کند. ایجاز

بنا و فضای شهری تعریف خود را در متن شهر می یابد؛ 
معنایی که در بیان مقید به زمان می شود، آنچه در زمان 

دچار دگرگونی می شود، صورت است و نه محتوا.
زمان

مأخذ: لطیفی و صفری چابك، 1391: 7

در گام دوم از فراینــد تدویــن معیارها و شــاخص های طراحی 
محله های مســکونی، به بررســی مطالعات پیشــین پرداخته شد. 
نتایج این بررســی ها در جدول شــماره 2، ارائه شده است. با توجه 
به این جــدول می توان گفت عمده معیارها و شــاخص هایی که 
پژوهشــگران مورد مطالعه قرار داده انــد، در بخش های کالبدی و 
اجتماعــی و تا حــدودی در بخش های اقتصادی اســت. در زمینه 

شاخص های کالبدی می توان به پیوستگی فضایی، وحدت و تنوع 
فضایی و سلســله مراتب اشاره کرد. )باســتانی راد، 1391( در رابطه 
با شــاخص های اجتماعی نیز می توان به مشــارکت مردمی، توجه 
به اصل عفاف در طراحی فضاهای شــهر و زندگی مسالمت آمیز 

اشاره داشت )نقره کار و دیگران، 1392(.
در گام ســوم از فرایند تعیین معیارها و شاخص های محله های 
اسامی، اصول دین مبین اسام و تأثیراتی که این اصول بر کالبد، 

شکل شهر و محله ها می توانند داشته باشند، بررسی شد.
اولیــن اصل در دین اســام »توحید« اســت. توحیــد به معنای 
یگانگی خداوند متعال اســت. به تصدیــق اکثریت قریب به اتفاق 
محققان، اصل توحید که صفت ممیزه بنیادین اسام با سایر ادیان 
و مکاتب اســت، منبع الهام مســلمین در کلیه فعالیت هایشان از 
جمله هنرها، معماری و شهرسازیشــان است )نقی زاده، 1377: 50(. 
اصل توحید در بعد اجتماعی همان مفهوم »مشارکت« است. قرآن 
صریحاً می فرمایند: »اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و ال تفرقوا«. در این 
زمینه، اصل توحید در شهر اسامی، از طریق به وجود آمدن وحدت 
در جامعه و یا شکل گیری امت واحده تحقق می یابد. در حقیقت 
بــه تبع تأکید اســام بر جماعت و امت واحده، شــهر اســامی، 
شــهری است که با وحدت جامعه پیوندی ناگسستنی دارد. در این 
چارچوب، نظریۀ مدیریت واحد شهری که امروزه در غرب به عنوان 
نظریه ای نــو در محافل علمی مطرح شــده، در واقع همان مفهوم 
برگرفته از توحید اســت که قرن ها قبل، اســام بر آن تأکید داشته 
اســت. توحید دارای معانــی مختلفی ماننــد وحدانیت، یگانگی، 
یکتاپرستی، یکرنگی، واحد بودن و یك شکل بودن است. در بعد 
کالبدی، یکی از مهم ترین اصول در طراحی شــهری، »هماهنگی« 
اســت که همان معنــای برگرفته از اصل دین یعنی توحید اســت. 
از ســوی دیگر، وحدت در بعد فیزیکی همان ســازگاری و انطباق 
کاربری ها با یکدیگر اســت. در نتیجــه، ناموزونی در کاربری های 
شــهری، ناشــی از عدم توجه به اصل وحدانیت و یگانگی است. 
از ایــن رو رعایت نظــم و هماهنگی یکــی از مهم ترین اصول در 
برنامه ریزی و طراحی شــهری اســت که متأســفانه در هیچ یك از 
شــهرهای ما رعایت نمی شــود. از دیگر تجلیات توحید در شــهر 
اســامی، وحدت شهر با طبیعت اســت. این وحدت، نه به معنای 
همســانی، بلکه به این معناســت که شهر اســامی اوالً در شکل-

گیری و گســترش خویش از قوانین حاکم بر عالم وجود همچون 
عدالــت، نظم، تعادل، توازن، هماهنگی، سلســله مراتب و ... بهره 
بگیرد و ثانیاً شــهر اسامی بر ضد طبیعت و مخرّب آن و در یك 
کام عامــل فســاد در طبیعت و جهان نبــوده و بالعکس عامل و 

وسیله اصاح و عمران زمین است.
دومیــن اصل از اصول پنج گانه دین مبین اســام، عدل اســت. 
شــاید بتوان گفت عدل بزرگ ترین و وســیع ترین اصلی است که 
در مقیاس جهانی روی آن نظریه پردازی شــده اســت. در این باره 
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می توان به کتاب عدالت اجتماعی و شهر نوشته دیوید هاروی اشاه 
کرد. رعایت عدل در ایجاد یك مجموعه زیســتی عبارت اســت 
از انتخاب مکان و واگذاری نقشــی خاص بــه هر عضو مجموعه 
به گونه ای که بهتر از آن ممکن نباشــد. در این صورت اســت که 
اهمیت این اصل در طراحی و برنامه ریزی شهری مشخص می شود 
)نقــی زاده، 1377: 55(. در حقیقــت عدل یعنی هر چیزی را ســر 
جــای خود قرار دادن یا به عبارت دیگر »وضع شــی فی موضعها«. 
این اصل در واقع به همان مفهوم مکان یابی اشــاره دارد. بنابراین در 
شهر اسامی عدالت از بســیاری جهات همچون تنظیم ارتباطات 
اجتماعی و نظارت بر رعایت آن، دسترسی مناسب کلیه آحاد جامه 
به امکانات عمومی، از طریق مکان یابی مطلوب عناصر شــهری و 
مجاورت متناســب و متجانس آنها، تناسب مطلوب بین ابعاد فضا 
و ... تحقق می یابد. رعایت این شــاخص ها در طراحی محله های 
شهری باعث آرامش و افزایش امنیت در شهرها می شود. به عبارتی 
آرامش بــه عنوان یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزی شــهری از 
نتایــج توجه به اصل عدالت اســت. تمرکزگرایی به عنوان یکی از 
اصول مطرح شده در شهرها مخالف عدالت و عدل است. تمرکزی 
که در بخش های مرکزی شهرها وجود دارد، تمرکزی که در برخی 
از شــهرها در سطح کشور وجود دارد و عدم رعایت سلسله مراتب 

سکونتگاهی و همچنین عدم وجود نقش واحد در شهرها، همگی 
ناشی از عدم توجه به اصل عدالت است.

ســومین اصل دین مبین اســام، نبوت اســت. فلسفه و هدف 
نبــوت، هدایت گری اســت. در این زمینه مقولــه نبوت را می توان 
در زمینه رســول ظاهری و رسول باطنی مورد بررسی قرار داد. رسول 
ظاهری همان دین اســام است که بر مبنای دستورات قرآن و سیره 
نبوی حرکت می کند و رســول باطنی، مقوله عقل بشری است که 
اصل نبوت با بهره گیری از این دو مقوله به تدوین قوانین و احکام 
بنیــادی می پردازد )محمدی و دیگران، 1391: 110(. در این راســتا، 
نبی یا رســول برای هدایت جامعه نیاز به قانــون و برنامه دارد. این 
قانون همان دین اسام است. با توجه به اصل نبوت، اگر می گوییم 
شهر اسامی، یعنی شهری که دارای »برنامه ریزی و هدایت گری« به 
سمت »اهداف مشخص و روشن« است. بر اساس اصل نبوت برای 
هدایت گری نیاز به برنامه، هدف مشــخص و مدیریت سالم داریم. 
مدیر ســالم باید متعهد )التزام عملی به اسام و احکام اسامی( و 
متخصص )مســلّط بر شــهر و اصول برنامه ریزی شهری( باشد. در 
صورتــی که یکی از این دو ویژگی وجود نداشــته باشــد، هدایت 

جامعه با مشکل مواجه می شود.
چهارمین اصل از دین اســام، امامت است. امامت پیرو نبوت و 

جدول شماره 2: معیارها و شاخص های پیشنهادی در مطالعات محققان برای طراحی محله های اسالمی

مأخذ
معیارها و شاخص های مورد مطالعه

ردیف
شاخص معیار

باستانی راد، 1391
مسجد/ میدانگاه ها در هسته مرکزی محله کالبدی

1
بازار اقتصادی

لطیفی و چابك، 1391
پیوستگی فضایی/ وحدت و تنوع فضایی/ سلسله مراتب/ اهمیت دادن به مفهوم محله کالبدی

2
تأکید بر روابط اجتماعی اجتماعی

ثقه االسامی و امین زاده، 1392
ارزش های فرهنگی/ همبستگی اجتماعی/ مدیریت محله ای اجتماعی

3
مسجد/ قلمرو / سلسله مراتب/ هم پیوندی کالبدی

نقره کار و دیگران، 1392 ارتقای مشارکت مردمی/ توجه به شعائر در فضاهای شهر/ نهی ضرر به دیگران در ساخت 
و ساز/ توجه به اصل عفاف در طراحی فضاهای شهر/ زندگی مسالمت آمیز اجتماعی 4

کانتری خلیل آباد و دیگران، 
1393

بهداشت / محرمیت / عدالت اجتماعی / مشارکت مردمی / امنیت / تعامات مردمی / 
آرامش و آسایش اجتماعی 5

موقر و دیگران، 1394

تفکیك حریم های فضایی/ خوانایی/ بوم گرایی و سازگاری با طبیعت کالبدی

وحدت در کل/ همبستگی اجتماعی/ غنای حسی/ کارایی/ پرهیز از بیهودگی و اسراف/ 6
ایمنی و امنیت / مردم واری و تناسبات انسانی فضا / آسایش و رفاه / هویت / خودکفایی / 

آسایش و رفاه
اجتماعی

غامی و دیگران، 1394
اصل هم پیوندی / اصل تجمع / اصل تمرکز و مرکزیت / اصل استقرار / پویایی و ایستایی اجتماعی

7
اصل محصوریت / اصل تباین / اصل مقیاس انسانی کالبدی

Safee et al, 2016 مسیر ویژه عابران پیاده / حریم خصوصی / طراحی و الگوی گردش اجتماعی
8

مسجد/ حق همسایگی / فضای باز برای فعالیت و رویداد کالبدی

Khazaei & Babajani, 2016 مرکزیت / انسجام اجتماعی/ مدیریت محله / استقال محله اجتماعی
9

قلمرو/ سلسله مراتب/ پیوستگی کالبدی

Rozhan et al, 2016
ایده خلیفه وحاکم/ مشارکت همگانی/ آموزش برای نسل جوان / ایده برادری و وحدت/ 

مراقبت از خود و جامعه اجتماعی
10

کیفیت محیط زندگی/ مسجد به عنوان مرکز فعالیت کالبدی
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دنباله رو آن است. بنابراین روند مدیریت نمی تواند 
متوقف شــود. یعنی مدیریت یك امر مســتمر و 
مداوم اســت. بر این اساس اولین شاخص و تجلی 
این اصل در شــهر اســامی را می توان در »تداوم 
مدیریت شهری« دانست. موضوعی که در بسیاری 
از شــهرها اتفاق نمی افتد. بــه عبارتی عدم ثبات 
مدیریــت و تعویــض نابهنگام مدیــران، زیان های 
بســیاری ســنگین به نظام شــهری وارد می کند. 
از تجلیات دیگــر اصل امامــت در برنامه ریزی و 
طراحی شهری، پیوستگی طرح های شهری است. 
اگر این مســئله رعایت شــود، نتیجه ای پیوســته 
و مرتبــط حاصــل می شــود. پیوســتگی و تداوم 
یــك طرح، نیازمند اســتراتژی های از پیش تعیین 
شده اســت. عدم پیوستگی طرح ها، خسارت های 
جبران ناپذیری به پیکره نظام شــهری وارد می کند 
)محمدی و دیگران، 1391: 116(. باید اشــاره شود 
که اصــل نبوت و امامت مفاهیم مشــابهی دارند؛ 
امــا آنچه کــه امامــت را از نبوت جــدا می کند 
آن اســت که امام آورنده شــریعت نیســت، بلکه 

بر طبق شــریعتی عمل می کنــد که قوانین جامعه بر اســاس آن 
شــریعت تنظیم و مدوّن شــده اســت؛ بنابراین نبی، قوانین ثابتی 
را در شــریعت خود وضــع و آنها را از طریق وحــی الهی دریافت 
می کنــد، اما امام در چارچوب قوانیــن ثابت با توجه به مقتضیات 
زمــان و مکان درصدد صدور احکام برمی آید. بر این اســاس اصل 
بازنگری، انعطاف پذیری، و پویایی در طرح ها و برنامه های شــهری 

اثبات می شود. 
نهایتاً پنجمین اصل دین اســام، معاد است. قریب به یك سوم 
آیــات قرآن در رابطه با معاد متذکر گردیده اســت. خداوند متعال 
بــا بیان این آیات، در واقع وجود عالم آخرت را به بشــر گوشــزد 
می کنــد و با الفاظ صریح، محکم و بیدار کننده در مقابل منکران 
و کفــار وعده عــذاب می دهد. تأکیــد بر معــاد از طرف خدای 
متعال، این موضوع را می رساند که این اصل نیز همچون توحید از 
نوامیس انکارناپذیر عالم حقیقت اســت و ایمان و اعتقاد به معاد، 
آثار ارزنــده ای در زندگی فردی و اجتماعی داشــته اســت. تفکر 
معادی در شــهر باعث ایجاد امنیت روحی، روانی و جســمانی در 
حوزه هــای خصوصــی و عمومی جامعه مســلمانان می گردد که 
ناشــی از یاد مرگ در تمامی امور اســت که البته این عامل باعث 
تأثیرات کالبدی، همچون فشــردگی در بافت، اســتفاده از قلعه و 
دروازه و موارد دیگر در شــهر گردیده اســت )غامــی و دیگران، 
1394: 45 و 46(. از ســوی دیگر، معاد بــه معنی میعادگاه بوده که 
همان مفهوم یوم الحســاب یا یوم الجزاست. از این رو باید به نتیجه 
کار هر برنامه ای که در شــهر تدوین و اجرا می شــود، توجه کرد 

)حاســبوا قبل ان تحاســبوا(. معاد در مدیریت و برنامه ریزی شــهر 
به این معنی اســت که مدیران شــهری بعد از گذشــت یك دوره 
زمانی مشــخص گزارش عملکرد خود را ارائــه نمایند. به عبارت 
دیگر در شــهر و محله های اسامی  باید همه پاسخگوی اعمال و 
رفتار خود باشــند )کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته(. بنابراین 
می تــوان گفت اصل معاد در بعد اجتماعی محله های شــهری در 
شاخص هایی همچون »مسئولیت پذیری ساکنان محله، حس تعلق 

به محله، هدفمند زیستن و ...« انعکاس می یابد. 
نهایتاً بر اســاس تحلیل ها و بررســی های انجام شده، در شکل 
شــماره 2، فراینــد و مــدل تبدیل اصــول پنج گانه دین اســام به 
شــاخص های برنامه ریزی و طراحی شهری نشــان داده شده است. 
بنابراین در این پژوهش بر اســاس مدل پیشــنهادی و شاخص های 
مستخرج، وضعیت دو محله مورد مطالعه )محله قدیمی جویباره و 
محله جدید شهرک نگین( از لحاظ انطباق با شاخص های طراحی 

محله های مسکونی مقایسه شد.

روش تحقیق
هدف اصلی از انجام این پژوهش ســنجش ویژگی های طراحی 
شــده در محله های مسکونی بر اساس شــاخص های مستخرج از 
اصول دین اســام است. برای رسیدن به این هدف دو محله )محله 
قدیمی جویباره و محله جدید شــهرک نگین( در شــهر اصفهان 
انتخاب شد. در شکل شــماره 3، موقعیت محله های مورد مطالعه 

در شهر اصفهان نشان داده شده است.

 شکل شماره 2: فرایند و مدل تبدیل اصول دین اسالم به شاخص های 
برنامه ریزی و طراحی شهری
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شکل شماره 3: موقعیت محالت مورد مطالعه در شهر اصفهان

در مرحلــه بعد شــاخص های طراحی محله های مســکونی بر 
اســاس اصول شهرســازی ایرانی ـ اسامی با اســتفاده از مطالعات 
انجام شــده در بخش نظری پژوهش جمع بندی شد )جدول شماره 
3(. در نهایــت با بهره گیــری از تکنیك پرسشــنامه و مصاحبه با 
ســاکنان محات و همچنین مطالعات میدانی، وضعیت دو محله 
مذکور از حیث شاخص های پیشنهادی با استفاده از آزمون تی دو 

نمونه ای مقایسه شد.

جدول شماره 3: شاخص های مورد بررسی در قلمرو مکانی پژوهش
شاخص های 

اجتماعی
شاخص های 

اقتصادی
 شاخص های 

کالبدی ـ محیطی

1. روابط همسایگی
2. همبستگی اجتماعی
3. حس تعلق به محله

4. هم محله ای بودن
5. ایده برادری و وحدت

6. امنیت
7. آرامش و آسایش

8. محرمیت
9. فضای باز برای 

فعالیت و رویداد

1. ترکیب کاربری ها
2. راسته های تجاری

3. بازار
4. دسترسی به خدمات 

و تسهیات محله ای
5. یکسان بودن قیمت 

زمین در سطح محله

1. مقیاس انسانی
2. پیوستگی فضایی

3. هم پیوندی واحدهای 
مسکونی

4. مسجد و اماکن مذهبی
5. میدانگاه در هسته 

مرکزی محله
6. نظافت و پاکیزگی

7. مسیر ویژه عابران پیاده
8. سلسله مراتب

9. محصوریت
10. تباین

11. زیبایی

بحث و یافته ها
ایــن بخــش از پژوهش به بررســی و بحث در مــورد یافته های 
پژوهــش اختصاص دارد. در واقع در این بخش، نتایج بررســی های 
انجام شــده در محله های جویباره و شــهرک نگین تحلیل شــده 
اســت. برای مقایسه دو محله مذکور بر اساس شاخص های معرفی 

شده در جدول شماره 3، از آزمون تی دو نمونه ای استفاده شد.
آزمون تی دو نمونه ای

در راستای مقایسه وضعیت محله جویباره و شهر نگین از حیث 
شــاخص های شهر اسامی، در بخش اول از پژوهش، پرسشنامه ای 
بر اساس شاخص ها تدوین شد. در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان 
خواســته شد تا به وضعیت هر یك از شاخص ها در محله خویش 
از یــك تا ده نمــره بدهند. الزم به ذکر اســت با توجــه به فرمول 
کوکــران، حداکثر اندازه نمونه در هر جامعه ای برابر با 384 خواهد 
بود؛ بنابراین تعداد 400 پرسشنامه در هر یك از محات توزیع شد. 
پس از تکمیل پرسشنامه ها در محله جویباره تعداد 346 پرسشنامه 
کامل و بدون خطا و در شــهرک نگین تعداد 329 پرسشنامه کامل 
و بدون خطا جمع آوری شد. ســپس این پرسشنامه ها وارد نرم افزار 
SPSS شــد. برای بررسی پایایی و اعتبار پرسشــنامه ها، از ضریب 

آلفا اســتفاده شد. نتایج این بررســی نشان داد که ضریب آلفا برای 
اطاعات گردآوری شده در محله جویباره برابر با 0/74 و در شهرک 
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نگین برابر با 0/79 است که نشان از پایایی باالی پرسشنامه ها دارد. 
برای تحلیل اطاعات پرسشــنامه ها و مقایسه میانگین شاخص ها 

در دو محله مورد مطالعه، از آزمون تی دو نمونه ای استفاده شد.
آزمون تــی دو نمونــه ای، میانگین دو گروه از پاســخگویان را 
بــا یکدیگر مقایســه می کند. به عبارتــی دیگر در ایــن آزمون، 
میانگین های به دســت آمده از نمونه هــای تصادفی مورد قضاوت 
قرار می گیرند. بدین معنــی که از دو جامعه مختلف، نمونه هایی 
اعم از اینکه تعداد نمونه مســاوی یا غیر مســاوی باشــند، به طور 
تصادفــی انتخــاب و میانگین هــای آن دو جامعه با هم مقایســه 
می شــوند. در این آزمون فرض صفر مبنی بر این است که تفاوت 
معنــاداری بین میانگین دو نمونه وجــود ندارد. در حالی که فرض 

یك بر تفاوت معنادار در میانگین دو نمونه داللت دارد.

جدول شماره 4، نتایج مقایس میانگین شاخص های کالبدی را 
در دو محله مورد مطالعه نشان می دهد. با توجه به اطاعات مندرج 
در این جدول، می توان دریافت که بر اســاس مقدار sig که کمتر 
از 0٫05 اســت، برای تمام شــاخص-ها به غیر از شاخص نظافت و 
پاکیزگی فرض H0 رد و فرض H1 تایید می شــود. به این معنا که 
در ده شــاخص کالبدی تفاوت معنادار بین میانگین های دو محله 
جویباره و شهرک نگین وجود دارد؛ اما در رابطه با شاخص نظافت 
و پاکیزگــی تفاوت معناداری بین میانگین دو نمونه وجود ندارد. با 
توجه به حد باال و پایین که در جدول مشــاهده می شود، می توان 
تشــخیص داد که کدام یــك از محله هــا دارای میانگین باالتری 

است. در این مورد باید بیان کرد که:
1- اگــر حد بــاال و پایین هر دو مثبت باشــند، در این صورت 

میانگین گروه اول از میانگین گروه دوم بزرگ تر است.
2- اگــر حد باال و پاییــن هر دو منفی باشــند، در این صورت 

میانگین گروه دوم از میانگین گروه اول بزرگ تر است.
3- اگر حد باال و پایین یکی مثبت و یکی منفی باشد، در این 

صورت میانگین های دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد.
در این پژوهش محله جویباره به عنوان گروه اول و شهرک نگین 
به عنوان گروه دوم در نظر گرفته شــده اســت. براساس مندرجات 
جدول شــماره 4، در ده شــاخص کالبدی، حد باال و پایین مثبت 
اســت که نشــان می دهد میانگین شــاخص ها در محله جویباره 
نســبت به شــهرک نگین باالتر اســت و تأیید می شــود که این 
اختاف از نظر آماری معنادار اســت. در مورد شــاخص نظافت و 
پاکیزگی با توجه به آنکه حد باال مثبت و حد پایین منفی اســت، 
می تــوان گفت میانگین این شــاخص در دو محلــه مورد مطالعه 

تفاوت معناداری ندارد.

جدول شماره 4: نتایج آزمون تی دو نمونه ای برای شاخص های 
کالبدی - محیطی

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

 میانگین گروه دوم
ک نگین

شهر

 میانگین گروه اول
محله جویباره

شاخص

3/039 8/26 0/000 5/56 8/89 مقیاس انسانی
4/21 6/45 0/000 4/62 8/91 پیوستگی فضایی

2/211 7/895 0/000 6/13 9/06
 هم پیوندی واحدهای

مسکونی
2/141 8/13 0/000 7/38 9/5 مسجد و اماکن مذهبی

3/261 6/29 0/002 5/43 8/74
 میدانگاه در هسته

مرکزی محله
-6/04 +6/56 0/54 6/39 6/48 نظافت و پاکیزگی
2/112 7/765 0/034 7/68 8/34 مسیر ویژه عابران پیاده
3/213 6/66 0/014 4/51 9/51 سلسله مراتب
4/65 7/89 0/000 3/39 7/41 محصوریت
3/35 7/34 0/031 4/31 7/09 تباین
4/13 8/29 0/000 6/49 8/53 زیبایی

مطابق با جدول شــماره پنج کــه نتایج آزمون تی دو نمونه ای را 
در رابطه با شاخص های اجتماعی نشان می دهد، می توان گفت از 
مجموع نُه شــاخص، تنها در یك شاخص یعنی شاخص »امنیت«، 
ســطح معنی داری باالتر از 0/05 است. بنابراین با توجه به شاخص 
مذکور فرض صفر تأییده شــده و باید گفــت دو محله جویباره و 
شهرک نگین از لحاظ شــاخص مذکور تفاوت معنادار ندارند. در 
رابطه با هشت شاخص دیگر سطح معنی داری کمتر از 0/05 است 
کــه فرض صفر رد شــده و فرض یك تأیید می شــود و می توان 
گفــت دو محله مورد مطالعــه با توجه به این شــاخص ها تفاوت 
معناداری دارند. بر اســاس حدود باال و پایین شــاخص ها نیز باید 
گفت که میانگین شــاخص »فضای باز« برای فعالیت و رویداد در 
شهرک نگین باالتر از محله جویباره است. در مورد هفت شاخص 
دیگر میانگین شــاخص ها در محله جویباره نســبت به شــهرک 

نگین همواره باالتر است.
برای تحلیل بعد اقتصادی، پنج شــاخص انتخاب شــد. جدول 
شماره 6، نتایج بررسی ها را در این زمینه نشان می دهد. در رابطه با 
ســه شاخص اول، سطح معنی داری کمتر از 0/05 بوده و همچنین 
حد باال و پایین نیز مثبت است. این به معنای آن است که میانگین 
این شاخص ها در دو محله متفاوت بوده و همچنین میانگین گروه 
اول یعنی محله جویباره باالتر از میانگین شــهرک نگین است. در 
رابطه با شاخص »دسترسی به تسهیات و خدمات محله ای«، سطح 
معنی داری بیشتر از 0/05 است که نشان می دهد میانگین دو گروه 
تفاوت معناداری ندارند. در رابطه با شــاخص »یکسان بودن قیمت 
زمین« در ســطح محله، سطح معنی داری کمتر از 0/05 است. این 
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به معنای آن اســت که میانگین دو گروه تفــاوت معناداری دارند. 
همچنین حدود باال و پایین در رابطه با شاخص مذکور منفی است 

که نشان می دهد میانگین گروه دوم بیشتر از گروه اول است.

جدول شماره 5: نتایج آزمون تی دو نمونه ای برای شاخص های 
اجتماعی

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

 میانگین گروه دوم
ک نگین

))شهر

 میانگین گروه اول
))محله جویباره

شاخص

2/19 7/61 0/000 2/32 7/98 روابط همسایگی
3/21 8/90 0/000 3/12 8/76 همبستگی اجتماعی
4/01 8/376 0/011 4/11 8/54 احساس تعلق به محله

3/231 9/79 0/000 2/46 9/14 هم محله ای بودن
5/41 7/32 0/000 5/12 8/36 ایده برادری و وحدت

-7/13 +7/16 0/729 7/10 7/38 امنیت
3/33 7/11 0/014 5/39 7/24 آرامش و آسایش
5/54 9/01 0/000 5/15 9/21 محرمیت

-3/76 -8/19 0/000 8/12 4/01
 فضای باز برای فعالیت

و رویداد
3/35 7/34 0/031 4/31 7/09 تباین
4/13 8/29 0/000 6/49 8/53 زیبایی

جدول شماره 6: نتایج آزمون تی دو نمونه ای برای شاخص های 
اقتصادی

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

 میانگین گروه دوم
ک نگین

))شهر

 میانگین گروه اول
))محله جویباره

شاخص

4/11 7/01 0/000 4/36 7/32 ترکیب کاربری ها
3/04 6/21 0/03 3/74 6/68 راسته های تجاری
5/19 8/13 0/038 5/13 8/12 بازار

-6/18 +7/43 0/089 7/76 7/59
 دسترسی به خدمات و

تسهیات محله ای

-4/17 -7/32 0/000 7/61 4/03
 یکسان بودن قیمت زمین

در سطح محله

نتیجه گیری
ایــن پژوهش بــا هدف ســنجش ویژگی های طراحی شــده در 
محله های مســکونی بر اســاس شاخص های مســتخرج از اصول 
اســامی انجام شــد. در بخش اول مبانی نظری و ادبیات تحقیق 
بررســی شد. در فرایند انجام تحقیق با بررسی مبانی نظری مکتب 
اصفهــان در شهرســازی، تحلیل پژوهش های پیشــین و همچنین 
تحلیــل جداگانــه هر یك از اصــول پنج گانه دین مبین اســام، 
شــاخص های طراحی محله های مســکونی بر اســاس اصول دین 

مبین اســام اســتخراج شــد. در ادامه با اســتفاده از آزمون آماری 
تی دو نمونــه ای وضعیت دو محله جویباره بــه عنوان یك محله 
قدیمــی و شــهرک نگین به عنــوان یك محله جدید بر اســاس 
شاخص های پیشنهادی، مقایسه شد. نتایج آزمون های آماری نشان 
داد کــه از مجموع 25 شــاخص مورد مطالعه تنها در دو شــاخص 
»فضای بــاز برای فعالیت و رویداد« و »یکســان بودن قیمت زمین 
در ســطح محله« میانگین شــاخص ها در شــهرک نگین باالتر از 
محله جویباره است. در سه شاخص »نظافت و پاکیزگی«، »امنیت« 
و »دسترســی به خدمات و تســهیات محله ای« وضعیت دو محلۀ 
مورد مطالعه یکســان اســت. در بقیه شــاخص ها ماننــد »مقیاس 
انســانی«، »پیوستگی فضایی«، »سلســله مراتب«، »زیبایی«، »روابط 
همســایگی«، »همبســتگی اجتماعی«، »احســاس تعلق به محله«، 
»آرامش و آســایش«، »ترکیــب کاربری ها« و »راســته های تجاری« 
میانگین محله جویباره بیشتر از شهرک نگین است. نتایج به طور 
کلی نشــان داد که بیشــترین اختاف بین دو محلــه مورد مطالعه 
بــه ترتیب در بخش هــای اجتماعی و کالبدی اســت. نکته حائز 
اهمیت آنکه در بخش اقتصــادی، دو محلۀ مورد مطالعه اختاف 
بســیار ناچیزی دارند. این موضوع نشان می دهد که در برنامه ریزی 
و طراحی محات جدید، بیشترین توجه به شاخص های اقتصادی 
شــده و شاخص های کالبدی و اجتماعی محله های اسامی، مورد 

غفلت واقع شده اند.
در پایــان پژوهــش بایــد اذعــان کنیم کــه فضای شــهری از 
کوچك تریــن مقیاس یعنــی محله تا خود شــهر، یك محصول 
اجتماعی است که به یك بستر فیزیکی برای فعالیت های انسانی 
تبدیل شــده اســت. در واقع فضاهــا و محله های شــهری، ظاهراً 
فیزیکی هســتند، اما براســاس اصول اجتماعی و اقتصادی حاکم 
بر جامعه شــکل گرفته انــد. به بیان دیگر هر محیــط، هر فضا و 
هر پدیده ای، نگرشــی از ایدئولوژی حاکم بر جامعه است. در این 
راســتا برای حل مشکات شــهرها باید ایدئولوژی و اصول حاکم 
بر شــهرها را شــناخت. اگر گفته می شود محله و یا شهر اسامی، 
می بایســت در این محله و شــهر، اصول دین مبین اســام تجلی 
و انعــکاس یابد. اگــر فرایندها، اصول، فعالیت هــا و نگرش ها در 
یك شــهر اسامی باشد، می توان به شــهر اسامی نیز دست پیدا 
کرد. بنابراین برای مطالعه شــهر اســامی باید اصول دین اســام 
را شــناخت و در گام بعدی ایــن اصول را با اصــول برنامه ریزی و 
طراحی شــهری منطبق کرد. در این پژوهش ســعی شــد تا گامی 
هر چند کوچك در این راســتا برداشته شــود. در قالب یك مقاله 
شــاید نتوان تمامی شــاخص ها را مورد مطالعه قــرار داد، بنابراین 
ارزیابــی ویژگی های محله های شــهری با شــاخص های اســامی 
نیازمند مطالعات گســترده تری است. بنابراین پیشنهاد می شود در 
قالب طرح ها و مطالعات پژوهشــی گســترده، اصول پنج گانه دین 
اسام و همچنین تطبیق این اصول با اهداف برنامه ریزی و طراحی 
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شهری مورد بررســی قرار گرفته و شاخص های طراحی محله های 
مسکونی اســامی تدوین و به عنوان یك دســتورالعمل از طرف 
مراجع ذی صاح اباغ شــود تا در طراحــی محله های جدید مورد 
استفاده قرار گیرد. بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادات خردتر و در 

سطح محله های شهری نیز به شرح زیر ارائه می شود:
1- طراحی فضاهایی برای تجمع و مشــارکت همگانی مردم در 

امور محله خویش؛
2- ارتقاء حس مسئولیت پذیری در بین ساکنان محله؛

3- تعیین مدیر و شورای محله،
4- تعیین نقش واحد برای محله های شهری؛

5- برنامه ریزی محله مبنا باید به صورت یك دستورالعمل برای 
مدیران شهری باشد.

6- توجه ویژه به طراحی فضاهای مذهبی در محله های شــهری 
مانند مسجد که باعث افزایش همکاری و تعامات می شود.

7- ســهولت دسترســی ســاکنان محله بــه تمامــی امکانات و 
خدمات عمومی؛

8- رعایت سلسله مراتب در طراحی فضاهای شهری،
9- برقــراری نظــم و هماهنگــی در طراحــی جــداره و نمای 

خیابان های محله؛ 
10- مکان یابی مطلوب عناصر شهری در محله ها؛

11- طراحی محله های جدید در شــهرها، هماهنگ با طبیعت 
و اقلیم منطقه؛

12- افزایــش ســازگاری و انطبــاق کاربری هــا بــا یکدیگر در 
محله های شهری.
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Abstract: 
Today, in the literature of planning and urban design, Focus on small-scale urban in the military 
hierarchy of Urban divisions as the most important residential scale has been Special atten-
tion. In this case, attention to the Iranian and Islamic values had a decisive role in the type of 
elements, attributes, quality of relationships, the way formation and the identity of the neigh-
borhood and the city. In this case, present research evaluates the features designed in the 
neighborhoods with the help of indexes that derived from the principles of the Islamic religion. 
To achieve this aim, two neighborhoods (Juybareh as an old neighborhoods and Negin town 
as a new neighborhoods) was selected in Isfahan. Then the residential neighborhood design 
indicators based on the principles of Islam religion was extracted. In this regard, 25 indicators 
in the three aspects (Physical, Social and Economical) were selected. In the next step, using 
the questionnaire technique and field studies, the research data were collected. In the next 
step, the collected data was entered into SPSS software. Finally, the Situation of two neighbor-
hoods, according to the Islamic community design indicators through using two-sample t-test 
were compared. The results of statistical analyzes indicate that the mean of the two groups in 
the two neighborhoods studied has a significant difference in 20 indexes and also the average 
of the indicators in the neighborhood of Juybareh is much higher than Negin town. Respective-
ly, the largest difference between the two studied areas is in the social, physical and economic 
sectors. The important point is that in the economic sector have very little difference between 
the two neighborhoods.

Keywords: Design, residential neighborhood, Islamic city, Indicator, Juybareh, Negin town, Isfahan.


