
Journal of Geography 
Vol.20, No.75, Winter2023 

http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.75.3.5 

Identifying effective Economic Processes in the formation of Geographical 

Forms from the perspective of the Islamic - Iranian city (Case Study: 

Historical Neighborhoods of Isfahan city) 

 
Fardin Kooshki1, Hamidreza Varesi2 

 

 

1- Ph.D Student of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

2- Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 

 

Received: 09 June 2022                                        Accepted:30 January 2023      

                
Extended Abstract  

Introduction 

Currently, in the planning of our cities, the form-oriented attitude has been and is dominant, that 

emphasis mainly on the physical and physical issues of cities. This neglects the fundamental 

causes that give rise to forms. Various political, social and cultural processes influence the 

formation of geographical forms of cities. One of these is economic processes.The purpose of 

this research is that identify the effective economic processes in the formation of geographical 

forms by studying the historical neighborhoods of Isfahan city. 

 

Methodology 

The research method was combined (quantitative and qualitative). In this way, we can take 

advantage of both quantitative and qualitative methods. Type of research, according to its 

subject, is the ptactical. In the present study, the information obtained from the study area is 

qualitatively analyzed using logic and rational reasoning. Inferential statistical methods have 

been used for quantitative analysis of data. 

 

Results and Discussion 

The first question of the research is What are the effective economic processes in the formation 

of geographical forms in the historical neighborhoods of Isfahan? Has been answered through 

qualitative research method. To answer the above question, 11 experts were interviewed using 

purposive sampling and the information received from them was supplemented by field and 

library observations, and 6 items as effective economic processes in the formation of 

geographical forms in Historical sites of Isfahan were identified. These items are: The 

importance of endowed places,  The necessity  of small market, The importance of religious 

spaces such as mosque and shrine in Isfahan market, Non-promotion of consumption and 

materials unlike modern and modern neighborhoods, The importance of fairness and fatigue 

among marketers and Citizens access to public services. In the present study, quantitative data 

analysis is a multi-step process which the initial data of the questionnaire, classification, coding 

(with Likert scale) and finally are processed. 32 questionnaires were completed by purposive 

sampling. To analyze the collected data, the main indicators of the research, which are derived 

from the qualitative method, using mean, standard deviation, variance, skewness, skewness, 

coefficient of variation, frequency distribution, response percentage and histogram diagrams are 

described along with the normal distribution curve. Then, using inferential statistics, we 

examine the status of indicators. One-sample t-test was used for inferential statistics. Statistical 
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data analysis in this study was performed by SPSS software. Another question that we try to 

answer using inferential statistics is: What is the most important economic process in the 

formation of geographical forms in the historical neighborhoods of Isfahan? This was done to 

answer the question; Considering the items related to economic processes in the city and the 

scoring method of these questions, the range of scores related to these items is from 1 to 5, and 

the number 3 was used as a hypothetical average and the criterion for evaluating items. Meaning 

that values higher than this value and having a significant difference with it represent variables 

above average and values below this value and have a significant difference with it representing 

variables below average and a value equal to the hypothetical average representing variables It 

is moderate. 

 

Conclusion 

The results show that the effective economic processes in the formation of geographical forms 

are: The importance of endowed places, The necessity  of small market, The importance of 

religious spaces such as mosque and shrine in Isfahan market, Non-promotion of consumption 

and materials unlike modern and modern neighborhoods, The importance of fairness and fatigue 

among marketers and Citizens access to public services. Among the processes studied, The 

importance of endowed places had the highest mean and according to this study, this is the most 

important of effective economic process in the formation of geographical forms in  historical 

neighborhoods of Isfahan city. 

 

Keywords: Economic Processes, Geographical Forms, Islamic-Iranian city, Historical 

Neighborhoods of Isfahan. 
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 چکیده         

سائل دتاً بر ممحور مسل  بوده و هست یعنی عمدرحال حاضر بیشتر برنامه ریزی شهرهای ما نگرش فرم
وجـود مـی   ها را بکالبدی و ظاهری شهرها تاکید می شود. این امر باعث می شود، از علل بنیادی که فرم

و  ی، اجتمـاعی ای گونـاگون سیاسـ  های جغرافیایی شهرها، فراینـده گیری فرمآورند، غفلت شود. در شكل
یـن اسـت کـه    موارد، فرایندهای اقتصادی اسـت. هـد  ایـن پـژوهش ا     فرهنگی تاثیر دارد. یكی از این
عـه  ز طریـق مطال اشناسایی شود که این امر  های جغرافیاییگیری فرمشكلفرایندهای اقتصادی موثر در 

انجـام   (فـی کمـی و کی )صورت ترکیبـی   اصفهان انجام شده است. روش تحقیق بهشهر محالت تاریخی 
ـ  توجـه  بـا ، تحقیق گیریم.  نوعمی شده است. از این طریق از مزایای هر دو روش کمی و کیفی بهره   هب

با  دست آمده استدر تحقیق حاضر اطالعاتی که از محدوده مورد مطالعه ب. باشدمی کاربردی، آن موضوع
-روش هـا از ادهدتحلیل کیفی قرار می گیرند. جهت تحلیل کمی استفاده از منطق و استدالل عقلی مورد 

-شـكل موثر در  دهد فرایندهای اقتصادینتایج پژوهش نشان می های آمار استنباطی استفاده شده است.

ضـرورت  »، «اهمیـت امـاکن وقفـی   »در محالت تاریخی اصفهان عبارتنـد از:   های جغرافیاییگیری فرم
 وبلیـغ مصـر    عـدم ت »، «بی مانند مسجد و زیارتگاه در بـازار اصـفهان  اهمیت فضاهای مذه»، «بازارچه

ی دسترسـ »و  «اهمیت جوانمردی و فتوت در میان بازاریان»، «مادیات برخال  محالت مدرن و امروزی
ن بیشـتری « قفـی اهمیت امـاکن و » از میان  فرایندهای مورد مطالعه نیز  .«شهروندان به خدمات عمومی

-كلشـ موثر در  ترین فرایندهای اقتصادیختصاص داده و براساس این پژوهش، مهممیانگین را به خود ا

  باشد.در محالت تاریخی اصفهان، این فرایند می های جغرافیاییگیری فرم

 .اصفهان اریخیت محالت ایرانی، -اسالمی شهر جغرافیایی، های فرم اقتصادی، فرایندهای واژگان کلیدی:         
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 مقدمه
و  ل کالبدیر مسائبمحور مسل  بوده و هست یعنی عمدتاً ل حاضر بیشتر برنامه ریزی شهرهای ما نگرش فرمدرحا

ین پژوهش از دکه در ای آورنها را بوجود مظاهری شهرها تاکید می شود. این امر باعث می شود، از علل بنیادی که فرم

یاسی، وناگون سگیندهای های جغرافیایی شهرها، فرارمگیری فآن به عنوان فرایند یاد می شود، غفلت شود. در شكل

 مهمترین، از توانمی را قتصادیا هایفرایندموارد، فرایندهای اقتصادی است.  اجتماعی و فرهنگی تاثیر دارد. یكی از این

 شمار به نهاآ الگوی و كلش در نیروهای مؤثر و شهری و روستایی هایسكونتگاه برپایی عوامل ترینکنندهتعیین بلكه

ن ست که ایاصله گرفته افایرانی خود  -متاسفانه امروزه اقتصاد ما از هویت اسالمی. (78: 1400صادقی و عزیزپور، ) آورد

ارای بعد صرفاً د شهرها در گذشته عوامل اقتصادی کهدرحالی امر هم در عملكرد و هم کالبد شهرها مشاهده می شود.

ه تنگاتنگی هنگی رابطهای اقتصادی سنتی با عناصر و عملكردهای فرایرانی، فضا -ر اسالمیدر شهگرایانه نبودند. مادی

ا در خود م شهری رای مهداشته و برخی عناصر مهم فرهنگی مانند مسجد جامع، مدرسه، گرمابه، زورخانه و سایر بناه

-) زبارتند اعی شود مکمتر یافت های هویت بخش اقتصاد شهر که امروزه برخی از این شرای  و ویژگی جای می دهد.

 :(165-164: 1385زاده، نقی

 های حالل و حرام و رعایت شرای  معامالت؛توجه بازاریان به کسب 

 تلطیف مادیت بازار یا حضور عناصری چون مسجد، تكیه، مدرسه و امثالهم؛ 

 عدم سیطره ی معنوی و کالبدی بازار بر شهر؛ 

 ها صرافان، ربا خواران و منفعت طلبان؛ در دوران مدرن می که در آناسال(ضد)بر عكس بازارهای غیر

اند، کاسبان اهتمام داشتند تا صفت حبیـب اهلل بودنشـان خدشـه    و انحصارها همه کاره بوده 2ها، کارتل1هاتراست

یـد درس  کـرده، با دار نشود و به بیان دیگر، در بازار اسالمی کاسب حبیب خدا است و باید مراتبـی را طـی مـی   

 دانستند.بود که خویش را به موال علی منتسب میهای فتوتی میخوانده و باید عضو انجمنمكاسب می

کنیم. بـه  اگر به جغرافیای محالت تاریخی شهر اصفهان توجه کنیم پیوند مادیت و معنویت را در اقتصاد شهر مشاهده می

و مذهب و بـه قـول    نیاقتصاد و ثروت، د است،یقدرت و س یعنی شهر؛ نقش جهان سه عنصر مهم دانیدر م عنوان مثال

یعنـی بـازار بـه     .(1166: 1395شـفقی،  ) سـازد یروشن م گریكدیمحكم خود را با  یوندهایپ« وریزر و زور و ز » :انهیعام

-راسـته  و اربـاز  قالب در که کارگاهی و تولیدی و تجاری هایعنوان نماد اقتصاد در کنار مسجد ساخته شده است. فعّالیت

 و تلطیـف  آن حضور با را خویش مادّیت و گرفته آغوش در نگینی همچون را مسجد بودند یافته سازمان آن مختلف های

 جـوار  در مـرتب   و آلـودگی  بـدون  و آرام و پـاك  هـای فعّالیت که شدمی دقّت این سازماندهی در البتّه .نمودندمی تعدیل

ایرانی، به مقبـرة پیشـوایان مـذهبی و     -برخی مواقع در بازار شهرهای اسالمی. (75 :1389، زادهنقی) یابند حضور مساجد

خوریم که گاهی بطور منفرد و زمانی مرکب از چند مقبره تشكیل شده است. به عنـوان مثـال   های علمی بر میشخصیت

 مع و بازار اصفهان قرار داردمقبرة عالمه محمد باقر مجلسی یكی از پیشوایان مذهبی عصر صفویه که در کنار مسجد جا

این گونه موارد نشان دهنده این است که در گذشته معنویت و اقتصاد در شـهرهای اسـالمی پیونـد    . (73: 1378شفقی، )

                                                           
1. Trusts 

2. Cartels 

 
2. 



 41                                                                                          ......... در موثر اقتصادی فرایندهای شناساییکوشکی و وارثی / 

تغییـرات   با اخیر، قرن ین در ایرانی شهرهایاند، امری که امروزه تضعیف شده است. متاسفانه جغرافیای داشته

 غربی، الگوهای از پیروی و باال از مدرنیزاسیون شهرها، تحمیل مداوم رشد اند.دهبو رو روبه ایگسترده

 تغییـر،  و مانـده  جـای  بـه  هـای اضـمحالل سـنت   سبب اجتماعی های فرهنگی و زمینه با بدون انطباق

. (28:  1397سـلطانی فـرد و قاسـمی،    ) اسـت  شـده  شهرها فرهنگی و عناصر تاریخی حذ  یا و جایگزینی

جـذب   علـت  بـه  گذشته هایدهه طی اصفهان نیز به تبعیت از شرای  جهانی و کشوری، ر اقتصادی و کالبدی شهرساختا

 محالت در توسعه تعادل عدم موجب که شده مشكالتی زندگی دچار سبن در تغییر جمعیت، سریع افزایش زیاد، مهاجران

اخیر  هایسال در است آن از حاکی(1396) رثی و کریمیپژوهش وا هاییافته .(37: 1401باقری و همكاران، ) شده است

 در خصوص به و اصفهان شهر سطح در زیادی هایسازیاقتصاد شهر اصفهان به سمت تراکم زیاد رفته است. بلندمرتبه

 درو زاینـده  رودخانـه  جنـوب  منـاطق  در بلندمرتبـه  هایساختمان .است گرفته صورت رود زاینده رودخانه جنوب مناطق

 سطح در باد جریان از انداز، جلوگیری چشم و دید انسداد جمله از است، گذاشته جای بر جغرافیای شهر بر متفاوت اثرات

های های جدید شهر اصفهان هم به ظرفیتدر توسعه ،. بنابراین  ...و فرهنگی -اجتماعی مسائل ترافیكی، تأثیرات شهر،

 سـاختار  در بحـران  هسـتیم،  آن شـاهد  امروزه که آنچهدر کل  یدتوجه شود.جغرافیایی و هم به الگوهای توسعه بومی با

 ما در شهرسازی و اقتصاد همچنین و مردم افكار و عقاید در بیگانه فرهنگ تزریق نتیجه در که است اسالمی شهرهای

عه و دسـتیابی بـه   برای مواجهه با چنـین الگوهـای نادرسـت توسـ     .(154: 1398حبیبی و مجتبی زاده، ) است شده ایجاد

جغرافیای شهری مبتنی بر فرهنگ و تاریخ بومی، تبیین فرایندهای اقتصادی به عنوان یكی از ارکان اصلی شهر ضرورت 

 آورند.باشند که جغرافیای شهر را به وجود میدارد و این فرایندها می

ی و طبقـه بنـد   شناسـایی  غرافیاییهای جگیری فرمشكلهد  پژوهش حاضر این است که فرایندهای اقتصادی موثر در 

ارتسـت  تحقیـق عب  شوند که از طریق مطالعه موردی محالت تاریخی شهر اصفهان حاصل خواهد شد.  از این رو سواالت

مهم » و« کدام است؟ در محالت تاریخی شهر اصفهان های جغرافیاییگیری فرمشكلفرایندهای اقتصادی موثر در » از: 

 «.م است؟در محالت تاریخی شهر اصفهان کدا های جغرافیاییگیری فرمشكلر در ترین فرایند اقتصادی موث

 

 مبانی نظری

ایرانی ارائه شده توس  جغرافیدانان و شرق شناسان آلمانی -هایی که در مورد شهرهای اسالمیترین نظریهاز جمله مهم

 ساختار برای شود،مشاهده می 1مدلی که در شكل ارایه اب (1969) انجام شده است. دتمان 3و اهلرز 2، ویرث1مانند دتمان

 است. در کرده معرفی آن حول مسكونی کمربندی با مرکزی وسیع بازار و مسجد با مرکزیت را شهر اسالمی، شهرهای

 اطرا  در حصاری که است شده پیشنهاد خود به مختص مراکز با فرهنگی محالت و اجتماعی قومی، تفكین مدل، این

 باروی از خارج در روستایی بازارهای و مختلف مذاهب برای ایهای جداگانهگورستان شهر کند. اینمی راحفاظت آن شهر

 است. کرده تأمین شهر

                                                           
1. Dettmann 

2. Wirth 

3. Ehlers 
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. مدل دتمان1شکل   

(213: 1387منبع: )شفقی،   

 

 به مسیرهای منتهی دتداام در شعاعی صورت به که بازار مرکزیت با شهر اسالمی (1973)ویرث توس  شده ارایه مدل در

-ویژگی بررسی با تنها یرثو که حالی است در این .(رجوع شود 2به شكل)است  شده مصور قرارگرفته، شهر هایدروازه

 چیدمان نحوه به دخو مدل در ویرثاست.  یافته دست مدل این به آفریقا شمال و غرب آسیا شهرهای جغرافیایی های

 نظیر اسالمی ولیه شهرهایا هاینمونه و مانده باقی بسیار هاینمونه وجود با او .نپرداخته است آن مراکز و محالت

 است. داده قرار شهر حاشیه در را حكومتی عنصر نقش مدینه، و کوفه

 

. مدل ویرث در مورد ساختار شهر اسالمی2شکل   

(214: 1387منبع: )شفقی،    

 

 بازار در مشاغل ایگیریج و بازار و مسجد با مرکزیت را اسالمی شرق سنتی شهر ویرث، و دتمان نظرات براساس اهلرز

 های قومی،گروه اساسبر را هامحل تقسیمات .(رجوع شود 3به شكل ) داندمی مراتب سلسله با مسجد را اطرا 

-ویژگی از ار ایدوره هایبازار و گورستان شهر، در اطرا  نظامی و دفاعی وجود استحكامات و دانسته دینی و اجتماعی

 .(65-27: 1373اهلرز، ) معرفی کرده است آن های
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. مدل اهلرز در تشریح شهر شرق اسالمی3شکل   

(215: 1387منبع: )شفقی،    

 

یی کـه ایـن   و فراینـدها  هاشود و کمتر به علل، ریشههای فرمی و کالبدی شهر تاکید میدر این نظریات بیشتر بر ویژگی

ای اسـالمی  زهسالم بـه انـدا  اشود. از منظر و تعریفی فرهنگی، هر شهر منتسب به اند پرداخته میآوردهها را به وجود فرم

و برنامه و  نجر به طرحمبینی توحیدی اندیشیده باشند و این اندیشه است که طراح، برنامه ریز و مدیرش در فضای جهان

ای اسـالمی  ه. به انـداز ضای جهان بینی توحیدی بیاندیشندای اسالمی است که اهل آن در فمدیریت شده باشد. به اندازه

فات فعل الهی منبعث از ص وهای مستفاد از تعالیم اسالمی برای زندگی انسان گاه و بیانگر ارزشاست که کالبد شهر جلوه

ته وجود داشهر در آن ای اسالمی است که امكان مسلمان بودن و مسلمان زیستن و مسلمان ماندن اهل شاست. به اندازه

نگ ایرانـی،  ر فضای فرهدای اسالمی است که مدیران و اهل شهر در فضای فرهنگ بومی مثالً در ایران، باشد. به اندازه

مـدار  ن وهر چیز خـیس   کند،بینی توحیدی عمل و رفتار کنند. مثالی ساده موضوع را روشن میمنبعث از و متكی بر جهان

 .(12: 1389نقی زاده، ) که از اقیانوس در خود دارد، اقیانوس است شده با آب اقیانوس، به اندازه آبی

در شهرهای اسالمی فضاهای مسكونی هر شهر از تعدادی محله تشـكیل شـده کـه هـر یـن      (1362)زاده سلطاناز نظر 

صوص صنف خاص باشد و هر محله مخهای اقتصادی به خاطر رفع نیازهای روزانه و هفتگی اهل محله میدارای کاربری

شد. در واقع از نظر ایشـان نظـام   اقتصادی مثل درودگران، رنگرزان، ساربانان، و غیره بود و به نام همان صنف خوانده می

هـای  شود که شهر اسالمی شـاخص یادآور می (1387)شود. شفقی ای در جغرافیای شهرها میاقتصادی باعث نظام محله

ها عبارتند کند که مهم ترین آنارد که شهرهای مزبور را از سایر شهرهای تفكین میچشمگیر و منحصر بفرد اقتصادی د

، بازار به عنوان ستون فقرات شهر، وقف و نظام سرمایه داری بهـره وری. در نمونـه ای   (در پیوند با بازار) از: مسجد جامع

تـرین  مهـم  (1398)ن بخـش و محمـدی   باشـند، از نظـر یـزدا   هایی که مرتب  بـا موضـوع تحقیـق مـی    دیگر از پژوهش

: عـدالت اقتصـادی، سـالمت    این موارد بیـان شـده اسـت    با تأکید بر الگوی اسالمی ایرانیشهرها های اقتصادی شاخص

، وضعیت مـالی  (خدمات و تأسیسات)اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصر ، گسترش آبادانی

از نظـر رهنمـایی و    آورد.. از منظر این پژوهش این مـوارد جغرافیـای شـهر را بوجـود مـی     ضعیت مسكنشهر، مالكیت، و

با اهمیـت یـافتن   طی چند دهه اخیر جغرافیای شهرها تحت تاثیر اقتصاد دولتی بوده است. براین اساس  (1389) همكاران

اقتصـاد   الحات ارضـی. اقتصـاد ملـی و در راس آن   های پس از اصـ درآمدهای نفتی در اقتصاد کالن کشور بویژه در سال
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نفت یا مازاد ملی از وابستگی به تولیدات کشاورزی یا مازاد محلی تغییر پایگاه داد و به درآمدهای حاصل از فروش  شهری

جوامـع شـهری    متكی شد و بدین طریق دولت به اصلی ترین متولی توزیع و هزینه کردن ایـن درآمـدها و تزریـق آن در   

 زیباشـناختی -علل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تـاریخی و هنـری   گاه. در تعریف فرایند، شهر جلوهتبدیل گردید

 بـه  بسته) دخالت این فرایندها میزان آورند.ها را در شهر بوجود میهستند که فرماین علل همان فرایندها و اصولی . است

مكان هر مكتب فكـری   بی و زمان بی هایویژگی بنابراین فرایندها. بود خواهند متفاوت ضعف و شدّت با( مكان و زمان

 .(24: 1392، زادهنقی)دارند  را خود خاصّ جلوه مكانی و زمان هر در مطلوب آن مكتب شهر برای که است

ها و فرمفراوان  یرتأث هرچندشهر.  ینو ظاهر آشكار  یرونیپوسته ب یزیكی،و ف یکالبد نظام فرم شهر نیز عبارتست از

در  یشهر اسالم یهای اساسآرمانفرایندها و . یستآن قابل انكار ن فرایندها و اصولبه  یدر جهت بخش ینظام کالبد

که با درون آن برقرار  یو رابطه متقابل یبستر و از جهت هماهنگ یندر ا یزآن ن فرمته است و شهر نهف یهای باطنیهال

های جغرافیایی به مباحث کالن و های خود از فرایندها یا فرمبرخی در بررسی یابد و نه مستقل از آن.می یتکند، اهممی

ی اقتصادی تاثیرات خاصی در جغرافیا و های مختلف توسعهبر این نظر است که نگرش (1382)اند. زیاری مكتبی پرداخته

ساختار شهر را تحت تاثیر قرار  و سرمایه داری 1ساخت شهرها به جای گذاشته است. از نظر وی همانگونه سوسیالیسم

جغرافیای های اساسی آفریند. از نظر وی از مولفههای خاص خود شكل خاصی از شهرها را میدهد. اسالم نیز با مولفهمی

توان، مسجد، بازار، بازارچه، مدرسه، خانقاه، حسینیه و مقابر را برشمرد که شغل، مكان، بافت و شهرهای اسالمی می

ها در بسیاری از هاست. یكی از مكاتب مؤثر و مسل  اقتصادی در پیدایش فرمکارکردهای فضای شهری متاثر از آن

بررسی این فرایند است. از  2دیوید هارویجغرافیای شهری ی مطالعات شهرهای امروزی سرمایه داری است. از محورها

 4یا ژئوپولتیكی 3ینظر وی سرمایه داری همواره به دنبال رشد و گسترش است، بی آنكه به پیامدهای اجتماعی، اکولوژیك

های فناورانه و تغییر رگونیاز ین سو در راستای دگ(با شعار پیشرفت گریزناپذیر است) آن چندان توجه کند. سرمایه داری

 :1384هاروی، )کند و از سوی دیگر عامل پیدایش تضادها و برخوردهای گوناگون است شیوه های زندگی حرکت می

دهد و بر مواضع تناقضات سرمایه داری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توضیح می (2014)هاروی . (101

کند بر نقش سرمایه داری در جغرافیای شهرها انتقاد میکند. وی لفت با نظم جهانی موجود تاکید میانقالبی خود در مخا

معتقد است سرمایه داری دارای تناقضات گوناگونی از نظر تكنولوژی، تقسیم کار، تخریب طبیعت، بی توجهی به عدالت و 

 باشد و باید نظم جهانی موجود را تغییر داد.م میاجتماعی، منافع عمومی و خصوصی، رشد اقتصادی بی پایان و امثاله
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 پژوهش روش

و گسـترش نسـبی رویكـرد     1به بعد، به دنبال افول نسـبی پـارادایم اثبـاتی    1990در خالل چند دهه اخیر و بویژه از سال 

ت، برخـی از  های پـارادایمی موسـوم  اسـ   ای که به دوره جنگشناسی کیفی مبتنی بر آن، در خالل دورهتفسیری و روش

های کمی و کیفی، برای بازتعریف و مفهـوم دهـی دوبـاره بـه روش تحقیـق      های سنتی روشمحققان با هد  رفع تقابل

های ترکیبی ابداع شد که ورای مجادالت شناسی متاخری تحت عنوان تحقیق با روشها روشتالش کردند. با این تالش

 .(106: 1389محمدپور، ) پارادایمی سنتی است

مفروضه اصلی در تعریف روش ترکیبی این است که ترکیب کردن رویكردهای کمی و کیفـی در مقابـل اسـتفاده از یـن     

  بـراین .  (Bloch etal, 2014: 108)دهد رویكرد کمی یا کیفی، درك یا شناخت بهتری از مسئله تحقیقی ارائه می

توانند در ین تحقیق واحد مكمـل یكـدیگر   اشند، حتی میاساس، رویكردهای کمی و کیفی به جای آنكه باهم در تضاد ب

-با این توضیح روش پژوهش حاضر، روش ترکیبی می. Tashakkori &Teddlie, 2010: 28) (محسوب شوند

-مـی  کـاربردی ، آن موضوع به توجه با، تحقیق شود. نوعباشد یعنی هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی انجام می

ضر اطالعاتی که از محدوده مورد مطالعه بدست آمده است با استفاده از منطق و استدالل عقلی مـورد  در تحقیق حا. باشد

برای پاسخگویی به  های آمار استنباطی استفاده شده است.گیرند. جهت تحلیل کمی داده ها از روشتحلیل کیفی قرار می

ها با دفمند، مصاحبه انجام شده و اطالعات دریافتی از آننفر از خبرگان با استفاده از نمونه گیری ه 11سواالت تحقیق با 

ای اسـت  ، فرایندی چند مرحلههادادهدر پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل کمی ای تكمیل شد. مشاهدات میدانی و کتابخانه

 32عـداد  . تشـوند یمـ بندی، کدبندی )با طیف لیكرت(، و در نهایت پـردازش  ای اولیه پرسش نامه، دستههدادهکه طی آن 

هـای  شاخصآوری شده، های جمعپرسشنامه نیز به صورت نمونه گیری هدفمند تكمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده

-) چـولگی ، 4، کجـی 3، واریـانس 2باشند، با استفاده از میانگین، انحرا  معیـار اصلی پژوهش که مستخرج از روش کیفی می

توصـیف   7نگار همـراه بـا منحنـی توزیـع نرمـال     نمودار بافتو ها و درصد پاسخ 6، توزیع فراوانی5، ضریب تغییرات(کشیدگی

 تـی  برای آمار استنباطی از آزمونپردازیم. ها میبه بررسی وضعیت شاخص، سپس با استفاده از آمار استنباطی اند.هگردید

 9اس پـی اس اس  ی نرم افـزار  وسیله های آماری در این تحقیق بهتجزیه و تحلیل دادهاستفاده شده است.  8ایتن نمونه

                                                           
1.Positive paradigm 

2. Standard Deviation 
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گذاری ایـن سـواالت،   های مربوط به فرایندهای اقتصادی  در شهر و شیوه نمرهبا مدنظر قرار دادن گویهانجام شده است. 

ها قرار به عنوان میانگین فرضی و مالك ارزیابی گویه 3است که عدد  5تا  1ها از مقدار دامنه نمرات مربوط به این گویه

ت، به این معنا که مقادیر باالتر از این مقدار و دارای تفاوت معنادار با آن نشان دهنده متغیرهـای بـاالتر از متوسـ  و    گرف

تر از حد متوس  و مقدار برابر بـا میـانگین   تر از این مقدار و دارای تفاوت معنادار با آن بیانگر متغیرهای پایینمقادیر پایین

  دهد.مراحل روش تحقیق پژوهش را نشان می( 4شكل)باشد. ر حد متوس  میفرضی نشان دهنده متغیرهای د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مراحل روش تحقیق4شکل 

 (نگارندگان)منبع: 

 

 مورد مطالعه ۀمحدود

اسـت.   داده تصاصاخ خود به را کشور کل مساحت از درصد 6/5 حدود مربع، کیلومتر 107019 مساحت با اصفهان استان

ان، سرشماری نفوس مرکز آمار ایر) باشددهستان می 126 و بخش 48 و شهر 106 و شهرستان 23 شامل ناصفها استان

 از ای کـه گونه به ،دارد همسایگی استان هشت شود بامشاهده می 5همانگونه در شكل  اصفهان استان. (1395و مسكن 

 یـزد،  استان با مشرق زا بویراحمد، و کهكیلویه و رسفا هایاستان به جنوب از سمنان، و قم مرکزی، هایاستان به شمال

 . شودمی محدود لرستان و بختیاری و چهارمحال هایاستان به مغرب از

 روش تحقیق

روش 

 کمی

روش 

 کیفی

 ایکتابخانه مشاهده مصاحبه
 پرسشنامه

طبقه بندی 

 دهافراین
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 نتیجه گیری



 47                                                                                          ......... در موثر اقتصادی فرایندهای شناساییکوشکی و وارثی / 

 

 . موقعیت شهر اصفهان5شکل 

 (مرکز آمارایران): منبع

 
قـرار دارد.   مالی،شـ  دقیقـه  38 و درجه 32 جغرافیایی عرض و دقیقه 39 و درجه 51 جغرافیایی طول اصفهان نیز در شهر

 طـور  به آن بیجنو -شمالی طول که است نامنظم ضلعی چند ین صورت به مربع، کیلومتر 550 مساحت با اصفهان شهر

 شـاهین  و زوقخور به شهر محدوده شمالی حد. است کیلومتر 25 آن شرقی – غربی متوس  عرض و کیلومتر 27 متوس 

 منتهی نایین جاده اول آن به شرقی حد و شهر خمینی و درچه شهر به نآ غربی حد آهن، راه خ  به آن جنوبی حد شهر،

 نفـر اسـت   1961260شود جمعیت شهر اصفهان نزدین به دو میلیـون یعنـی   مشاهده می 5همانگونه در جدول  .شودمی

ت. اصـفهان  اسـ  یـران اشهر بزرگ  ینسوم مشهد، و تهران از که بعد(1395)مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسكن 

ل زاگـرس واقـع شـده    متر ارتفاع دارد و در شرق سلسله جبـا  1580حدود  هایادر یو از سطح عموم یاهاست واح یشهر

و  یمالشـ ، منطقه بزرگ اصفهان در قسـمت  کشور قرار دارد یغرب -یو شرق یجنوب - یشهر در چهار راه شمال یناست. ا

 یـدایش و پ یشود. علت وجودمی یتهآن به ارتفاعات زاگرس من یوبو جن یگردد و قسمت غربمحدود می یربه کو یشرق

 .(25: 1381 ی،شفق) رود دانست یندهزا یونمد یدشهر را با ینا
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 در کشور، استان، شهرستان و شهر اصفهان 1395. مساحت و جمعیت سال 1جدول 
 جمعیت مساحت)کیلومتر مربع( عنوان

 79926270 1628771 کشور

 5120850 107019 استان

 2243249 15706 شهرستان

 1961260 550   شهر

 3/38 5/0 سهم شهر از استان

 45/2 03/0 سهم شهر از کشور

 (1395مرکز آمار ایران، )منبع:              

غـرب   ویـا شـرق     موقعیت جغرافیایی به اصفهان ارزش و منزلتی خاص بخشیده است؛ به طوریكه ارتباط شمال و جنوب

جالـب   شـیده اسـت.  شور از طریق اصفهان مقدور است. همین موقعیت جغرافیایی است که به شهر، اهمیت بازرگانی بخک

دو شـهر مهـم    شـته، زیـرا  است بدانیم که اصفهان قدیم از نظر موقعیت جغرافیایی در گذشته نیز مكان و منزلتی ممتاز دا

ری جهانی ز مهم تجاشرق خود داشته که هر چهار شهر مراک قدیمی یعنی حلب و دمشق در غرب و سمرقند و بخارا را در

محلـه   199و  منطقـه  پانزده دارای اصفهان همچنین شهر. (42: 1391قائدرحمتی و همكاران، )و جهان اسالم بوده است 

 باشد که در پژوهش حاضر محالت تاریخی شهر اصفهان مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.می

 

 اهبحث و یافته

ان ریخی شـهر اصـفه  در محـالت تـا   های جغرافیاییگیری فرمشكلمورد به عنوان فرایندهای اقتصادی موثر در  6تعداد 

ننـد  های مـذهبی ما اهمیـت فضـا  »، «ضرورت بازارچـه »، «اهمیت اماکن وقفی»شناسایی شدند. این گویه ها عبارتند از: 

اهمیـت  »، «مادیـات بـرخال  محـالت مـدرن و امـروزی      عـدم تبلیـغ مصـر  و   »، «مسجد و زیارتگاه در بازار اصفهان

 .«دسترسی شهروندان به خدمات عمومی»و « جوانمردی و فتوت در میان بازاریان
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 های جغرافیاییگیری فرمشکل. فرایندهای اقتصادی موثر در 6شکل 

 (نگارندگان) منبع:
 
 رافیاییهای جغتوصیف فرایندهای اقتصادی موثر در شکل گیری فرم

ین رافیـایی بیشـتر  هـای جغ ( بیانگر این است که در میان فرایندهای اقتصادی موثر در شكل گیـری فـرم  2مقادیر )جدول

عدم تبلیـغ  »وط به گویه باشد و کمترین میانگین مربمی 15/4با میانگین « اهمیت اماکن وقفی»میانگین مربوط به گویه 

دهـد  ها نشان مـی هباشد. وضعیت پراکندگی دادمی 15/3با میانگین « یمصر  و مادیات برخال  محالت مدرن و امروز

ها و بیشترین پراکندگی داده (95/0) با انحرا  معیار« اهمیت اماکن وقفی»ها مربوط به متغیر که کمترین پراکندگی داده

کمتـرین   اسـت.  (37/1)معیار با انحرا  « عدم تبلیغ مصر  و مادیات برخال  محالت مدرن و امروزی»مربوط به متغیر 

یشترین ضریب تغییرات مربوط بباشد و می (22/0)با ضریب تغییر « اهمیت اماکن وقفی»ضریب تغییرات مربوط به متغیر 

باشـد؛ همچنـین در   مـی  (43/0) با ضریب تغییر« عدم تبلیغ مصر  و مادیات برخال  محالت مدرن و امروزی»به متغیر

 ها گزارش شده است.ها، وضعیت کجی و چولگی آنهای شكل توزیع گویهشاخصخصوص 
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  های جغرافیاییفرایندهای اقتصادی موثر در فرم. 2جدول 
 چولگی کجی واریانس انحرا  معیار میانگین گویه

 )کشیدگی(
ضریب 
 تغییرات

15/4 اهمیت اماکن وقفی  95/0  91/0  80/0-  40/0-  22/0  

50/3 ضرورت بازارچه  10/1  22/1  68/0-  05/0-  31/0  

اهمیت فضاهای مذهبی 
مانند مسجد و زیارتگاه در 

 بازار اصفهان

37/3  15/1  33/1  27/0-  58/0-  34/0  

عدم تبلیغ مصر  و 
مادیات برخال  محالت 

 مدرن و امروزی

15/3  37/1  87/1  13/0-  08/1-  43/0  

اهمیت جوانمردی و فتوت 
 در میان بازاریان

34/3  20/1  45/1  37/0-  54/0-  35/0  

دسترسی شهروندان به 
 خدمات عمومی

56/3  01/1  02/1  37/0-  05/0-  28/0  

51/3 میانگین شاخص  61/0  38/0  54/0-  14/0-  17/0  

 

توصیف و با  اول فراوانیهای نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدهای پژوهش، گویهدر این بخش از تحلیل آماری داده

ماری پـژوهش ارائـه شـده    درصد، برآوردی از فرایندهای جامعه آ 95سازی با فاصله اطمینان ین خودگرداناستفاده از تكن

درصـد از جامعـه    9/21تـا   0)درصـد   5/12، فرایندهای اقتصـادی در مورد وضعیت کلی ( 3)جدولبر حسب مقادیر  است.

-از پاسخ (رصد از جامعه آمارید 5/62تا  1/28)درصد 8/43اند؛ ارزیابی کرده« کم»از نمونه آماری پژوهش آن را  (آماری

 6/15و « زیـاد »را آن (ریدرصـد از جامعـه آمـا    9/46تا  6/15)درصد  3/31اند و ارزیابی کرده« تا حدی»دهندگان آن را 

 اند.ارزیابی کرده« خیلی زیاد»را آن (درصد از جامعه آماری 1/28تا  3/6)درصد

 
ها بر حسب پاسخ به فرایندهای اقتصادیفراوانی و درصد پاسخ. توزیع 3جدول   

اهدرصد برای پارامتر گویه 95فاصله اطمینان  درصد تجمعی درصد فراوانی گویه  

 کران باال کران پایین

 0 0 0 0 0 خیلی کم

5/12 4 کم  5/12  1/3  25 

5/37 25 8 تا حدی  5/12  6/40  

1/53 17 زیاد  6/90  4/34  8/68  

لی زیادخی  3 4/9  100 0 9/21  

 100 100 100 100 32 مجموع

 



 51                                                                                          ......... در موثر اقتصادی فرایندهای شناساییکوشکی و وارثی / 

 
 شکل توزیع فرایندهای اقتصادی در نمونه آماری پژوهش 1نگار. بافت7شکل 

 

 های جغرافیاییتحلیل استنباطی فرایندهای اقتصادی موثر در شکل گیری فرم
زیابی قرار گرفـت. ایـن   مورد ار گویه 6اده از های جغرافیایی با استفشاخص فرایندهای اقتصادی موثر در شكل گیری فرم

ه در بـازار  جد و زیارتگااهمیت فضاهای مذهبی مانند مس»، «ضرورت بازارچه»، «اهمیت اماکن وقفی»ها عبارتند از: گویه

در میـان   اهمیـت جـوانمردی و فتـوت   »، «عدم تبلیغ مصر  و مادیات برخال  محـالت مـدرن و امـروزی   »، «اصفهان

 «.دسترسی شهروندان به خدمات عمومی»و « بازاریان
 

های جغرافیاییفرایندهای اقتصادی موثر در فرم. تحلیل استنباطی 4جدول   

هاگویه  استنباطی توصیفی 

انحرا   میانگین
 معیار

T  درجه
 آزادی

Sig. 
یا سطح معنی 

 داری

تفاوت 
 میانگین

 %95فاصله اطمینان 
 برای پارامتر میانگین

کران 
 پایین

 کران باال

15/4 اهمیت اماکن وقفی  95/0  85/6  31 00/0  15/1  81/0  50/1  

50/3 ضرورت بازارچه  10/1  55/2  31 01/0  50/0  10/0  89/0  

اهمیت فضاهای مذهبی مانند 
مسجد و زیارتگاه در بازار 

 اصفهان

37/3  15/1  83/1  31 07/0  37/0  04/0-  79/0  

عدم تبلیغ مصر  و مادیات 
رن و برخال  محالت مد

15/3  37/1  64/0  31 52/0  15/0  33/0-  65/0  

                                                           
1. Histogram 
1. Histogram 
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 امروزی

اهمیت جوانمردی و فتوت در 
 میان بازاریان

34/3  20/1  61/1  31 11/0  34/0  09/0-  77/0  

دسترسی شهروندان به خدمات 
 عمومی

56/3  01/1  13/3  31 004/0  56/0  19/0  92/0  

51/3 میانگین شاخص  61/0  70/4  31 00/0  51/0  29/0  73/0  

 

 

ت تـاریخی اصـفهان   هـای محـال  در فـرم فرایندهای اقتصادی موثر گردد، تحلیل مشاهده می (4جدول)همان طور که در 

 ست.  ا (3)بیشتر از حد متوس  فرایندهای اقتصادیگویۀ معر  شاخص  6ی دهد، میانگین همهنشان می

اهمیـت امـاکن   »ز گویه ها یعنـی  امورد  3برای  Tآزمون (Sig)دهد، مقدار سطح معناداری نشان می (4جدول)همینطور 

مقادیر مربـوط  این باشد. بنابرمی 05/0کوچكتر از «دسترسی شهروندان به خدمات عمومی»و « ضرورت بازارچه»، «وقفی

ر اصفهان حالت تاریخی شهگویه در م 3ای در جدول باال بیانگر این است که میانگین این نمونهبه برآورد آزمون تی تن

-برآورد می (3)ر از میانگین فرضی ها باالتو میانگین آن (Sig < 05/0)دارای تفاوت معنادار است  (3) با میانگین فرضی

معنـاداری   مقـدار سـطح   میانگین این گویه باالتر از حد متوس  و در وضعیت مطلوبی قـرار دارد. همچنـین  . بنابراین شود

بلیـغ  عـدم ت »، «اصـفهان  اهمیت فضاهای مذهبی مانند مسجد و زیارتگاه در بازار»ها یعنی ز گویهمورد ا 3برای  Tآزمون

 05/0زرگتـر از  ب« اهمیت جوانمردی و فتـوت در میـان بازاریـان   »و « مصر  و مادیات برخال  محالت مدرن و امروزی

-ارای تفاوت معنادار نمی( د3نگین فرضی )گویه در محالت تاریخی شهر اصفهان با میا 3میانگین این باشد. بنابراین می

ها پـایین  میانگین این گویهنابراین ب. شودبرآورد می (3)ها پایین تر از میانگین فرضی و میانگین آن (Sig > 05/0)باشد 

-مـی  (00/0)نیز  ادیفرایندهای اقتصمیانگین سطح معناداری شاخص تر از حد متوس  و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 

ن ایـن  ر این است که میانگیای بیانگنمونهمقادیر مربوط به برآورد آزمون تی تناست. بنابراین  05/0باشد که کوچكتر از 

یـانگین  مو  (Sig < 05/0)دارای تفـاوت معنـادار اسـت     (3) شاخص در محالت تاریخی شهر اصفهان با میانگین فرضی

اخص این گویه باالتر از حـد  شمیانگین . بنابراین شودبرآورد می (3) ر از میانگین فرضیشاخص فرایندهای اقتصادی باالت

 متوس  و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 

 نتیجه گیری

 بقیه تضعیف باعث سوداگرا به اقتصاد صرفاً نگاه امروزه فرایندهای اقتصادی در جغرافیای شهر نمود و بروز دارد. متاسفانه

 شـده  حـذ   تجـاری  فضـاهای  از اجتماعی و مذهبی بسیاری از عملكردهای و است شده جغرافیای شهرها در عملكردها

-کند. نتایج پژوهش نشان مـی ای که دارد، وضعیت فرق میالبته در محالت تاریخی شهر اصفهان به خاطر پیشینه. است

اهمیـت  »اریخی شهر اصفهان عبارتنـد از:  محالت تهای جغرافیایی در گیری فرمدر شكل دهد فرایندهای اقتصادی موثر

عـدم تبلیـغ   »، «اهمیت فضاهای مذهبی مانند مسجد و زیارتگـاه در بـازار اصـفهان   »، «ضرورت بازارچه»، «اماکن وقفی

دسترسـی  »و « اهمیـت جـوانمردی و فتـوت در میـان بازاریـان     »، «مصر  و مادیات برخال  محالت مدرن و امـروزی 

بیشترین میانگین را بـه خـود   « اهمیت اماکن وقفی»از میان  فرایندهای مورد مطالعه نیز  .«شهروندان به خدمات عمومی
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های محـالت داشـته   باشد که بیشترین تاثیر را در پیدایی فرمترین فرایند میاختصاص داده و براساس این پژوهش، مهم

باید پیوند معنویت و مادیت در اقتصاد آن  ایرانی -است. به طور کل برای رسیدن به الگوی بومی برگرفته از شهر اسالمی

مشاهده شود، همچنانكه در گذشته نیز اینگونه بوده است. در انتها باتوجه به موضوع و هد  تحقیق برخی راهكارها برای 

 گردد: رسیدن به این الگو ارائه می

  ـ مـه ترویج فتوت و جوانمردی در میان اصنا  و شهروندان از طریق مثالً نگارش فتـوت نا ان، ی بنای
 و حتی فتوت نامه شهروندان یا تشویق شهروندان فتی؛ طباخان ،آهنگران
      ات جهـت  قناعت و عدم اسرا  در حوزه شهروندی و مـدیریتی از طریـق تبلیغـات فرهنگـی و الزامـ
 یرهای غطرح یاز اجرا یریوگجل ی یاهای شهرانجام ناقص پروژه وها تكرار ،هایاز دوباره کار یشگیریپ

 شهری؛ ناسودمند کم بازده و ی،ورضر

  ظـر شـهر،   ی، حمـل و نقـل، زیبـایی من   خدمات شهر و دسترسی به هادر سرانه یعدالت شهرتحقق
 فضاهای مذهبی، عمومی و سبز؛

 قبـور  اکز تجاریپیوند معنویت و مادیت از طریق وجود فضاهای مذهبی مانند مساجد در بازارها و مر ،
دهـای  دی، عملكرف مسجد با تراز اسالمی که عالوه بر وجه بنیـادین عبـا  شهدا در مراکز تفریحی یا تعری

 آموزشی و اجتماعی  و تفریحی و غیره را نیز به نحوی در خویش جای دهد؛
   وهـا  ی طـرح ضرورت پاسخگویی مدیران و برنامه ریزان و کارفرمایان در قبل، حین و پـس از اجـرا 

 مسئولین؛ هب آن گزارش و آمدها پی تحلیل و قداماتا( مونیتورینگ)مستمر ها از طریق پایشبرنامه

  دولتـی در  ورونق اقتصادی با استفاده از ظرفیت سازی در وقف مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی 
 ماننـد  موقوفات، آگاهی بخشی به واقفـان بـرای سـرمایه گـذاری در راسـتای نیازهـای ضـروری جامعـه        

 فقرزدایی؛ و کارآفرینی

 ه بقرا، کمن فقف برای تحقق عدالت اجتماعی شهری در اموری مانند حمایت از استفاده از ظرفیت و
، بیماران، ت، اسیرانهای بی سرپرسازدواج افراد بی بضاعت، کمن به نابینایان، زمین گیران، آوارگان، بچه

اکز مر های غیرعمد، ایجادسالخوردگان، کمن به مقروضان، دور افتادگان از وطن، خون بهای مقتول، قتل
ر منـاطق  دهـای تربیتـی   سرپرست، ایجـاد مجتمـع  های کودکان بیبهداشتی و درمانی، تاسیس پرورشگاه

 محروم و غیره؛

 ،و ازارچهب و  حسینیه سقاخانه، برنامه ریزی محله مبنا براساس معیارهای بومی مانند مسجد … 

 یت شهر.های مربوط به برنامه ریزی و مدیرتهیه پیوست فرهنگی برای همه برنامه 

 

 تشکر و تقدیر

 .است تهنداش مالی حامی است، دکتری رساله از رجمستخ که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
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