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 چکیده

، این مکتب دینی همواره در کتب مقدس و روایات بزرگان آن بر احترام بر اجتماعات گیري حکومت اسالمیاز ابتداي شکل
گاه برجسته این مفاهیم در شهرهاي قرون اولیه اسالم به ظهور رسیده ها تاکیده کرده است. تجلیان آنمسلمانان و لزوم ارتباطات می

اي اسالمی گردد. با این وجود است. این امر سبب شد که شهر اسالمی به عنوان فضایی براي رشد و نمو دیگر مفاهیم و اصول پایه
توجهی روبرو هاي قابلشاهد آن هستیم که بسیاري از این مفاهیم با آسیبهاي متعدد، با پدید آمدن تفکر مدرن و ظهور جنبش

گیرتر است و ساکنان آن را طور قابل توجهی چشمتري دارند بهاند. این امر در محالتی که پیشینه تاریخی، مذهبی و مدنی غنیشده
هاي ارزشمند است که این پژوهش با ین محدودهشهر تهران نیز از جمله ا 20هاي هویتی روبرو کند. منطقه تواند با چالشمی

هاي مرتبط ها و زیرشاخصهدف سنجش خوانش ساکنان آن از منظر شهر اسالمی شکل گرفت. در ادامه پس از استخراج شاخص
 50 ايگیري مدل مفهومی پژوهش، با استفاده از طراحی و توزیع پرسشنامهبا شهر اسالمی از آراء و اندیشه صاحبنظران و شکل

هاي با استفاده از تحلیل 20هاي شهر اسالمی از منظر ادراکات ساکنان منطقه اي لیکرت، ویژگیگزینه 5سوالی در طیف مقیاس 
پذیرترین عوامل که منجر گر این حقیقت هستند که از نگاه شهروندان آسیبها بیانآمار استنباطی به دست آمد. نتایج ناشی از یافته

شهر تهران از دیدگاه اسالمی شده است، عوامل کالبدي و محیطی بوده است و عوامل اجتماعی و ارزشی  20قه به افول کیفیت منط
 در درجات بعدي قرار دارند.
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 مقدمه
واره سرلوحه مسلمانان در امور خود بوده است. تفکر اسالمی در بطن خود اصولی را ارائه کرد که در طول تاریخ هم  

باشد تا آنجاکه با تورق دقیق طور خاص میطور کلی و مبحث شهرسازي بهیکی از این امور، ساخت محیط پیرامون به
ي شهرهاي سنتی جوامع اسالمی باشیم.  در واقع مطالعهتاریخ شهرسازي قبل و بعد از اسالم شاهد تفاوت آشکاري می

ي عنوان شهر اسالمی بوده است و در واقع در تمدن اسالمی در خصوص شهرسازي و هاي قبل، رواج دهندهدر قرن
اي که اصول آن، سبک خاصی تکوین نیافته بود و یا منابع مکتوبی در دست نیست. در حال حاضر نیز در دوره

تالشها و تحقیقات زیادي صورت  آشفتگی بر ذهن و روان و ماواي انسان ساکن در شهرهاي مدرنیستی حاکم است،
هاي زیستی منطبق با شرایط گیرد تا اصولی تدوین گردد که بر اساس آن بتوان براي انسان عصر حاضر، مجتمعمی

ي تحوالت تاریخی دوران اشکانی و ساسانی کنونی حاکم بر جوامع انسانی طراحی شود. شهرنشینی در ایران هم نتیجه
گسترش نظامی  ).1391ش مهمی در روند تمدن ایران داشته است (رضوي پور، شکل مشخص به خود گرفت، نق

ي خاورمیانه و بویژه ایران و هند، پیوندي میان تمدن اسالمی و میالدي و ورود آن به منطقه 7اسالم از اواخر قرن 
-شک سنت، بی) و به همین دلیل در احداث شهرها در تمدن اسالمی75:1385تمدن ساسانی بوجود آورد (فکوهی، 

هاي شرقی خالفت هاي شهرهاي پیش از اسالم تاثیرات قابل توجهی بخصوص در سرزمینهاي بومی و خصلت
 ). 22:1381ست (حکیم، اسالمی از خود بجاي گذاشته ا

گذرد. اساس شکل گیري از طرف دیگر، بیش از نیم قرن از تزریق طرحهاي جامع به چهره و کالبد شهري ایرانی می 
هاي جنبش مدرن بنا شده بود، نظم دهی به عملکردهاي چهارگانه مسکن، کار، آمد وشد  طرحها که براساس پایهاین 

). بر هیمن مبنا، در سال هاي گذشته شاهد آن هستیم که عملیاتی و 1356و گذران اوقات فراغت بود (منشور آتن، 
اسالمی شده است. این امر  -سنتی شهر ایرانیاجرایی شدن این طرح ها بصورت تدریجی باعث فرو ریختن ساختار 

گیري شهرهاي اسالمی از موضوعات بحث برانگیز باشد که اهمیت اسالم در فرایند شکلاز آن جهت حائز ارزش می
 از یکی عنوان به هویت بحران بنابراین  ).3:1389در مطالعات مربوط به شهرهاي اسالمی است (پوراحمد و موسوي، 

شود (میرساردو و همکاران، در مباحث شهري و حیطی شناخته می خصوص به جامعه معاصر هاي بحران ترین مهم
شمسی و استقرار نظام جمهوري اسالمی در کشور، انتظار بروز  1357). وقوع انقالب اسالمی در سال 78:1387

وده است. این تغییرات به هاي مختلف فرهنگی را نزد اکثریت فعاالن این عرصه ایجاد نمتغییرات بنیادینی در بخش
-هاي کالبدي گردید و تمناي بازیابی هویت بومی و به عبارت دیگر معماري و شهرسازي ایرانیتدریج وارد عرصه

) 151:1390مندان و مسئولین در سالهاي پس از انقالب به تدریج بوجود آورد (قالیباف، اسالمی را در میان مردم، حرفه
اسالمی بازسازي نمایند. -دند تا شهر کنونی را با معیارهایی منتج از فرهنگ و تمدن ایرانیو در پی یافتن بنیانهایی ش
ي روند شهرنشینی شد و ضمن گذار در ایران آغاز شد سبب آغاز و سپس توسعه 1300ي چرا که تحوالتی که از دهه

بط سنتی در جامعه و جایگزینی ي شهرنشینی سریع معاصر رسید. فروپاشی روااز مراحل مختلف باالخره به مرحله
هاي اخیر بوده است (حسامیان و دیگران، داري از مهمترین عوامل شهرنشینی در دهههرچند ناقص روابط سرمایه

). مهمترین تغییرات کالبدي مربوط به پیدایش خیابانها و میادین جدید و تعریض خیابانهاي قدیمی بود. 15:1377
کشی در این دوران ایجاد ر دگرگونی سیماي شهر ایفا کرد. الگوي رایج خیابانترین نقش را دتحولی که اساسی

هاي مدرنیته، گسست و انقطاع آشکار عصر مدرن با دوران ). یکی از ویژگی72خیابانهاي عمود بر هم است (همان، 
لکرد و شرایط پیش از آن است. در حقیقت شهر در مفهوم جدید خود در دوران مدرن شکل گرفته و پیش از آن عم

 ).1390کالبد و محتواي شهر، تفاوتی آشکار داشته است (جابر، 
ریزي شهري، بسیاري از ساختارهاي فضایی شهر کهن اسالمی که در سرزمین ایران استقرار با الگوي وارداتی برنامهاما  

حور بوده و براي عبور پیاده، سنتی پیاده م ). معابر شهر1392یافته بودند دچار دگرگونی شدند (زنگانه و همکاران، 
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آالت بزرگ و چارپایان و گاري با نظم فضایی و سلسله مراتبی خاص خود شکل گرفته بودند و تمدن مدرن با ماشین
داري که به فضایی جهت گردش کاال نیاز داشت، احداث خیابان امري الزم بود.  با توجه تحت عملکرد اقتصاد سرمایه

ن بیان کرد که در نیم قرن گذشته کالبد و فضاهاي شهر ایرانی دستخوش تغییرات متعددي توابه نکات گفته شده می
هاي دستوري شهرسازي اسالمی در پس از انقالب شده است. برمبناي تفکرات مدرن در پیش از انقالب و سیاست

شده است. در همین  بدیهی است این امر سبب ایجاد اغتشاش در یکپارچکی فضایی و معنایی در فضاهاي این شهرها
اي که از گذشته تا کنون تغییرات جامعی را در شهر تهران به عنوان نمونه 20راستا پژوهش حاضر در پی مطالعه منطقه 

 باشد. کالبد و فضاهاي خود شاهد بوده است و برمبناي اصول شهرسازي اسالمی می

 تهران شهر ينقطه ترینجنوبی عبارتی به و دارد ارقر تهران تهران از لحاظ موقعیت شهري در جنوب شهر  20منطقه   
 تا حرم بزرگراه مجاورت در جنوب از  و 15 منطقه در آزادگان بزرگراه همسایگی در شمال از و آید می حساب به

در شرق بزرگراه شهید آوینی آن را محدود  و شودمی منتهی 19 منطقه به 20 منطقه غرب در سو آن از. دارد قرار حرم
هاي ترین نقاط ایران به حساب می آید و از گذشتهشود از قدیمیبه نام شهر ري یاد میاین منطقه که از آن  کند.می

و به نوعی  ي تاریخی بسیار زیادي بوده است و همین مسئله به اهمیت آن بسیار افزوده استدور تا کنون داراي سابقه
آرامگاه ملکوتی نه فکري از اسالمی تا مدرن تلقی کرد. همچنین توان آن را تلفیقی از وضعیت شهرسازانه چند گومی

است که بسیار مورد احترام و توجه ساکنین منطقه و  20هاي منطقه شاه عبدالعظیم حسنی یکی از شاخص ترین مکان
ان زند باشد. که محل دفن بسیاري از نام آوران تاریخ ایران همچون ستارخان، محمد خیابانی، لطفعلی خکل کشور می

هاي شاخص منطقه و آیت اهللا کاشانی بوده است. بقعه بی بی شهربانو در کنار کوهی به همین نام یکی دیگر از مکان
در واقع، این تحقیق در پی سنجش   )1387(بحرینی،  کندباشد که همه ساله بازدیدکنندگان بسیاري را جذب میمی 20

توان بیان کرد که پاسخ به این سازي اسالمی است و به عبارتی میخوانش شهروندان شهر معاصر از منظر اصول شهر
باشد که تا چه میزان شهر ایرانی در وضعیت امروز خود با معیارها و پرسش اساسی از اهداف اصلی این تحقیق می

مفاهیم هاي شهر اسالمی سازگاري دارد؟ براي رسیدن به این هدف، در مرحله اول اصول، معیارها و مبانی و بنیان
گیرد و در مرحله بعدي هاي تفکر اسالمی در شهر با توجه به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار میمرتبط با ویژگی

هاي شهري تهران با استفاده از روش 20تالش خواهد شد تا از طریق تبیین مدلی مفهومی، این معیارها در منطقه 
 میدانی و پیمایش مورد ارزیابی قرار گیرند.

 هابر تعاریف و مفاهیم شهر اسالمی در متون و نظریه مروري
شهر اسالمی قبل از هر چیز یک قلعه ایمان اسـت و از نظـر سیاسـی و قانون تابع مقرراتی است که ناشـی از  

اقتصادي حکومت هاي مستقر در آن شـهر  -شـریعت هسـتند و از ایـن رو نقـش مذهبی شهر بر اهداف نظامی
ي شهري در دولت اسالمی در همـاهنگی و همنـوایی کامل با دو جامعه روستایی و ایلیاتی قرار امعهاولویت دارد. ج

توان گفت شهر اسالمی در حقیقت شهري است که جایگاه فرد مسلمان میدرواقع،  1387: 41).می گیرد (بحرینـی،
 .هاي جهان بینی اسالمی استوار باشداست و باید بر پایه

، در مقاله اي با عنوان اصول مدیریت شهري و شهر سازي رسول اکرم (ص) 1390بانقلی در سال ستاري سار  حسن 
در مدینه النبی به بیان مؤلفه هاي بنیادین تفکر عملی و نظري پیامبر اکرم (ص) در زمینهی اصول شهر سازي و 

که توسط رسول اکرم (ص) با توجه مدیریت شهري مدینه النبی پرداخته و در آخر به این نتیجه دست یافته که اصولی 
همزمان به مباحث مادي و معنوي، در باب شهرسازي و مدیریت شهري مدینه النبی به کار گرفتهاند بسیار مترقی و 

، در مقاله اي با موضوع تجلی اندیشهی 1391مهدي گودرزي سروش و همکاران در سال  محمد  اند.پیشرفته بوده
در محله به بررسی چگونگی تجلی تفکر و اندیشهی اسالمی در محله و چگونگی  اسالمی در شهر با حضور مدرسه
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تأثیر پذیري کالبد شهر و معماري از جهان بینی و تفکر و اندیشه یک قوم و ملت پرداخته ان دو به این نتیجه 
ي را در انسان رسیدهاند که قرآن کریم با سورهی علق و حکم به خواندن به پیامبر اکرم (ص)، حس تفکر و پرسشگر

به وجود میآورد. حضور مدرسه در اصل حضور روحیهی جست و جو گري و پرسش گري دینی است، به گونه اي 
که فرد قادر به کشف و طرح مساله، فرضیهها و گردآوري اطالعات، توانایی تجزیه و تحلیل یافتهها و نتیجه گیري 

 میگردد.

 ابعاد بر تاکید با اسالمی، شهر شناسی شخصیت عنوان با اي مقاله در ،1390 سال در تقوایی اکبر علی و خدایی زهرا 
 شهر اصطالح که رسیدهاند نتیجه این به سرانجام و پرداختهاند اسالمی شهر شخصیت تحلیل به اسالمی شهر کالبدي

 هاي رشه بیشتر کالبدي فضاي. است آن ساکنان خاص تاریخی و اجتماعی فرهنگی، ویژهی هویت بیانگر اسالمی،
 تایید آنها در را الهی مکتب از منتج و مشترك روح وجود که است آن جغرافیایی و سرزمینی ویژگیهاي از متأثر اسالمی
 .میکند

هاي شهر اسالمی را در برگیرنده ي یگانگی، بندگی، پارسایی، رهنمودي، یادآوري و اندیشیدن، نقی زاده ویژگی 
همچنین  1385 ).سایش، مهرورزي و میانه روي می داند(نقی زاده، دادگري، نیک خواهی، شکر، پندآموزي، آ

عبدالحمید نقره کار ارزشمندترین پایه ي معماري در دوران اسالمی را برپایه ي دادگري، گذر از گوناگونی به یگانگی، 
ر می شود(نقره گذر از آشکاري به نهانی و رده بندي آرمان هاي چندي و چونی می داند که در فضاهاي کالبدي پدیدا

 1387 ).کار، 

ازنظرنقی زاده شهراسالمی فرآیندي است که درحال تحول بوده و همواره خویش را با نیازهاي زمان ومکان واهل خود 
والبته با استناد به اصول اسالمی وفق خواهدداد. به عبارت دیگر، شهراسالمی ماهیتی است بالقوه که می تواند درهر 

به فن آوري و مصالح ودانش وهنرو فرهنگ بومی تفسیر وتجلی خاص خویش را داشته زمان ومکانی با توجه 
وي معتقداست اصول و شهرسازي اسالمی از وحدت آغاز می شود، که جلوه توحید  1385 :81).باشد(نقی زاده،

از توحید است، به هویت مسلمانی می رسد که نمایش باورها و اعتقادات مسلمانان، و به نوبه خود جلوه دیگري 
 1390 : 11) .،است، و همه بایدها و نبایدهاي زندگی اسالمی و انسانی را مد نظر دارد (نقی زاده

 هاي معماري و شهرسازي اسالمی در ارتباط با شرایط عصر حاضرشاخص
ي مسلمان نشین بر اساس سه عنصر یگانه شده مذهب، حکومت و تجارت براي امتی واحد شکل گرفته اند و شهرها

جلی کالبدي این عناصر، مسجد، ارگ و بازار است که ساختار شهر بر مبناي مرکزیت آن ها پیدا می شود (اعتضادي، ت
این عناصر بعالوه محالت مسکونی، تاسیسات مورد نیاز براي زندگی فرد در جامعه اسالمی را می  67).، 1378

 سازند. این ابعاد در ذیل بررسی می شوند.
از فرهنگ ذهنی و تفکر غنی اسالمی است که نمود عینی یافته است. این شهر با انعطاف  شهر اسالمی برگرفته

چشمگیر خود در حکم الگوواره اي است که می تواند در هر عصري در روح آن زمان توسعه یابد و در عناصر آن 
رد، بلکه این تفکر فراتر جلوه نماید. شهر اسالمی تنها اصول نیست که فقط آن ها را در معماري و شهرسازي لحاظ ک

از آن قدم برداشته و تبدیل به ذهنیتی شده است که سازندگان و توسعه دهندگان شهر را بر آن داشته است تا شهري 
اسالمی ساخته و الزامات محیطی را بر آن منطبق سازند. دیگر شهرسازان و معماران با تفکر شهر اسالمی وارد عرصه 

به دنبال اسجاد عناصر شهري و معماري گذشته نیستند. در واقع با روي هم گذاري  طراحی و ساختمان می شوند و
 شرایط و نیازهاي عصر کنونی با اصول و مبانی اسالمی وارد عمل می شوند.

شاخص هاي شهر اسالمی همانند در جهت قبله ساختن خانه ها با انعطاف اسالم در سابقه تمدن ها همراه بوده است، 
جنوبی ساخته می شد با اندکی چرخش به سمت قبله تغییر  -ه هایی که تا پیش از پیدایش اسالم شمالبطور مثال خان
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بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که شاخص هاي معماري و شهرسازي  173).، 1390جانب دادند (پاکزاد، 
فوذ کرده است بنابراین در اکثر موارد اسالمی با روحیه منعطف اسالم در جان و اندیشه معماري و شهرسازي سنتی ما ن

 این دو مفهوم را می توان به صورت متناظر در نظر گرفت.

روحیه شهرسازي اسالمی بر پایه اعتقادات مردم نسبت به رعایت حقوق دیگران، برقراري امنیت در شهر، بندگی خدا 
اشد که به ترتیب نمود کالبدي هرکدام کردن، تسهیل حرکت در شهر، آرامش و رفاه در شهر و موارد اینچنینی می ب

واحدهاي همسایگی، نظمیه ها، مساجد، راههاي شهري و خانه هاي مسکونی است. با توجه به اینکه اسالم دین کاملی 
است می توان اذعان نمود که در این دین مبین به تمام رفتارهاي انسان به خصوص سبک و نوع زندگی آن ها در 

ها قابلیت خود تنظیمی دارند و تنها باید این شاخص 213).، 1394ست (اسدي محل چالی، شهرها توجه کافی شده ا
ترجمان صحیحی از آن ها با توجه به شرایط عصر حاضر صورت پذیرد. اصولی مثل عدالت، سلسله مراتب، کثرت، 

کهنه نمی گردد. ریشه وحدت، امنیت و آرامش می تواند در جزء جزء زندگی انسان ها در شهر لحاظ شود و هیچ گاه 
بسیاري از مسائل و مشکالتی که در عصر حاضر ملت ها دچار آن شده اند را می توان در عدم رعایت اصول کلی 
داتست که به نفع تمام افراد جوامع بشري است و مانع تضییع منافع افرادي خاص می شود. این اصول قابل شاخص 

می شود. شاخص ها قابلیت شرح و بسط در جوامع مختلف و با  گذاري هستند که در جدول زیر به آن پرداخته
متغیرهاي  به توجه با بلکه دانست کامل را ها شاخص حتم بطور توان نمی بنابراین دارد، را گوناگون رویکردهاي
 :است گشته تکمیل جدول این شده، درنظرگرفته

 )1397هاي شهر اسالمی (نگارنده، ویژگی :1 جدول
شهر  اصول کلی

 المیاس

 شاخص ها اصول فرعی

 عدالت

 دسترسی
 ايمردم باید بتوانند به سهولت به هر نقطه

 می توانند و ممکن است زندگی کنند. جاییکه  که می خواهند دسترسی داشته و در هر

 توزیع منافع
 باید منافع و امکانات زندگی شهري عادالنه

 توزیع گردد

 و سکونتی
برخورداري از 

 امکانات

 .نماید اسالمی باید به مردم توجه ویژه معماري

 
 زیبایی

  پیمون
  نیارش

 .است سادگی مهمترین اصل معماري اسالمی پرهیز از بیهودگی

 مردم واري
 

 تناسبات در معماري اسالمی و نیز ایجاد

 جایگاه ویژه اي دارد  شکل هاي موزون همچون قوس و طاق ها

 درونگرایی

 ظاهر ساختمان ها
  دهند و زندگی خصوصی خود را از زندگی در  مسلمانان به محرمیت اهمیت ویژه اي می

 بیرون جدا می نمایند

درون ساختمان 
 ها

 

 ایمنی و امنیت
 ایمنی الزمه ثبات شهر هاي اسالمی است جنبه هاي روانی

 امنیت خاطر باید براي شهروندان فراهم شود جنبه هاي فیزیکی

 آرامش و رفاه
 

 کونتس
 در اسالم تاکید ویژه اي بر آرامش در خانه

 می شود
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 عمل می کند  مردم اصل هستند و حکومت به نفع ایشان اصالت بر مردم 

 خودکفایی
 این مفهوم با معماري بوم آورد مترادف است  خارج  خودکفایی یعنی عدم وابستگی کامل به مصالح ساختمانی

  انطباق با محیط

 ی و تبیین معیارهاي شهر اسالمی معاصرارائه مدل مفهوم

در تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن بسیاري از متون مرتبط با شهر اسالمی مرور و مورد بررسی قرار گرفت. این 
گیري شهر اسالمی، تعاریف و مشخصات شهر اسالمی و همچنین ها شامل واکاوي در مفهوم و اساس شکلبررسی

ها ها و همچنین عدم سازگاري بسیاري از آننده آن بوده است. با توجه به تعدد این شاخصدهمعیارها و ابعاد تشکیل
دسته بندي شدند  "ارزشی"و  "اجتماعی و مدنی"، "کالبدي و فیزیکی"با شهر امروز، این ابعاد در سه زیر مجموعه 

 ) آورده شده است.1که در نمودار شکل (
شاخص مقیاس انسانی، نظم و تقارن، پیاده محوري، کیفیت زندگی  12، "فیزیکی-کالبدي"در مجموعه عوامل  

محالت مسکونی، پیاده مداري، برجسته بودن مرکز محله، وجود سلسله مراتب فضایی، پوشش گیاهی و مطبوعیت 
فضایی و اقلیمی، برجسته بودن مرکز محالت، ظاهر و زیبایی، وحدت فضایی و کالبدي، ایمنی، سادگی و محورهاي 

پذیري با نیازهاي مردم، برجسته بودن نقش شاخص سازش 8ي به عنوان فضاهاي شهري انتخاب شدند. تعداد عبور
معتمدین در محالت، پایگاه اجتماعی مساجد، سرزندگی اجتماعی بازار و فضاهاي خرید، انسجام اجتماعی، تعامالت 

 "اجتماعی و مدنی"دمی به عنوان عنوان ابعاد ها و نهادهاي غیر دولتی و مراجتماعی، سرمایه اجتماعی و وجود گرو
 شهر اسالمی در نظر گرفته شد.

توجهی بر اسالمی شدن یک که با توجه به متون و ادبیات پژوهش اثرگذاري قابل "ارزشی"در رابطه با ابعاد  
مندي و هاي توجه به کرامت انسانی، امنیت، تساوي حقوق شهروندي، هویتگذارد، شاخصسکونتگاه انسانی می

گرایی، رضایتمندي، رفاه و معنویت انتخاب واري، درونحس تعلق به فضا، آرامش، دادگستري، عدالت فضایی، مردم
 شدند.
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 )1397ابعاد تشکیل دهنده شهر اسالمی به عنوان مدل مفهومی پژوهش (نگارنده، : 1نمودار 

 روش و متدلوژي 

است. بدین  صورت توامان استفاده شدهاز دو روش توصیفی و تحلیلی به در پژوهش حاضر، بنابر ماهیت موضوع،
هاي مورد نیاز با استفاده از روش مطالعاتی پیماشی و از طریق تکنیک پرسشنامه، از جامعه آماري صورت که ابتدا داده

رد سنجش و تحلیل هاي معمول آماري، موبندي و استخراج، با استفاده از روشآوري شده، پس از دستهمنتخب جمع
باشند. جمعیت مورد مطالعه این شهر تهران می 20دقیق علمی قرار گرفتید. جامعه آماري این تحقیق شهروندان منطقه 

هاي تحقیق از جمله گستردگی جغرافیایی و تحقیق شامل نمونه منتخبی از جامعه آماري است که با توجه به محدودیت
ن مدت زمان تحقیق، انتخاب شدند. براي تعیین حجم نمونه از جامعه آماري از چنیپراکندگی جمعیت مورد نظر و هم

گیري ساده استفاده هاي حاضر از روش نمونهفرمول کوکران استفاده خواهد شد.در تحقیق حاضر براي انتخاب نمونه
نس براي انتخاب شوند و همه داراي یک شاطور تصادفی افراد مورد مطالعه انتخاب میشده است. در این روش به

 شدن هستند.
بوده است. با توجه به مدل  "شهر تهران 20بررسی شهرشناختی اسالمی با مطالعه موردي منطقه "این پژوهش به دنبال 

) تدوین شد و بعد از توزیع 1(نمودار شکل....) این تحقیق پرسشنامه تحقیق (ضمیمه  2مفهومی تبیین شده در فصل 
عنوان به "اي سادهتی یک نمونه"  مطالعه و همچنین ویژگی و هدف تحقیق،  روش آماري بین ساکنان در نمونه مورد

هاي شهر اسالمی در اي ساده براي سنجش شدت هریک از شاخصروش تحلیل انتخاب شد. روش تی یک نمونه
 رار گرفت.شهر تهران از نظر شهروندان این منطقه با توجه به ادراکات شهروندان مورد استفاده ق 20منطقه 
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 هایافته

 شهر تهران 20شناخت منطقه 
 بالغ جمعیتی و هکتار 2346 حدود وسعتی با و گرفته قرار شهر جنوبی مرز مجاورت در و تهران جنوب در 20 منطقه

 سرخه کانال به شرق از آزادگان، و دولتآباد بزرگراههاي به شمال از )1395نفر (برمبناي سرشماري سال  335600 بر

 شمال از منطقه این همچنین .میگردد محدود عمل مالك محدوده به غرب از و شهرري کمربندي جنوب به از ، حصار

 .است همجوار  16و  15 مناطق با
 زوار همچنین جذب و تاریخی ارزش با عناصر و اماکن وجود و ) 20(منطقه  شهرري ساله هزار شش قدمت و سابقه

 را آن و بخشیده است منطقه این بر مذهبی-تاریخی خاص و بارز بسیار ویژگیهاي عبدالعظیم، حضرت مطهر حرم

 ادامه نیز اخیر تا سالیان که تهران از منطقه کالبدي افتادگی جدا. ساخته متفاوت و مجزا تهران، مناطق سایر به نسبت

 در منطقه این گاهجای فوق فرد به منحصر هاي ویژگی بر عالوه .میآید شمار به منطقه این بارز خصایص از داشته

 به تهران شهري فضاي بخش انسجام و اصلی عنصر عنوان به و است بسیار شاخص نیز ن تهرا شهر فضایی سازمان

 واسطه به باز چشماندازهاي وجود به میتوان مذکور فرهنگی و مذهبی تاریخی، خصلتهاي بارز بر عالوه. میآید شمار

 جهت را مطلوبی و مناسب پتاسیل که نمود اشاره نیز تهران شهر یجنوب حریم و بی شهربانو بی کوه با همجواري

 منطقه شمال از (آزادگان) تهران کمربندي عبور به توجه با مناسب دسترسی پوشش .دارد همراه به منطقه آینده توسعه

 و مثبت ژگیهايوی از نیز آن اصلی نقاط سایر و تهران مرکز با سریع ارتباط امکان و مترو ایستگاه فعال وجود نیز و
 صنعتی کاربریهاي توجه قابل سطوح و قیمت ارزان مسکن و زمین وجود حال عین در. میرود به شمار منطقه مطلوب

(مشار   است ویژگیهاي مهمترین از شاغلین، جذب جهت پاك و تولیدي صنایع به آنها تبدیل ضرورت انبارداري و و
 ).1390مهرازان، 

 
 ).1390(مشار مهرازان، شهر تهران  در 20موقعیت منطقه  :1 شکل
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 )google erth, 2019شهر تهران ( 20تصویر هوایی از حدود منطقه   :2 شکل

 
 ).1390(مشار مهرازان، تهران  20محورها و فضاهاي موجود در منطقه   :3 شکل
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 شهر تهران با توجه به اصول شهر اسالمی 20سنجش ادراکات شهروندان منطقه 

توزیع شد مورد شهر تهران  20منطقه  نفر از 225ها که بین هاي جمع آوري شده از پرسشنامهدهدا بخشاین  در

گذاري و ها بدست آمد، جمع آوري، کدگیرد. اطالعاتی که از اجراي پرسشنامهتجزیه و تحلیل آماري قرارمی

مورد تجزیه و تحلیل قرار  2و پی ال اس  21نسخه  1وارد رایانه شد و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس

با استفاده از آزمون تی سپس  شود.) بررسی میReliabilityهاي پایایی پرسشنامه تحقیق (تحلیلابتدا  گرفت.

 .در نمونه مورد مطالعه بررسی خواهند شد سازمان فضاییهریک از عوامل اثرگذار بر  3یک نمونه مستقل
است.  Spssن روش محاسه میزان پایائی ابزار اندازه گیري در نرم افزار روش آلفاي کرونباخ مهم ترین و پرکاربرتری

روش آلفاي کرونباخ، مستلزم تنها یک بار اجراي آزمون است. این روش بستگی به هماهنگی کارکرد آزمودنی از یک 
براساس همبستگی  سئواالت می باشد. در نهایت،د سوال به سوال دیگر داشته و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندار

باشد، می توان گفت ابزار داراي  0,7شود. چنان چه این مقدار بیش تر از درونی سئواالت، مقدار آلفا استخراج می
هاي یک مقیاس یا شاخص از همسازي باالیی جهت سنجش آن برخوردارندو پایائی باالیی است.به عبارتی،گویه

 ).358:1390ابزار اندازگیري دارد(حبیب پور،صفري،برعکس، مقدار کم آلفا داللت برپایائی پائین 

 بررسی پایایی پژوهش  :2جدول 
 تعداد سواالت ضریب آلفاي کرونباخ

826/0 50 

باشد که نشان می 826/0همانطور که مشاهده می شود در پژوهش صورت گرفته، مقدار آلفاي کرونباخ استاندارد 
پایایی مناسبی برخوردار است و نتایج حاصله قابل اتکا است. بنابراین دهنده این می باشد که پژوهش صورت گرفته از 

 پس از بررسی پایایی پژوهش و مثبت بودن نتایج به تحلیل و ارزیابی می پردازیم.

 تک نمونه اي tوضعیت هر یک از شاخص هاي پژوهش با استفاده از آزمون سنجش  -
گردد. پارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده می هايند، از آزموناز آنجا که داه هاي آماري از توزیع نرمال برخوردار

 تک نمونه اي استفاده می کنیم.  Tدر این تحقیق ما جهت بررسی هر یک از متغیرها و گویه هاي تحقیق از آزمون 
 این آزمون: در
 ) تفاوت3د آزمون (یعنی عد مقدار با بررسی مورد باشد، متغیر 05/0بزرگتر از P-Value مقدار  اگر .1

 دارد. وجود آماري جامعه در متوسط حد در مؤلفه و ندارد معناداري

 ) تفاوت3آزمون( یعنی عدد  مقدار با بررسی مورد باشد، مؤلفه 05/0کوچکتر از P-Value اگر مقدار  .2

 حالت: این دارد. در معناداري

 آماري جامعه در قوي صورتبررسی ب مورد عامل بود، 3 عدد از باالتر بررسی مورد عامل میانگین اگر •

  دارد، وجود

 جامعه در ضعیف بصورت بررسی عامل مورد بود، 3 عدد از پایین تر بررسی مورد عامل میانگین اگر و •

 دارد. وجود آماري

1 SPSS 

2 Smart PLS 
3 One sample T Test 
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 شود.در ادامه این بخش به تبیین و تفسیر متغیرهاي تحقیق پرداخته می        
 گردد؛ ارائه میی کیزیو ف يبُعد کالبد هاي ز سنجش شاخصهاي بدست آمده ادر ابتدا آمار توصیفی داده

 ادراکی و شناختیآمارهاي توصیفی نمرات شاخص  : 3جدول 

 میانگین کل تعداد افراد شاخص

 2,67 225 واريو مردم یانسان اسیمق

 2,73 225 نظم و تقارن

 2,63 225 يمحور ادهیپ

 2,96 225 کیفیت زندگی و رفاه محالت مسکونی

 2,91 225 ییجود سلسله مراتب فضاو

 2,75 225 یمیو اقل ییفضا تیو مطبوع یاهیپوشش گ

 2,88 225 برجسته بودن مرکز محالت

 2,79 225 ییبایظاهر و ز

 2,58 225 يو کالبد ییوحدت فضا

 2,70 225 تیو امن یمنیا

 2,81 225 یسادگ

 

  t، از طریق آزمون1با میانگین مورد انتظار یکیزیو ف يلبدبُعد کا هايدر ادامه میانگین مشاهده شده نمرات شاخص
 tدر مقایسه با متوسط جامعه چگونه است. آزمون ها شاخصاین ایم تا مشخص گردد وضعیت اي پرداختهتک نمونه
 کند که آیا میانگین مشاهده شده در مقایسه با میانگین مورد انتظار متفاوت است یا خیر. اي مشخص میتک نمونه

 با میانگین مورد انتظار یکیزیو ف يبُعد کالبد هاياي براي مقایسه میانگین مشاهده شده شاخصتک نمونه tآزمون  : 4جدول 

 شاخص
میانگین 

 مشاهده شده

 میانگین

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

درجه 

 آزادي

 سطح

-معنی

 داري

 وضعیت

و  یانسان اسیمق

 واريمردم
2,67 3 0,33 4,216 224 0,000 

 ضعیف

 ضعیف 0,001 224 3,960 0,27 3 2,73 نظم و تقارن

 ضعیف 0,000 224 4,518 0,37 3 2,63 يمحور ادهیپ

کیفیت زندگی و رفاه 

 محالت مسکونی
2,96 3 0,04 1,149 

224 
0,088 

 متوسط

وجود سلسله مراتب 

 ییفضا
2,91 3 0,09 0,927 

224 
0,211 

 متوسط

 ضعیف 0,012 224 3,580 0,25 3 2,75و  یاهیپوشش گ

   1+ 2+ 3+ 4+ 5 ÷ 5=  3است زیرا   3 مورد انتظارهر گویه در این پرسشنامهمیانگین . 1
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و  ییفضا تیمطبوع

 یمیاقل

برجسته بودن مرکز 

 محالت
2,88 3 0,12 1,360 

224 
0,149 

 متوسط

 ضعیف 0,001 224 4,590 0,21 3 2,79 ییبایظاهر و ز

و  ییوحدت فضا

 يکالبد
2,58 3 0,42 5,093 

224 
0,000 

 ضعیف

 ضعیف 0,001 224 4,019 0,30 3 2,70 تیو امن یمنیا

 ضعیف 0,025 224 2,968 0,19 3 2,81 یدگسا

 

، "يمحور ادهیپ"، "و تقارن نظم"، "واريو مردم یانسان اسیمق" هايشاخص براي 3از  نترییپا نیانگیمتوجه به با 
و  "تیو امن یمنیا"،  "يو کالبد ییفضا وحدت"، "ییبایو ز ظاهر"، "یمیو اقل ییفضا تیو مطبوع یاهیگ پوشش"
تفاوت بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد  ،)P>05/0( 05/0تر از کمداري محاسبه شده عنیسطح م و "یسادگ"

در محدوده مورد  هاي ذکر شدهتوان گفت که میزان شاخصدرصد اطمینان می 95باشد. بنابراین با دار میانتظار معنی
 حد متوسط است.  پایینتر ازمطالعه 

و  یزندگ تیفیک"هاي براي شاخص ،  ،)P<05/0( 05/0تر از بیشمحاسبه شده  ريدایسطح معنبا توجه به  از طرفی
-یم نانیدرصد اطم 95با   "بودن مرکز محالت برجسته"و  "ییوجود سلسله مراتب فضا"،  "یرفاه محالت مسکون

 حد متوسط است. درذکر شده در محدوده مورد مطالعه  يهاشاخص زانیگفت که م توان

در ابتدا آمار توصیفی گیرند. یل، شاخصهاي مرتبط با بعد اجتماعی و مدنی مورد بررسی قرار میدر بخش بعدي تحل
 گردد؛ ارائه می یو مدن یبُعد اجتماع هاي هاي بدست آمده از سنجش شاخصداده

 یو مدن یبُعد اجتماع هايآمارهاي توصیفی نمرات شاخص :5جدول 

 میانگین کل تعداد افراد شاخص

 3,25 225 مردم يازهاین با يسازگار

 2,82 225 در محالت نیبرجسته بودن نقش معتمد

 2,59 225 مساجد یاجتماع گاهیپا

 3,20 225 دیخر يبازار و فضاها یاجتماع یسرزندگ

 2,76 225 یانسجام اجتماع

 2,65 225 یتعامالت اجتماع

 2,53 225 یاجتماع هیسرما

 3,02 225 یدمو مر یدولت ریغ نهادهاي و هاوجود گرو

 
تک   tبا میانگین مورد انتظار، از طریق آزمون یو مدن یبُعد اجتماع هايدر ادامه میانگین مشاهده شده نمرات شاخص

تک  tدر مقایسه با متوسط جامعه چگونه است. آزمون ها شاخصاین ایم تا مشخص گردد وضعیت اي پرداختهنمونه
 مشاهده شده در مقایسه با میانگین مورد انتظار متفاوت است یا خیر. کند که آیا میانگین اي مشخص مینمونه
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 با میانگین مورد انتظار یو مدن یبُعد اجتماع هاياي براي مقایسه میانگین مشاهده شده شاخصتک نمونه tآزمون : 6 جدول

 شاخص

میانگین 

مشاهده 

 شده

 میانگین

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 میانگین
مقدار 

t 

درجه 

 آزادي

 سطح

-معنی

 داري

 وضعیت

با  يسازگار

 مردم يازهاین
3,25 3 0,25 3,605 224 0,001 

 قوي

برجسته بودن 

نقش 

در  نیمعتمد

 محالت

2,82 3 0,18 2,853 224 0,020 

 ضعیف

 گاهیپا

 یاجتماع

 مساجد

2,59 3 0,41 4,209 224 0,001 

 ضعیف

 یسرزندگ

 یاجتماع

بازار و 

 يفضاها

 دیخر

3,20 3 0,20 3,417 224 0,014 

 قوي

انسجام 

 یاجتماع
2,76 3 0,24 3,153 224 0,010 

 ضعیف

تعامالت 

 یاجتماع
2,65 3 0,25 4,190 224 0,000 

 ضعیف

 هیسرما

 یاجتماع
2,53 3 0,47 5,281 224 0,000 

 فیضع

 هاوجود گرو

 نهادهاي و

و  یدولت ریغ

 یمردم

3,02 3 0,02 1,206 224 0,069 

 متوسط

 

 يبازار و فضاها یاجتماع یسرزندگ "، "مردم يازهایبا ن يسازگار " هايشاخص براي 3از  ترباال نیانگیمبا توجه به 
تفاوت بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد  ،)P>05/0( 05/0تر از کمداري محاسبه شده سطح معنی و "دیخر

در محدوده مورد  هاي ذکر شدهشاخص توان گفت که میزاندرصد اطمینان می 95باشد. بنابراین با دار میانتظار معنی
 حد متوسط است.  باالتر ازمطالعه 

 گاهیپا"، " در محالت نیبرجسته بودن نقش معتمد " هايشاخص براي 3از  نترییپا نیانگیماز طرفی با توجه به 
حاسبه شده داري مسطح معنی و "یاجتماع هیسرما "و  "یتعامالت اجتماع"، "ی انسجام اجتماع "، "مساجد یاجتماع

 95باشد. بنابراین با دار میتفاوت بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنی ،)P>05/0( 05/0تر از کم
حد متوسط است.  پایینتر ازدر محدوده مورد مطالعه  هاي ذکر شدهتوان گفت که میزان شاخصدرصد اطمینان می

 و ههاوجود گرو "براي شاخص ،  ،)P<05/0( 05/0تر از بیشه محاسبه شد داريیسطح معنبا توجه به  همچنین
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ذکر شده در محدوده مورد  يهاشاخص زانیگفت که م توانیم نانیدرصد اطم 95با  "یو مردم یدولت ریغ نهادهاي
 حد متوسط است. درمطالعه 

  باشد.هاي بعد ارزشی نیز نتایج مطابق جدول زیر میدر رابطه با شاخص

 ارزشیبُعد  شاخص هاي ارهاي توصیفی نمراتآم : 7جدول 

 میانگین کل تعداد افراد شاخص

 2,98 225 یتوجه به کرامت انسان

 225 يو دادگستر ییعدالت فضا ،يحقوق شهروند يتساو
3,19 

 3,38 225 و حس تعلق به فضا منديتیهو

 3,06 225 آرامش

 2,73 225 تیمعنو

 2,95 225 يتمندیرضا

 

اي تک نمونه  tبا میانگین مورد انتظار، از طریق آزمون ارزشیبُعد  هايشاهده شده نمرات شاخصمیانگین م سپس
 مورد بررسی قرار گرفت.

 ارزشیبُعد  شاخص هاياي براي مقایسه میانگین مشاهده شده تک نمونه tآزمون  : 8جدول 

 شاخص

میانگین 

مشاهده 

 شده

 میانگین

مورد 

 انتظار

تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

درجه 

 آزادي

 سطح

-معنی

 داري

 وضعیت

توجه به کرامت 

 یانسان
2,98 3 0,02 1,536 224 0,059 

 متوسط

حقوق  يتساو

 ،يشهروند

 ییعدالت فضا

 يو دادگستر

3,19 3 0,19 2,671 224 0,014 

 قوي

و  منديتیهو

حس تعلق به 

 فضا

3,38 3 0,38 5,370 224 0,000 

 قوي

 متوسط 0,072 224 1,016 0,06 3 3,06 آرامش

 ضعیف 0,001 224 3,204 0,27 3 2,73 تیمعنو

 متوسط 0,062 224 1,390 0,05 3 2,95 يتمندیرضا

 

 "و "يو دادگستر ییعدالت فضا ،يحقوق شهروند يتساو " هايشاخص براي 3از  باالتر نیانگیمبا توجه به 
تفاوت بین میانگین  ،)P>05/0( 05/0تر از کمداري محاسبه شده سطح معنی و "و حس تعلق به فضا منديتیهو
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-توان گفت که میزان شاخصدرصد اطمینان می 95باشد. بنابراین با دار میمشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنی

 حد متوسط است.  باالتر ازدر محدوده مورد مطالعه  هاي ذکر شده
 05/0تر از کمداري محاسبه شده سطح معنی و "تیمعنو " شاخص براي 3از  نترییپا نیانگیماز طرفی با توجه به 

)05/0<P(، درصد اطمینان  95باشد. بنابراین با دار میتفاوت بین میانگین مشاهده شده و میانگین مورد انتظار معنی
 حد متوسط است.  پایینتر ازدر محدوده مورد مطالعه معنویت  توان گفت که میزان شاخصمی

توجه به کرامت  "هايبراي شاخص ،  ،)P<05/0( 05/0تر از بیشمحاسبه شده  ريدایسطح معنبا توجه به  همچنین
ذکر شده در  يهاشاخص زانیگفت که م توانیم نانیدرصد اطم 95با  "ي تمندیرضا "و  " آرامش "، "ی انسان

 حد متوسط است. درمحدوده مورد مطالعه 

 گیريبحث و نتیجه

در ساختار شهرهاي اسالمی است که در نتیجه تزریق فرهنگ بیگانه در افکارو  آنچه که امروزه شاهد آن هستیم، بحران
عقاید مردم و همچنین در معماري وشهرسازي ما ایجاد شده است. با توجه به تاثیر متقابل فرهنگ و محیط بر یکدیگر، 

اضر بر مبناي مطالعه در همین راستا، پژوهش حبی توجهی به هریک منجر به بحران هویت وازخود باختگی می گردد. 
 شهر تهران شکل گرفت. 20الگوي شهرشناختی اسالمی در منطقه 

در ابتدا، نقشه راه و کلیات تحقیق در رابطه با شهر اسالمی تببین شد. اختالف معنادار بین اصول شهرسازي اسالمی با 
بر این خوانش به عنوان  شهر تهران و همچنین اثرگذاري عوامل اجتماعی و فرهنگی 20خوانش ذهنی در منطقه 

هاي اصلی تحقیق انتخاب شدند. همچنین در این بخش، روش تحقیق و طرح اولیه تحقیق به طور مختصر تبیین فرضیه
هاي صاحبنظران تعریف و تبیین و تعریف شد. در بخش مبانی، تعاریف مرتبط با شهر اسالمی با توجه به آراء و اندیشه

دسته  "ارزشی"و  "اجتماعی و مدنی"، "کالبدي و فیزیکی"وهش بر اساس سه عامل شد و در ادامه مدل مفهومی پژ
شاخص مقیاس انسانی، نظم و تقارن، پیاده محوري، کیفیت  12، به "فیزیکی-کالبدي"بندي تبیین شد. متغیرهاي  

یاهی و زندگی محالت مسکونی، پیاده مداري، برجسته بودن مرکز محله، وجود سلسله مراتب فضایی، پوشش گ
مطبوعیت فضایی و اقلیمی، برجسته بودن مرکز محالت، ظاهر و زیبایی، وحدت فضایی و کالبدي، ایمنی، سادگی و 

پذیري با نیازهاي مردم، شاخص سازش 8محورهاي عبوري به عنوان فضاهاي شهري تقسیم شدند و همچنین تعداد 
، سرزندگی اجتماعی بازار و فضاهاي خرید، انسجام برجسته بودن نقش معتمدین در محالت، پایگاه اجتماعی مساجد

ها و نهادهاي غیر دولتی و مردمی به عنوان عنوان ابعاد اجتماعی، تعامالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و وجود گرو
هاي توجه به کرامت انسانی، شاخص "ارزشی"شهر اسالمی در نظر گرفته شد. در رابطه با ابعاد  "اجتماعی و مدنی"

واري، مندي و حس تعلق به فضا، آرامش، دادگستري، عدالت فضایی، مردمت، تساوي حقوق شهروندي، هویتامنی
شهر تهران با در نظر گرفتن عوامل موقعیتی،  20گرایی، رضایتمندي، رفاه و معنویت انتخاب شدند. سپس، منطقه درون

ار گرفت. در این بخش مشخص شد که این منطقه کارکردي، فعالیتی و دیگر عوامل اثرگذار مورد بررسی و تحلیل قر
هاي معاصر و مدرن آن با در نظر گرفتن با توجه به وجود هسته تاریخی و مرکزیت مذهبی نوعی از تضاد را با توسعه

اي که بر مبناي طیف ساختاریافته ها، با توجه به پرسشنامهباشد. در قسمت تحلیل دادهمفاهیم و اصول اسالمی دارا می
شهر تهران توزیع شد، وضعیت شهرشناختی اسالمی این منطقه مورد  20یکرت طراحی شد و بین شهروندان منطقه ل

هاي آن ها به دو قسمت اصلی سنجش شدت و وضعیت هر عامل با زیر عاملبررسی و تحلیل قرار گرفت. این تحلیل
شهر تهران  20ن از شهر اسالمی در منطقه و همچنین استخراج رابطه اثرگذاري هریک از آنان به درك ار شهروندا

ها در هاي تحقیق در فصل چهارم تحقیق گزارش شد که تفسیر این دادهها، یافتهبندي شدند. در نتیجه این تحلیلدسته
 ادامه این فصل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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 20خص شد که از نظر شهروندان منطقه پس از سنجش متغیرها و زیر متغیرها برمبناي پرسشنامه ساختاریافته، مش  
-فیزیکی برمبناي اصول شهر اسالمی قوي ارزیابی نشده است. درواقع، می-هاي کالبديیک از زیرعاملشهر تهران هیج

توان بیان کرد که وضعیت کالبدي و فضایی این منطقه، علیرغم این حقیقت که هسته مذهبی و تاریخی با هویتی در آن 
رسد دلیل اصلی، به متقاعد کردن افراد به وجود حس و حال شهر اسالمی نبوده است.   به نظر می وجود دارد، قادر

با این وجود   فاهیم مرتبط با شهر اسالمی باشد.وساز همگام با اصول و ماین امر عدم وجود ضوابط و مقررات ساخت
 "وجود سلسه مراتب فضایی"، 20منطقه  "کیفیت زندگی و رفاه در محالت مسکونی"عامل  3از نظر این شهروندان، 

رسد مقررات و ضوابط تیپ در حد متوسط ارزیابی شده است که به نظر می "برجسته بودن مرکز محالت"و 
-هاي کالبدياند. بقیه زیرعاملعامل اثر نامتعارف داشته 3طور کمتري بر این شهرداري تهران براي همه محالت، به

 20ها مشخص است از نگاه ساکنان منطقه اي در بخش یافتهتحلیل آزمون تی یک نمونه طور که ازفیزیکی نیز همان
 اند.ضعیف ارزیابی شده
، دو زیرعامل 20مشخص شد که از نگاه شهروندان منطقه  "اجتماعی، مدنی و فرهنگی"هاي در بررسی زیرعامل

ها طور که از ماهیت این شاخصاند. همانهارزیابی شد "سرزندگی اجتماعی بازار"و  "سازگاري با نیازهاي مردم"
اند و دولت و ها شکل گرفتهمشخص است، این موارد عمدتا توسط شهروندان و در راستاي رفع نیازهاي روزانه آن

توان ها و نهادهاي غیر دولتی مانند شهرداري، نقش و اثرگذاري اندکی بر آن دارند. به عبارت دیگر، میدیگر سازمان
گیري در تواند نقش چشمگیرد میکه وجود حیات مدنی در شهرها که عمدتا توسط شهروندان شکل می بیان کرد

و  یدولت ریغ نهادهاي و هاوجود گرو "ایجاد مفهوم شهر اسالمی داشته باشد. این اثرگذاري را در زیر عامل دیگر که 
ها نیز از نظر شهروندان ده کرد. دیگر زیرعاملبوده است و از نظر شهروندان متوسط ارزیابی شده است، مشاه "یمردم

 "، "در محالت نیبرجسته بودن نقش معتمد "با توجه به اصول شهرشناختی اسالمی ضعیف تلقی شده اند که شامل 
باشند. البته با توجه به می "یاجتماع هیسرما "و  "یتعامالت اجتماع "، "یانسجام اجتماع "، "مساجد یاجتماع گاهیپا

فضایی -توان بیان کرد که ضعف کالبديهاي روانشناسی محیطی و اجتماعی و اثرگذاري فضا بر رفتار افراد، مینظریه
 بر شکل حیات مدنی در این منطقه نیز بی تاثیر نبوده است.

طور که مشخص شهر تهران، همان 20هاي ارزشی مرتبط با شهر اسالمی در منطقه در رابطه با سنجش زیر شاخص
 "و حس تعلق به فضا منديتیهو "و  "يو دادگستر ییعدالت فضا ،يحقوق شهروند يتساو "یرشاخص است دو ز

و  "آرامش "، "یتوجه به کرامت انسان "هاي اند. همچنبن زیرشاخصاز نظر شهروندان قوي ارزیابی شده
ی شده است. بنابراین به عنوان زیرشاخصی ضعیف تلقبه "معنویت"اند و تنها نیز در حد متوسط بوده "رضایتمندي"

-طور معناداري نسبت به دو عامل کالبديشهر تهران به 20رسد وضعیت شهرشناختی در بعد ارزشی در منطقه نظر می
 باشد.تري میمدنی داراي وضعیت مناسب-فیزیکی و اجتماعی
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