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چکیده
یکی از اصول بنیادین در شهر اسالمی، اصل تعادل است. در اندیشه اسالمی در ارتباط با نیازهای انسان در محیط شهری، 
اصل تعادل به پاسخگویی متناسب و متوازن نیازهای انسانی در ساحت های مختلف حیات وی توجه نشان می دهد. بررسی 
مطالعات موجود نشان می دهد، کم تر به مفهوم تعادل در مقیاس فضاهای شهری و تحقق آن از طریق پرداختن به کاربری  
زمین و در نظر گرفتن ساحت های مختلف حیات انسانی پرداخته شده است. تحقیق به دنبال آن است تا به این سؤال 
نیازهای ساحت های مختلف  تأمین  تعادل در  به کیفیت  بپردازد که چگونه کاربری زمین در فضاهای شهری می تواند 
حیات انسانی پاسخ گویی نماید. پس از مرور مبانی نظری مرتبط با تحقیق، در سه ساحت مادی )نیازهای فیزیولوژیک(، 
نفسانی )نیازهای روانی( و روحانی )نیازهای معنوی( حیات انسان، در مجموع شش معیار و 13 زیرمعیار جهت سنجش 
مفهوم تعادل انتخاب شد. برای بررسی نمونه مطالعاتی، چهار فضای شهری متفاوت از دوره های مختلف توسعه کالبدی 
در شهر مشهد انتخاب شد. روش تحقیق پیمایشی به همراه تحلیل های آماری است. به این منظور تعداد 240 پرسشنامه 
در فضاهای شهری منتخب توزیع شد. نتایج به دست آمده به کمک روش های آماری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های 
پژوهش بیانگر آن است که بر اساس نظرات پاسخ دهندگان، در همه نمونه های مطالعاتی، نحوه پاسخگویی کاربری ها در 
فضای شهری به تأمین نیازهای ساحت های سه گانه، شاخص میانگین کلی متغیرها، پایین تر از سطح متوسط است. در 
این میان، تأمین نیازهای ساحت مادی در حد متوسط ولی تأمین نیازهای ساحت های روانی و معنوی پایین تر از سطح 
متوسط است. همچنین زنان نسبت به مردان به صورت معناداری نحوه تأمین نیازها در فضاهای شهری را مطلوب تر در 
نظر گرفته اند. در نهایت تحقیق، توصیه هایی در جهت توزیع مناسب کاربری ها در سطح فضاهای شهری در جهت تأمین 

نیازهای حیات انسانی را مطرح می نماید.
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1. مقدمه
یکی از اصول مهم در محیط شهری، توجه به اصل تعادل و 
ابعاد مختلف آن است. تعادل در حوزه مسائل شهری از سطح 
 Davoodpor,( موضوعات کالن منطقه ای و زیست محیطی
 )2009; Marull, Pino, Tell, & Cordobilla, 2010
و  زمین  از  بهینه  و  مناسب  بهره وری  نظیر  موضوعاتی  تا 
Liu, Fang, & Li, 2014; Mendoza, Ger- )مصرف انرژی 

ado, Granados, & Baravo, 2010( تا به عنوان کیفیتی 
 Tavasoli, 1997;( خیابان  با جداره های  مرتبط  و  بصری 
Pakzad, 2006( قابل بررسی است. اما عمده پژوهش های 
به انجام رسیده در ارتباط با تعادل در مقیاس شهر، مناطق 
و محالت و در قالب موضوعات توزیعی )توزیع متناسب و 
دسترسی متوازن به خدمات( و ساختاری مورد توجه قرار 
 Salighe, 2016; Dadashpoor & Alvandi,( گرفته است
2016(. این پژوهش ها عموماً موضوعاتی مانند: یکپارچگی 
مناطق مختلف شهری،  نبود جدایی گزینی فضایی-کالبدی،  
متوازن  توزیع   ،)Kheiredin, 2014( اجتماعی  قطب بندی 
Dadashpoor, Rostami, & Al-  خدمات در سطح شهر )
 izade, 2014B; Dadashpoor, Rostami, & Alizade,
 Lmai,( و تعادل در توسعه بخش های مختلف شهر )2013

2016( را مورد بررسی قرار می دهند.
در محیط های شهری، کاربری ها از جمله عوامل پاسخگو به 
نیازهای مخاطبان فضا می باشند و باید به گونه ای باشند تا 
نیازهای انسان در ساحت های مختلف حیات وی را تأمین 
نمایند. بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون مفهوم تعادل 
و نقش کاربری زمین در تحقق آن، نشان می دهد که به 
مقیاس  در  و  برنامه ریزانه  مفهومی  به عنوان  تنها  تعادل 
پژوهش  های  بین  این  در  و  است  شده  پرداخته  شهری 
اندکی را می توان یافت که به کاربردی کردن این اصل در 

مقیاس فضاهای شهری پرداخته باشند.
از طرفی اصل تعادل یکی از اصول بنیادین در شهر اسالمی 
تعاریف  در  که  است  موضوع ضروری  این  به  توجه  است. 
از  یکی  به عنوان  انسان  اسالمی،  شهر  پیرامون  شده  ارائه 
می باشد  مطرح  شهر  سازنده  اجزای  اصلی ترین  و  ارکان 
از این رو توجه به خواسته ها و   .)Naghizadeh, 2016B(
نیازهای او نقش کلیدی را در شهر اسالمی ایفا می نماید. 
انجام رسیده نشان می دهند که توجه به  پژوهش  های به 
محیط های  در  انسانی  نیازهای  تأمین  راستای  در  تعادل 
نیازهای  حدودی  تا  و  مادی  نیازهای  سطح  در  شهری 
 Soltani, Azgoli, &( محدود شده است )نفسانی )روانی
با  Ahmadnia Alashti, 2016; Lang, 1987(. اما مطابق 
انسانی  نیازها و ساحت های  اندیشمندان اسالمی،  دیدگاه 
نمی شود  دو سطح محدود  یا  یک  به  فقط  و  بوده  متنوع 
)Naghizadeh, 2016B, p. 56(. به این ترتیب در تحقیقات 
و پژوهش های حوزه شهر اسالمی، موضوع تأمین کیفیت 
شهری  فضای  مخاطبان  نیازهای  به  پاسخ گویی  و  تعادل 
است.  شده  پرداخته  آن  به  کم تر  که  است  موضوعاتی  از 

پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به این سؤال  بپردازد 
به  کاربری زمین در فضاهای شهری می تواند  که »چگونه 
تأمین کیفیت تعادل در میان نیازهای ساحت های مختلف 
حیات انسان پاسخگویی نماید«. همچنین تحقیق در تالش 
است با ارائه توصیه ها و پیشنهاداتی، زمینه ای را در جهت 
در  کاربری ها  بهینه  توزیع  و  اراضی  کاربری  برنامه ریزی 
فضای شهری در راستای تأمین مفهوم تعادل در ساحت های 
سه گانه حیات انسان )که در اندیشه اسالمی مطرح است( 

را  فراهم  آورد.

2. مرور ادبیات پژوهش 
در این بخش به مرور ادبیات موضوع در چند قسمت اصلي 
شامل اصل تعادل و نگرش اسالم در این ارتباط، نیازهای 
همچنین  و  فضاهای شهری  در  کاربری ها  بررسی  انسان، 
موضوع نیازهاي انسان در اندیشه اسالمی و بررسی کاربری 
زمین در فضاهاي شهري در انطباق با این اندیشه پرداخته 

و در نهایت مدل مفهومي تحقیق معرفی مي شود. 

2-1- اصل تعادل و دیدگاه اسالم در مورد آن
مکاتب  در  متعدد  پژوهشگران  که  است  مفهومی  تعادل 
داده اند.  انجام  آن  پیرامون  تحقیقاتی  مختلف،   فکری 
مارکسیسم،  لیبرالیسم و اسالم از جمله مهم ترین مکاتب 
تعادل  و  انسان  نیاز  با  ارتباط  در  که  می باشند  فکری 
نظریاتی ارائه نموده اند. مطابق با این سه دیدگاه عدالت و 
تعادل دارای ارتباطی نزدیکی با یکدیگر هستند. در واقع 
بدون وجود عدالت، دست یابی به تعادل امکان پذیر نخواهد 
بود. در میان اندیشمندان متأثر از لیبرالیسم دیدگاه رالز1  
 Marcus et al.,( پیرامون عدالت و تعادل قابل اشاره است
p. 32 ,2009(. وی عدالت را انصاف معنا در نظر می گیرد 
از  متأثر  نظریه پردازان  جمله  از  هاروی2   .)Nasri, 2003(
مارکسیسم است که عدالت را برابری ذاتی معنا می نماید. 
به  دست یابی  معیار  مهم ترین  نیاز،  وی  مطالعات  به  بنا 
عدالت اجتماعی  است که در مقیاس منطقه ای و سرزمینی 
نیاز را مفهومی وابسته به شعور  او  قابل بررسی می باشد. 
انسان3 می داند که بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین 
می شود )Harvey, 1973(. از طرفی موضوع نیاز از جمله 
محور  عدالت  شهری  برنامه ریزی  در  توجه  مورد  مباحث 
است که برای دستیابی به آن باید مواردی نظیر باز توزیع 
خدمات و منابع شهری بر اساس نیازمندی های محالت و 
اولیه،  توجه به  مناطق در شهرها، پاسخگویی به نیازهای 
بهبود و ارتقا دسترسی افراد از منابع و خدمات شهری و 
Dadash- )ایجاد مسکن قابل استطاعت مد نظر قرار گیرد 

 .)poor, Rostami, & Alizade, 2014A
عدالت  و  عدل  برقراری  نتیجه  اسالم  دیدگاه  از  تعادل 
می  باشد. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعددی 
از جمله در آیه 90 سوره  این مفهوم تذکر می فرماید  به 
نحل می فرماید: »در حقیقت خداوند به عدل و نیکوکاری 
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آیه  این  در  فرمان می دهد....«  به خویشاوندان  بخشش  و 
شریفه بر اهمیت اصل عدل و فرمان دادن به رعایت آن 
تأکید می شود. تعالیم اسالمی با اتکاء بر اصل بنیادین عدل 
که هر موضوع و شی ای را در مکان خود نهاده و ارزشی 
به اندازه و در خور برای آن قائل است، در مقوله نیازهای 
می نماید  توجه  )تعادل(  اساسی  امر  این  به  نیز  انسان 
)Naghizadeh, 2016B, p. 254(. تأکید اسالم بر این اصل 
به گونه ای است که دستیابی به کمال انسانی بدون توجه 
به آن امکان پذیر نخواهد بود. اسالم تعادل را پاسخگویی 
متناسب به نیازهای انسان در ساحت های مختلف حیات 
به  تفریط  و  افراط  هرگونه  با  و  است  نظرگرفته  در  وی 

مخالفت می پردازد.
مطرح  تعادل  با  ارتباط  در  اسالمی  اندیشه  که  مفاهیمی 
و  بوده  جامع تر  فکری  مکاتب  سایر  به  نسبت  می نماید 
پیرامون  بر می گیرد.  در  را  و وسیع تری  حوزه های کالن تر 
مطهری  شهید  السالم(،  )علیه  علی  حضرت  اصل  این 
نظریاتی  ارائه  به   )Salighe, 2016( عالمه طباطبایی  و 
پرداخته اند. در واقع مفاهیم مطرح شده در مبحث تعادل 
دینی  اسالم  است.  قرآنی  مفاهیم  از  برگرفته  اسالم،  در 
که  می باشد  مخالف  تفریط  و  افراط  گونه  هر  با  که  است 
این موضوع حاکی از تأکید این مذهب بر تعادل در تمام 
جوانب زندگی انسان است )Hakimi, 2001(. از طرفی به 
سبب مطرح شدن اصل تعادل به عنوان یکی از صفات فعل 
ضرورت  اسالمی  شهر  در  آن  از  بهره بردن  و  توجه  الهی، 
خلیفه  انسان  می سازد  نشان  خاطر  بین  این  در  می یابد. 
را رعایت  امانت  باید شرط  بر روی زمین است و  خداوند 
نماید. در واقع اعمال انسان و فعالیت هایش باید در جهت 
متجلی ساختن صفات الهی شکل بگیرند تا از این طریق 
وارد  طبیعت  در  موجود  تعادل  و  هماهنگی  به  خدشه ای 
بیان  مطالب  به  توجه  با   .)Naghizadeh, 2016B( نیاید 
شده تعادل و عدالت در فضاهای  شهر از جنبه ها ی توجه 
به ساحت های حیات، احقاق حقوق شهروندان، تمرکز بر 
نیازهای انسان و هماهنگی شهر با عالم وجود قابل بررسی 
است )Aminzadeh & Naghizadeh, 2002(. در پژوهش 
به  تعادل در فضاهای  شهری، پاسخ گویی متناسب  حاضر 
نیازهای انسان در ساحت های مختلف در نظر گرفته شده 
است. الزم به ذکر است در شهرسازی  ایرانی- اسالمی این 
 Ahari & Habibi,( تمرکز  عدم  و  تمرکز  اصول  با  اصل 
 Naghizadeh, 2016B, p.( میانه روی   ،)2006, p. 44
 )Naghizadeh, 2016A, p. 168( تناسب  و  اندازه   ،)149

قرابت معنایی و مفهومی می یابد.

2-2- نیازهای انسان
انسان موجودی چند ساحتی است که هر یک از ساحت های 
از  دامنه  خاصی هستند که مجموعه ای  یا  و  وی حوزه ها 
می گیرد.  بر  در  را  نیازهای مشخص  و  فعالیت ها  رفتارها، 

اندیشمندانی  انسانی  ساحت های  توضیح  و  تبیین  در 
عالمه  و   )Zamaniha, 2016( مالصدرا  سهروردی،  نظیر 
 )Mosavi Moghadam & Alizamani, 2011( طباطبایی
نشان  خاطر  بین  این  در  پرداخته اند.  نظریاتی  ارائه  به 
می سازد که خداوند برای هریک از این ساحت ها نیازهای 
گوناگونی در نظرگرفته و برای ارضای درست تمامی آن ها 
که  است  آن  بیانگر  موضوع  این  است.  شده  قائل  ارزش 
خداوند خواستار تعادل میان نیازهای گوناگون انسان است 
و قرآن کریم به این همراهی و تعادل در جنبه های مختلف 
زندگی انسان اشاراتی کلی می فرمایند4. در واقع نوع نگاه 
شده  گرفته  نظر  در  طبقه بندی های  و  انسان  نیازهای  به 
نظریه پردازان بستگی  انسان شناختی  به دیدگاه  برای آن، 
دارد. نیازها می توانند ریشه زیستی و یا حتی غیرزیستی 
انسان را تنها جسم  از نظریه پردازان  داشته باشند. برخی 
مادی دانسته و در نتیجه نیازهایی که برای او قائل هستند؛ 
از محدوده نیازهای جسمی و فیزیولوژیکی خارج نیست. 
فیزیولوژیکی،  نیازهای  و  مادی  جسم  بر  عالوه  گروهی 
 Lang,( می کنند  مطرح  انسان  برای  را  روانی  نیازهای 
1987(. نیازهای روانی معموالً به موضوعاتی نظیر تعامالت 
اجتماعی و ارتباط میان فردی انسان ها می پردازند. از جمله  
نظریه پردازان  این گروه می توان به مازلو5، رزنبرگ6، مکس 
Soltani, Azgoli, & Ah-( نمود  اشاره  کاستانزا8  7و  فنی

 .)madnia Alashti, 2016
فیزیولوژیک  نیازهای  بر  عالوه  نظریه پردازان  سوم  دسته 
نظر  در  انسان  برای  را  نیازها  از  دیگر  گروهی  روانی،  و 
از  انسان شناسی  علم  در  که  نیازها  دسته  این  می گیرند. 
مختلفی  موضوعات  می شود؛  یاد  »فرانیاز«  به عنوان  آن ها 
در  شده  مطرح  مباحث  عمده ترین  که  بر می گیرند.  در  را 
با خداوند متعال است  انسان  ارتباط  این حوزه مربوط به 
 .)Akoochakian, Dastjani Farahani, & Safari, 2016(
نقی زاده  به  می توان  دسته  این  نظریه پردازان  جمله  از 
مطهری،   )Naghizadeh, 2011; Naghizadeh, 2016B(
Nogherekar, Mozafar, & Tagh- یزدی  )صدر، مصباح 

نشان  می سازد  خاطر  ادامه  در  نمود.  اشاره   )dir, 2014
مقاله حاضر، به سبب تنوع و گستردگی نیازهای انسانی،  
تنها به نیازهای قابل پاسخ گویی توسط کاربری زمین در 

فضای شهری می پردازد.

2-3- بررسی کاربری ها در فضای شهری
کاربری زمین محصول یک فرآیند برنامه ریزی است که در 
از  شهر  و  منطقه  ناحیه،  محله،   مقیاس  برای  فرآیند  این 
به خدمات  تراکم،  شعاع دسترسی  نظیر سرانه،   ابزارهایی 
و محاسبه کمبود کاربری ها بهره برده می شود. همچنین 
به منظور بررسی کاربری ها در فضای شهری نیز از عوامل 
»ارتباط انسان با کاربری« و »ارتباط کاربری ها با یکدیگر و 

محیط پیرامون« استفاده می شود.
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2-3-1- ارتباط انسان با کاربری

در مبحث ارتباط انسان با کاربری ها به مواردی نظیر نوع 
کاربری ها و زیرطبقه هایشان9،  مقیاس عملکردی، هدف از 
مراجعه،  تناوب مراجعه،  زمان فعالیت و تأثیرات اجتماعی 
کاربری ها پرداخته می شود. تاکنون مطالعات بسیاری برای 
تعریف و دسته بندی انواع کاربری ها صورت پذیرفته است 
دسته بندی  به  می توان  آن ها  متداول ترین  جمله  از  که 
Sec- )شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اشاره نمود 
 retariat of High Council of Urban Planning and
مختلف  انواع  از  هریک   .)Architecture of Iran, 2012
این کاربری ها، قابل طبقه بندی در مقیاس های عملکردی 
زیرطبقه های  و   )Habibi & Masaeli, 2000( گوناگون 
تأثیرات  به  توجه  هستند.   )Bariassoulis, 2020( متنوع 
کارکرد های  پدیدآوردن  به سبب  نیز  کاربری ها  اجتماعی 
ارتباطی و تعامالت اجتماعی در فضاهای  شهری ضروری 
است. به طور مثال گردهم  آمدن، نشستن و صحبت کردن 
منازلشان،  مقابل  فضای  در  مسکونی  کوچه  یک  ساکنان 
و  عزاداری  مراسم  انجام   و  اخبار  اطالعات، کسب  تبادل 
جمله  از  شهر  اصلی  بازارهای  و  میادین  در  خوانی  نوحه 
در   .)Soltanzadeh, 2006( می باشد  کارکردها  این گونه 
نهایت در نظرگیری کلیه اصول اشاره شده در این قسمت 
ضمن ایجاد تناوب مراجعه برای استفاده کنندگان و فراهم 
اهداف مختلف،  با  فضا  به  مراجعه  زمینه ای جهت  آوردن 

سبب تأمین نیازهای آنان می شود.

محیط  با  و  یکدیگر  با  ارتباط  کاربری ها   -2-3-2
پیرامونشان

در بحث ارتباط کاربری ها با یکدیگر و با محیط پیرامونشان 
مباحثی نظیر نیاز و سنخیت کاربری ها با یکدیگر و ارتباط 
آن ها با محل استقرار و سطح عملکردیشان بررسی می شود. 
استقرارشان  محل  با  کاربری ها  میان  تناسب  و  ارتباط 
نشان دهنده میزان مطلوبیت کاربری ها در فضاهای شهری 
می باشد )Por Mohammadi, 2008; Bahreini, 2008(. بر 
این مبنا کاربری ها باید با توجه به خصوصیات، نوع فعالیت 
دسترسی ها  مجاورت  در  اهمیتشان  میزان  و  اقتصادی 
 Soltanzadeh, 2006; Ahari & Habibi,( بگیرند  قرار 
کاربری ها  قرارگیری  محل  گذشته  شهرهای  در   .)2006
گونه ای  به  است.  بوده  برخوردار  مشخصی  انتظام  از 
حمام،  مدارس،   مساجد،  نظیر  اصلی  کاربری های  که 
راه های  مجاورت  در  غیره  و  تجاری  میادین  کاروانسراها،  
انتظام  این   .)Soltanzadeh, 2006( می شدند  واقع  اصلی 
مساجد  محوریت  با  عموماً  کاربری ها  شکل گیری  نحوه  و 
بوده است. در واقع مساجد به عنوان کاربری انتظام دهنده 
انجام  نماز،   اقامه  نظیر  چندگانه  کارکرد هایی  بروز  سبب 
آموزش،   محل  فرهنگی،  و  سیاسی  مبادالت  دنیوی،  امور 
پیرامونشان  شهری  فضاهای  در  غیره  و  عدالت  اجرای 
می شدند و از این طریق زمینه ای مساعد جهت پاسخ گویی 
 Fakohi,( می آوردند  فراهم  را  انسان  متنوع  نیازهای  به 

باید میان کاربری هایی که  این  بر  p. 385 ,2006(. عالوه 
و هم  خوانی  قرار می گیرند؛ سنخیت  یکدیگر  در مجاورت 
باشد به گونه ای که عملکرد کاربری ها مانع  وجود داشته 
میزان  باید  از طرفی   .)Bahreini, 2008( نگردند  یکدگیر 
سازگاری بین کاربری ها، مشخصات هر کاربری به همراه 
الزامات شکل گیری آن ها در زمینه های گوناگون، به همراه 
 PorMohammadi,( شود  ارزیابی  محیط  بر  تأثیرگذاری 
ارزیابی  منظور  به  همچنین   .)2008; Bahreini, 2008
یکدیگر  به  کاربری ها  نیاز  باید  کاربری ها  وابستگی  میزان 
فضاهای  در  وابسته  و  اصلی  کاربری های  میان  ارتباط  و 
شهری مورد بررسی قرار بگیرد )Bahreini, 2008(. مانند 
شهرهای گذشته، توجه به این ارتباط می تواند فراهم کننده 
زمینه ای مساعد جهت استقرار کاربری ها مشابه و وابسته 
با  بی تناسب  و  واگرا  کاربری های  و  یکدیگر،  مجاورت  در 

.)Soltanzadeh, 2006( فاصله از یکدیگر باشد

اندیشه اسالمی و کاربری  انسان در  نیازهای   -4-2
زمین

در نگرش و اندیشه اسالمی طبقه بندی نیازهای انسانی در 
Naghi- )سه ساحت حیات انسان در نظر گرفته می شود 

حاضر  تحقیق  مفهومی  مدل   .)zadeh, 2016B, p. 49
جهت سنجش تعادل در کاربری زمین در تأمین نیازهای 
ساحت های مادی )فیزیولوژیک(، نفسانی )روانی( و روحانی 
)معنوی( با معیارها و زیرمعیارهای مرتبط تدوین شد. تعداد 
برابر و هر  با هم  معیارهای اصلی در ساحت های سه گانه 
کدام دو معیار و در مجموع شش معیار اصلی در نظر گرفته 
انسانی  حیات  ساحت های  اهمیت  آن که  وجود  با  شد10. 
می تواند متفاوت در نظر گرفته شود؛ ولی به علت تمرکز 
تحقیق که بر مفهوم تعادل استوار است تعداد معیارها در 
هریک از ساحت ها برابر با هم در نظر گرفته شد. در ساحت 
مادی حیات، معیارهای سرزندگی و امنیت در نظر گرفته 
و  غربی  اندیشمندان  نظرات  در  هم  معیار  دو  این  شدند. 
هم در نظرات اندیشمندان ایرانی از مهم ترین کیفیت هایی 
هستند که یک فضای شهری مطلوب باید دارا باشد. هر دو 
کیفیت جزء مؤلفه عملکردی فضای شهری قرار می گیرند 
نظر  در  آن ها  با  مرتبط  زیرمعیارهای  ارتباط  همین  در  و 
 Golkar, 2001, p. 131; Pakzad, 2005;( شد  گرفته 
 .)Carmona & Tiesdell, 2007; Naghizadeh, 2016A
در ساحت نفسانی )روانی( حیات، معیارهایی گزینش شد 
اندیشمندان  هم  و  ایرانی  اندیشمندان  نگرش  در  هم  که 
غربی مطرح باشد و به این ترتیب معیارهای »حس تعلق 
داشتن به مکان« و »هویت تاریخی و فرهنگی« به همراه 
 Lang, 1987; Golkar,( زیرمعیارهای مرتبط گزینش شد
 2001; Naghizadeh, Saghatoleslami, & Bashiri,
2013(. در این میان در ساحت معنوی حیات، معیارهای 
»عبودیّت و عبادت« و »تذکردهی« فضای شهری به همراه 
 Naghizadeh,( شد  گرفته  نظر  در  مرتبط  زیرمعیارهای 

2016B( )شکل1( . 



225
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 تحلیل فضاهای شهری بر اساس اصل تعادل در اندیشه اسالمی

با در نظر گرفنت نقش کاربری زمین در تأمین نیازهای انسانی
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  شکل 1:  معیارها و زیرمعیارهای مورد سنجش در نحوه پاسخ گویی به نیازهای انسان در ساحت های مختلف به 
وسیله کاربری زمین در فضاهای شهری 

نقشدارايکاربري هايوجود-
آثارفروشباتجاري هامعنوي،
کتاب هاي(فرهنگیوارزشی
،)مذهبینوارهايومعنوي

جلساتبرگزاريمکان هاي
مذهبی زیر معیار 

)
کاربري زمین

(

ارتباط 
انسان با  
کاربري

)نیازهاي معنوي و روحی(ساحت روحانی حیات )نیازهاي روانی(ساحت نفسانی حیات )نیازهاي مادي(ساحت مادي حیات 

ایمنی و امنیت. 2 سرزندگی. 1

تعلبهفضادرحضوربهتمایل-
فعالیت هاازاستفاده

مشخصمناسبشناختوجود-
فضافعالیت هاياز

جهتکاربري هاییوجود-
آیین هايمراسم،برگزاري
فرهنگی

درتاریخیکاربري هايوجود-
فضا

جهتکاربري هاییوجود-
آئین هايومراسمبرگزاري
)حسینیهومسجد(مذهبی

یتفریحتجاري،کاربري هايوجود-
درفضافراغتیو

نداشتبافعالیتیراستهایجاد-
ودخخاصطبقهزیرباکاربري هایی

برايمتنوعهدف هايوجود-
ازاستفادهجهتفضامخاطبان

فضادرهاکاربري
ونورصدا،(محیطیآلودگینبود-

کاربريازناشی)ازدحام

کاربري هايفعالیتزمان-
فضادرمختلف

فضادرکاربري هاتراکم-

فعالیت هايرویتودیدن-
فضاجدارهدرمستقر

عبادت و عبودیت در فضا. 5 هویت تاریخی و فرهنگی. 4 تذکردهی فضا. 6حس تعلق به مکان. 3

3. روش انجام پژوهش
روش تحقیق حاضر به دو بخش اصلی تقسیم می شود. در 
بازبینی سیستماتیک  با روش  بررسی متون  با  اول  بخش 
معیارهای  شامل  تحقیق  نظری  مرتبط، چهارچوب  متون 
مشخص  تحقیق  در  استفاده  جهت  تعادل  اصل  سنجش 
شد. در بخش دوم که شامل بررسی نمونه های مطالعاتی 
است، روش تحقیق پیمایشی به همراه تحلیل های آماری 
از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نمونه های  است و  
در  شده  انتخاب  شهری  فضای  چهار  تحقیق  مطالعاتی 
دوره های مختلف توسعه کالبدی شهر مشهد در نظر گرفته 
از گردآوری اطالعات در نمونه های مطالعاتی  شدند. پس 
از تحلیل ها و آزمون های آماری کمک  در فرآیند تحقیق 

گرفته شده است.  

3-1- روش گردآوری داده ها 
روش گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر از طریق توزیع 
پرسشنامه در نمونه های مطالعاتی و در میان بهره برداران 
از فضاهای شهری انجام گرفته است. در این پژوهش افراد 
شاغالن  و  ساکنان  عابران،  خیابان ها،  شامل  از  بهره  بردار 
می باشند. با توجه به این که حجم جامعه آماری مشخص 
نیست به منظور تعیین حجم نمونه  از مدل کوهن11 استفاده 
شد. با در نظر گرفتن میزان خطای 0.01 و با فرض انحراف 
معیار 0.04 حجم نمونه در هریک از فضاهای شهری 60 
نفر مشخص شد و به این ترتیب برای چهار فضای شهری 
مورد مطالعه در تحقیق حاضر تعداد 240 پرسشنامه توزیع 
انجام شد. روش  به روش تصادفی ساده  نمونه گیری  شد. 

تکمیل نمودن پرسشنامه به صورت حضوری بود.
زیرمعیارهای  برای همگی  اطالعات تحقیق،  در گردآوری 
به کمک پرسشنامه سؤاالت مناسبی در  فضاهای شهری 
زیرمعیارها  از  هریک  با  متناظر  سؤاالت  شد.  گرفته  نظر 
در سه ساحت حیات انسانی مطرح شد. برای امتیازدهی 
به  است.  شده  استفاده  لیکرت  پنج گانه  طیف  از  سؤاالت 
این ترتیب که برای سنجش پاسخ های افراد از حالت های 
عالی، مطلوب، نسبتاً مطلوب، ضعیف و خیلی ضعیف بهره 

برده شد و متناظر آن برای حالت عالی امتیاز 5، مطلوب 
امتیاز 4، نسبتاً مطلوب امتیاز 3، ضعیف امتیاز 2 و خیلی 
ضعیف امتیاز 1 منظور گشت. به منظور سنجش رضایت 
پاسخ دهندگان به زیرمعیارهای تحقیق از شاخص میانگین 
استفاده شد. الزم به ذکر است امتیازهای افراد پاسخ دهنده 
میتواند از حداقل 13 تا حداکثر 65 )با توجه به تعداد 13 
زیرمعیار و طیف امتیاز هر زیرمعیار( متغیر باشد. در جدول 
1 اطالعات عمومی پاسخ دهندگان که در تحقیق مشارکت 
)روایی12(  تحقیق  اعتبار  است.  شده  مشخص  داشته اند 
کارشناسان  و  صاحبنظران  اصالحي  نظرات  از  استفاده  با 
در مورد سؤاالت پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. براي 
استفاده شد.  آلفای کرونباخ14   آزمون  از  پایایي13 تحقیق 
محاسبه   0.7 پرسشنامه  این  برای  کرونباخ  آلفای  میزان 
شد. که با توجه به این مقدار می توان گفت پرسشنامه از 

پایایی نسبتاً مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. 

3-2- فضاهای شهری و معیارهای انتخاب آن ها 
انتخاب فضاهای  نمونه مطالعاتی شهر مشهد و در جهت 
شهری جهت مطالعه، معیارهایی در نظر گرفته شد. یکی از 
موارد آن بود که نمونه ها از مکان های مختلف شهر در نظر 
گرفته شوند ولی از طرفی دارای هویت عملکردی تقریباً 
توسعه  روند  این که  به  توجه  با  باشند.  همگون  و  مشابه 
کالبدی شهر مشهد را می توان به سه دوره )بافت تاریخی، 
 Saghatoleslami,( تقسیم نمود )بافت میانی و بافت جدید
2011(؛ و با توجه به اهمیت بافت تاریخی، از این بافت، دو 
و  )گذر سرشور(  تاریخی  فضای شهری  نمونه شامل یک 
تاریخی )خیابان  بافت  واقع در  یک فضای شهری معاصر 
خسروی( و از بافت های دیگر هر کدام یک نمونه در نظر 
گرفته شد. به این ترتیب چهار فضای شهری انتخاب شد 
انتخاب نمونه ها به  و معیارهای در نظر گرفته شده برای 

شرح زیر است: 
کاربری زمین و نوع فعالیت ها: در هر چهار فضای شهری 
غالب کاربری ها تجاری بوده و ریز فعالیت ها در هر چهار 

نمونه تقریباً با یکدیگر همگون و یکسان است.
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مقیاس  نمونه ها  همه  در  کاربری ها:  عملکردی  مقیاس 
عملکردی کاربری ها، مقیاس شهر یا منطقه است.

وجود کاربری مذهبی )مسجد(: در همه نمونه ها کاربری 
مسجد وجود دارد. 

طول محور در نمونه ها: تقریبا طول یکسانی از خیابان در 
نمونه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. 

الف- نمونه اول )گذر سرشور(
شهر  در  تاریخی  گذرهای  راسته  از  یکی  سرشور  گذر 
مشهد محسوب می شود. این گذر بازار تاریخی شهر مشهد 
با  است.  می رسیده  مطهر  حرم  به  که  می شده  شامل  را 
مداخالت دوران معاصر در بافت حرم مطهر امام رضا )ع( 
بخشی از این گذر از بین رفته است. کاربری های این گذر 
بیش تر در ارتباط با زائران و مسافران فعالیت می کنند و 
با سوغات  اقامتی و فضاهای تجاری مرتبط  اماکن  شامل 
شهر مشهد است. در گذر سرشور دو مسجد تاریخی سهله 
و ذوالفقار و در بافت پیرامونی نیز برخی فضاهای مذهبی 

وجود دارد.
ب- نمونه  دوم )خیابان خسروی(

آغاز  از  مشهد  شهر  کالبدی  توسعه  و  رشد  اول  دوره 
شکل گیری این شهر تا پیش از سال1300 در نظرگرفته 
می شود و شامل بافت تاریخی شهر مشهد می باشد. خیابان 
احداث  اول  پهلوی  دوره  در  که  است  خیابانی  خسروی 
دارد.  متر   400 حدود  طولی  خیابان  شهری  فضای  شد. 
در گذشته از اصلی ترین خیابان های اصلی تجاری در شهر 
داماد  لباس  فروش  بورس  مرکز  نیز  امروزه  و  بود  مشهد 
محسوب  مشهد  شهر  در  جهیزیه  لوازم  تهیه  و  عروس  و 

می شود. 
ج- نمونه سوم )خیابان دانشگاه(

دوره دوم توسعه شهر مشهد مربوط به سال های 1300 تا 
اواسط دهه 1340 و قبل از تهیه طرح های جامع و تفصیلی 
شهر مشهد بوده و شامل بافت میانی شهر مشهد می باشد. 
در  و  پدیدآمد.  شمسی   1320 دهه  در  دانشگاه  خیابان 
پارک کوهسنگی مشهد  تا  این خیابان  پهلوی دوم،  دوره 
حاضر  مقاله  در  که  خیابان  این  از  قسمتی  یافت.  امتداد 
حدود   با  خیابان  این  میانی  حوزه  می شود  پرداخته  بدان 
500 متر از میدان سعدی )سراب( آغاز شده و تا چهار راه 
گلستان ادامه دارد. در فضای شهری مورد مطالعه عالوه بر 
وجود کاربری های متنوع، به طور عمده کاربری های تجاری 

فروش لباس و کفش در مقیاس شهری وجود دارند.
د- نمونه چهارم )خیابان راهنمایی(

دهه  اواخر  به  مربوط  مشهد  شهر  گسترش  سوم  دوره 
1340 تاکنون است و شامل بافت جدید شهر است که بر 
اساس طرح های توسعه شهری شکل گرفته است. خیابان 
راهنمایی در این دوره، بر اساس طرح جامع و تفصیلی اول 
مشهد و در غرب شهر ایجاد گشت. در گذشته کاربری های 
سال  از حدود 30  ولی  بود  مسکونی  بیش تر  خیابان  این 
گذشته کاربری های آن تجاری شده و در مقیاس شهر و 
انواع  منطقه فعال است. غالب ریز فعالیت های آن فروش 
مطالعه  مورد  شهری  فضای  است.  فروشی  مانتو  و  لباس 
بخشی از این خیابان با طولی در حدود 500 متر از سه راه 
راهنمایی تا چهار راه سلمان است که تمرکز واحد تجاری 

نیز  در این حوزه می باشد )شکل2(. 

شکل 2: کاربری زمین در فضاهای شهری مورد مطالعه
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جدول 1: مشخصات عمومی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها در فضاهای شهری 
خیابان راهنماییخیابان دانشگاهخیابان خسرویگذر سرشورنمونه هامتغیر

36%62%64%80%مردجنسیت
64%38%36%20%زن

16%8%0%14%کمتر از20 سالسن
76%78%68%84%بین 20 تا 40 سال
8%12%26%2%بین 40 تا 60 سال
0%2%6%0%بیش تر از 60 سال

12%10%18%10%زیر دیپلممیزان تحصیالت
52%34%48%48%دیپلم

36%40%32%38%لیسانس
0%16%2%4%فوق لیسانس یا دکتری

96%94%98%88%بومی مشهد هستم.نحوه اقامت
4%6%2%12%غیربومی  هستم.

4. یافته ها و بحث
 13 و  معیار  شش  پیرامون  پاسخ دهندگان  نظرات  نتایج 
برای  است.  آمده   2 جدول  در  آن ها  با  مرتبط  زیرمعیار 
از  یک  هر  برای  میانگین  شاخص  از  زیرمعیارها  تحلیل 
نمونه های مطالعاتی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد 
در »ساحت فیزیولوژیک« و در نظرات پاسخ دهندگان، در 
کیفیت های سرزندگی و امنیت و در هر چهار فضای شهری، 

در اکثر زیرمعیارها، شاخص میانگین متوسط یا نزدیک به 
سطح متوسط )3( میباشد. در این میان خیابان راهنمایی به 
دلیل کیفیت حضورپذیری باال و مراجعه بیش تر خانواده ها 
برای خرید پوشاک از نظر معیارهای مطرح شده در سطح 
باالتری ارزیابی شده است )جدول 2(. در »ساحت نفسانی 
حس  کیفیت های  پاسخ دهندگان،  نظرات  در  و  )روانی(« 
تعلق به مکان و هویت تاریخی فرهنگی، شاخص میانگین 
در هر چهار فضای شهری پایین تر از سطح  متوسط )3( 
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سرشور  گذر  در  می دهد  نشان  نتایج   .)2 )جدول  است 
می شود  محسوب  تاریخی  فضاهای  جزء  آن که  وجود  با 
شاخص میانگین پایین تر از سطح میانگین است که یکی 
از دالیل اصلی میتواند بافت فرسوده فضای شهری باشد. 
)تمایل  زیرمعیارها  از  یکی  در  راهنمایی  خیابان  در  فقط 
به حضور در فضا( به علت نوع فعالیت تجاری که فروش 
و  زیاد  مراجعات  و  می باشد  مانتو  و  لباس  پوشاک،  انواع 
مکرر مخاطبان به این فضا، شاخص میانگین حس تعلق به 
مکان باالتر از سطح متوسط ارزیابی شده است. همچنین 
گسترده  حضور  لحاظ  از  خیابان  باالی  حضورپذیری 
داشت  انتظار  می توان  خیابان  این  فضای  در  خانواده ها 
جواب دهندگان حس تعلق خاطری به این فضای شهری 
داشته باشند. همچنین خیابان دانشگاه در گذشته به علت 
وجود دانشکده پزشکی و برخی فعالیت های آموزشی دارای 
فضای  انتقال  از  پس  ولی  بوده  قوی تری  فرهنگی  نقش 
دانشکده و فعالیت های مرتبط با آن، در حال حاضر نقش 

فرهنگی خیابان تضعیف شده است. 

در »ساحت روحانی )معنوی(« نظرات پاسخ دهندگان در 
ارتباط با کیفیت های عبادت و عبودیت در فضا و کیفیت 
تذکردهی فضا مورد سنجش قرار گرفت. در گذر سرشور با 
توجه به این که این فضای شهری تاریخی است در یکی از 
زیرمعیارها )وجود کاربری مسجد و حسنیه( میانگین باالتر 
دیگر،  شهری  فضای  سه  در  ولی  است  متوسط  سطح  از 
با  است.   )3( متوسط  سطح  از  پایین تر  میانگین  شاخص 
وجودی که در دیگر فضاهای شهری مورد مطالعه در طول 
خیابان فضای مسجد وجود دارد ولی یکی از دالیل اصلی 
وسیع  غلبه  می توان  را  پاسخ دهندگان  ضعیف  ارزیابی 
کاربری های تجاری در هر چهار فضای شهری دانست. در 
این میان گذر سرشور و خیابان خسروی با وجودی که در 
بافت قدیم شهر مشهد و در فاصله نزدیکی از حرم مطهر 
قرار دارد، ولی در اولی به علت تمرکز واحدهای اقامتی و 
در دومی به علت تمرکز باالی واحدهای تجاری، بانک ها و 
موسسات مالی، در این ساحت تفاوتی با فضاهای شهری 

دیگر مورد مطالعه ندارد )جدول 2(. 

جدول 2: میانگین نظرات پاسخ دهندگان پیرامون معیارها وزیرمعیارها در ساحت های سه گانه حیات در فضاهای 
شهری

میانگین زیرمعیارهامعیارهاساحت ها
»سرشور«

میانگین 
»خسروی«

میانگین 
»دانشگاه«

میانگین 
»راهنمایی«

ک
وژی

یول
فیز

ت 
اح

2.82.53.13.2وجود کاربری های تجاری، تفریحی و فراغتیسرزندگیس
ایجاد راسته فعالیتی با داشتن کاربری هایی با زیر 

طبقه خاص خود
2.73.53.73.3

وجود هدف های متنوع برای مخاطبان فضا جهت 
استفاده از کاربری ها در فضا

3.883.43.53.7

2.92.12.83نبود آلودگی محیطی )صدا، نور و ازدحام(
3.12.73.23.3زمان فعالیت کاربری های مختلف در فضاامنیت

3.23.12.82.7تراکم کاربری ها در فضا
3.33.13.33.3دید و رویت فعالیت های مستقر در فضا

نی
سا

 نف
ت

اح
حس تعلق به س

مکان
از  استفاده  علت  به  فضا  در  حضور  به  تمایل 

فعالیت ها
2.62.82.73.3

از  مشخصی  مناسب  ذهنی  تصویر  وجود 
فعالیت های فضا

2.52.72.73

هویت تاریخی 
و فرهنگی

و   مراسم  برگزاری  جهت  کاربری هایی  وجود 
آئین های فرهنگی

21.92.22.2

2.32.62.32.1وجود کاربری های تاریخی در فضا

نی
حا

 رو
ت

اح
عبادت و س

عبودیت در 
فضا

و   مراسم  برگزاری  جهت  کاربری هایی  وجود 
آئین های مذهبی )مسجد، حسینیه(

3.42.72.32.4

کیفیت 
تذکردهی فضا

وجود کاربری های دارای نقش معنوی، تجاری ها با 
فروش آثار ارزشی و فرهنگی و مکان های برگزاری 

جلسات مذهبی در فضا

2.42.12.42.1
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تحقیق  داده های  توزیع  بودن  نرمال  تحقیق،  ادامه  در 
مناسب  روش  وسیله  بدین  تا  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
بررسی جواب های  آماری مشخص شد.  آزمون های  جهت 
متغیرها در چهار نمونه مطالعاتی نشان می دهد که آزمون 
کالموگروف- اسمیرنوف معنی دار است )Sig = 0.004(. و 
باید از روش های ناپارامتریک در آزمون های آماری و تحلیل 
اطالعات استفاده نمود. جهت آزمون شاخص میانگین در 
از توزیع  این که داده ها  به  با توجه  چهار نمونه مطالعاتی، 
نرمال برخوردار نیستند از روش کای اسکوئر جهت بررسی 
از  متغیرها  برای  معنی داری  سطح  است.  شده  استفاده 
شاخص  بنابراین  است.   Sig  =  0.005 تا   Sig  =  0.000
میانگین برای هریک از متغیرها قابل قبول است. مجموع 
میانگین امتیازات هر یک از چهار  فضای شهری و شاخص 
با  است. گذرسرشور  زیر  به صورت  متغیرها  میانگین  کل 
امتیاز 37.08 با میانگین 2.85 و خیابان خسروی با امتیاز  
با   37 امتیاز  با  دانشگاه  خیابان  و   2.7 میانگین  با   35.2
میانگین2.84 و خیابان راهنمایی با امتیاز 37.6 و میانگین 
میانگین کلی همه  ترتیب شاخص  این  به  2.89 هستند. 
سطح  از  پایین تر  مطالعاتی  نمونه  چهار  هر  در  متغیرها 
پاسخ دهندگان،  نظر  از  نمونه ها،  بین  در  و  است  میانگین 

و در نظر گرفتن مفهوم تعادل در تأمین نیازهای انسانی، 
خیابان راهنمایی شرایط مطلوب تری را دارد.

در  معنی دار  تفاوت  نمودن  مشخص  و  مقایسه  منظور  به 
انسان  نیازهای  به  مناسب  پاسخ گویی  در  نمونه ها  بین 
مقایسه شاخص  از  انسانی  حیات  مختلف  ساحت های  در 
و  موضوع  این  بررسی  منظور  به  شد.  استفاده  میانگین ها 
مقایسه صحیح چهار نمونه موردی با یکدیگر و با در نظر 
کروسکال  آزمون  از  پرسشنامه   از  داده ها حاصل  داشتن 
والیس15 که از انواع آزمون های غیرپارامتریک است. نتایج 
آزمون برای تعداد 240 فرد پاسخدهنده حاکی از آن است 
امتیاز  میزان  بیش ترین  و   24 امتیاز  میزان  کم ترین  که 
نشان  والیس  کروسکال  آزمون  نتایج  است. همچنین   56
شده  محاسبه   Sig  = داری0.127  معنی  میزان  میدهد، 
مقدارخطا  داشتن  نظر  در  با  رو  این  از   .)3 )جدول  است 
5 درصد و سطح اطمینان 95 درصد و با در نظر گرفتن 
مقدار معنی داری که باید مساوی یا کم تر از 0.05 درصد 
باشد، می توان مطرح نمود که میزان پاسخ گویی به نیازهای 
انسان در ساحت های مختلف حیات انسانی در هر یک از 
این چهار فضای شهری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.

جدول 3: نتایج آزمون آماری کروسکال والیس
 .dfAsymp. Sig )درجه آزادی(Chi-Squareمقادیر آزمون

2.2820.127

4-1- بررسی متغیرهای جنسیت و نحوه سکونت در 
چهار نمونه مطالعاتی

نحوه  جنسیت،  متغیرهای  تحلیل  جهت  منظور  این  به 
از  نیازها،  تأمین  در  رضایت  میزان  در  تأثیر  و  سکونت 
بین  در  معنی دار  تفاوت  وجود  برای  ویتنی16  من  آزمون 
میانگین گروه های مختلف تحقیق استفاده شد. نتایج نشان 

می دهد که بین گروه مردان و زنان با ضریب معنی داری 
به  مردان  به  نسبت  زنان  و  دارد  وجود  تفاوت   0.034
صورت معناداری نحوه تأمین نیازها را در فضاهای شهری 
اقامت  نحوه  بین  همچنین  گرفته اند.  نظر  در  مطلوب تر 
)گروه بومی و غیربومی( با ضریب معنی داری 0.261 است 
که نشان دهنده آن است که تفاوت معنی داری وجود ندارد 

)جدول 4(.

جدول 4: آزمون مقایسه میانگین در بین گروه های مختلف در فضاهای شهری
انحراف از معیارمیانگینگروهمتغیر

S.Devation
zضریب معنی داری

)Sig(
2.1190.034-36.356.745مردجنسیت

38.236زن
1.1230.261-37.246.47بومینحوه سکونت

34.756.89غیربومی

4-2- بررسی متغیرهای سن و میزان تحصیالت در 
چهار نمونه مطالعاتی

تحصیالت  میزان  و  سن  میزان  متغیرهای  تحلیل  جهت 
مقایسه  آزمون  از  میانگین ها  میان  در  تفاوت  وجود  و 

میانگین های کروسکال والیس استفاده شد ضریب معنی دار 
بودن آزمون در میزان تحصیالت 0.379 و در میزان سن 
بین  در  معنی داری  تفاوت  ترتیب  این  به  و  است   0.115
گروه های مختلف در این دو متغیر وجود ندارد )جدول 5(.
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جدول 5: آزمون مقایسه میانگین در بین گروه های مختلف در  فضاهای شهری 
انحراف از معیارمیانگینگروهمتغیر

Std.Devation
ضریب معنی داریdf )درجه آزادی(

)Sig(

38.047.0230.379زیر دیپلممیزان تحصیالت
36.456.17دیپلم

37.46.76لیسانس

38.186.69فوق لیسانس و دکتری

38.895.930.115کم تر از 20 سالمیزان سن
37.146.52بین 20 تا 40 سال

35.966.08بین 40 تا 60 سال

6033.2510.56 سال به باال

چهار  هر  در  زیرمعیارها  و  معیارها  سنجش  مجموع  در 
ساحت  در  نیازها  تأمین  می دهد،  نشان  شهری  فضای 
در  ولی  می شود  ارزیابی  متوسط  سطح  در  فیزیولوژیک 
ساحت های نفسانی و معنوی حیات زیرمعیارهای مرتبط 

در سطح ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی می شود.

5. نتیجه گیری 
نیازهای  به  متناسب  پاسخ گویی  اسالم،  دیدگاه  از  تعادل 
شده  معنا  انسانی  حیات  مختلف  ساحت های  در  انسان 
است. منظور از تعادل در این تحقیق، ارتباط متوازن میان 
بر یکدیگر  آنان  ساحت های حیات و همچنین عدم غلبه 
ساحت  زمین،  کاربری  حوزه  در  اساس  این  بر  می باشد. 
انسان  نیازهای مادی  تأمین  به  انسان  فیزیولوژیک حیات 
در فضاهای شهری و از جمله نیازهایی مانند سرزندگی و 
امنیت و ایمنی پرداخته می شود. در ساحت روانی حیات 
هویت  و  مکان  به  تعلق  حس  نظیر  نیازهایی  به  انسان 
حیات  روحانی  ساحت  می شود.  توجه  فرهنگی  تاریخی 
انسان زمینه ای مساعد جهت ارتباط انسان با خداوند متعال 
و امکان انجام فعالیت های مذهبی فضاهای شهری را فراهم 
میآورد که کیفیت هایی مانند عبودیت و عبادت و تذکردهی 
فضای شهری مطرح می شود. پژوهش حاضر مدلی را در 
ساحت های  در  تعادل  تأمین  سنجش  و  بررسی  زمینه 
انسان  با  ارتباط  در  و  شهری  فضاهای  در  حیات  مختلف 
و کاربری زمین  تبیین می نماید که شامل شش معیار و 
13 زیرمعیار جهت سنجش است. با توجه به بررسی های 
انجام شده پیرامون معیارها و زیرمعیارهای تدوین شده در 
مطالعاتی  محدود ه های  در  آن ها  بررسی  و  حاضر  تحقیق 
فضاهای  پاسخ گویی  آماری،  تحلیل های  از  بهره گیری  و 
شهری به نیازهای انسان در سطح نیازهای فیزیو لوژیک در 
سطح متوسط بوده؛ ولی در سطح نیازهای سطح نفسانی 
این فضاها  و کاربری زمین در  و معنوی ضعیف می باشد 
دو  این  به  پاسخگویی  در  مناسبی  تأمین  است  نتوانسته 

ساحت حیات انسانی داشته باشد. 

همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که فضاهای شهری 
تاریخی به علت وجود فضاهای مذهبی متعدد در آن ها در 
حدودی  تا  انسانی  حیات  معنوی  ساحت  نیازهای  تأمین 
ولی  موفق تر عمل می کنند؛  دیگر  فضاهای  با  مقایسه  در 
فضای  در  فرسودگی  با  چون  شهری  فضاهای  همین 
ساحت های  نیازهای  تأمین  در  هستند  همراه  کالبدی 
مادی و روانی نمی توانند موفق عمل نمایند. نتایج تحقیق 
حاضر نشان دهنده آن است که در اغلب فضاهای شهری 
در  می شوند،  محسوب  خرید  مراکز  به صورت  که  معاصر 
تأمین نیازهای نفسانی و روحانی حیات انسان موفق عمل 
نیازهای  بر  حداکثر  فضاهایی  چنین  بیش تر  نمی کنند. 
شکل گیری  بر  تأکید  )با  انسانی  حیات  مادی  ساحت 
متمرکز  متنوع(  فعالیت های  از  انواعی  با  تجاری  فضاهای 
هستند و از نیازهای ساحت های دیگر غفلت می ورزند، در 
جز  به  قدیمی  بازارهای  راسته  در  گذشته  در  صورتی که 
فعالیت های متنوع  و  از کاربری ها  انواعی  کاربری تجاری؛ 
بسیاری  و  آموزشی  فضاهای  مساجد،  کاروانسراها،  مانند: 
مکانیابی  بازار  فضای  در  نیز  دیگر  عمومی  فضاهای  از 
می شدند. به این ترتیب باید به تأمین نیازهای ساحت های 
نفسانی و معنوی حیات انسانی در فضاهای شهری که به 
برنامه ریزی  در  شود.  ویژه ای  توجه  است،  صورتی ضعیف 
کاربری اراضی شهرها و در طراحی فضاهای شهری مستقر 
برای  شهری  فضاهای  طراحی  یا  شهری  پر  بافت های  در 
مقیاس  )که  جدید  شهرهای  و  شهری  جدید  بافت های 
عملکردی فضا، شهری یا منطقه ای است( توصیه می شود، 
مناسب  توزیع  تا  باشد  صورتی  به  کاربری ها  توزیع  نحوه 
هستند  سازگار  یکدیگر  با  که  زمین  کاربری های  انواع 
بتوانند نیازهای ساحت های سه گانه حیات انسانی را برای 
مخاطبان و بهره برداران فضاهای شهری تأمین نماید، در 
حیات  ساحت  یک  نیازهای  تأمین  غلبه  صورت  این  غیر 
)معموالً ساحت مادی( بر بقیه ساحت ها به وجود می آید. 
همچنین جهت پژوهش های آینده این نکته را باید مدنظر 
نمونه  چهار  مقایسه  به  تنها  مقاله  این  نتایج  که  داشت 
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مطالعاتی در شهر مشهد پرداخته است و به منظور تعمیم 
مختلف  بافت های  در  شهری  فضاهای  سایر  به  آن  نتایج 
شهری و با توجه به نحوه شکل گیری متفاوت آن ها، باید 

مورد  در شهرهای مختلف  بیش تری  مطالعاتی  نمونه های 
بررسی قرار بگیرد. 

پی نوشت
1. John Rawls
2. David Harvey
3. هاروی نیازهای انسانی را در قالب 9 دسته خوراک، پوشاک، خدمات بهداشتی، تحصیالت، خدمات اجتماعی و خدمات مرتبط با

محیط زیست، کاالهای مصرفی، تأسیسات تفریحی و دلپذیری و وسایل حمل و نقل عمومی تعریف می نماید.
4. آیات فراوانی در قرآن کریم به تعادل می پردازند که از آن جمله می توان به تعادل در عبادت )سوره اسرا، آیه110(، تعادل در امور 
و راه راست زندگی )سوره انعام، آیه152و153(، آفرینش انسان )سوره سجده، آیه9(، تعادل در رفتارهای فردی و اجتماعی )سوره 

لقمان، آیه19( و غیره اشاره نمود.
5. A. Maslow
6. M.Rosenberg
7. Max-Neef
8. R.Costanza
9. Subclasses
10. یکی از نکاتی مهمی که باید مد نظر داشت آن است که نیازهای انسانی در هر کدام از ساحت های حیات، ما به ازای خود را

دارند. مثاًل کیفیت امنیت هم در ساحت مادی و هم در ساحت های نفسانی و روحانی قابل طرح است. ولی در تحقیق حاضر با 
توجه به آن که با روشی پیمایشی تحقیق انجام می گیرد و نظرات پاسخ دهندگان اهمیت داشته است و جهت جوابدهی مناسب 

آن ها به سؤاالت، نیازهای انسانی در هر کدام از ساحت ها با یکدیگر متفاوت در نظر گرفته شده است.
11. Kohen Model
12. Validity
13. Reliability
14. Cronbach alpha
15. Kruskal- Walis
16. Man- Whitney
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ABSTRACT
The principle of Balance is one of the fundamental principles in an Islamic city. In Islamic thought regarding the 
human needs in the urban environment, the principle of balance considers appropriate and balanced responses to 
the human needs in different realms of human life. The previous studies indicate that the concept of balance was 
less addressed on the scale of urban spaces and their realization through addressing the landscape and considering 
different realms of human life. The current study aimed to realize how land use in urban spaces can meet the 
quality of balance in responding to the needs of the different realms of human life. After a literature review, among 
material needs (physiological needs), mental needs, and spiritual needs of the realm of human, overall, 6 criteria 
and 13 sub-criteria were selected to evaluate the concept of balance. Four different urban spaces from different 
periods of the physical development in Mashhad city were selected as case studies. The research method was a 
field study and statistical analysis. To this end, 240 questionnaires were distributed in the selected urban spaces. 
The results obtained from the statistical methods were analyzed. The research findings indicate that according to 
the respondents and in all case studies, the responding of the land uses in the urban space to the needs of the triple 
realms, the indicator of the general mean of the variables was lower than the average level. Meanwhile, meeting the 
needs of the material realm was at the average level, while meeting the needs of the mental and spiritual realms was 
lower than the average. Also, the women significantly considered the way of meeting the needs in the urban spaces 
favorable than men. Eventually, recommendations were presented for the proper distribution of the land uses in the 
urban spaces to meet the needs of human life.

Keywords: Principle of Balance, Islamic City, Land Use, Human Needs, Realm of Human Life.    

* E_mail: Saghatoleslami@mshdiau.ac.ir 



204

Ar
m

an
sh

ah
r A

rc
hi

te
ct

ur
e 

&
 U

rb
an

 D
ev

el
op

m
en

t

Vo
lu

m
e 

14
, I

ss
ue

 3
4,

 S
pr

in
g 

20
21

Saghatoleslami, A. et al.

1. INTRODUCTION
One of the most significant principles in the urban 
environment is considering the principle of balance 
and its various aspects. The balance in the urban area 
can be studied in a range from macro-regional and 
environmental issues (Davoodpor, 2009; Marull, Pino, 
Tell, & Cordobilla, 2010) to the issues such as proper 
and beneficial use of land and energy consumption 
(Liu, Fang, & Li, 2014; Mendoza, Gerado, Granados, 
& Baravo, 2010) and as visual quality and related to the 
street walls (Tavasoli, 1997; Pakzad, 2006). However, 
most studies regarding balance were conducted on 
the scale of the city, regions, and neighborhoods, 
and balance was considered as distribution (proper 
distribution and balanced access to the services) 
and structural issues (Salighe, 2016; Dadashpour & 
Alvandi, 2016). These studies have generally addressed 
the issues, such as the integration of the different urban 
areas, the physical-spatial segregation (Kheiredin, 
2014), the balanced distribution of the services at the 
city level (Dadashpour, Rostami & Alizadeh, 2014B; 
Dadashpour, Rostami & Alizadeh, 2013), and balance 
in the development of different parts of the city (Lmai, 
2016).
Land uses are among the responsive factors to the needs 
of the space audiences in the urban environments, and 
they must be in a way to meet the human needs in 
different realms of human life. Reviewing the studies 
done on the concept of balance and the role of land 
use in its realization indicates that the balance was 
addressed as a planning concept on the urban scale. 
Also, few studies have addressed the practical use of 
this principle on the scale of urban spaces.
On the other hand, balance is one of the fundamental 
principles in the Islamic city. It is necessary to consider 
that in the definitions presented on the Islamic city, the 
human was mentioned as one of the main and principled 
constituent components of the city (Naghizadeh, 
2016B). Hence, considering his/her demands and 
needs plays a significant role in the Islamic city. The 
conducted studies show that considering the balance 
to respond to the human needs in urban environments 
has been limited to the material and, to some extent, 
mental needs (Soltani, Azgoli, & Ahmadian Alashti, 
2016; Lang, 1987). However, according to the opinions 
of the Islamic thinkers, the human needs and realms 
are various and not limited to one or two levels 
(Naghizadeh, 2016B, p, 56). Therefore, providing the 
balance and meeting the needs of the audiences of the 
urban space have been less addressed in the studies of 
the Islamic city. The current study aimed to realize that 
how land use in the urban space can meet the quality 
of balance among the needs of the different realms 
of human life. Also, by presenting suggestions and 
recommendations, the current research attempted to 
provide the context for land use planning and optimal 
distribution of the land uses in urban space to meet 
the concept of balance in triple realms of human life 

(which is important in the Islamic thought).

2. LITERATURE REVIEW 
In this section, the literature review addressed some 
main parts, including the principle of balance and 
Islamic attitude in this regard, human needs, studying 
the land uses in the urban spaces, and the human needs 
in Islamic thought, and investigating the land use in 
the urban spaces consistent with this though. Then, the 
conceptual model of the research was introduced.

2.1. The Principle of Balance and Islamic 
Perspective on It 
The balance is a concept that various scholars in different 
schools of thought have conducted studies regarding it. 
Marxism, Liberalism, and Islam are among the most 
significant schools of thought that presented theories 
regarding human need and balance. According to these 
three perspectives, justice and balance are closely 
related to each other. In fact, without justice, achieving 
the balance will not be possible. Among the scholars 
affect by liberalism, Rawl’s perspective on justice and 
balance can be mentioned (Macrus et al., 2009, p. 32). 
He considers justice as fairness (Nasri, 2003). Harvey 
is among the theorists affected by Marxism that defines 
justice as inherent equality. According to his studies, the 
need is a significant criterion to achieve social justice, 
which can be investigated on regional and national 
scales. He considers the need as a concept dependent 
on the human sense1 determined based on the market 
supply and demand (Harvey, 1973). Also, the need is 
among the issues considered in justice-oriented urban 
planning. Hence, issues such as redistribution of the 
services and urban resources based on the requirements 
of the neighborhoods and regions in the cities, meeting 
the primary needs, paying attention to the improvement 
and increase the people’s access to the urban resources 
and services, and creating affordable housing, must 
be considered to achieve it (Dadashpour, Rostami, & 
Alizadeh, 2014 A).
According to the Islamic perspective, the balance is 
a result of establishing justice and fairness. God in 
Quran has mentioned this concept in various verses, 
including verse 90 of Nahl surah, which says: “In fact, 
God commands justice, goodness, and forgiveness 
to relatives ....”. In this verse, the importance of the 
principle of justice and commanding to respect it 
was emphasized. The Islamic teachings are based 
on the fundamental principle of justice, which 
puts everything and everyone in its own place and 
considers worthwhile respect for it. It also considers 
this fundamental principle (balance) regarding human 
needs (Naghizadeh, 2016B, p. 254). Islam’s emphasis 
is on this principle is in a way that achieving human 
perfection will be impossible, disregarding it. Islam 
has considered the balance an appropriate response 
to the human needs in different realms of his life and 
opposes any kind of extremity and negligence.
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The Islamic thought raises more comprehensive 
concepts about balance than other schools of thought 
and includes broader areas. His highness Ali (PBUH), 
Shahid Motahhari, and Allame Tabatabaei (Salighei, 
2016) have presented theories on this principle. In 
fact, the raised concepts regarding balance in Islam 
are taken from Quranic concepts. Islam is a religion 
that is against any kind of extremity and negligence, 
indicating the emphasis of this religion on balance in 
all aspects of human life (Hakimi, 2001). Also, due to 
raising the principle of balance as one of the attributes 
of divine action, using it and paying attention to it in 
the Islamic city is necessary. Meanwhile, it noted that 
the human is God’s caliph on the earth and must respect 
the conditions of trusteeship. In fact, human actions 
and his/her activities must be formed to manifest the 
divine attributes through which harmony and balance 
in nature will not be violated (Naghizadeh, 2016B). 
According to the abovementioned, the balance and 
justice in the urban spaces can be investigated based 
on the aspects of paying attention to the realms of 
life, the realization of the rights of the citizens, focus 
on human needs, and the city’s consistency with the 
world (Aminzadeh & Naghizadeh, 2002). The current 
study considered the balance in the urban spaces as an 
appropriate response to the human needs in the different 
realms of life. It is noteworthy that in the Islamic- 
Iranian urbanism, this principle has a semantic and 
conceptual affinity with the principles of centralization 
and decentralization (Ahari & Habibi, 2006, p. 44), 
moderation (Naghizadeh, 16B, p. 149), dimension, and 
proportion (Naghizadeh 2016A, p. 168). 

2.2. Human Needs 
The human is a multifaceted creature, and each of 
his aspects is specific areas or dimensions, including 
a set of behaviors, activities, and specific needs. In 
explaining and describing human realms, the scholars 
such as Suhrewardi, Molla Sadra (Zamaniha, 2016), 
and Allameh Tabatabaei (Mosavi Moghadam & 
Alizamani, 2011) presented some theories. Meanwhile, 
it is noteworthy that God has considered various needs 
for each one of these realms and values the proper 
response to all of them. It indicates that God wants 
the balance between various needs of humans, and 
The Holy Qur'an makes general references to this 
companionship and balance in various aspects of human 
life2. In fact, the type of perspective to the human needs 
and the classifications considered from them depend 
on the anthropological perspective of the theorists. 
The needs might have biological or non-biological 
origins. Some scholars know the human as a material 
body, and consequently, consider needs for him/him, 
which are limited to the physical and physiological 
needs. Another group mentions the mental needs for 
the human besides the material body and physiological 
needs (Lang, 1987). The mental needs usually address 
the issues, such as social interactions and interpersonal 
relationships. Among the theorists of this group are 

Maslow, Rosenberg, Max-Neef, and Costanza (Soltani, 
Azgoli, & Ahmadnia Alashti, 2016).
The third group of theorists considers another group of 
needs for the human besides the mental and physiological 
needs. This group of needs is known as metaneeds in 
anthropology, which includes various subjects most 
raised of which in this area, is the relationship between 
the human and God (Akoochakian, Dastjani Farahani, 
& Safari, 2016). Among the theorists of this group are 
Naghizadeh (Naghizadeh, 2011; Naghizadeh, 2016B), 
Motahhari, Sadr, and Mesbah Yazdi (Noghrekar, 
Mozafar, & Taghdir, 2014). Then, it is noteworthy that 
due to the diversity and broadness of human needs, the 
present research addressed only the needs that can be 
met by land use in urban space.

2.3. Investigating the Land Uses in the Urban 
Space 
The land use is a result of a planning process in which 
some tools, such as per capita, density, access radius to 
the services, and the measurement of the shortage of 
land uses are applied on the scales of the neighborhood, 
district, region, and city. Also, the factors such as “the 
human-land use relationship” and “the interrelationship 
between land use and their surrounding environment” 
are used to investigate the land use in the urban space.

2.3.1. Human-land Use Relationship

The Human-land use relationship addresses the issues, 
such as the type of land use and its sub-classes, the 
functional scale, the purpose of referring, the frequency 
of referring, the time of activity, and the social effects 
of the land uses. Many studies have been conducted to 
define and classify the types of land use so far, the most 
common which is the classification of the Supreme 
Council of Urban Planning and Architecture of Iran 
(Secretariat of High Council of Urban Planning and 
Architecture of Iran, 2012). Every different type of 
these land uses can be classified on various functional 
scales (Habibi & Masaeli, 2000) and various sub-
classes (Bariassoulis, 2020). Paying attention to 
the social effects of land uses is also necessary due 
to the formation of communication functions and 
social interactions. For instance, gathering, sitting, 
and talking of the residents of a residential alley in a 
space in front of their houses, exchanging information, 
acquiring news, and holding mourning ceremonies and 
lamentation in the squares and main Bazaars of the 
city are among these functions (Soltanzadeh, 2006). 
Eventually, considering the abovementioned principles 
in this part provides the opportunity of meeting their 
needs while creating the frequency of referring for the 
users and providing a context to refer to space with 
different purposes.

2.3.2. Interrelationship between the Land Uses 
and their Surrounding Environment 

In the interrelationship between the land uses and their 
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surrounding environment, the issues, such as the need 
and the compatibility of the land uses with each other, 
and their relationship with their position and their 
level of functions are addressed. The relationship and 
proportion between the land uses, and their location 
indicates the desirability of the land uses in the urban 
spaces (Por Mohammadi, 2008; Bahreini, 2008). 
Accordingly, the land uses must be adjacent to the 
accesses based on their attributes, the type of economic 
activity, and their level of importance (Soltanzadeh, 
2006; Ahari & Habibi, 2006). In the past cities, the 
location of the land uses had a specific arrangement 
so that the main land uses, such as mosques, schools, 
bathrooms, caravanserais, commercial squares, etc., 
were located near the main roads (Soltanzadeh, 2006). 
This arrangement and the formation of the land uses 
were based on the mosques. In facts, mosques, as 
arranging land use, led to the emergence of multiple 
functions, such as performing prayers, doing material 
affairs, cultural and political exchanges, the place 
for education, establishing justice, etc. in the urban 
spaces surrounding them, and through this, they 
provided an opportunity to meet the various needs of 
the human (Fakohi, 2006, p. 385). Also, there must 
be compatibility among the land uses located close to 
each other so that the function of the land uses does 
not intervene the others (Bahreini, 2008). On the 
other hand, the level of compatibility between the 
land uses, the characteristics of each land use, along 
the requirements for its formation in different contexts 
must be evaluated along with the effectiveness on the 
environment (PorMohammadi, 2008; Bahreini 2008). 
Furthermore, the land uses' need for each other, and the 
relationship between the main and dependent land uses 
in urban spaces must be investigated to evaluate the 
level of dependency of the land uses (Bahreini, 2008). 
Similar to the past cities, considering this relationship 

can provide a proper ground for the establishment of 
the similar and dependent land uses adjacent to each 
other and the divergent and inconsistent land uses at a 
distance from each other (Soltanzadeh, 2006).   

2.4. The Human Needs in the Islamic Thought 
and Land Use 
In Islamic thought and opinion, the classification of 
human needs is considered in three realms of human 
life (Naghizadeh, 2016B, p. 49). The conceptual 
framework of the current research was developed to 
measure the balance in the land use to respond to the 
needs of the spiritual, mental, and physiological needs 
using related criteria and sub-criteria. The number of 
the main criteria in the realms of human life can be 
considered various3. However, due to the research 
focus on the concept of balance, the number of criteria 
in each realm was considered equal. In the material 
realm of life, the criteria of vitality and security 
were considered. These two criteria are among the 
most significant qualities in the opinions of western 
scholars and Iranian thinkers that a desirable urban 
space must enjoy. These two qualities are among the 
functional component of the urban space, and thus, 
their sub-criteria must also be considered (Golkar, 
2001, p. 131; Pakzad, 2005; Carmona & Tiesedell, 
2007; Naghizadeh, 2016A). In the mental realm of life, 
the criteria were selected that were also considered in 
the perspectives of the Iranian and western thinkers. 
Therefore, the criteria of the sense of belonging to a 
place and the cultural and historical identity were 
chosen along their related sub-criteria (Lang, 1987; 
Golkar, 2001; Naghizadeh, Seghatoleslami, & Bashiri, 
2013). In the spiritual realm of life, the criteria of 
“thralldom and worship” and “admonish” of the urban 
space were considered along the related sub-criteria 
(Naghizadeh, 2016B) (Fig.1).

‐Existence of commercial,
recreational, and leisure
uses in space
Creating an activity store
by having land uses with
its own sub-class-
-Existence of various
goals for space audiences
to use land uses in space
-Absence of
environmental pollution
(noise, light and
congestion) caused by
land use

Sub-criteria of L
and U

se

H
um

an-landuse
R

elationship 

Spiritual Realm of Life (Spiritual Needs)Mental Realm of Life (Mental Needs)Material Realm of Life (Physical Needs)

5. Thralldom and 
Worship in Space 6. Admonish of Space

‐ Existence of land uses for
holding ceremonies,
cultural rituals
- Existence of historical
land uses in space

‐ The desire to be in space
due to the use of activities
- Specific knowledge of
space activities

‐ Time of activity of
different land uses in
space
- Density of land uses in
space
- Seeing and watching
the activities located in
the space wall

‐ Existence of land uses with
spiritual role, businesses
with sale of valuable and
cultural works (spiritual
books and religious tapes),
places for holding religious
meetings

        
‐ Existence of land
uses for holding
religious ceremonies
and rituals (Mosque
and Hosseinieh)

2. Security and Safety 3. Sense of Belonging 
to Place 

4. Cultural and Historical 
Identity

1.Vitality

      Fig. 1. The Evaluated Criteria and Sub-criteria in Responding to Human Needs in Different Realms Using 
the Land Use in the Urban Spaces 

3. RESEARCH METHOD 
The current research method was divided into two 
main parts. In the first part, by investigating the texts 
using a systematic review of the related texts, the 

theoretical framework of the research, including the 
criteria for evaluating the principle of balance to be 
applied in the research, was determined. In the second 
part, which includes investigating the case studies, the 
field study and statistical analysis were the research 
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method, and SPSS software was utilized. The case 
studies were considered the four urban spaces selected 
from different periods of the physical development of 
the city. After collecting the information in the case 
studies, the analyses and statistical tests were used in 
the research process.

3.1. Data Collection Method 
The information collection method in the current 
research was distributing the questionnaires in the 
case studies and among the users of the urban spaces. 
In the current research, the users of streets included 
pedestrians, residents, and employees. Considering 
that the size of the statistical population was not 
specific, Kohen’s model was used to determine the 
sample size. By considering the error value of 0.01 and 
assuming the standard deviation to be 0.04, the sample 
size in each one of the urban spaces was determined 
as 60. Therefore, 240 questionnaires were distributed 
in the four urban spaces in the current study. The 
sampling method was the simple sampling method. 
The questionnaires were filled in person.
Proper questions were considered for all the sub-criteria 
of the urban spaces using a questionnaire in collecting 
the research information. The questions corresponding 
to each one of the sub-criteria were raised in three 
realms of human life. The five-point Likert scale 
was used to score the questions. Therefore, excellent, 
desirable, relatively desirable, weak, and very weak 
were used to evaluate the people’s responses, and 
corresponding to that, 5 for excellent, 4 for desirable, 3 
for relatively desirable, 2 for weak, and 1 for very weak 
were considered for each answer. The mean indicator 
was used to evaluate the respondents’ satisfaction with 
the sub-criteria of the research. It must be noted that 
the scores of the respondents can vary from 13 to a 
maximum of 65 (considering 13 sub-criteria and the 
range of the score per sub-criteria). Table 1 presents the 
general information of the respondents participating 
in the research. The research validity was confirmed 
using the correctional opinions of experts and scholars 
on the questions of the questionnaire. Cronbach’s alpha 
test was used for the research reliability. Cronbach’s 
alpha value was calculated 0.7 for the questionnaire, 
indicating that the questionnaire enjoys relatively 
desirable and acceptable reliability.

3.2. Urban Spaces and the Criteria for 
Selecting Them 
Some criteria were considered for the case study 
of Mashhad and the urban spaces to investigate. 
One of the criteria was that the case studies must be 
considered from different places of the city. However, 
they must have an almost similar and homogenous 
functional identity. Considering that the physical 
development periods of Mashhad city can be classified 
into three periods (historical texture, inner texture, 
and new texture) (Seghatoleslami, 2011), and given 

the importance of the historical texture, two samples, 
including a historical urban space (Sarshour Bazaar) 
and a contemporary urban space in the historical texture 
(Khosravi street) were selected, and one case study was 
considered and among other textures. Therefore, four 
urban spaces were chosen, and the criteria considered 
to select these samples were as follows:
- The land use and type of activities: The prevailing 
land use in four urban spaces was commercial land 
use, and the sub-activities in four samples were almost 
similar and homogenous. 
- The functional scape of the land uses: Mosque was 
present in all samples. 
- The length of the axis in all samples: nearly similar 
length of a street was investigated in the case studies. 
A) First Sample (Sarshour Bazaar)
Sarshour Bazaar is one of the historical Bazaars in the 
city of Mashhad. This bazaar included the historical 
bazaar of Mashhad, leading to the holy shrine. A part 
of this Bazaar was destroyed due to the intervention of 
the contemporary era in the texture of the Holy Shrine 
of Imam Reza (PBUH). The land uses of this Bazaar 
function mostly related to the pilgrims and passengers 
and includes the residential places and commercial 
spaces related to the souvenirs of Mashhad city. There 
are two historical mosques of Al-Sahla and Zolfaghar 
in the Sarshour Bazaar, and there are some religious 
spaces in the surrounding texture. 
B) Second Sample (Khosravi Street) 
The first period of physical growth and development 
of Mashhad is considered from the beginning of the 
formation of this city until before 1921 and includes 
the historical texture of Mashhad. Khosravi Street was 
established in the first Pahlavi era. The urban space 
of the street has a length of 400 meters. It has been 
considered one of the main commercial streets in the 
city of Mashhad since the past, and nowadays, it is 
considered a center for selling the bride and groom 
clothes, providing dowry households in the city of 
Mashhad.
C) Third Sample (Daneshgah Avenue) 
The second period of the development of Mashhad 
dates back to 1920 until the middle of the 1960s, and 
before preparing the detailed and master plans for 
Mashhad, and includes the inner texture of the city. 
Daneshgah Avenue was established in the 1920s. In the 
second Pahlavi era, this avenue extended to Kooh Sangi 
Park of Mashhad. A part of this street was addressed in 
the current research. The inner area of this street, with a 
length of 500 meters, begins from Saadi Square (Sarab) 
and extends to the Golestan intersection. In the urban 
space understudy, in addition to the various land uses, 
there are the main commercial land uses of selling 
clothes and shoes on the urban scale.
D) Fourth Sample (Rahnamaei Street) 
The third period of the development of Mashhad 
dates back to the late 1340s until now and includes 
the new texture of the city formed based on the 
urban development plans. Rahnamaei Street was 
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established based on the first detailed and master 
plans of Mashhad in this period and the west of the 
city. In the past, the land uses of this street were mostly 
residential. However, since 30 years ago, its land uses 
have become commercial and are active on the urban 
and regional scales. The prevailing sub-activities of 

this street are selling different types of clothes. The 
urban space under study is a part of this street with a 
length of approximately 500 meters from the three-
way Rahnamaei Street to the Salman intersection. The 
concentration of the commercial unit is also in this area 
(Fig. 2).

      Fig. 2. The Land Uses in the Urban Spaces Understudy 
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Table 1. The General Information of the Respondents to the Questionnaires in the Urban Spaces
Variable Samples Sarshour Bazaar Khosravi Street Daneshgah 

Avenue 
Rahnamaei 

Street
Gender Male 80% 64% 62% 36%

Female 20% 36% 38% 64%
Age Less than 20 Years Old 14% 0% 8% 16%

20-40 Years Old 84% 68% 78% 76%
40-69 Years Old 2% 26% 12% 8%
Over 60 Years Old 0% 6% 2% 0%

Education Level Under Diploma 10% 18% 10% 12%
Diploma 48% 48% 34% 52%
Bachelor’s Degree 38% 32% 40% 36%
Master’s or Ph.D. 4% 2% 16% 0%

Residence Local Resident 88% 98% 94% 96%
Non-local Resident 12% 2% 6% 4%

4. FINDINGS AND DISCUSSION 
The results of the respondents’ opinions on six criteria 
and their related 13 sub-criteria were presented in 
Table 2. The mean indicator was used to analyze the 
sub-criteria for each one of the case studies. The results 
showed that in the physiological realm and according 
to the respondents’ opinions, in the qualities of vitality 
and security in four urban spaces, in most sub-criteria, 
the mean indicator was average or close to the average 
level (3). Meanwhile, Rahnamaei Street was evaluated 
at a higher level according to the mentioned criteria 
due to the higher presence and more refereeing of the 
families to purchase clothes (Table 2). In the mental 
realm and according to the respondents’ opinions, in 
the qualities of the sense of belonging to the place and 
cultural and historical identity, the mean indicator was 
lower than the average level in all urban spaces (3) 
(Table 2). The results showed that Although Sarshour 
Bazaar is considered a part of the historic spaces, 
the mean indicator was lower than the average level, 
one of the main reasons for which can be considered 
the distressed texture of the urban space. Merely, the 
mean indicator of the sense of belonging to the place 
was evaluated higher than the average level in one of 
the sub-criteria (tendency to be present in the place) 
due to the commercial activities which are selling the 
different types of clothes and higher and more frequent 

refereeing of the audience to this space. Also, due to the 
higher presence of this street in terms of the extensive 
presence of the families in this space, it can be 
expected that the respondents had a sense of belonging 
to this urban space. Furthermore, Daneshgah Avenue 
has had a more cultural role due to the medical faculty 
and some educational activities in the past. However, 
after relocating the faculty and its related activities, the 
cultural role of this street has currently been weakened.
The respondents’ opinions regarding the qualities of 
thralldom and worship in the space and the quality 
of admonishing of the space were evaluated in the 
spiritual realm. Considering that the Sarshour Bazaar 
is a historic urban space, the mean indicator was higher 
than the average in one of the sub-criteria (mosque 
and Husseinieh land uses). However, in the other three 
urban spaces, the mean indicator was lower than the 
average level (3). Although there is a mosque along the 
street in other urban spaces understudy, one of the main 
reasons for the weak evaluation of the respondents can 
be considered the great privilege of the commercial 
land uses in four urban spaces. Meanwhile, although 
Sarshour Bazaar and Khosravi street are located in the 
old texture of Mashhad and adjacent to the holy shrine, 
they are no different than other urban spaces due to 
the concentration of the residential units in the former, 
and the higher concentration of the commercial units, 
banks, and financial institutions in the latter (Table 2).

Table 2. The Mean of the Respondents’ Opinions on the Criteria and Sub-criteria in Triple Realms of Human Life in 
the Urban Spaces

Realms Criteria Sub-criteria Mean of 
Sarshour 
Bazaar

Mean of 
Khosravi 

Street

Mean of 
Daneshgah 

Avenue 

Mean of 
Rahnamaei 

Street 
Physiological 

Realm
Vitality Leisure, Recreational, and 

Commercial Land Use 
2.8 2.5 3.1 3.2

Creating the activity store by 
having land uses with their own 
sub-class 

2.7 3.5 3.7 3.3
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Realms Criteria Sub-criteria Mean of 
Sarshour 
Bazaar

Mean of 
Khosravi 

Street

Mean of 
Daneshgah 

Avenue 

Mean of 
Rahnamaei 

Street 
Physiological 

Realm
Vitality Various purpose for the 

audience of the space to use the 
land uses in the space 

3.88 3.4 3.5 3.7

The lack of environmental 
pollution (sound, light, and 
congestion) 

2.9 2.1 2.8 3

Security The time of the activity of 
different land uses in the space 2.9 2.7 2.3 3.3

The density of land uses in the 
space 3.2 3.1 2.8 2.7

Observing and watching the 
activities established in the 
space 

3.3 3.1 3.3 3.3

Mental Realm Sense of 
Belonging to the 

Place 

The tendency to be present in 
the space due to using activities 2.6 2.8 2.7 3.3

The proper and specific mental 
image of the activities of the 
space 

2.5 2.7 2.7 3

Historic and 
Cultural Identity 

The existence of land uses to 
hold ceremonies and cultural 
rituals 

2 1.9 2.2 2.2

The existence of the historic 
land uses in the space 2.3 2.6 2.3 2.1 

Spiritual 
Realm

Thralldom and 
Worship in the 

Space 

The existence of the land 
uses to hold the religious 
ceremonies and rituals (mosque 
and Husseinieh) 

3.4 2.7 2.3 2.4

Admonishing 
Quality of Space  

The existence of the land uses 
with spiritual role, commercial 
land uses by selling the cultural 
and value products and the 
places for religious meetings in 
the space 

2.4 2.1 2.4 2.1 

In the following, the normality of the distribution of the 
research data was investigated to determine the proper 
method for the statistical tests. Investigating the results 
of the variables in the four case studies indicated that the 
Smirnov-Kolmogorov test is significant (sig=0.004), 
and the non-parametric methods must be used in the 
statistical tests and information analysis. Considering 
that the data do not have the normal distribution, the 
Chi-square method was used to test the mean indicator 
in the four case studies. The significance level for the 
variables varies from sig=0.000 to sig=0.005. Thus, 
the mean indicator is acceptable for each one of the 
variables. The sum of the mean of the scores for each 
one of the urban spaces and the total mean indicator of 
the variables are as follows: Sarshour Bazaar with the 
score of 37.08 and mean value of 2.58, Khosravi street 
with the score of 35.2 and mean value of 2.7, Daneshgah 
Avenue with the score of 37 and mean value of 2.84, 
and Rahnamaei street with the score of 37.6, and mean 
value of 2.98. Therefore, the total mean value indicator 
of all the variables in four case studies is lower than 
the average level, and among the samples, according to 

the respondents’ opinions and considering the concept 
of balance in meeting human needs, Rahnamaei Street 
has a more desirable condition.
Comparing the indicator of means was used to compare 
and determine the significant difference between the 
samples in the proper meeting of the human needs 
in different realms of human life. Kruskal-Walis test, 
which is one of the non-parametric tests, was used 
to study and compare the four samples with each 
other properly by considering the data resulted from 
the questionnaire. The results of the test for 240 
respondents indicate that the minimum score was 24 
and the maximum score was 56. Also, the results of 
the Kruskal-Walis test showed that the significance 
value was calculated at sig=0.127 (Table 3). Therefore, 
given the error value of 5% and the confidence level of 
95% and considering the significant value that must be 
lower or equal to 0.05, it can be said that the level of 
meeting the human needs in different realms of human 
life in each four urban space does not have a significant 
difference from each other.
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Table 3. The Statistical Results of Kruskal-Walis Test 

Values of Test 
Chi-square Degree of Freedom Asymp. Sig

2.28 2 0.127

4.1. Investigating the Gender and Residence 
Type in Four Case Studies 
The Man-Whitney test was used to analyze the gender, 
residence type, and the impact on the satisfaction 
with meeting the needs to determine the significant 
difference between the mean of the different groups 
of the research. The results showed that there was a 

significant difference of 0.034 among the groups of 
men and women, and women significantly considered 
meeting the needs in the urban spaces more desirable 
than the men. Also, there was a significant coefficient 
of 0.261 between the residence type (local and non-
local group), indicating that there was no significant 
difference (Table 4). 

Table 4. Examining the Comparison of the Mean between Different Groups in the Urban Spaces 
Variable Group Mean Standard 

Deviation 
Z Significance 

Coefficient 
Gender Male 36.35 56.74 -2.119 0.034

Female 38.23 6
Residence Type Local 37.24 6.74 -1.123 0.261 

Non-local 34.75 6.89

4.2. Investigating the Age and Education Level 
in Four Case Studies 
Mean comparison Kruskal-Walis test was used to 
analyze the age and education level and the difference 

among the means. The significance coefficient of the 
test in the education level was 0.379, and 0.115 in age. 
Therefore, there was no significant difference between 
the different groups in these two variables (Table 5). 

Table 5. The Test of Comparing the Mean between the Different Groups in Urban Spaces 
Variable Group Mean Standard 

Deviation 
Degree of 
Freedom

Significance 
Coefficient 

Education Level Under Diploma 38.04 7.02 3 0379
Diploma 36.45 6.17
Bachelor’s Degree 37.4 6.76 
Master’s and Ph.D. Degrees 38.18 6.69

Age Under 20 Years Old 38.98 5.9 3 0.115
 20-40 Years Old 37.14 6.52

40-60 Years Old 35.96 6.08
Over 60 Years Old 33.25 10.56 

In conclusion, evaluating the criteria and sub-criteria 
in four urban spaces indicated that meeting the needs 
in the physiological realm was evaluated at the average 
level. However, it was evaluated weak and very weak 
levels in the related sub-criteria of the mental and 
spiritual realms of human life.

5. CONCLUSION 
Balance in the Islamic perspective is defined as the 
appropriate response to human needs in different 
realms of human life. In the current research, balance 
refers to the harmonic relationship between the 
realms of life and the lack of overcoming one another. 
Accordingly, the physiological realm of human life 
in meeting the material needs of human life in the 
urban spaces, including vitality, security, and safety, 
was addressed in the land use area. The needs, such 

as a sense of belonging to a place and historic and 
cultural identity, were considered. The spiritual 
realm of human life provides a proper context for 
the human-god relationship and the possibility for 
conducting religious activities of the urban spaces 
where the qualities, such as thralldom and worship and 
admonishing of the urban space are raised. The current 
study developed a model regarding investigation and 
evaluation of providing the balance in different realms 
of life in urban spaces and regarding the human-land 
use relationship, which includes 6 criteria and 13 sub-
criteria for evaluation. According to the conducted 
studies on the criteria and sub-criteria developed in the 
current research and studying them in the studied areas 
and using the statistical analyses, responsiveness of the 
urban spaces to the human need was at an average level 
in the physiological needs. However, it was weak in the 
mental and spiritual needs, and the land use in these 
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spaces could not meet the needs in these two realms of 
human life.
Furthermore, the results showed that the historic urban 
spaces act more successfully in meeting the needs of 
the spiritual realm of human life due to the existence 
of various religious spaces wherein, compared to other 
spaces. However, these urban spaces are associated 
with distress in the physical space and cannot function 
successfully in meeting the needs of the mental and 
material realms of human life. The findings of the 
current research indicated that in most contemporary 
urban spaces that are considered shopping centers, 
the needs of the mental and spiritual realms of human 
life are not met successfully. Most of these spaces are 
focused on meeting the needs of the material realm of 
human life (with an emphasis on forming commercial 
spaces with different types of activities) and neglect 
the needs of other realms. Nevertheless, different 
types of land use and activities, such as caravanserais, 
mosques, educational spaces, and many other public 
spaces besides the commercial land use, were located 

in the space of Bazaar in the old Bazaars. Therefore, 
responding to the needs of the spiritual and mental 
realms of human life in urban spaces, which are weak, 
must be taken into considerable account. In land-use 
and cities planning and designing the urban spaces 
located in the urban textures, or designing the urban 
spaces for the new urban fabric and new cities (where 
the functional scale of the space is urban or regional 
scale), it is recommended that the distribution of land 
uses be such that the appropriate distribution of land 
uses that are compatible with each other can meet the 
needs of the three realms of human life for the audience 
and users of urban spaces. Otherwise, meeting the 
needs of one realm of life (usually the material realm) 
will prevail over the other realms. Also, for future 
research, it should be noted that the results of this 
research have only compared four study samples in the 
city of Mashhad, and to generalize the results to other 
urban spaces in different urban contexts and according 
to their different formation, more case studies in 
different cities must be investigated.

END NOTE
1. Harvey defines the human needs in 9 classes of food, clothes, health services, social services, and environment- 

related services, consumer goods, recreational facilities, pleasure, and public transportation.
2. Many verses in the Holy Qur'an deal with balance, including balance in worship (Surah al-Isra ', verse 110),balance 

in affairs and the right way of life (Surah An'am, verses 152 and 153), creation of man (Surah Sajdah, verse 9), 
balance in Individual and social behaviors (Surah Luqman, verse 19) and so on.

3. One of the significant points to keep in mind is that human needs in every realm of life have their own results.  For example, 
the quality of security can be projected both in the material realm and the spiritual realm. However, in the present study, 
due to the fact that the research was done in a field study and the opinions of the respondents are important, and in order 
that they answer the questions properly, human needs in each realm have been considered differently from each other.
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