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تاریخ دریافت1397/01/12 :

تاریخ پذیرش1397/04/13 :

چکیده
شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی شهری است که بتواند بسترها ،زمینهها و ملزومات آدمی را برای طـی طریـق و
رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی فراهم سـازد .هـدف از انجـام مقالـه حاضـر ،بررسـی و تبیـین انطباقپـذیری
ویژگیهای حاکم بر شهر زنجان با معیارها و اصول شهر پایدار در حکمت اسالمی است .روش تحقیق در مطالعـه
حاضر ،بهصورت توصیفی -تحلیلی بوده و نوع تحقیق ،کاربردی است .برای تحلیل دادهها از تکنیکهـای آمـاری
توصیفی و آزمون نیکوئی برازش کلموگروف-اسمیرنف و تحلیل رگرسیونی لجستیک

بـا کمـک نرمافـزار SPSS

استفاده گردید .طبق یافتههای تحقیـق ،مقـدار آمـاره کلمـوگروف-اسـمیرنف ( )K-Sشـاخص اقتصـادی ،0/869
شاخص کالبدی-محیطی  ،0/697و شاخص اجتماعی  0/619است .با توجه بـه مقـدار ( ،)K-Sبیشـترین انطبـاق
ویژگیهای شهر زنجان با شهر حکمت اسالمی در شاخصهای اقتصادی میباشـد .همچنـین ،بـر اسـاس مقـدار
ضریب کاکس و اسنل در شاخص اقتصادی 60/1 ،درصد و شاخص اجتماعی  51/6درصد ،بیشـتر از شـاخصهای
مدیریتی و کالبدی ،تغییرات متغیر پاسخگو توس متغیرهای پیشـگو تبیـین میشـود .کـه احتمـال بهبـودی ایـن
شاخصها در آینده جهت انطباقپذیری با شاخصهای شهر حکمت اسالمی بیشتر است.
واژگان کلیدی :انطباقپذیری ،شهر پایدار ،حکمت اسالمی ،شهر زنجان.

 - 1نویسنده مسئول

Email: V.rabieifar@tabriziau.ac.ir
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مقدمه
یکی از فضاهای جغرافیایی که از دیرباز ،انعکاسدهنده ایدئولوژی نظامهای حاکم بوده ،پدیده شهر است .بر ایـن اسـاس
شهر اسالمی پایدار بایستی بازتاب اندیشههای متعالی دین مبین اسالم در تمامی جوانب باشد .به بیانی ،ویژگیهای چون
انسانگرایی ،اندیشهگرایی ،حفظ میراث فرهنگی و طبیعی ،هویت ،گسترش عدالت اجتماعی و غیره بایستی در جایجـای
شهر اسالمی پایدار هویدا باش د اما مشاهده چهره فقر ،بیکاری ،آلودگی ،تضـاد طبقـاتی و غیـره در بسـیاری از شـهرهای
کشورهای تحت قلمرو دین اسالم سؤالبرانگیز است این در حالی است که اسالم کاملترین دین جهانی و قرآن الگـویی
کامل برای توسعه پایدار تمامی مکانهاست (رحیمی .)90 :1384،پس پایداری به مفهوم امروزی آن یکی از ویژگیهـایی
است که از دیرباز در شهرسازی و معماری اسالمی بهصورت ضمنی وجـود داشـته اسـت (احمـدی .)155 :1392،درواقـع
شرای جامع پایداری زمانی فراهم میشود که مجموعهای از پایداری اجتماعی باهدف عدالت اجتماعی ،پایداری اقتصادی
باهدف بقای اقتصادی و پایداری زیستمحیطی باهدف تعادل اکولوژیک به وجود آید (پور جعفر و همکاران .)26 :1390،با
توجه به مطالعات انجامگرفته میتوان گفت که تا حال حاضر ،جز تعداد معدودی تحقیقات از سـوی محققـانی متخصـص
همچون محمد نقی زاده و محمدرضا پور جعفر در زمینه کنکاش اصول و صفات شهر و شهرسازی در حکمت اسـالمی و
منبع اصیل آن یعنی قرآن ،تحقیقات خاصی انجام نگرفته است .نقی زاده طبق تحقیقات مختلف اظهار مـیدارد کـه اگـر
شهرسازی را علم و هنر به نظم درآوردن و شکل دادن به محی زندگی انسـان بـدانیم ،صـفات چنـین نظمـی در تفکـر
اسالمی عبارتاند از :وحدت در کثرت ،تعادل ،زیبایی ،هماهنگی ،توازن ،اندازه ،حد و حریم ،نوگرایی و نوجـویی ،هویـت و
سلسلهمراتب .بر پایه این ویژگیها ،صفات شهر اسالمی عبارتاند از؛ شهر اسالمی ،تجلی توحید ،شهر عبودیت و عبادت،
شهر تقوی ،شهر هدایت ،شهر ذکر و تقوی ،شهر عدالت ،شهر اصالح ،شهر عبرت ،شهر امنیت ،شهر احسان ،شهر میانـه
(نقی زاده .)47-60 :1377،ازنظر پور جعفر ،قرآن همواره برای مسلمانان بهعنوان کتـابی کـه در آن دسـتورات زنـدگی و
سعادت اخروی گنجانده شده منشاء الهاماتی بوده که به کمک آن به طبیعت پیرامون خود شکل دادهاند .مسلمانان با ایـن
نحوه نگرش نهتنها دست به تغییر طبیعت زدهاند و محی را در ابعاد انسانی خود درآوردهاند بلکه در این رهگذر بـا توسـل
به این منبع شریف رنگی قدسی به حیات خود بخشیدهاند (پور جعفر .)24 :1387،میتوان چنین اظهار کرد در طول تـاریخ
بشری ،داشتن جامعهای پایدار و متعالی از آرزوهای آدمی مطرح بوده تا از این طریق بسترهای الزم را برای رشد و تعـالی
افراد آن جامعه فراهم سازد .ویلیام مارشه ،نویسندهای است که برای نخستین بار مفاهیمی را درباره شکل و ساختار شـهر
اسالمی ارائه کرد که مورد و استقبال نویسندگان اوایل قرن بیستم قرار گرفت و اندیشه اصلی او بر این نکته مبتنی اسـت
که اسالم مشخصاً دینی شهری است و طبق قوانین اسالم ،زندگی شهری برای مسلمان اجباری است .اسالم خـود دیـن
شهرها و شهرنشینی است که بادیهنشینی را نفی نموده و مسلمانان را به شهرها فرامیخواند در این میان فارابی بـهعنوان
یکی از حکمای نخستین و مؤسس فلسفه اسالمی ،مدینه فاضلهای را توصیف میکند که مختصات آن بیگمان از متـون
اسالمی اخذ یا تفسیر شده است .بنابراین رأی فارابی ،شهر و خانه زمینی باید سایه ملکوت باشـد .یعنـی او نظـام تـدوین
مدینه فاضله را با نظام تکوینی عالم متناسب میداند .درواقع این تحقیق میخواهد بـا یـک نگـاه جدیـد و رنسانسـی بـه
داشتههای علمی خود کشور به دور از غربزدگی در حیطه تخصصی علم شهرسازی گام بردارد بـه عبـارتی مراجعـت بـه
اصالت اصیل و معنوی سرزمین در مبانی فکری و فلسفی شهر به حکمت اسالمی است .اما در این میان شهر زنجـان در
سالهای اخیر به عنوان یکی از شهرهای نوظهور کشور در نقش مذهبی و فرهنگی مطرح گردیده است .تا جای که شـهر
مذکور به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی شهرت یافته است .بدین ترتیب شهر زنجان میتواند با عملکـرد یـک شـهر
مذهبی و فرهنگی در هزاره سوم میالدی بهعنوان پایلوت و مطالعه موردی مناسبی در این تحقیق جهت پایش و سنجش
انطباق پذیری با وضعیت شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی قرار گیرد .هدف از انجام مقاله حاضر ،بررسی و تبیین معیارها و
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اصول شهر پایدار در حکمت اسالمی و انطباقپذیری آن با وضعیت حاکم بر شهر زنجان است .با توجـه بـه هـدف ،ایـن
پژوهش در پی پاسخ به سؤالهای زیر است:
 اصول و معیارهای شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی کدامند؟
 میزان انطباقپذیری شهر زنجان با وضعیت شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی چگونه است؟
مبانی نظری
ابونصر فارابی اندیشههای شهر آرمانی خود را در کتاب اهل مدینه فاضله مطرح کرد .مدینه فاضـله در اندیشـه فـارابی ،از
زمین آغاز میشود و در کوچکترین حد خود به شهر اطالق میگردد «معموره» همان فارابی هدف و غایت مدینه فاضله
را رسیدن به سعادت می داند .سعادت خیر مطلق است و خیر آن چیزی است که به وجهی در رسیدن انسان به خوشـبختی
سودمند باشد (فارابی .)148 :1358،مدینه فاضله اجتماعی است که امکانات سعادت انسانها را فراهم میکند .افـراد ایـن
جامعه سعادت را میشناسند و در همه کارهایی که آنها را به هدف سعادت میرساند با یکدیگر همکاری و تعـاون دارنـد
سعادت ازنظر فارابی خیر مطلق است و اموری که برای رسیدن بـه سـعادت سـودمند میافتنـد ازنظـر وی خیـر شـمرده
میشوند اما خیریت آنها ذاتی نیست بلکه از جهت سودمندی آن برای رسیدن به سعادت است .همچنین ازنظر فارابی هر
چیزی که عایق و مانع سعادت شود شر مطلق است (الفارابی .)7 :1946،وی مفهوم مدینه فاضـله را از فـارابی میگیـرد و
آرمانشهر خود را اجتماعی می داند وی با تقسیم افعال ارادی انسان به خیر و شر ،بـه تفکیـک دو نـوع خـاص از اجتمـاع
بشری (مدینه فاضله و مدینه غیر فاضله) مبتنی بر ماهیت دو گونه افعال ارادی انسان میپردازد .از دید وی چـون مدینـه
فاضله بر حق است و حق در هر زمان و مکان یکی بیش نیست ،تنها یک مدینه فاضله وجـود دارد ،درصـورتیکه مدینـه
غیر فاضله انواعی گوناگون دارد (شریعت و نادری باب اناری .)25 :1390،در اندیشه خواجه محبت و عدالت دو رکن مهـم
در تحقق آرمانشهر است .وی در کنار ابنسینا و فارابی به پایگاه فرد در اجتماع برحسب سرشت و استعداد او نظـر دارد و
بر این باور است که اگر فرد در جامعه به کاری که طبیعـت او اقتضـا دارد ،بپـردازد و سلسـلهمراتب اجتمـاعی و سیاسـی
برحسب شایستگی افراد تشکیل شود ،مدینه فاضله در زمین پدید میآید (اصیل.)17 :1381،
اصول شهر پایدار از نگاه حکمت اسالمی
-1اصل عدالت :شاید بتوان یکی از شاخصترین اصول بنیادین الهی و انسانی حاکم بر مناسبات شـهروندی در حـوزه
تعامالت اجتماعی را اصل عدالت دانست .اهمیت ذاتی عدالت گستره و فراگیری آن در رواب اجتمـاعی و تأثیرگـذاری آن
بر روند حرکت جامعه ،امیدآفرینی ،نشاطآوری و پویایی سازی از مهمترین مواردی اسـت کـه اصـل عـدالت را بـه اصـل
بیبدیل تعامالت انسانی و آرمان گریزناپذیر انسان در تمامی دورانها ساخته است .اصل عدالت ،حرکت در سمت ایجاد و
گسترش عدالت در جامعه ،اصلی است که تمامی دادوستدها ،فعل انفعاالت و تعامالت فرد و اجتماع باید با آن محـک زده
شود و بدان سمت جهت گیرد (سنایی و احمدوند .)183 :1387،حجتاهلل اصیل در کتـاب آرمانشـهر در اندیشـه ایرانـی،
عدالت را عنصری مشترک در مدینه فاضله خواجهنصیرالدین ،فارابی و افالطون میداند .عدالت در این شهرها بیـانگر آن
است که هر کس برحسب شایستگی در پایگاه راستین خ ود جای گیرد و به کـاری بپـردازد کـه بـا سرشـت و اسـتعداد او
سازگار است (اصیل .)16 :1381،مقصود از اصل رفاه آن است که ادیان الهی بهغایت و غرل تربیـت انسـان کمالیافتـه
میباشد که مقصود نهایی جز در فضای کمالیافتگی مادی انسان نمیتواند جلوهگر شود .انسان متعالی انسانی اسـت کـه
در زندگی خویش سربلند و در دنیای خود کریم و نکو داشته است ،انسانی کـه در تـأمین ابتـداییترین نیازهـای خـویش
وامانده و خوارشده است هرگز روح متعالی نخواهد یافت .ازاینرو رفاه در زندگی و برخورداری از نعمتها ،غنا و بینیـازی،
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گشادهدستی و فراخ روزی که همگی را میتوان در کالبد مفهـوم رفـاه جـای داد بـهعنوان یـک ضـرورت و یـک اصـل
اجتناب ناپذیر است .بر اساس این اصل تأمین نیازهای مادی انسان ،اصلی اساسـی و بنیـادین اسـت (سـنایی و احمدونـد،
 .)184 :1387شهر از دیدگاه اسالم ،مکانی پرجنبوجوش و کانون فعالی از حیات و زندگی محسوب میشود بدین معنـی
که در هر شهری مردم میبایست که دائماً در حال کار و تالش باشند (فرجام و همکاران .)34 :1390،شیخالرئیس در مقام
تعریف مدینه و اقسام سازمان های آن و وظائف افراد آورده است مدینه را سه جزء است :مدیران ،صـناع ،حفظـه و در هـر
یک از اجناس و اجزاء رئی س باید که زیر نظر او رؤسای دیگر باشد .تا برسد به افراد و آحاد تا در مدینـه انسـان بیهـوده و
بیکار نباشد و هر کس را مقام محدود و منفعتی باشد و بطالت و بیکاری از محرمات است و نباید وضع مدینه طوری باشد
که اشخاص بتواند از زیر کار شانه خالی کرده و کل بر جامعه باشند و از بهرههای دیگـران مسـتفید شـوند و اگـر چنـین
کسانی باشند و نتوان آنها را اصالح کرد باید نفیاالرل کرد (سجادی.)1757 :1373،
-2اصل عدم فساد :از شمار اصول حاکم بر مجموعه رفتارهای اجتماعی کـه مناسـبات شهرنشـینی و بـه دنبـال آن
شهرسازی را تحت تأثیر قرار میدهد ،اصل پرهیز از انجام هرگونه اقدام فساد آمیز و فساد آور است بر اساس ایـن اصـل
هر نوع تصمیم گیری ،تصمیم سازی و اقدام در حوزه نظر و عمل که بازتاب فساد انگیز داشته باشد ممنوع و ازنظر شریعت
اسالمی حرام است .اینگونه رفتارها در پارهای موارد هیچگونه آثار حقوقی اثباتکننده حق برای فاعـل آن نداشـته بلکـه
برای انجام دهنده این رفتار مسئولیت قانونی و مدنی و ضمان شرعی نیز ایجاد میکند (سـنایی و احمدونـد.)187 :1387،
بدیهی است که شهر بهعنوان مکان زندگی انسان بهطریقاولی باید محل اصالح و نعمات الهـی و نهایتـاً در سـیر کمـال
انسان و به دور از هرگونه فساد یا نمودی از فساد و تباهی در زمین باشد (نقی زاده.)33-32 :1370،
-3اصل امنیت :یکی از اساسیترین مفاهیمی که در ارتباط با شرای زندگی در یک شهر از متون و تعالیم اسـالمی بـه
میان آمده است موضوع وجود امنیت در شهر میباشد (فرجام و همکاران .)33 :1390،وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَـداً
آمِنا )و چون ابراهیم گفت :پروردگارا ،این [سرزمین] را شهری امن گردان (سـوره بقـره :آیـه  ،30سـوره ابـراهیم .)35 ،از
مهمترین کارکردهای شهر تأمین ضریب باالی امنیت است .روی اصل تأمین امنیت بهعنوان یکی از کلیدیترین اصـول
میبایست شاخص تصمیمگیریها و اقدامات در حوزه مسائل شهری باشد و هر فرایند و اقدامی که نافی امنیت یا کاهنده
آن باشد میباید متوقف و هر رویکرد امنیت زا میبایست تقویت و پشتیبانی گردد (سنایی و احمدوند.)185 :1387،
-4اصل زیبایی :حدی «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد» (الغرداوی .)1968،زیبایی ،اساس آفـرینش و محـور
سرور و شادابی است و بدون شک اصلیترین محور هنر اسالمی از زمان پیدایش اسالم بوده است (صارمی105- :1390،
 .)107شهری میتواند صفت زیبایی را بر اساس اصول توحیدی در درون و کالبد خود داشته باشد که تمامی صفات شـهر
اسالمی در آن تجلییافته باشد (رفیقدوست و شهابیان .)158 :1387،خداوند عالم را بهصورت جمال خـویش خلـق کـرد
پس آن را دوست داشت و درنتیجه خداوند عالم را جزء بر صورت خویش خلق ننمود پس کل عالم زیباست و او زیبایی را
دوست دارد (شجاری.)261 :1388،
-5اصل عبادت و اشاعه معنویت :نخستین ویژگی برای شهر اسالمی این است که شهر اسـالمی محـل عبـادت و
مرکز نشر و توحید اسالمی است (فرجام و همکاران .)32 :1390،بخشی از اخالق شـهروندی مـأخوذ از آموزههـای دینـی
است؛ امری که امروزه از آن بهعنوان الزامات شهروندی یاد میکنند .که بدون اخالق ،بقای جامعه امری نـاممکن اسـت.
درنتیجه ،برای کاربردی شدن و احیای دینداری و اخالق در متن زندگی بشری ،نیازمند اشاعه آن در بین شهروندان بوده
تا اندیشه و معنویت حاکم ،موجبات کارآمدی جامعه شهری را فراهم آورد (ایازی.)110 :1387،
 -6اصل آزادی :وجود آزادی بیان و عقیده از دیگر مشخصههای یک شهر اسالمی اسـت (فرجـام و همکـاران:1390،
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.)35
-7اصل حرمت و کرامت :در دین اسالمشهر در نزد خداوند دارای حرمت ،کرامت و اعتبار است چراکه شهر اسـالمی
درواقع محل اسکان و زندگی فرد مسلمان خواهد بود (فرجام و همکاران .)33 :1390،این کرامت ویژگی نوع انسانی است
و اختصاص به هیچ فرد و گروه خاصی ندارد ،یکایک انسانها از کرامت بهرهمند بوده و همگی آنان در برخورداری از این
صفت برابر و مساوی اند و منشاء پدید آوردن این کرامـت نیـز صـرفاً انسـان بـودن و فرزنـد آدم بـودن اسـت (سـنایی و
احمدوند.)182 :1387،
 -8اصل مدیریت :زمامداری شهر توس حکیمان خردمند ،شهر آرمانی زمانی میتواند محقق شود کـه زمامـداران آن
افرادی خردمند و فرهیخته باشند؛ زیـرا نتیجـه آن تربیـت شـهروندانی خـردورزی خواهـد بـود (نهجالبالغـه ،خطبـه .)4
آرمانشهر اسالمی سه خصوصیت دارد که یکی از آنها بر ایـن اسـت شـهر بـر رهبـری حکیمـی فرزانـه اسـتوار اسـت
(مکارم .)15 :1377،مدینه فاضله مدینهای است که مردمش سعی در به دست آوردن سعادت حقیقی کننـد و ادارهاش بـه
دست حکما و افاضل باشد و هر کس برای سعادت آن کاری کند و عدالت اجتماعی را علماء و افاضل به دسـتگیرند کـه
دانند چه کنند و سعی در تکمیل دیگران ورزند و باالخره مدیر آنها افاضل و حکما باشند و سعی در تهذیب دیگران کنند
(السیاسۀ المدنیۀ .)57 :1946،بهزعم سهروردی ،رئیس مدینه نه به خاطر طبیعت و فطرت ،بلکه از راه درک حکمت اشراق
به کمال انسانیت رسیده و نفسش به عقل فعّال پیوسته است (الشهرزوری)39 :1372،
معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی
نقرهکار ،ویژگیهای ازجمله داشتن حریم کامل خانهها از اطراف و فضاهای عبوری و عمومی ،نبود اشراف متقابل خانهها،
نبود مزاحمت سوارهها بر پیادهها در سطح شهر ،وجود متانت ،سـادگی ،همـاهنگی بدنـههای خـارجی بناهـا بـا یکـدیگر،
جداسازی کامل با مفصلبندیهای متعدد و مناسب نظیر هشتی و راهرو و حیاط بیرونی و بـین فضـای خـارجی و حـریم
خانه ،تشخص بخشیدن به خانهها با ایجاد سردرهای زیبا و سایهاندازها و زینت بخشـیدن بـه آنهـا بـا یـاد و نـام خـدا،
برخورداری هر خانه از فضای سرباز و طبیعی (محی ) و فضاهای نیمهباز (ایوان) و فضای سربسته ،وجود فضاهای مناسب
برای عبادت و برخورداری از فضاهایی کامالً خصوصی و خانوادگی و دور از هر نـوع مزاحمـت همجـواری را بـرای شـهر
اسالمی بیان میکند (نقرهکار .)256 :1392،در یک بررسی و جمعبندی کلـی از مباحـ مطرحشـده در ایـن تحقیـق ،دو
جدول کاربردی از معیارها و شاخصهای شهر پایدار ازنظـر حکمـت اسـالمی حاصـل گردیـده اسـت .جـدول شـماره ،1
معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک سرچشمه و بنمایههای آن بیانشده است .جدول شماره  ،2درواقع
معیارها و شاخصهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک موضوعات به شـکل عملیـاتی و کـاربردی اسـتخراج
گردیده است.
جدول شماره  .1معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک سرچشمه و بنمایههای آن
معیارها
سرچشمه و بنمایهها
تشبیه مدینه به انسان (رئیس مدینه (قلب) و اهالی مدینه (اعضای بدن)) ،ویژگیهای رئیس:
(تندرستی ،فهم باال ،زیرکی و هوشیار ،خوشسخن ،حریص نبودن ،راستگو ،بزرگوار ،بیقدر
بودن متاع دنیا در نظرش ،دادگر ،معتدل ،اراده نیرومند) ،زمینه برای رسیدن به کمال -اخالق و
فارابی
فضایل -تقسیمکار اجتماعی بر اساس استعدادها -نیل به کمالهای برتر و مقامات معنوی-
منابع فلسفی
نبود جهل و گمراهی ساکنین -سعادت  -تعاون و همکاری -نبود نیرنگ و فریب  -عمل به
علم و تقوا -نبود غلبه وبرتری بر دیگران -نبود لذت حسی یا خیالی مانند الکل و شراب
وجود خیرات -عدالت -احسان -پای بندی به قانون -محبت -گزارههای اخالقی سعادت محور
خواجهنصیرالدین طوسی
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عالمه طباطبایی

قرآن
منابع دینی
نهجالبالغه

عدالت -اخالق -اخوت و برادری -اصالح ذات البین -وفای به عهد و امانتداری -تعامالت و
معاشرت -رویگردانی از لغو و بیهودگی -تقوا -وحدت -امنیت
سرزمینی قابل رویش و پاک -برخورداری از منابع آبی -استواری و استحکام بنا و سازهها-
نظام وارگی و جهتیابی -وجود شهروندان عادل ،صالح و مؤمن -نبود فساد اخالقی -شهر
اسالمی (تجلی ویژگیهایی همچون توحید ،عبودیت و عبادت ،تقوی ،هدایت ،ذکر و تقوی،
عدالت ،اصالح ،عبرت ،امنیت ،احسان ،میانه)
اتصال و پیوستگی شهرها و متعادل بودن فاصله و دسترسی آسان -آبادی و عمران شهری-
محی زیست حفاظتشده -مدیریتی جامعنگر ،انعطافپذیر ،حکیمان خردمند ،نرمخو و مشورت
پذیر -امنیت -عدالت -وفور نعمت -همگرایی و وحدت جامعه

جدول شماره  .2معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی به تفکیک موضوعات
ساختار مدیریتی
ساختار کالبدی -محیطی
ساختار اقتصادی
ساختار اجتماعی
 میزان آزادی بیان و اندیشه
 میزان سرسبز بودن
 میزان وجود مکانهای
 حاکم بودن امنیت
در شهر
شهر
فعال (ازنظر کار و تالش)
 داشتن روح اجتماعی
 میزان مسئولیتپذیری
 میزان وفور باغات در
در سطح شهر
 حیات و زندگی پرشور
 محفوظ بودن حرمت و
سطح شهر
 میزان کسبوکار حالل
 کانون عبادت
شرافت ساکنین
 میزان زیبایی شهر
ساکنین
 کانون نشر و توحید اسالمی
 زمامداری شهر توس
 میزان پاکیزگی شهر
 میزان وفور نعمت در شهر
 پایین بودن فساد اخالقی
حکیمان خردمند
 تعامل بهتر با
 میزان برخورداری مردم از
 حاکم بودن نظم در شهر
 میزان معرفت مسئوالن و
محی زیست
نعمتها
 حاکم بودن اصل عدالت در شهر
مدیران از حکمت
 دسترسی به آب
 میزان رفاه ساکنین
 حاکم بودن اصل محبت در شهر
 میزان حاکم بودن عدالت در
پاکیزه
 امکان معاش برای طبقات
 حاکم بودن اصل تعادل
کار مسئوالن
 دسترسی به خدمات
پایین جامعه
 مسئولیتپذیری
 میزان هماهنگی تخصص و
زیربنایی
 نبود فساد مالی
 میزان تجلی خدا در شهر
مهارت افراد با سمت خود
 وجود زمینه برای رسیدن به کمال
 میزان تقسیمکار اجتماعی
 میزان پایین بودن حرص
 احترام به دیگران
بر اساس استعدادها
قدرت در بین مسئوالن
 احترام به کائنات
شهری
 حاکم بودن اخالق و فضایل

 میزان پایین بودن
 نیل به کمالهای برتر و مقامات
مالاندوزی در بین مسئوالن
معنوی
شهری
 میزان پایین بودن جهل و گمراهی
 توزیع منصفانه خدمات و
ساکنین
مالیات
 میزان شناخت از سعادت
 وجود فالسفه در عرصه
 میزان تعاون و همکاری در رسیدن به
مدیریت شهری
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
اقتباسی از منابع( :شریعت و نادری باب اناری( ،)1390 ،الفارابی( ،)1946 ،فارابی) ،)1358،مکارم( ،)1377 ،فرجام و همکاران( ،)1390 ،رفیقدوست و
شهابیان( ،)1387 ،نقی زاده1377 ،؛ ( ،)1370نقی زاده( ،)1389 ،سنایی و احمدوند( ،)1387 ،ایازی( ،)1387 ،فرجام و همکاران( ،)1390 ،صارمی،)1390 ،
(اصیل.)1381،
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روش پژوهش
روش تحقیق در مطالعه حاضر ،بهصورت توصیفی -تحلیلی بوده و نوع تحقیق ،کاربردی است که با استفاده از رویکردی
کیفی و اکتشافی به ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی در تعالیم اسالمی و اسناد مربوطه پرداخته است.
معیارهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی در چهار ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی – محیطی و مدیریتی تدوین
گردیدند سپس میزان انطباقپذیری معیارهای ساختارهای مذکور با شهر زنجان در قالب طیفبندی لیکرت(1جدول شماره
یک) در قالب پرسشنامهها توس متخصصین شهری و مسئولین شهر زنجان امتیازدهی شد جامعه آماری تحقیق حاضر
شامل متخصصین شهری و مسئولین شهر زنجان است که تعداد آنها بالغبر دویست نفر میباشد و با استفاده از فرمول
کوکران و با مقدار خطای  0.05و سطح اطمینان  42 ،%95نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها از
تکنیکهای آماری توصیفی و آزمون نیکوئی برازش کلموگروف-اسمیرنف و تحلیل رگرسیونی لجستیک با کمک نرمافزار
 SPSS2استفاده گردید.
آزمون نیکوئی برازش کلموگروف-اسمیرنوف  3،برای تحلیل میزان انطباق و نرمال بودن فراوانی مورد انتظار ( )Feو
فراوانیهای مشاهدهشده ( )F0مورداستفاده قرارگرفته است و در آن فرل صفر ( )H0بر این است که نمونه انتخابشده
دارای توزیع نرمال است ( .)Marsaglia et al,2003: 2بنابراین ،با تخمین مقدار سطح اطمینان  ،%95اگر سطح
معناداری ( )Sigکمتر از  0/05باشد فرضیه صفر رد شده و توزیع غیر نرمال خواهد بود .همچنین ،با استفاده از مدل
رگرسیونی لجستیک 4،به بررسی و پیشبینی میزان انطباق شاخصها با ویژگیهای شهر اسالمی در آینده ،بر اساس روند
همبستگی فعلی پرداختهشده است .در این آزمون ،متغیرهای پیشگو شامل امتیازهای دادهشده به شاخصهای اقتصادی،
کالبدی ،اجتماعی و مدیریتی است و متغیر پاسخ نیز شامل متغیر انطباقپذیری شاخصها با ویژگیهای شهر اسالمی با
وزن انطباق ( )1یا عدم انطباق ( )0است .که این روش و شاخص بندی مبنای کار روش رگرسیون لجستیک است
( .)Freedman,2009:128برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه تخصصی فلسفه
اسالمی ،شهرسازی و برنامهریزی شهری بهرهگیری شد و پس از تائید آنها ،پرسشنامه نهایی تائید گردید .میزان پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/953برآورد شد.
انطباقپذیری خیلی کم
1

جدول شماره  .3امتیازدهی میزان انطباقپذیری با طیفبندی لیکرت
انطباقپذیری خیلی زیاد
انطباقپذیری زیاد
انطباقپذیری متوس
انطباقپذیری کم
5
4
3
2

محدوده موردمطالعه
شهر زنجان در موقعیت ریاضی  48درجه و  26دقیقه تا  48درجه و  34دقیقه طول شرقی و  36درجه و  39دقیقه تـا 36
درجه و  41دقیقه عرل شمالی و در فاصله  330کیلومتری شهر تهران قرارگرفتـه اسـت .شـهر زنجـان مرکـز اسـتان و
شهرستان زنجان میباشد و از سطح دریا  1663متر ارتفاع دارد (ربیعی فر و همکاران .)113 :1392،شهر زنجان با قـدمت
تاریخی حداقل  3200سال ،یکی از قدیمیترین مراکز جمعیتی در منطقه است و در متون و مدارک آشوری از این منطقه
بهعنوان آندیا یادشده است (ثبوتی .)1385 ،به علت برخورداری از تاریخ و تمدن کهن ،آثار تاریخی و مذهبی فراوانی را در
خود جایداده است و از این لحاظ دارای پیشینهای غنی است .در این شهر رویدادهای مذهبی نظیر مراسـم عـزاداری روز
هشتم محرم در حسینیه و زینبیه اعظم شهر زنجا ن که در فهرست میراث معنوی کشور به ثبـت رسـیده اسـت؛ بـهعنوان

1. LIKERT SCALE
2. Statistical package for social science
3. Kolmogorov–Smirnov
4. Logistic
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نماد هویت ایرانی -اسالمی از جایگاه ارزشمندی برخوردار میباشند (ربیعی فر و همکاران.)3-4 :1391،

شکل شماره  .1موقعیت منطقه موردمطالعه

بحث و یافتهها
مطالعه و تحلیل در دو بخش مجـزا انجامگرفتـه اسـت بخـش اول شـامل تحلیـل میـزان انطباقپـذیری شـاخصها در
ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی و مدیریتی شهر زنجان با ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی
بوده است و در بخش دوم به پیشبینی انطباقپذیری شاخصهای ساختار چهارگانه فوقالذکر شهر زنجان با ویژگیهـای
شهر حکمت اسالمی در آینده پرداختهشده است.
بخش اول :تحلیل میزان انطباقپذیری شاخصها در ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی و
مدیریتی شهر زنجان با ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی

همانطور که گفته شد ،آزمون نیکوئی برازش کلموگروف -اسمیرنوف ،میزان انطباق و نرمال بودن فراوانی مـورد انتظـار
( )Feو فراوانیهای مشاهدهشده ( )F0موردسنجش قرارگرفته است .بـدین ترتیـب ،بـر اسـاس نتـایج جـدول شـماره ،4
شاخص کل اجتماعی با سطح معناداری  ،)P>0/05( 0/080در کل با ویژگیهای شهر حکمت اسالمی انطبـاق دارد .بـا
توجه به اینکه مقدار  0/619 K-Sاست .میزان انطباقپذیری در حد متوسـ اسـت .بررسـی بُعـد اجتمـاعی بـه تفکیـک
شاخص نشان میدهـد کـه مقـدار سـطح معنـاداری در شـاخصهای ،Q18 ،Q17 ،Q16 ،Q14 ،Q13 ،Q5 ،Q3

 Q21 ،Q19و  ،Q22کمتر از  0/05است .درنتیجه با رد فرضیه صفر ،بر عدم انطباق این شاخصها با ویژگیهای شهر
پایدار ازنظر حکمت اسالمی تأکید دارد .همچنین ،در بین سایر شاخصها ،شاخص «کـانون عبـادت» بـا « ،1/78حـاکم
بودن امنیت» با  1/362و «میزان پایین لذت خیالی (الکل و شراب)» با  ،1/165با بیشـترین مقـدار آمـاره کلموگرونـف-
اسمیرنف ( ،)K-Sبیشترین انطباقپذیری را با شاخصهای شهر حکمت اسالمی داشتهاند.

ارزیابی ویژگیهای شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی....
جدول شماره  .4وضعیت شاخصهای اجتماعی شهر زنجان بر اساس نیکوئی برازش
K-S
انحراف معیار
میانگین
شاخصها
1/362
47/73
4/63
 .Q1حاکم بودن امنیت
0/86
31/5
4/26
 .Q2داشتن روح اجتماعی
0/026
4/46
4/23
 .Q3پایین بودن فساد اخالقی
0/821
0/26
4/09
 .Q4حاکم بودن نظم در شهر
1/112
41/9
3/89
 .Q5حیات و زندگی پرشور
1/78
26/66
3/73
 .Q6کانون عبادت
0/985
42/4
3/52
 .Q7کانون نشر و توحید اسالمی
0/772
0/79
3/43
 .Q8میزان تجلی خدا در شهر
0/891
18/31
3/39
 .Q9وجود زمینه برای رسیدن به کمال
0/871
24/48
3/37
 .Q10میزان پایین بودن جهل و گمراهی ساکنین
1/165
41/5
3/21
 .Q11میزان پایین بودن لذت خیالی (الکل و شراب)
0/641
19/8
3/04
 .Q12حاکم بودن اصل عدالت در شهر
0/591
10/4
2/94
 .Q13حاکم بودن اصل محبت در شهر
0/602
19/38
2/89
 .Q14حاکم بودن اصل تعادل
0/521
27/8
2/86
 .Q15احترام به دیگران
0/564
22/9
2/81
 .Q16حاکم بودن اخالق و فضایل
0/401
30/5
2/67
 .Q17نیل به کمالهای برتر و مقامات معنوی
0/391
34/4
2/53
 .Q18میزان شناخت از سعادت
0/419
39/1
2/51
 .Q19میزان تعاون و همکاری در رسیدن به سعادت
0/412
41/1
2/41
 .Q20میزان پایین بودن نیرنگ و فریب در بین ساکنین
0/469
45/2
2/26
 .Q21میزان عمل به علم و تقوای خود
0/342
63/6
2/24
 .Q22میزان پایین بودن غلبه وبرتری بر دیگران
0/256
21/2
1/92
 .Q23احترام به کائنات
0/619
23/5
3/16
شاخص کل (ساختار اجتماعی)
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Sig
0/103
0/211
0/001
0/152
0/000
0/315
0/081
0/315
0/190
0/061
0/200
0/091
0/002
0/000
0/072
0/013
0/000
0/000
0/000
0/125
0/000
0/000
0/152
0/080

طبق محاسبات جدول شماره  ،5شاخص کل اقتصادی نیز با سطح معناداری  ،)P>0/05( 0/116با ویژگیهای شهر پایدار
ازنظر حکمت اسالمی انطباق دارد .با توجه به اینکه مقدار  0/869 ،K-Sاست .میزان انطباقپذیری باالتر از حـد متوسـ
است .و این نشان میدهد که شهر زنجان ،تقریباً ویژگیهای یک شهر حکمت اسالمی را دارد ،یا حداقل بـه آن نزدیـک
است .بررسی بُعد اقتصادی به تفکیک شاخص نشان میدهد که مقدار سطح معناداری در شاخصهای  ،Q6 ،Q4و ،Q8
کمتر از  0/05است .و فرضیه صفر مبنی بر انطباق شاخصها با ویژگیهای شهر حکمت اسالمی را رد میکند .همچنین،
در بین سایر شاخصها ،شاخص «وجود مکانهای دائماً در حال کار و تالش در شهر» بـا  1/741و «میـزان کسـبوکار
حالل ساکنین» با  1/032با بیشترین مقدار آماره کلموگرونف-اسمیرنف ( ،)K-Sبیشترین انطباقپذیری را با شاخصهای
شهر حکمت اسالمی داشتهاند.
جدول شماره  .5وضعیت شاخصهای اقتصادی شهر زنجان بر اساس نیکوئی برازش
K-S
میانگین انحراف معیار
شاخصها
0/979
44/4
4/61
 .Q1میزان وفور نعمت در شهر
1/741
1/79
3/89
 .Q2میزان وجود مکانهای فعال (ازنظر کار و تالش) در سطح شهر
1/032
10/31
3/81
 .Q3میزان کسبوکار حالل ساکنین
0/802
21/48
3/43
 .Q4میزان رفاه ساکنین
0/324
31/5
3/08
 .Q5میزان برخورداری مردم از نعمتها
0/724
9/8
2/94
 .Q6امکان معاش را برای طبقات پایین جامعه

Sig
0/162
0/092
0/125
0/006
0/076
0/001
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 .Q7نبود فساد مالی
 .Q8میزان تقسیمکار اجتماعی بر اساس استعدادها
شاخص کـــل (ساختار اقتصادی)

2/76
1/86
3/3

0/717
0/641
0/869

16/4
29/23
17/27

0/112
0/000
0/116

عالوه بر این ،مقدار سطح معناداری شاخص کل کالبدی  0/081است .درنتیجه فرل صفر مبنی بر انطبـاق ویژگیهـای
کالبدی-محیطی شهر زنجان با ویژگیهای کالبدی-محیطی شهر حکمت اسالمی تائید میگردد .با توجه به اینکه مقـدار
 K-Sبرابر  0/697است .میتوان گفت که مقدار انطباقپذیری این شاخص در حد متوس است .و با توجه به نفوذ مدرنیته
و معماری و مهندسی غرب در فضای شهرسازی و شهرنشینی کشور ،این مقدار نشان میدهد که شهر زنجان هنوز هم از
مظاهر شهر اسالمی برخوردار است .بررسی بُعد کالبدی-محیطی به تفکیک شاخصها نیـز نشـان میدهـد کـه شـاخص
«تعامل با محی زیست» و «میزان وفور باغات در سطح شهر» با سطح معناداری کمتر از  0/05درصد ،با ویژگیهای شهر
حکمت اسالمی انطباق ندارند .در مقابل ،شاخص «دسترسی به خدمات زیربنایی» با  1/924و «دسترسی به آب پـاکیزه»
با  ،1/621بیشترین انطباق را با ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی دارند که در جدول شماره  6بیانشده است.
جدول شماره  .6وضعیت شاخصهای کالبدی-محیطی شهر زنجان بر اساس نیکوئی برازش
Sig
K-S
میانگین انحراف معیار
شاخصها
 .Q1دسترسی به آب پاکیزه

4/11

0/79

1/621

0/361

 .Q2دسترسی به خدمات زیربنایی

3/98

18/31

1/924

0/119

 .Q3میزان سرسبز بودن شهر

3/73

24/48

0/324

0/152

 .Q4میزان زیبایی شهر

3/51

41/5

1/001

0/081

 .Q5میزان پاکیزگی شهر

3/37

19/8

1/183

0/114

 .Q6تعامل بهتر با محی زیست

3/29

10/4

0/931

0/000

 .Q7میزان وفور باغات در سطح شهر

2/94

19/38

0/206

0/006

شاخص کل (ساختار کالبدی-محیطی)

3/6

19/3

0/697

0/081

درنهایت ،تحلیل آزمون نیکویی برازش شاخص کل مدیریتی نشان میدهد که مقدار سطح معناداری برابـر  0/000اسـت.
درنتیجه فرل صفر مبنی بر انطباق ویژگیهای مدیریتی شهر زنجان با ویژگیهای مدیریتی ازنظـر حکمـت اسـالمی رد
میگردد و میتوان گفت که شاخص های مدیریتی شهر زنجان نتوانسته است بر اساس مـوازین شـهر پایـدار بـا حکمـت
اسالمی تکوین پیدا کند و شرای مدیریتی با آرمانهای شهرسازی و شهرنشینی اسالمی فاصله دارد .در این زمینه ،تنهـا
شـاخصهای «توزیــع منصــفانه خــدمات و مالیـات» بــا مقـدار  0/823 K-Sو ســطح معنـاداری  0/091و «میــزان
مسئولیتپذیری» با مقدار  0/762 K-Sو سطح معناداری  0/060با ویژگیهـای شـهر حکمـت اسـالمی انطبـاق دارد .و
مابقی شاخصها دارای سطح معناداری کمتر از  0/05است و فرضیه صفر در این رابطه رد میگردد و با ویژگیهای شـهر
حکمت اسالمی انطباق ندارد.
جدول شماره  .7وضعیت شاخصهای مدیریتی شهر زنجان بر اساس نیکوئی برازش
K-S
انحراف معیار
میانگین
شاخصها
0/823
19/38
3/71
 .Q1توزیع منصفانه خدمات و مالیات
0/762
27/8
2/94
 .Q2میزان مسئولیتپذیری
0/642
22/9
2/81
 .Q3محفوظ بودن حرمت و شرافت ساکنین
0/401
30/5
2/52
 .Q4میزان حاکم بودن عدالت در کار مسئوالن
0/979
34/4
2/43
 .Q5میزان هماهنگی تخصص و مهارت افراد با سمت خود

Sig
0/091
0/060
0/000
0/000
0/000

ارزیابی ویژگیهای شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی....
 .Q6میزان پایین بودن حرص قدرت در بین مسئوالن شهری
 .Q7میزان پایین بودن مالاندوزی در بین مسئوالن
 .Q8میزان آزادی بیان و اندیشه در شهر
 .Q9زمامداری شهر توس حکیمان خردمند
 .Q10میزان معرفت مسئوالن و مدیران از حکمت
شاخص کــل (ساختار مدیریتی)
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2/36
2/32
1/95
1/91
1/76
2/47

39/1
41/1
45/2
41/5
19/8
26/3

0/741
0/732
0/602
0/342
0/301
0/553

0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000

بخش دوم :پیشبینی انطباقپذیری شاخصهای ساختار چهارگانه شهر زنجان با ویژگیهای شهر حکمت
اسالمی در آینده

بررسی میزان انطباق شاخصهای شهر زنجان با شـاخصهای شـهر حکمـت اسـالمی ،بـا اسـتفاده از مـدل رگرسـیونی
لوجستیک ،به بررسی و پیشبینی میزان انطباقپذیری شاخصهای ساختار چهارگانه با ویژگیهای شهر اسالمی در آینده،
بر اساس روند همبستگی فعلی پرداختهشده اسـت .در ایـن آزمـون ،متغیرهـای پیشـگو شـامل امتیازهـای دادهشـده بـه
شاخصهای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و مدیریتی است و متغیر پاسخ نیـز شـامل متغیـر انطباقپـذیری شـاخصها بـا
ویژگیهای شهر حکمت اسالمی با وزن انطباق ( )1یا عدم انطباق ( )0است .که این روش و شاخص بنـدی مبنـای کـار
روش رگرسیون لجستیک است .طبق نتایج جدول شماره  ،8مقدار ضریب تعیین شـاخصها بـر مـالک کـاکس و اسـنل1
نشان میدهد که در شاخص اقتصادی 60/1 ،درصد تغییرات متغیر پاسخگو توس متغیرهـای پیشـگو تبیـین میشـود .در
شاخص اجتماعی نیز  51/6درصد متغیر پاسخ توس پیشگوها تبیین میشود که مناسب است .امـا در شـاخص کالبـدی-
محیطی و مدیریتی ،میزان تبیین «متغیر پاسخ» توس «متغیرهای پیشگو» پایین است .درنتیجه بر اساس مـدل کـاکس
اسنل ،شاخصهای کالبدی-محیطی و مدیریتی نمیتوانند میزان انطباقپذیری ویژگیهای کالبدی-محیطـی و مـدیریتی
شهر حکمت اسالمی در زنجان را تبیین کنند .و این شاخصها به علت عملکرد ضعیف ،قابل تبیین و پیشبینی در آینـده
نیستند .همچنین بر اساس سطح معناداری ،میزان سطح معناداری شاخص مدیریتی بیشتر از  0/05است درنتیجـه امکـان
پیش بینی آن توس متغیرهای پیشگو ضعیف و نامفهوم است .درنهایت ،بـا بررسـی آمـار ) ،Exp(Bمیتـوان گفـت کـه
شاخصهایی که دارای امتیاز بیشتر از  1هستند احتمال انطباق آنها با ویژگیهای شـهر پایـدار ازنظـر حکمـت اسـالمی
بیشتر است و با بهبود شاخصهای اجتماعی ( )B=1/316و اقتصادی ( ،)B=1/009میتوان بـه ویژگیهـای اجتمـاعی و
اقتصادی شهر حکمت اسالمی در آینده دست پیدا نمود.
جدول شماره  .8پیشبینی وضعیت انطباق شاخصهای شهر زنجان با شهر حکمت اسالمی
)Exp(B
Sig
df
Wald
S.E.
B
Cox & Snall
شاخصهای کل
R Aquare
1/316
0/000
3
28.457
0.003
0/301
0/516
اجتماعی
1/009
0/000
3
85/9
0/219
0/208
0/601
اقتصادی
0/519
0/000
3
128/16
0/125
0/315
0/319
کالبدی
0/051
0/060
3
12/14
0/052
0/093
0/115
مدیریتی

نتیجهگیری
یکی از آرزوهای انسان در طول تاریخ ،رسیدن به جامعه ای نیکو بوده است تا استعدادهای نهفته خود را از قوه به فعل
درآورد و در آن جامعه به رستگاری کامل برسد .اسالم نیز خود دین شهرها و شهرنشینی است که بادیهنشینی را نفی
نموده و مسلمانان را به شهرها فرامیخواند .در این میان برای تبیین معیارهای شهر پایدار در مقاله حاضر سعی شد از اهم
1. Cox & Snall R Aquare
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منابع شرعی و عقلی حکمت اسالمی استفاده گردد هرچند آنچه شرع حکم کرده مورد تائید عقل نیز میباشد و همچنین
هر چیزی که عقل آدمی (عقل محض) صحیح بداند ازنظر شرعی هم صحیح است .در یک جمعبندی میتوان شهر
پایدار ازنظر حکمت اسالمی را شهری دانست که بتواند بسترها ،زمینهها و ملزومات آدمی را برای طی طریق و رسیدن به
سعادت دنیوی و اخروی فراهم سازد .یافتههای کمی تحقیق با استفاده از آزمون نیکوئی برازش کلموگروف-اسمیرنف و
تحلیل رگرسیونی لجستیک تجزیهوتحلیل شدهاند .خالصه این نتایج نشان میدهد که طبق آزمون نیکوئی برازش ،سطح
معناداری در شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی-محیطی بیشتر از  P>0/05است درنتیجه فرضیه صفر مبنی بر
انطباق شاخصهای فوق با ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی تائید میگردد .عالوه بر این ،مقدار آماره
کلموگروف-اسمیرنف ( )K-Sشاخص اقتصادی  ،0/869شاخص کالبدی-محیطی  0/697و شاخص اجتماعی 0/619
است .با توجه به مقدار ( ،)K-Sبیشترین انطباق ویژگیهای شهر زنجان با شهر حکمت اسالمی در شاخص اقتصادی
است .در مقابل ،سطح معناداری در شاخص مدیریتی کمتر از  P<0/05است .درنتیجه فرل صفر مبنی بر انطباق
ویژگیهای مدیریتی شهر زنجان با ویژگیهای مدیریتی شهر اسالمی رد میگردد و میتوان گفت که شاخصهای
مدیریتی شهر زنجان نتوانسته است بر اساس موازین شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی تکوین پیدا کند و وضع موجود
مدیریتی با آرمانهای شهرسازی و شهرنشینی حکمت اسالمی فاصله دارد .همچنین ،بر اساس محاسبات تحلیل
رگرسیونی لجستیک ،مقدار ضریب کاکس و اسنل نشان میدهد که در شاخص اقتصادی 60/1 ،درصد تغییرات متغیر
پاسخگو توس متغیرهای پیشگو تبیین میشود و در شاخص اجتماعی نیز  51/6درصد متغیر پاسخ توس پیشگوها تبیین
شده که مناسب است .اما در شاخص کالبدی-محیطی و مدیریتی ،میزان تبیین «متغیر پاسخ» توس «متغیرهای پیشگو»
پایین است و این شاخصها به علت عملکرد ضعیف ،قابل تبیین و پیشبینی در آینده نیستند .درنتیجه بر اساس مدل
کاکس اسنل ،شاخصهای کالبدی-محیطی و مدیریتی نمیتوانند میزان انطباقپذیری ویژگیهای کالبدی-محیطی و
مدیریتی شهر زنجان را ازنظر حکمت اسالمی تبیین کنند .همینطور ،با بررسی آمار ) ،Exp(Bمیتوان گفت که
شاخصهایی که دارای امتیاز بیشتر از  1هستند احتمال انطباق آنها با ویژگیهای شهر پایدار ازنظر حکمت اسالمی
بیشتر است و با بهبود شاخصهای اجتماعی ( )B=1/316و اقتصادی ( ،)B=1/009میتوان به ویژگیهای اجتماعی و
اقتصادی شهر اسالمی در آینده دست پیدا نمود.
قابلذکر است در مقایسه نتایج این تحقیق با یافتههای مقاالت مشابه باید اظهار کرد با توجه به مطالعات انجامگرفته
میتوان گفت که تا حال حاضر ،جز تعداد معدودی تحقیقات از سوی محققانی متخصص همچون محمد نقی زاده و
محمدرضا پور جعفر در زمینه کنکاش اصول و صفات شهر و شهرسازی در حکمت اسالمی و منبع اصیل آن یعنی قرآن،
تحقیقات خاصی انجام نگرفته است .نقی زاده طبق تحقیقات مختلف اظهار میدارد که اگر شهرسازی را علم و هنر به
نظم درآوردن و شکل دادن به محی زندگی انسان بدانیم ،صفات چنین نظمی در تفکر اسالمی عبارتاند از :وحدت در
کثرت ،تعادل ،زیبایی ،هماهنگی ،توازن ،اندازه ،حد و حریم ،نوگرایی و نوجویی ،هویت و سلسلهمراتب .ازنظر پور جعفر،
قرآن همواره برای مسلمانان بهعنوان کتابی که در آن دستورات زندگی و سعادت اخروی گنجاندهشده منشاء الهاماتی بوده
که به کمک آن به طبیعت پیرامون خود شکل دادهاند .بدین ترتیب تحقیق حاضر از اینکه معیارها و شاخصهای شهر
پایدار را از منظر حکمت اسالمی (عقلی و شرعی) در چهار ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی – محیطی و مدیریتی
شهری به شکل کاربردی استنتاج کرده است و در مطالعات میدانی مورد کنکاش و پایش قرار میدهد بیانگر تازگی و
بدیع بودن تحقیق حاضر است.
در ذیل به تعدادی از اهم پیشنهادها اشاره میگردد:
-

برگشتن به اصالت اصیل و معنوی سرزمین در مبانی فکری و فلسفی شهر،

ارزیابی ویژگیهای شهر پایدار از منظر حکمت اسالمی....

-

جلوگیری از غربزدگی پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان جامعه علمی شهرسازی،

-

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

-

بهکارگیری اصول شهرسازی اسالمی در جامعه علمی و اجرایی شهرسازی معاصر کشور،

-

احتراز از بهکارگیری برنامهریزی و طراحیهای غربی بدون انطباق با جامعه شهری سرزمین،

-

بومیسازی تئوریها و روشها در برنامهریزی و طراحی شهری سرزمین.
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