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 دهیچک
طریـق و  ها و ملزومات آدمی را برای طـیشهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی شهری است که بتواند بسترها، زمینه

پـذیری نطباقه حاضـر، بررسـی و تبیـین اهـدف از انجـام مقالـ رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی فراهم سـازد.

طالعـه مروش تحقیق در های حاکم بر شهر زنجان با معیارها و اصول شهر پایدار در حکمت اسالمی است. ویژگی

هـای آمـاری ها از تکنیکبرای تحلیل داده و نوع تحقیق، کاربردی است. تحلیلی بوده -صورت توصیفیحاضر، به

 SPSSافـزار لیل رگرسیونی لجستیک بـا کمـک نرماسمیرنف و تح-ش کلموگروفتوصیفی و آزمون نیکوئی براز

، 869/0( شـاخص اقتصـادی K-S) یرنفاسـم-ه کلمـوگروفهای تحقیـق، مقـدار آمـارطبق یافته استفاده گردید.

طبـاق (، بیشـترین انK-Sبا توجه بـه مقـدار ) است. 619/0، و شاخص اجتماعی 697/0حیطی م-شاخص کالبدی

باشـد. همچنـین، بـر اسـاس مقـدار اقتصادی می یهاشهر زنجان با شهر حکمت اسالمی در شاخصهای ویژگی

های خصدرصد، بیشـتر از شـا 6/51درصد و شاخص اجتماعی  1/60ضریب کاکس و اسنل در شاخص اقتصادی، 

دی ایـن شـود. کـه احتمـال بهبـوگو توس  متغیرهای پیشـگو تبیـین میمدیریتی و کالبدی، تغییرات متغیر پاسخ

 های شهر حکمت اسالمی بیشتر است.پذیری با شاخصها در آینده جهت انطباقشاخص

 

 .پذیری، شهر پایدار، حکمت اسالمی، شهر زنجانانطباق کلیدی: واژگان
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 مقدمه

ت. بر ایـن اسـاس های حاکم بوده، پدیده شهر اسدهنده ایدئولوژی نظامیکی از فضاهای جغرافیایی که از دیرباز، انعکاس

های چون های متعالی دین مبین اسالم در تمامی جوانب باشد. به بیانی، ویژگیشهر اسالمی پایدار بایستی بازتاب اندیشه

جـای فرهنگی و طبیعی، هویت، گسترش عدالت اجتماعی و غیره بایستی در جای میراثگرایی، حفظ گرایی، اندیشهانسان

د اما مشاهده چهره فقر، بیکاری، آلودگی، تضـاد طبقـاتی و غیـره در بسـیاری از شـهرهای شهر اسالمی پایدار هویدا باش

ترین دین جهانی و قرآن الگـویی برانگیز است این در حالی است که اسالم کاملکشورهای تحت قلمرو دین اسالم سؤال

هـایی وم امروزی آن یکی از ویژگی(. پس پایداری به مفه90: 1384هاست )رحیمی،کامل برای توسعه پایدار تمامی مکان

(. درواقـع 155: 1392صورت ضمنی وجـود داشـته اسـت )احمـدی،است که از دیرباز در شهرسازی و معماری اسالمی به

ای از پایداری اجتماعی باهدف عدالت اجتماعی، پایداری اقتصادی شود که مجموعهشرای  جامع پایداری زمانی فراهم می

(. با 26: 1390)پور جعفر و همکاران، یدمحیطی باهدف تعادل اکولوژیک به وجود آپایداری زیست باهدف بقای اقتصادی و

توان گفت که تا حال حاضر، جز تعداد معدودی تحقیقات از سـوی محققـانی متخصـص گرفته میتوجه به مطالعات انجام

ر و شهرسازی در حکمت اسـالمی و همچون محمد نقی زاده و محمدرضا پور جعفر در زمینه کنکاش اصول و صفات شه

دارد کـه اگـر منبع اصیل آن یعنی قرآن، تحقیقات خاصی انجام نگرفته است. نقی زاده طبق تحقیقات مختلف اظهار مـی

شهرسازی را علم و هنر به نظم درآوردن و شکل دادن به محی  زندگی انسـان بـدانیم، صـفات چنـین نظمـی در تفکـر 

در کثرت، تعادل، زیبایی، هماهنگی، توازن، اندازه، حد و حریم، نوگرایی و نوجـویی، هویـت و اند از: وحدت اسالمی عبارت

اند از؛ شهر اسالمی، تجلی توحید، شهر عبودیت و عبادت، ها، صفات شهر اسالمی عبارتمراتب. بر پایه این ویژگیسلسله

 یانـهعبرت، شهر امنیت، شهر احسان، شهر مشهر تقوی، شهر هدایت، شهر ذکر و تقوی، شهر عدالت، شهر اصالح، شهر 

عنوان کتـابی کـه در آن دسـتورات زنـدگی و (. ازنظر پور جعفر، قرآن همواره برای مسلمانان به47-60: 1377)نقی زاده،

اند. مسلمانان با ایـن شده منشاء الهاماتی بوده که به کمک آن به طبیعت پیرامون خود شکل دادهسعادت اخروی گنجانده

اند بلکه در این رهگذر بـا توسـل اند و محی  را در ابعاد انسانی خود درآوردهتنها دست به تغییر طبیعت زدهنگرش نه نحوه

توان چنین اظهار کرد در طول تـاریخ (. می24: 1387اند )پور جعفر،به این منبع شریف رنگی قدسی به حیات خود بخشیده

آرزوهای آدمی مطرح بوده تا از این طریق بسترهای الزم را برای رشد و تعـالی  ای پایدار و متعالی ازبشری، داشتن جامعه

ای است که برای نخستین بار مفاهیمی را درباره شکل و ساختار شـهر افراد آن جامعه فراهم سازد. ویلیام مارشه، نویسنده

ندیشه اصلی او بر این نکته مبتنی اسـت اسالمی ارائه کرد که مورد و استقبال نویسندگان اوایل قرن بیستم قرار گرفت و ا

که اسالم مشخصاً دینی شهری است و طبق قوانین اسالم، زندگی شهری برای مسلمان اجباری است. اسالم خـود دیـن 

عنوان خواند در این میان فارابی بـهنشینی را نفی نموده و مسلمانان را به شهرها فرامیشهرها و شهرنشینی است که بادیه

گمان از متـون کند که مختصات آن بیای را توصیف میمای نخستین و مؤسس فلسفه اسالمی، مدینه فاضلهیکی از حک

اسالمی اخذ یا تفسیر شده است. بنابراین رأی فارابی، شهر و خانه زمینی باید سایه ملکوت باشـد. یعنـی او نظـام تـدوین 

خواهد بـا یـک نگـاه جدیـد و رنسانسـی بـه ع این تحقیق میداند. درواقمدینه فاضله را با نظام تکوینی عالم متناسب می

زدگی در حیطه تخصصی علم شهرسازی گام بردارد بـه عبـارتی مراجعـت بـه های علمی خود کشور به دور از غربداشته

اصالت اصیل و معنوی سرزمین در مبانی فکری و فلسفی شهر به حکمت اسالمی است. اما در این میان شهر زنجـان در 

عنوان یکی از شهرهای نوظهور کشور در نقش مذهبی و فرهنگی مطرح گردیده است. تا جای که شـهر ای اخیر بههسال

تواند با عملکـرد یـک شـهر عنوان پایتخت شور و شعور حسینی شهرت یافته است. بدین ترتیب شهر زنجان میمذکور به

ه موردی مناسبی در این تحقیق جهت پایش و سنجش عنوان پایلوت و مطالعمذهبی و فرهنگی در هزاره سوم میالدی به

پذیری با وضعیت شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر، بررسی و تبیین معیارها و انطباق
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با توجـه بـه هـدف، ایـن  پذیری آن با وضعیت حاکم بر شهر زنجان است.اصول شهر پایدار در حکمت اسالمی و انطباق

 های زیر است:پژوهش در پی پاسخ به سؤال

 اصول و معیارهای شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی کدامند؟ 

 پذیری شهر زنجان با وضعیت شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی چگونه است؟میزان انطباق 

 

 نظری مبانی

دیشـه فـارابی، از کرد. مدینه فاضـله در ان خود را در کتاب اهل مدینه فاضله مطرح های شهر آرمانیابونصر فارابی اندیشه

ینه فاضله فارابی هدف و غایت مد همان« معموره»گردد الق میترین حد خود به شهر اطکشود و در کوچزمین آغاز می

وشـبختی داند. سعادت خیر مطلق است و خیر آن چیزی است که به وجهی در رسیدن انسان به خرا رسیدن به سعادت می

کند. افـراد ایـن ها را فراهم میمدینه فاضله اجتماعی است که امکانات سعادت انسان (.148: 1358)فارابی،سودمند باشد 

رساند با یکدیگر همکاری و تعـاون دارنـد ها را به هدف سعادت میشناسند و در همه کارهایی که آنجامعه سعادت را می

رده افتنـد ازنظـر وی خیـر شـمن بـه سـعادت سـودمند میسعادت ازنظر فارابی خیر مطلق است و اموری که برای رسید

چنین ازنظر فارابی هر ها ذاتی نیست بلکه از جهت سودمندی آن برای رسیدن به سعادت است. همشوند اما خیریت آنمی

و گیـرد از فـارابی می (. وی مفهوم مدینه فاضـله را7: 1946چیزی که عایق و مانع سعادت شود شر مطلق است )الفارابی،

داند وی با تقسیم افعال ارادی انسان به خیر و شر، بـه تفکیـک دو نـوع خـاص از اجتمـاع شهر خود را اجتماعی میآرمان

د وی چـون مدینـه پردازد. از دی)مدینه فاضله و مدینه غیر فاضله( مبتنی بر ماهیت دو گونه افعال ارادی انسان می یبشر

که مدینـه رصـورتییکی بیش نیست، تنها یک مدینه فاضله وجـود دارد، دفاضله بر حق است و حق در هر زمان و مکان 

ت و عدالت دو رکن مهـم (. در اندیشه خواجه محب25: 1390انواعی گوناگون دارد )شریعت و نادری باب اناری، غیر فاضله

و استعداد او نظـر دارد و سینا و فارابی به پایگاه فرد در اجتماع برحسب سرشت شهر است. وی در کنار ابندر تحقق آرمان

عی و سیاسـی مراتب اجتمـابر این باور است که اگر فرد در جامعه به کاری که طبیعـت او اقتضـا دارد، بپـردازد و سلسـله

 (.17: 1381)اصیل، یدآبرحسب شایستگی افراد تشکیل شود، مدینه فاضله در زمین پدید می

 

 حکمت اسالمیاصول شهر پایدار از نگاه 

ترین اصول بنیادین الهی و انسانی حاکم بر مناسبات شـهروندی در حـوزه شاید بتوان یکی از شاخصلت: اصل عدا-1

تعامالت اجتماعی را اصل عدالت دانست. اهمیت ذاتی عدالت گستره و فراگیری آن در رواب  اجتمـاعی و تأثیرگـذاری آن 

ترین مواردی اسـت کـه اصـل عـدالت را بـه اصـل همآوری و پویایی سازی از مبر روند حرکت جامعه، امیدآفرینی، نشاط

ها ساخته است. اصل عدالت، حرکت در سمت ایجاد و بدیل تعامالت انسانی و آرمان گریزناپذیر انسان در تمامی دورانبی

گسترش عدالت در جامعه، اصلی است که تمامی دادوستدها، فعل انفعاالت و تعامالت فرد و اجتماع باید با آن محـک زده 

شـهر در اندیشـه ایرانـی، اهلل اصیل در کتـاب آرمان(. حجت183: 1387)سنایی و احمدوند، یردشود و بدان سمت جهت گ

داند. عدالت در این شهرها بیـانگر آن نصیرالدین، فارابی و افالطون میعدالت را عنصری مشترک در مدینه فاضله خواجه

ود جای گیرد و به کـاری بپـردازد کـه بـا سرشـت و اسـتعداد او است که هر کس برحسب شایستگی در پایگاه راستین خ

یافتـه غایت و غرل تربیـت انسـان کمال(. مقصود از اصل رفاه آن است که ادیان الهی به16: 1381سازگار است )اصیل،

ی اسـت کـه گر شود. انسان متعالی انسانتواند جلوهیافتگی مادی انسان نمیباشد که مقصود نهایی جز در فضای کمالمی

ترین نیازهـای خـویش در زندگی خویش سربلند و در دنیای خود کریم و نکو داشته است، انسانی کـه در تـأمین ابتـدایی

نیـازی، ها، غنا و بیرو رفاه در زندگی و برخورداری از نعمتوامانده و خوارشده است هرگز روح متعالی نخواهد یافت. ازاین
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عنوان یـک ضـرورت و یـک اصـل توان در کالبد مفهـوم رفـاه جـای داد بـهرا می دستی و فراخ روزی که همگیگشاده

ناپذیر است. بر اساس این اصل تأمین نیازهای مادی انسان، اصلی اساسـی و بنیـادین اسـت )سـنایی و احمدونـد، اجتناب

شود بدین معنـی می وجوش و کانون فعالی از حیات و زندگی محسوب(. شهر از دیدگاه اسالم، مکانی پرجنب184: 1387

الرئیس در مقام شیخ (.34: 1390بایست که دائماً در حال کار و تالش باشند )فرجام و همکاران،که در هر شهری مردم می

های آن و وظائف افراد آورده است مدینه را سه جزء است: مدیران، صـناع، حفظـه و در هـر تعریف مدینه و اقسام سازمان

س باید که زیر نظر او رؤسای دیگر باشد. تا برسد به افراد و آحاد تا در مدینـه انسـان بیهـوده و یک از اجناس و اجزاء رئی

بیکار نباشد و هر کس را مقام محدود و منفعتی باشد و بطالت و بیکاری از محرمات است و نباید وضع مدینه طوری باشد 

دیگـران مسـتفید شـوند و اگـر چنـین  یهاد و از بهرهکه اشخاص بتواند از زیر کار شانه خالی کرده و کل بر جامعه باشن

 (.1757: 1373کرد )سجادی، االرلیها را اصالح کرد باید نفکسانی باشند و نتوان آن

جتماعی کـه مناسـبات شهرنشـینی و بـه دنبـال آن ااز شمار اصول حاکم بر مجموعه رفتارهای اصل عدم فساد: -2

ساس ایـن اصـل افساد آور است بر  پرهیز از انجام هرگونه اقدام فساد آمیز و دهد، اصلشهرسازی را تحت تأثیر قرار می

ازنظر شریعت  وگیری، تصمیم سازی و اقدام در حوزه نظر و عمل که بازتاب فساد انگیز داشته باشد ممنوع هر نوع تصمیم

ننده حق برای فاعـل آن نداشـته بلکـه کگونه آثار حقوقی اثباتای موارد هیچگونه رفتارها در پارهاسالمی حرام است. این

(. 187: 1387،کند )سـنایی و احمدونـدبرای انجام دهنده این رفتار مسئولیت قانونی و مدنی و ضمان شرعی نیز ایجاد می

اولی باید محل اصالح و نعمات الهـی و نهایتـاً در سـیر کمـال طریقعنوان مکان زندگی انسان بهبدیهی است که شهر به

 (.32-33: 1370دور از هرگونه فساد یا نمودی از فساد و تباهی در زمین باشد )نقی زاده، انسان و به

سـالمی بـه ترین مفاهیمی که در ارتباط با شرای  زندگی در یک شهر از متون و تعالیم ایکی از اساسیاصل امنیت: -3

یمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَـداً (. وَ إِذْ قالَ إِبْراه33: 1390مکاران،باشد )فرجام و همیان آمده است موضوع وجود امنیت در شهر می

(. از 35، سـوره ابـراهیم، 30[ را شهری امن گردان )سـوره بقـره: آیـه ینو چون ابراهیم گفت: پروردگارا، این ]سرزم (آمِنا

ترین اصـول عنوان یکی از کلیدیترین کارکردهای شهر تأمین ضریب باالی امنیت است. روی اصل تأمین امنیت بهمهم

ها و اقدامات در حوزه مسائل شهری باشد و هر فرایند و اقدامی که نافی امنیت یا کاهنده گیریبایست شاخص تصمیممی

 (.185: 1387بایست تقویت و پشتیبانی گردد )سنایی و احمدوند،باید متوقف و هر رویکرد امنیت زا میآن باشد می

حـور م(. زیبایی، اساس آفـرینش و 1968الغرداوی،) «زیبایی را دوست دارد خداوند زیباست و»حدی  اصل زیبایی: -4

-105: 1390ترین محور هنر اسالمی از زمان پیدایش اسالم بوده است )صارمی،سرور و شادابی است و بدون شک اصلی

ت شـهر مامی صفاتواند صفت زیبایی را بر اساس اصول توحیدی در درون و کالبد خود داشته باشد که تشهری می(. 107

صورت جمال خـویش خلـق کـرد (. خداوند عالم را به158: 1387دوست و شهابیان،باشد )رفیق یافتهتجلی آن در اسالمی

یبایی را زاست و او پس آن را دوست داشت و درنتیجه خداوند عالم را جزء بر صورت خویش خلق ننمود پس کل عالم زیب

 (.261: 1388دوست دارد )شجاری،

سـالمی محـل عبـادت و نخستین ویژگی برای شهر اسالمی این است که شهر اعبادت و اشاعه معنویت: اصل -5

هـای دینـی ز آموزهبخشی از اخالق شـهروندی مـأخوذ ا (.32: 1390مرکز نشر و توحید اسالمی است )فرجام و همکاران،

جامعه امری نـاممکن اسـت.  ون اخالق، بقایکنند. که بدروندی یاد میعنوان الزامات شهاست؛ امری که امروزه از آن به

هروندان بوده شداری و اخالق در متن زندگی بشری، نیازمند اشاعه آن در بین درنتیجه، برای کاربردی شدن و احیای دین

 (.110: 1387تا اندیشه و معنویت حاکم، موجبات کارآمدی جامعه شهری را فراهم آورد )ایازی،

: 1390های یک شهر اسالمی اسـت )فرجـام و همکـاران،یان و عقیده از دیگر مشخصهوجود آزادی باصل آزادی:  -6



 21                                                                                                  ....های شهر پایدار از منظر حکمت اسالمیارزیابی ویژگی

35.) 

می شهر در نزد خداوند دارای حرمت، کرامت و اعتبار است چراکه شهر اسـالدر دین اسالماصل حرمت و کرامت: -7

ژگی نوع انسانی است مت وی(. این کرا33: 1390درواقع محل اسکان و زندگی فرد مسلمان خواهد بود )فرجام و همکاران،

مند بوده و همگی آنان در برخورداری از این ها از کرامت بهرهو اختصاص به هیچ فرد و گروه خاصی ندارد، یکایک انسان

سـنایی و اند و منشاء پدید آوردن این کرامـت نیـز صـرفاً انسـان بـودن و فرزنـد آدم بـودن اسـت )صفت برابر و مساوی

 (.182: 1387احمدوند،

آن  تواند محقق شود کـه زمامـدارانزمامداری شهر توس  حکیمان خردمند، شهر آرمانی زمانی میاصل مدیریت:  -8

(. 4ه البالغـه، خطبـشـهروندانی خـردورزی خواهـد بـود )نهج افرادی خردمند و فرهیخته باشند؛ زیـرا نتیجـه آن تربیـت

اسـتوار اسـت  سـت شـهر بـر رهبـری حکیمـی فرزانـهها بر ایـن اکی از آنیشهر اسالمی سه خصوصیت دارد که آرمان

اش بـه ای است که مردمش سعی در به دست آوردن سعادت حقیقی کننـد و ادارهمدینه فاضله مدینه (.15 :1377مکارم،)

گیرند کـه به دسـت دست حکما و افاضل باشد و هر کس برای سعادت آن کاری کند و عدالت اجتماعی را علماء و افاضل

یب دیگران کنند ها افاضل و حکما باشند و سعی در تهذند و سعی در تکمیل دیگران ورزند و باالخره مدیر آندانند چه کن

ق زعم سهروردی، رئیس مدینه نه به خاطر طبیعت و فطرت، بلکه از راه درک حکمت اشرا(. به57 :1946)السیاسۀ المدنیۀ،

 (39: 1372ت )الشهرزوری،به کمال انسانیت رسیده و نفسش به عقل فعّال پیوسته اس
 

 معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی

ها، ها از اطراف و فضاهای عبوری و عمومی، نبود اشراف متقابل خانههای ازجمله داشتن حریم کامل خانهکار، ویژگینقره

رجی بناهـا بـا یکـدیگر، های خـاها در سطح شهر، وجود متانت، سـادگی، همـاهنگی بدنـهها بر پیادهنبود مزاحمت سواره

های متعدد و مناسب نظیر هشتی و راهرو و حیاط بیرونی و بـین فضـای خـارجی و حـریم بندیجداسازی کامل با مفصل

هـا بـا یـاد و نـام خـدا، اندازها و زینت بخشـیدن بـه آنها با ایجاد سردرهای زیبا و سایهخانه، تشخص بخشیدن به خانه

ضاهای مناسب باز )ایوان( و فضای سربسته، وجود ف)محی ( و فضاهای نیمه یعیباز و طبی هر خانه از فضای سرربرخوردا

ای شـهر جـواری را بـربرای عبادت و برخورداری از فضاهایی کامالً خصوصی و خانوادگی و دور از هر نـوع مزاحمـت هم

شـده در ایـن تحقیـق، دو مطرح بندی کلـی از مباحـ (. در یک بررسی و جمع256 :1392کار،کند )نقرهاسالمی بیان می

، 1های شهر پایدار ازنظـر حکمـت اسـالمی حاصـل گردیـده اسـت. جـدول شـماره جدول کاربردی از معیارها و شاخص

، درواقع 2اره شده است. جدول شمهای آن بیانمایهمعیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک سرچشمه و بن

اج ملیـاتی و کـاربردی اسـتخرعر ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک موضوعات به شـکل های شهر پایدامعیارها و شاخص

 گردیده است.
 

 های آنمایهمعیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک سرچشمه و بن .1جدول شماره 

 معیارها هامایهسرچشمه و بن

 منابع فلسفی
 فارابی

ئیس: ای رهویژگی )اعضای بدن((، ینهاهالی مد )قلب( و ینهتشبیه مدینه به انسان )رئیس مد
قدر گو، بزرگوار، بیسخن، حریص نبودن، راست)تندرستی، فهم باال، زیرکی و هوشیار، خوش

اخالق و  -سیدن به کمالزمینه برای ر بودن متاع دنیا در نظرش، دادگر، معتدل، اراده نیرومند(،
 -های برتر و مقامات معنوینیل به کمال -هاکار اجتماعی بر اساس استعدادقسیمت -فضایل

عمل به  -فریب  ونبود نیرنگ  -عاون و همکاریت - تسعاد -نبود جهل و گمراهی ساکنین
 رابی یا خیالی مانند الکل و شنبود لذت حس -برتری بر دیگراننبود غلبه و -علم و تقوا

 های اخالقی سعادت محورگزاره -محبت -قانون پای بندی به -احسان -دالتع -وجود خیرات سینصیرالدین طوخواجه
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 عالمه طباطبایی
تعامالت و  -داریو امانت وفای به عهد -لبیناصالح ذات ا -ریاخوت و براد -اخالق -عدالت
 امنیت -وحدت -قوات -ویگردانی از لغو و بیهودگیر -معاشرت

 منابع دینی

 قرآن

 -هانا و سازهباستواری و استحکام  -بیرخورداری از منابع آب -سرزمینی قابل رویش و پاک
شهر  -خالقینبود فساد ا -وجود شهروندان عادل، صالح و مؤمن -یابینظام وارگی و جهت

تقوی،  وهایی همچون توحید، عبودیت و عبادت، تقوی، هدایت، ذکر )تجلی ویژگی یاسالم
 عدالت، اصالح، عبرت، امنیت، احسان، میانه(

 البالغهنهج
 -هریشبادی و عمران آ -پیوستگی شهرها و متعادل بودن فاصله و دسترسی آساناتصال و 
خو و مشورت پذیر، حکیمان خردمند، نرمنگر، انعطافعمدیریتی جام -شدهزیست حفاظتمحی 
 گرایی و وحدت جامعهمه -فور نعمتو -دالتع -امنیت -پذیر

 

 ی به تفکیک موضوعاتمعیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالم. 2جدول شماره 

 ساختار مدیریتی حیطیم -ساختار کالبدی ساختار اقتصادی ساختار اجتماعی

 حاکم بودن امنیت 
 داشتن روح اجتماعی 

 حیات و زندگی پرشور 
 کانون عبادت 
 کانون نشر و توحید اسالمی 

 پایین بودن فساد اخالقی 

 حاکم بودن نظم در شهر 

 حاکم بودن اصل عدالت در شهر 

 اصل محبت در شهر حاکم بودن 

 حاکم بودن اصل تعادل 

 پذیریمسئولیت 

 میزان تجلی خدا در شهر 

 وجود زمینه برای رسیدن به کمال 

 احترام به دیگران 

 احترام به کائنات 

 حاکم بودن اخالق و فضایل 

 های برتر و مقامات نیل به کمال
 معنوی

  میزان پایین بودن جهل و گمراهی
 ساکنین

 میزان شناخت از سعادت 

 یزان تعاون و همکاری در رسیدن به م
 سعادت

  میزان پایین بودن نیرنگ و فریب در
 بین ساکنین

 میزان عمل به علم و تقوای خود 

  میزان پایین بودن غلبه وبرتری بر
 دیگران

  میزان پایین بودن لذت حسی یا
 خیالی مانند الکل و شراب

 های میزان وجود مکان
فعال )ازنظر کار و تالش( 

 در سطح شهر
 وکار حالل میزان کسب

 ساکنین
 میزان وفور نعمت در شهر 

  میزان برخورداری مردم از
 هانعمت

 میزان رفاه ساکنین 

  امکان معاش برای طبقات
 پایین جامعه

 نبود فساد مالی 

 کار اجتماعی میزان تقسیم
 بر اساس استعدادها

  

  میزان سرسبز بودن
 شهر

  میزان وفور باغات در
 سطح شهر

 هرمیزان زیبایی ش 

 میزان پاکیزگی شهر 
  تعامل بهتر با

 زیستمحی 
  دسترسی به آب

 پاکیزه
  دسترسی به خدمات

 زیربنایی

  میزان آزادی بیان و اندیشه
 در شهر

 پذیریمیزان مسئولیت 
  محفوظ بودن حرمت و

 شرافت ساکنین

   زمامداری شهر توس
 حکیمان خردمند

  میزان معرفت مسئوالن و
 مدیران از حکمت

 دن عدالت در میزان حاکم بو
 کار مسئوالن

  میزان هماهنگی تخصص و
 مهارت افراد با سمت خود

  میزان پایین بودن حرص
قدرت در بین مسئوالن 

 شهری

  میزان پایین بودن
اندوزی در بین مسئوالن مال

 شهری

  توزیع منصفانه خدمات و
 مالیات

  فالسفه در عرصه وجود
 مدیریت شهری

دوست و رفیق) (،1390جام و همکاران، (، )فر1377، مکارم ( (،1358(، )فارابی،1946(، )الفارابی، 1390باب اناری،  اقتباسی از منابع: )شریعت و نادری
(، 1390)صارمی،  (،1390ام و همکاران، (، )فرج1387)ایازی،  (،1387)سنایی و احمدوند،  (،1389(، )نقی زاده، 1370؛ 1377(، )نقی زاده، 1387شهابیان، 
 (.1381)اصیل،
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 پژوهش روش

تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از رویکردی  -توصیفی صورتبهروش تحقیق در مطالعه حاضر، 
حکمت اسالمی در تعالیم اسالمی و اسناد مربوطه پرداخته است.  ازنظرشهر پایدار  هایویژگیکیفی و اکتشافی به 

محیطی و مدیریتی تدوین  –می در چهار ساختار اجتماعی، اقتصادی، کالبدی حکمت اسال ازنظرمعیارهای شهر پایدار 
)جدول شماره 1لیکرت بندیطیفمعیارهای ساختارهای مذکور با شهر زنجان در قالب  پذیریانطباقگردیدند سپس میزان 

ی تحقیق حاضر جامعه آمار شد امتیازدهیتوس  متخصصین شهری و مسئولین شهر زنجان  هاپرسشنامهیک( در قالب 
با استفاده از فرمول  و باشدمیدویست نفر  بربالغ هاآنه تعداد کشامل متخصصین شهری و مسئولین شهر زنجان است 

از  هادادهبرای تحلیل نمونه آماری انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  42، %95و سطح اطمینان  0.05کوکران و با مقدار خطای 
 افزارنرماسمیرنف و تحلیل رگرسیونی لجستیک با کمک -نیکوئی برازش کلموگروف ونآماری توصیفی و آزم هایتکنیک

2SPSS .استفاده گردید 
( و eFانتظار )، برای تحلیل میزان انطباق و نرمال بودن فراوانی مورد 3اسمیرنوف-آزمون نیکوئی برازش کلموگروف

 شدهانتخاباین است که نمونه  ( بر0Hصفر )آن فرل  است و در قرارگرفته مورداستفاده( 0Fشده )مشاهده هایفراوانی
، اگر سطح %95(. بنابراین، با تخمین مقدار سطح اطمینان Marsaglia et al,2003: 2است )دارای توزیع نرمال 

ا استفاده از مدل خواهد بود. همچنین، ب غیر نرمالباشد فرضیه صفر رد شده و توزیع  05/0( کمتر از Sigمعناداری )
روند  بر اساسشهر اسالمی در آینده،  هایویژگیبا  هاشاخصمیزان انطباق  بینیپیش، به بررسی و 4جستیکسیونی لرگر

اقتصادی،  هایشاخصبه  شدهدادهاست. در این آزمون، متغیرهای پیشگو شامل امتیازهای  شدهپرداختههمبستگی فعلی 
شهر اسالمی با  هایویژگیبا  هاشاخص پذیریانطباقمل متغیر کالبدی، اجتماعی و مدیریتی است و متغیر پاسخ نیز شا

است ( است. که این روش و شاخص بندی مبنای کار روش رگرسیون لجستیک 0انطباق )( یا عدم 1انطباق )وزن 
(Freedman,2009:128.)  برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه تخصصی فلسفه

ها، پرسشنامه نهایی تائید گردید. میزان پایایی گیری شد و پس از تائید آنریزی شهری بهرهزی و برنامهاسالمی، شهرسا
 برآورد شد. 953/0پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

 
 بندی لیکرتپذیری با طیفامتیازدهی میزان انطباق .3جدول شماره 

 پذیری خیلی زیادانطباق پذیری زیادانطباق پذیری متوس انطباق کم پذیریانطباق پذیری خیلی کمانطباق

1 2 3 4 5 

 

 موردمطالعه محدوده

 36دقیقه تـا  39درجه و  36دقیقه طول شرقی و  34درجه و  48دقیقه تا  26درجه و  48شهر زنجان در موقعیت ریاضی 

ن قرارگرفتـه اسـت. شـهر زنجـان مرکـز اسـتان و کیلومتری شهر تهرا 330دقیقه عرل شمالی و در فاصله  41درجه و 

(. شهر زنجان با قـدمت 113: 1392متر ارتفاع دارد )ربیعی فر و همکاران، 1663باشد و از سطح دریا شهرستان زنجان می

ترین مراکز جمعیتی در منطقه است و در متون و مدارک آشوری از این منطقه سال، یکی از قدیمی 3200تاریخی حداقل 

(. به علت برخورداری از تاریخ و تمدن کهن، آثار تاریخی و مذهبی فراوانی را در 1385وان آندیا یادشده است )ثبوتی، عنبه

ای غنی است. در این شهر رویدادهای مذهبی نظیر مراسـم عـزاداری روز داده است و از این لحاظ دارای پیشینهخود جای

عنوان ن که در فهرست میراث معنوی کشور به ثبـت رسـیده اسـت؛ بـههشتم محرم در حسینیه و زینبیه اعظم شهر زنجا

                                                           
1 . LIKERT SCALE 

2 . Statistical package for social science 

3 . Kolmogorov–Smirnov 

4 . Logistic 
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 (.3-4: 1391باشند )ربیعی فر و همکاران،اسالمی از جایگاه ارزشمندی برخوردار می -نماد هویت ایرانی

 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه .1شماره  شکل

 

 هایافته و بحث

ها در پـذیری شـاخصطباقش اول شـامل تحلیـل میـزان انگرفتـه اسـت بخـمطالعه و تحلیل در دو بخش مجـزا انجام

های شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی ریتی شهر زنجان با ویژگیمحیطی و مدی -ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی

هـای الذکر شهر زنجان با ویژگیهای ساختار چهارگانه فوقپذیری شاخصبینی انطباقبوده است و در بخش دوم به پیش

 شده است.شهر حکمت اسالمی در آینده پرداخته

 

و  حیطیم -ها در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدیپذیری شاخصتحلیل میزان انطباقبخش اول: 

 المیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسبا ویژگی مدیریتی شهر زنجان

ن انطباق و نرمال بودن فراوانی مـورد انتظـار سمیرنوف، میزاا -نیکوئی برازش کلموگروف طور که گفته شد، آزمونهمان

(Feو فراوانی )های مشاهده( شدهF0 موردسنجش قرارگرفته است. بـدین )4رتیـب، بـر اسـاس نتـایج جـدول شـماره ت ،

های شهر حکمت اسالمی انطبـاق دارد. بـا (، در کل با ویژگی<05/0P) 080/0شاخص کل اجتماعی با سطح معناداری 

پذیری در حد متوسـ  اسـت. بررسـی بُعـد اجتمـاعی بـه تفکیـک است. میزان انطباق K-S 619/0دار توجه به اینکه مق

 ،Q3 ،Q5 ،Q13 ،Q14 ،Q16 ،Q17 ،Q18های دهـد کـه مقـدار سـطح معنـاداری در شـاخصشاخص نشان می

Q19 ،Q21 و Q22 های شهر یژگیها با واست. درنتیجه با رد فرضیه صفر، بر عدم انطباق این شاخص 05/0، کمتر از

 حـاکم»، 78/1بـا « عبـادت کـانون»ها، شاخص پایدار ازنظر حکمت اسالمی تأکید دارد. همچنین، در بین سایر شاخص

-ر آمـاره کلموگرونـف، با بیشـترین مقـدا165/1با « )الکل و شراب( یالیخ لذت پایین میزان»و  362/1با « امنیت بودن

 اند.های شهر حکمت اسالمی داشتهبا شاخصپذیری را (، بیشترین انطباقK-S) یرنفاسم
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 ی برازشهای اجتماعی شهر زنجان بر اساس نیکوئوضعیت شاخص .4جدول شماره 

 K-S Sig انحراف معیار میانگین هاشاخص

1Q73/47 63/4 امنیت بودن . حاکم  362/1 103/0 

2Q5/31 26/4 اجتماعی روح . داشتن  86/0 211/0 

3Q23/4 اخالقی فساد بودن . پایین  46/4  026/0  001/0 

4Q26/0 09/4 شهر در نظم بودن . حاکم  821/0 152/0 

5Q9/41 89/3 پرشور زندگی و . حیات  112/1  000/0  

6Q66/26 73/3 عبادت . کانون  78/1 315/0 

7Q4/42 52/3 اسالمی توحید و نشر . کانون  985/0  081/0  

8Q79/0 43/3 شهر در خدا تجلی . میزان  772/0 315/0 

9Q31/18 39/3 کمال به رسیدن برای زمینه . وجود  891/0  190/0  

10Q48/24 37/3 ساکنین گمراهی و بودن جهل پایین . میزان  871/0 061/0 

11Q5/41 21/3 )الکل و شراب( یالیخ لذت پایین بودن . میزان  165/1  200/0  

12Q8/19 04/3 شهر در عدالت اصل بودن . حاکم  641/0 091/0 

13Q4/10 94/2 شهر در محبت اصل بودن . حاکم  591/0  002/0  

14Q38/19 89/2 تعادل اصل بودن . حاکم  602/0 000/0  

15Q8/27 86/2 دیگران به . احترام  521/0  072/0  

16Q9/22 81/2 فضایل و اخالق بودن . حاکم  564/0  013/0  

17Q5/30 67/2 معنوی مقامات و برتر هایکمال به . نیل  401/0 000/0  

18Q4/34 53/2 سعادت از شناخت . میزان  391/0  000/0  

19Q1/39 51/2 سعادت به رسیدن در همکاری و تعاون . میزان  419/0  000/0  

20Q1/41 41/2 ساکنین بین در فریب و نیرنگ بودن پایین . میزان  412/0 125/0 

21Q2/45 26/2 خود تقوای و علم به عمل . میزان  469/0  000/0  

22Q6/63 24/2 دیگران بر وبرتری غلبه پایین بودن . میزان  342/0 000/0  

23Q2/21 92/1 کائنات به . احترام  256/0  152/0  

16/3 شاخص کل )ساختار اجتماعی(  5/23  619/0  080/0  

 

دار های شهر پای(، با ویژگی<05/0P) 116/0، شاخص کل اقتصادی نیز با سطح معناداری 5طبق محاسبات جدول شماره 

پذیری باالتر از حـد متوسـ  اقاست. میزان انطب K-S ،869/0ازنظر حکمت اسالمی انطباق دارد. با توجه به اینکه مقدار 

های یک شهر حکمت اسالمی را دارد، یا حداقل بـه آن نزدیـک دهد که شهر زنجان، تقریباً ویژگیاست. و این نشان می

، Q8، و Q4 ،Q6های دهد که مقدار سطح معناداری در شاخصان میاست. بررسی بُعد اقتصادی به تفکیک شاخص نش

کند. همچنین، های شهر حکمت اسالمی را رد میها با ویژگیاست. و فرضیه صفر مبنی بر انطباق شاخص 05/0کمتر از 

 وکاربکسـ میـزان»و  741/1بـا « هرش در تالش و کار حال در دائماً هایمکان وجود»ها، شاخص در بین سایر شاخص

های پذیری را با شاخص(، بیشترین انطباقK-S) یرنفسما-با بیشترین مقدار آماره کلموگرونف 032/1با « ساکنین حالل

 اند.شهر حکمت اسالمی داشته
 

 ی برازشهای اقتصادی شهر زنجان بر اساس نیکوئوضعیت شاخص .5جدول شماره 

 K-S Sig انحراف معیار میانگین هاشاخص

1Q61/4 شهر در نعمت وفور . میزان  4/44  979/0  162/0  

2Q89/3 هرهای فعال )ازنظر کار و تالش( در سطح ش. میزان وجود مکان  79/1  741/1  092/0  

3Q81/3 ساکنین حالل وکارکسب . میزان  31/10  032/1  125/0  

4Q43/3 ساکنین رفاه . میزان  48/21  802/0  006/0  

5Q08/3 هانعمت از مردم برخورداری . میزان  5/31  324/0  076/0  

6Q94/2 پایین جامعه طبقات برای را معاش . امکان  8/9  724/0  001/0  
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7Q76/2 مالی فساد . نبود  4/16  717/0  112/0  

8Q86/1 استعدادها اساس بر اجتماعی کارتقسیم . میزان  23/29  641/0  000/0  

3/3 شاخص کـــل )ساختار اقتصادی(  27/17  869/0  116/0  

 

هـای طبـاق ویژگیاست. درنتیجه فرل صفر مبنی بر ان 081/0این، مقدار سطح معناداری شاخص کل کالبدی  وه برعال

گردد. با توجه به اینکه مقـدار حیطی شهر حکمت اسالمی تائید میم-های کالبدیجان با ویژگیمحیطی شهر زن-کالبدی

K-S  رنیته این شاخص در حد متوس  است. و با توجه به نفوذ مدپذیری توان گفت که مقدار انطباقاست. می 697/0برابر

هم از  دهد که شهر زنجان هنوزو معماری و مهندسی غرب در فضای شهرسازی و شهرنشینی کشور، این مقدار نشان می

دهـد کـه شـاخص ها نیـز نشـان مییک شاخصمحیطی به تفک-مظاهر شهر اسالمی برخوردار است. بررسی بُعد کالبدی

های شهر یدرصد، با ویژگ 05/0با سطح معناداری کمتر از « میزان وفور باغات در سطح شهر»و « زیستبا محی تعامل »

« سی به آب پـاکیزهدستر»و  924/1با « دسترسی به خدمات زیربنایی»حکمت اسالمی انطباق ندارند. در مقابل، شاخص 

 شده است.انبی 6می دارند که در جدول شماره ر حکمت اسالهای شهر پایدار ازنظ، بیشترین انطباق را با ویژگی621/1با 
 

 جان بر اساس نیکوئی برازشمحیطی شهر زن-های کالبدیوضعیت شاخص .6جدول شماره 

 K-S Sig انحراف معیار میانگین هاشاخص

1Q11/4 پاکیزه آب به . دسترسی  79/0  621/1  361/0  

2Q98/3 زیربنایی خدمات به . دسترسی  31/18  924/1  119/0  

3Q73/3 شهر بودن سرسبز . میزان  48/24  324/0  152/0  

4Q51/3 شهر زیبایی . میزان  5/41  001/1  081/0  

5Q37/3 شهر پاکیزگی . میزان  8/19  183/1  114/0  

6Q29/3 زیستمحی  با بهتر . تعامل  4/10  931/0  000/0  

7Q94/2 شهر سطح در باغات وفور . میزان  38/19  206/0  006/0  

6/3 حیطی(م-خص کل )ساختار کالبدیشا  3/19  697/0  081/0  

 

اسـت.  000/0دهد که مقدار سطح معناداری برابـر درنهایت، تحلیل آزمون نیکویی برازش شاخص کل مدیریتی نشان می

های مدیریتی ازنظـر حکمـت اسـالمی رد های مدیریتی شهر زنجان با ویژگیدرنتیجه فرل صفر مبنی بر انطباق ویژگی

های مدیریتی شهر زنجان نتوانسته است بر اساس مـوازین شـهر پایـدار بـا حکمـت توان گفت که شاخصگردد و میمی

ن زمینه، تنهـا های شهرسازی و شهرنشینی اسالمی فاصله دارد. در ایاسالمی تکوین پیدا کند و شرای  مدیریتی با آرمان

 میــزان»و  091/0و ســطح معنـاداری  K-S 823/0بــا مقـدار « مالیـات و خــدمات منصــفانه توزیــع» یهاشـاخص

هـای شـهر حکمـت اسـالمی انطبـاق دارد. و با ویژگی 060/0و سطح معناداری  K-S 762/0با مقدار « پذیریمسئولیت

های شـهر گردد و با ویژگیاست و فرضیه صفر در این رابطه رد می 05/0ها دارای سطح معناداری کمتر از مابقی شاخص

 باق ندارد.حکمت اسالمی انط
 

 ی برازشهای مدیریتی شهر زنجان بر اساس نیکوئوضعیت شاخص .7جدول شماره 

 K-S Sig انحراف معیار میانگین هاشاخص

1Q71/3 مالیات و خدمات منصفانه . توزیع  38/19  823/0  091/0  

2Q94/2 پذیریمسئولیت . میزان  8/27  762/0  060/0  

3Q81/2 ساکنین شرافت و حرمت بودن . محفوظ  9/22  642/0  000/0  

4Q52/2 مسئوالن کار در عدالت بودن حاکم . میزان  5/30  401/0  000/0  

5Q43/2 خود سمت با افراد مهارت و تخصص هماهنگی . میزان  4/34  979/0  000/0  
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6Q36/2 شهری مسئوالن بین در قدرت حرص بودن پایین . میزان  1/39  741/0  000/0  

7Q32/2 مسئوالن بین در اندوزیمال بودن پایین . میزان  1/41  732/0  000/0  

8Q95/1 شهر در اندیشه و بیان آزادی . میزان  2/45  602/0  001/0  

9Q91/1 خردمند حکیمان توس  شهر . زمامداری  5/41  342/0  000/0  

10Q76/1 حکمت از مدیران و مسئوالن معرفت . میزان  8/19  301/0  000/0  

47/2 شاخص کــل )ساختار مدیریتی(  3/26  553/0  000/0  

 

های شهر حکمت های ساختار چهارگانه شهر زنجان با ویژگیپذیری شاخصبینی انطباقبخش دوم: پیش

 اسالمی در آینده

های شـهر حکمـت اسـالمی، بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـیونی های شهر زنجان با شـاخصبررسی میزان انطباق شاخص

های شهر اسالمی در آینده، های ساختار چهارگانه با ویژگیپذیری شاخصن انطباقبینی میزالوجستیک، به بررسی و پیش

شـده بـه شده اسـت. در ایـن آزمـون، متغیرهـای پیشـگو شـامل امتیازهـای دادهبر اساس روند همبستگی فعلی پرداخته

ها بـا پـذیری شـاخصهای اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و مدیریتی است و متغیر پاسخ نیـز شـامل متغیـر انطباقشاخص

( است. که این روش و شاخص بنـدی مبنـای کـار 0( یا عدم انطباق )1های شهر حکمت اسالمی با وزن انطباق )ویژگی

 1ها بـر مـالک کـاکس و اسـنل، مقدار ضریب تعیین شـاخص8روش رگرسیون لجستیک است. طبق نتایج جدول شماره 

شـود. در گو توس  متغیرهـای پیشـگو تبیـین مییرات متغیر پاسخدرصد تغی 1/60دهد که در شاخص اقتصادی، نشان می

-شود که مناسب است. امـا در شـاخص کالبـدیدرصد متغیر پاسخ توس  پیشگوها تبیین می 6/51شاخص اجتماعی نیز 

پایین است. درنتیجه بر اساس مـدل کـاکس « متغیرهای پیشگو»توس  « متغیر پاسخ»محیطی و مدیریتی، میزان تبیین 

محیطـی و مـدیریتی -های کالبدیپذیری ویژگیتوانند میزان انطباقمحیطی و مدیریتی نمی-های کالبدیل، شاخصاسن

بینی در آینـده ها به علت عملکرد ضعیف، قابل تبیین و پیششهر حکمت اسالمی در زنجان را تبیین کنند. و این شاخص

است درنتیجـه امکـان  05/0ری شاخص مدیریتی بیشتر از نیستند. همچنین بر اساس سطح معناداری، میزان سطح معنادا

تـوان گفـت کـه ، میExp(B)بینی آن توس  متغیرهای پیشگو ضعیف و نامفهوم است. درنهایت، بـا بررسـی آمـار پیش

های شـهر پایـدار ازنظـر حکمـت اسـالمی ها با ویژگیهستند احتمال انطباق آن 1هایی که دارای امتیاز بیشتر از شاخص

هـای اجتمـاعی و توان بـه ویژگی(، می=009/1B) ی( و اقتصاد=316/1B) یهای اجتماعاست و با بهبود شاخص بیشتر

 اقتصادی شهر حکمت اسالمی در آینده دست پیدا نمود.

 
 های شهر زنجان با شهر حکمت اسالمیبینی وضعیت انطباق شاخصپیش .8جدول شماره 

 Cox & Snall های کلشاخص

R Aquare 

B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

 316/1 000/0 3 28.457 0.003 301/0 516/0 اجتماعی

 009/1 000/0 3 9/85 219/0 208/0 601/0 اقتصادی

 519/0 000/0 3 16/128 125/0 315/0 319/0 کالبدی

 051/0 060/0 3 14/12 052/0 093/0 115/0 مدیریتی

 

 گیرینتیجه

ای نیکو بوده است تا استعدادهای نهفته خود را از قوه به فعل رسیدن به جامعه یکی از آرزوهای انسان در طول تاریخ،

نشینی را نفی درآورد و در آن جامعه به رستگاری کامل برسد. اسالم نیز خود دین شهرها و شهرنشینی است که بادیه

پایدار در مقاله حاضر سعی شد از اهم خواند. در این میان برای تبیین معیارهای شهر نموده و مسلمانان را به شهرها فرامی

                                                           
1 . Cox & Snall R Aquare 
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باشد و همچنین منابع شرعی و عقلی حکمت اسالمی استفاده گردد هرچند آنچه شرع حکم کرده مورد تائید عقل نیز می

توان شهر بندی می)عقل محض( صحیح بداند ازنظر شرعی هم صحیح است. در یک جمع یهر چیزی که عقل آدم

ها و ملزومات آدمی را برای طی طریق و رسیدن به ا شهری دانست که بتواند بسترها، زمینهپایدار ازنظر حکمت اسالمی ر

اسمیرنف و -های کمی تحقیق با استفاده از آزمون نیکوئی برازش کلموگروفسعادت دنیوی و اخروی فراهم سازد. یافته

د که طبق آزمون نیکوئی برازش، سطح دهاند. خالصه این نتایج نشان میوتحلیل شدهتحلیل رگرسیونی لجستیک تجزیه

است درنتیجه فرضیه صفر مبنی بر  <05/0Pمحیطی بیشتر از -های اقتصادی، اجتماعی و کالبدیمعناداری در شاخص

گردد. عالوه بر این، مقدار آماره های شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی تائید میهای فوق با ویژگیانطباق شاخص

 619/0و شاخص اجتماعی  697/0محیطی -، شاخص کالبدی869/0( شاخص اقتصادی K-S) یرنفاسم-کلموگروف

های شهر زنجان با شهر حکمت اسالمی در شاخص اقتصادی (، بیشترین انطباق ویژگیK-Sاست. با توجه به مقدار )

طباق است. درنتیجه فرل صفر مبنی بر ان >05/0Pاست. در مقابل، سطح معناداری در شاخص مدیریتی کمتر از 

های توان گفت که شاخصگردد و میهای مدیریتی شهر اسالمی رد میهای مدیریتی شهر زنجان با ویژگیویژگی

مدیریتی شهر زنجان نتوانسته است بر اساس موازین شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی تکوین پیدا کند و وضع موجود 

فاصله دارد. همچنین، بر اساس محاسبات تحلیل های شهرسازی و شهرنشینی حکمت اسالمی مدیریتی با آرمان

درصد تغییرات متغیر  1/60دهد که در شاخص اقتصادی، رگرسیونی لجستیک، مقدار ضریب کاکس و اسنل نشان می

درصد متغیر پاسخ توس  پیشگوها تبیین  6/51شود و در شاخص اجتماعی نیز گو توس  متغیرهای پیشگو تبیین میپاسخ

« متغیرهای پیشگو»توس  « متغیر پاسخ»محیطی و مدیریتی، میزان تبیین -ت. اما در شاخص کالبدیشده که مناسب اس

بینی در آینده نیستند. درنتیجه بر اساس مدل ها به علت عملکرد ضعیف، قابل تبیین و پیشپایین است و این شاخص

محیطی و -های کالبدیپذیری ویژگیتوانند میزان انطباقمحیطی و مدیریتی نمی-های کالبدیکاکس اسنل، شاخص

توان گفت که ، میExp(B)طور، با بررسی آمار مدیریتی شهر زنجان را ازنظر حکمت اسالمی تبیین کنند. همین

های شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی ها با ویژگیهستند احتمال انطباق آن 1هایی که دارای امتیاز بیشتر از شاخص

های اجتماعی و توان به ویژگی(، می=009/1B) ی( و اقتصاد=316/1B) یهای اجتماعاخصبیشتر است و با بهبود ش

 اقتصادی شهر اسالمی در آینده دست پیدا نمود.

گرفته عات انجامهای مقاالت مشابه باید اظهار کرد با توجه به مطالذکر است در مقایسه نتایج این تحقیق با یافتهقابل

ی زاده و حققانی متخصص همچون محمد نقضر، جز تعداد معدودی تحقیقات از سوی متوان گفت که تا حال حامی

رآن، ن یعنی قصیل آمحمدرضا پور جعفر در زمینه کنکاش اصول و صفات شهر و شهرسازی در حکمت اسالمی و منبع ا

هنر به  را علم و دارد که اگر شهرسازیتحقیقات خاصی انجام نگرفته است. نقی زاده طبق تحقیقات مختلف اظهار می

حدت در اند از: وبارتعنظم درآوردن و شکل دادن به محی  زندگی انسان بدانیم، صفات چنین نظمی در تفکر اسالمی 

، پور جعفرنظر مراتب. ازلسلهسکثرت، تعادل، زیبایی، هماهنگی، توازن، اندازه، حد و حریم، نوگرایی و نوجویی، هویت و 

لهاماتی بوده شده منشاء اعنوان کتابی که در آن دستورات زندگی و سعادت اخروی گنجاندهبهقرآن همواره برای مسلمانان 

های شهر و شاخص اند. بدین ترتیب تحقیق حاضر از اینکه معیارهاکه به کمک آن به طبیعت پیرامون خود شکل داده

یریتی حیطی و مدم –ی تصادی، کالبد)عقلی و شرعی( در چهار ساختار اجتماعی، اق یپایدار را از منظر حکمت اسالم

ازگی و دهد بیانگر تیشهری به شکل کاربردی استنتاج کرده است و در مطالعات میدانی مورد کنکاش و پایش قرار م

 بدیع بودن تحقیق حاضر است.

 گردد:اشاره می یشنهادهادر ذیل به تعدادی از اهم پ

 ،ری و فلسفی شهربرگشتن به اصالت اصیل و معنوی سرزمین در مبانی فک -
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 ،زدگی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان جامعه علمی شهرسازیجلوگیری از غرب -

 ،استنتاج و استخراج اصول و نظام فکری شهرسازی کشور از منابع حکمت اسالمی -

 ،کارگیری اصول شهرسازی اسالمی در جامعه علمی و اجرایی شهرسازی معاصر کشوربه -

 ،های غربی بدون انطباق با جامعه شهری سرزمینریزی و طراحیهکارگیری برناماحتراز از به -

 .ریزی و طراحی شهری سرزمینها در برنامهها و روشسازی تئوریبومی -

 

 منابع

های فلسفه اسالمی، آموزه ( سیر تفکرات پیرامون مدینه فاضله در جهان اسالم، نشریه1391) احمدی، حسن و افرادی، کاظم (1
 .3-30صص.  ،11شماره ، 1381بهار 

 ای اسالمی، چاپ اول، تهران:( معماری و شهرسازی سنتی در کشوره1389بمانیان، محمدرضا ) ؛اخوت، هانیه؛ الماسی فر، نینا (2
 انتشارات طحان

 ه ایرانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیشهر در اندیش( آرمان1381اهلل )اصیل، حجت (3
همایش  شهرنشینی با تأکید بر متون دینی، نخستین سالمی پیرامون شهر و( تبیین اندیشه ا1387نقی )ایازی، سید علی (4

 103-123، دانشگاه اصفهان، صص. 1387اسفندماه  4شهر اسالمی، آرمان

ازی دشگری شهر زنجان، اولین همایش بررسی مسائل شهرسفرهنگی و گر -( معرفی محور تاریخی1385ثبوتی، هومن ) (5
 آزاد اسالمی واحد زنجان ، دانشگاه1385استان زنجان، آذر 

هر زنجان از دیدگاه ( ارزیابی توسعه پایدار ش1392)حقیقت نایینی، غالمرضا  ؛اهلل؛ زیاری، کرامت اهللربیعی فر، ولی (6
، 16، شماره 4، سال 1392ای، بهار های شهری و منطقه، فصلنامه مطالعات و پژوهشswotمحیطی بر پایه تکنیک زیست
 .105-130صص. 

 یهای مذهبت شهر اسالمی با تأکید بر مکان( ارزیابی هوی1391صنعتی منفرد، سجاد ) ؛اهلل؛ حیدری، تقیفر، ولیربیعی  (7
 1-8صص.  شگاه اصفهان،، دان1391اسفندماه  9و  10)مطالعه موردی: حسینیه اعظم زنجان(، دومین همایش شهر اسالمی، 

ر دخت وجوه زیبایی در قرآن با تأکید بر تجلّی جمال توحیدی شنادرآمدی بر  (1387دوست، رضا و شهابیان، پویان )رفیق (8
 .139-160صص.  ،6 شماره، 1387صفات شهر اسالمی، فصلنامه پژوهش دینی، بهار 

 هران، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه ت3( فرهنگ معارف اسالمی، جلد 1373سجادی، سید جعفر ) (9

ی و های مشترک، اولین همایش معماراسالمی تا شهر پایدار؛ تبیین ویژگی( از شهر 1390سلطانی، علی و دشتی، علی ) (10
 ، دانشگاه هنر اسالمی تبریز1390شهرسازی اسالمی، بهار 

 وندی در متون اسالمی،( برخی از اصول حاکم بر مناسبات شهرسازی و شهر1387سنایی راد، عباسعلی و احمدوند، زینب ) (11
 .179-211صص.  ، دانشگاه اصفهان،1387اسفندماه  4شهر اسالمی، نخستین همایش آرمان

 زشناسی در عرفان و حکمت متعالیه، چاپ اول، تبریز: انتشارات دانشگاه تبری( انسان1388شجاری، مرتضی ) (12

نصیرالدین طوسی و نیکولو ( جدال اخالق و سیاست در اندیشه خواجه1390) مهدی ،اناری باب نادری و فرشاد شریعت، (13
 .116-87صص. ، 25 شماره، 1390هشنامۀ علوم سیاسی، بهار پژو ماکیاولی،

شارات موسسه ، چاپ اول: تهران، انت1( ه.ش، شرح حکمۀ االشراق )الشهرزوری(، جلد 1372الدین )الشهرزوری، شمس (14
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی

ر اسالمی، بها -شهر ایرانی فصلنامه( تحلیل جایگاه شهر و زیبایی در هنر اسالمی، 1390صارمی، حمیدرضا و صارمی، مسعود ) (15
 .101-111صص. ، 4 شماره، 1390

 جمن فلسفه ایرانتهران: انتشارات انچاپ اول، سید جعفر سجادی،  ترجمه ( سیاست مدنیه،1358فارابی، ابونصر ) (16

جار، زی متری نور فولیه، الدکتع( السیاسۀ المدینۀ، المقلب بمبادی الموجودات حقه و قدم له و علق 1946الفارابی، ابونصر ) (17
 جامعۀ والیۀ مشغن، بیروت

مه ن و تعالیم اسالمی، فصلنا( مفهوم اجتماعی شهر از منظر متو1390چاوشی، اسماعیل ) ؛فرجام، رسول؛ سلیمانی مقدم، هادی (18
 .27-40صص. ، 2 ، شماره1ره دو، 1390ای، تابستان ریزی منطقهبرنامه



 1397 تابستان  ،2، شمارۀ 1، دورۀ پایدارفصلنامه شهر                                                                                                       30

 .35-44صص. ، 3 شماره، 1390سالمی، بهار ا -المی، فصلنامه شهر ایرانی( برساخت مفهوم شهر اس1390فالحت، سمیه ) (19
 قرآن کریم (20

نخستین همایش  های شهری امروز،( کارایی شهر اسالمی در مواجهه با چالش1387محمدی، جمال و شیخ بیگلو، رعنا ) (21
 377-400صص. اه اصفهان،، دانشگ1387اسفندماه  4شهر اسالمی، آرمان

 .1-14ص.ص، 1شماره، 1389ز اسالمی، پایی-( تأملی در چیستی شهر اسالمی، فصلنامه شهر ایرانی1389نقی زاده، محمد ) (22
 .4-40صص. ،5 شماره، 1370( صفات شهر اسالمی از نگاه قرآن کریم، صحیفه میبن، بهار 1370نقی زاده، محمد ) (23

، 5و  4 شماره، 1377یبا، تابستان ( صفات شهر اسالمی در متون اسالمی، فصلنامه هنرهای ز1377نقی زاده، محمد ) (24
 .47-62صص.

ن، ر سوره مبارکه الرحمب( بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تأکید 1387پور جعفر، محمدرضا و وثیق، بهزاد ) (25
 .1 شماره، 1387ای قرآن کریم، بهار رشتههای میانپژوهش

 .، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعتسالمی، جزوه درسیا، حکمت هنر 1392کار، عبدالحمید، نقره (26

 .البالغهنهج (27

28) Marsaglia, George. & Tsang, Wai Wan. & Wang, Jingbo. (2003) Evaluating 

Kolmogorov’s Distribution, Journal of Statistical Software, Vol.8, No.8, pp.1–4 

29) Freedman, David. (2009) Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge 

University Press. 

 

 


