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Extended Abstract
Introduction
The religion of Islam, as a worldview, introduces principles and values to its followers and calls
on its people to follow it, in which citizens are considered the most important element of the city
and determine the manifestation and construction of the city. This is a kind of indication of
urban planning policy. So, an Islamic city is meaningless without a religious world and without
the people to whom it belongs. And the Islamic nature of the city indicates that this place should
be a manifestation of Islamic values. Thus, all Islamic orders and laws have influenced the
construction of cities and given them a special identity that is different from other cities in the
world. But today, the physical structure of the Muslim urban space has suffered from confusion,
multiplicity, and imitation of Western patterns, and it is difficult to find the characteristics of an
Islamic city in it. And they have distanced themselves from Islamic guidelines, mainly as a
result of the spread of foreign culture. Therefore, recognizing each of the components and
criteria for building a genuine Islamic city and adapting it to existing cities can lead to rereading and revitalization of Islamic cities. Ardabil is one of the cities which has shown the
manifestation of many elements and components of the Islamic city. Therefore, investigating
the degree of compatibility of components and elements of Ardabil urban areas with the
indicators and criteria of the original Islamic city in the framework of intellectual, behavioral,
and objective requires appropriate and transparent research. This study seeks to achieve the
extent to which the urban areas of Ardabil have been able to meet the criteria of the original
Islamic city in their spatial planning policies.
Methodology
In this regard, a combination of two descriptive-analytical methods was used to achieve the
desired result. Documentary (library) and field (citizen questionnaire collection) methods have
been used to collect data. First, the indicators and components of the original Islamic city were
identified. Then in the next stage, criteria were identified for each indicator. Finally, for each of
the criteria, the total number of which reached 21 primary criteria, about 3-4 items for each
criterion were developed using a LIKERT scale (five options). A total of 80 research questions
were prepared for intellectual, ideological, practical, and behavioral aspects. Expert opinions
were used for the validity of the questionnaire, and CRONBACH'S alpha coefficient was used
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for reliability. The statistical population was the citizens of Ardabil. The statistical sample size
was 383 people using Cochran's sampling formula by stratified sampling method from five
Districts of Ardabil based on a simple random method without replacement. And the sample
size is a function of distance measurement between the ages of 15 to 65 years.
Results and discussion
Based on the indicators involved in the emergence and realization of the original Islamic city in
the urban areas of Ardabil, the QI value indicates that Districts 1, 2, 5, 3, and 4 were ranked,
respectively. According to this model, the closer the Q figures are to one, the more adaptable the
urban areas of Ardabil will be to the criteria of the original Islamic city, and the better the urban
space planning policy will be. Based on the final findings, the main gap is between District 1
and other ones. That is, the urban areas of Ardabil can be classified into two levels according to
the indicators involved in the emergence and realization of the original Islamic city. The first
level is District 1. The Second level is Districts 2, 3, 4, and 5. However, it can be stated that
District 1 with the rank of 1 is in the best situation and District 4 with the rank of 5 is in the
worst situation.
Conclusion
In the process of model analysis, the current situation of each urban area of Ardabil was
evaluated and matched with 21 criteria, and the overall results indicate that the Islamic city of
Ardabil has a near-average situation with an average (Qi 0.43062). Based on the results of the
WASPAS model, District 1 of Ardabil city by achieving 17 out of 21 criteria with Qi 0.59393,
was able to obtain the closest and first rank of compatibility of components and elements of the
original Islamic city. District 2 of Ardabil city was ranked second with the implementation of 9
criteria out of a total of 21 major criteria of the original Islamic city (Qi 0.4258). District 5 of
Ardabil city achieved the third rank compared to other urban areas by fulfilling 12 criteria and
with the figure (Qi 0.4099). District 3 of Ardabil took the fourth place (Qi 0.3978) by fulfilling
14 criteria. Finally, District 4 of Ardabil, with adaptability and the realization of 5 criteria out of
a total of 21 criteria of the original Islamic city, has gained the fifth rank with the number (Qi /
0.3803), which is the farthest distance. Thus, in spatial planning policies, this region needs more
effective planning and organization based on the criteria of the original Islamic city. However,
all districts have shortcomings until they reach the desired goal.
Keywords: Original Islamic City, Space Planning, Urban Districts, Ardabil City.
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چکیده
اسالم بهعنوان جهانبینی نقش بسزایی در ساختار شهرهای اسالمی دارد و در آن پدیدههای شهری توس مـردم
و با تلفیق سه جنبه :وجه فکری و عقیدتی ،عملی و رفتـاری ،تجلـی عینـی ،تکـوین مییابنـد امـروزه شـهرهای
مسلمانان از ایدههای مدل شهر غربی تقلید میکنند و این روندی فاقد هر گونه هویت اسالمی ،ملی ،بومی اسـت
در این مقاله قصد داریم باهدف شناسایی عناصر و مؤلفههای شهر اصیل اسالمی و تبیین آمایش فضـایی منـاطق
شهری اردبیل در انطباق با معیارهای شهر اصیل اسالمی به این سؤال پاسخ دهیم :عناصـر و مؤلفـههای منـاطق
شهری اردبیل تا چه اندازه در انطباق با معیارهای شهر اسالمی قرار دارند؟ این پـژوهش ازنظـر روش ،توصـیفی-
تحلیلی و ازنظر هدف ،کاربردی است برای گردآوری دادهها از شیوه اسـنادی و میـدانی (پرسشـنامه) استفادهشـده
است بهطوریکه ابتدا به شاخص بندی مؤلفههای شهر اصیل اسالمی پرداخته شد و در مرحله بعد برای هر یک از
مؤلفهها گویههایی در قالب مقیاس لیکرت (پن گزینهای) معرفی شدند جامعه آماری این تحقیق شهروندان اردبیل
در محدوده سنی  02تا  12سال میباشد و با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  313نفر بهعنوان نمونـه
آماری تحقیق با روش نمونهگیری طبقهای از پن منطقه اردبیل (متناسب با تعداد جمعیت مناطق) انتخاب شدند و
برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل وازپس استفاده شد .نتای پژوهش نشان میدهد شـهر اردبیـل حـاوی عناصـر
دخیل در ظهور شهر اصیل اسالمی است و با میانگین ( )Qi 1/13115از وضعیت آمایش فضـایی نسـبتاً متوسـ
برخوردار است مناطق شهری نیز دارای نسبتهای متفاوتی هستند بهطوریکه منطقه یـک رتبـه اول ،منطقـه دو
رتبه دوم ،منطقه سه رتبه چهارم ،منطقه چهار رتبه پنجم ،منطقه پن رتبه سوم را در این انطباقپـذیری بـه خـود
اختصاص داده است.
واژگان کلیدی :شهر اصیل اسالمی ،آمایش فضایی ،مناطق شهری ،شهر اردبیل.
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مقدمه
هر جهانبینی ،فرهنگ منت از خود را به دنبال دارد ،حتی تولیدات و دستساختهای انسان نیز حاصل جهانبینی اسـت
(فرجام .)51 :0331 ،و شهر را میتوان محیطی برای تجلی هویت ،ارزشهای منبع از اعتقادات ،جهـانبینی و فرهنـگ
ساکنین و پدیدآورندگان دانست (موحد .)31 :0330 ،دین اسالم بهعنوان یـک جهـانبینی اصـول و ارزشهـایی را بـرای
پیروان خود معرفی میکند و مردمانش را به تبعیت از آن فرامیخواند و در آن شهروندان مهمتـرین عنصـر اصـلی شـهر
محسوب شده و تجلی و ساخت شهر را رقم میزنند و به نوعی این امر مبین سیاست آمایش شهری است .بـا مراجعـه بـه
نصوص اصیل اسالم میتوان اصول و ارزشها را بازشناخت و آنها را بهعنوان اصلیترین ویژگی شـهر اسـالمی معرفـی
نمود (نقیزاده .)51 :0335 ،بدین ترتیب در جوامع اسالمی شهرها پیش از آنکه محصول نقشه ،مصالح و امثال آن باشـند
از عناصر فرهنگی و ایدئولوژیکی حاکم بر آن جامعه شکل میگیرنـد (صـارمی .)017 :0331 ،بـدین ترتیـب شـهر دینـی
شهری نیست که با دستورالعمل های خاصی ساخته شود بلکه عناصر شهر اسالمی با نحوه سـکنی گزیـدن مـا دینـی یـا
غیردینی میشود و سبک و طرز این عناصر با نحوه سکنی گزیدن مسلمانان پدید میآید یا تغییر میکنـد بنـابراین شـهر
دینی بدون عالم دینی و بدون مردمی که به آن تعلق داشته باشند معنی ندارد (بابائی ساالنقوچ .)001 :0333 ،و اسـالمی
بودن شهر نشانگر این است که این مکان باید تجلیگاه و یادآور ارزشهای اسالمیباشد (دانشوری و همکـاران:0337 ،
 .)051بدین ترتیب همه دستورات و قوانین اسالمی ساخت شهرها را تحت تـأثیر قـرار داده و بـر آنهـا هویـت ویـژهای
بخشیده که با شهرهای دیگر نواحی دنیا متفاوت است .اما امروزه ساختار کالبدی فضای شـهری مسـلمانان دچـار نـوعی
آشفتگی ،چندگانگی ،و تقلیدی از الگوهای غربی شده است و بهسختی میتوان ویژگی شهر اسـالمی را در آن پیـدا کـرد
(مختاریملکآبادی .)13 :0330 ،و عمدتاً درنتیجه اشاعه فرهنگ بیگانـه از رهنمودهـای اسـالمی فاصـله گرفتهانـد لـذا
شناخت یکایک مؤلفهها و معیارهای ساخت شهر اصیل اسالمی و انطباق سازی آن با شهرهای موجود میتواند منجر بـه
بازخوانی و احیاء مجدد شهرهای اسالمی گردد در همین راستا شهر اسالمی در چهار گونه متفاوت دسـتهبندی میشـوند:
شهر اصیل اسالمی ،شهر مسلمانی ،شهر مسلمانان ،شهری برای مسلمانی (نقیزاده .)3 :0313 ،از این منظر ،برای ظهـور
شهر اصیل اسالمی که هدف این پژوهش است انطباق و همپوشانی سه فضای مهـم جـزء الزامـات تلقـی میشـود کـه
عبارتاند از :وجه فکری و عقیدتی ،وجه عملی و رفتاری ،وجه عینی ،که معیارها و متغیرهای یکایک این وجوه در تلفیـق
و ترکیب صحیح با همـدیگر منجـر بـه شـکلگیری شـهر اصـیل اسـالمی خواهنـد شـد (نقـیزاده .)17 :0317 ،چنـین
ویژگیهایی در بسیاری از شهرهای کشورهای اسالمی قابلرؤیت است و شهر اردبیل یکی از شهرهایی است که پـس از
ورود اسالم به ایران در دوره تیموریان بهعنوان داراالرشاد و در دوره صفویان بهعنوان داراالمان تجلی بسیاری از عناصـر
شهر اسالمی را در خود نمایان ساخته است (پیربابایی و همکاران .)71 :0331 ،لذا مطالعه میزان انطباقپذیری مؤلفـهها و
عناصر مناطق شهری اردبیل با شاخصها و معیارهای شهر اصیل اسالمی در چارچوب وجه فکری ،رفتاری ،عینی ،انجـام
تحقیق مناسب و شفافی را میطلبد و این پژوهش در پی دستیابی به این واقعیت است که مناطق شهری شهر اردبیل تـا
چه اندازه توانستهاند معیارهای شهر اصیل اسالمی را در سیاستهای آمایش فضایی خود محقق سازند.
مبانی نظری
اسالم مدل تفکر اجتماعی و حیات شهری است (جاناحمدی و همکاران .)01 :0331 ،به عقیده دانشمندان اسالمی ،شهر
اسالمی شهر مجزا از ساکنان آن تعریفنشده و تبلور تفکر و شیوه زندگی انسان شناختهشده اسـت ویژگـی عمـومی ایـن
گروه از صاحبنظران ارائه عوامل غیر کالبدی برای ساخت شهر اسـالمی اسـت (مردانـی .)13 :0311 ،در همـین رابطـه
تحقیقات متعددی انجامشده است .حبیبی و مجتبیزاده ( )0331در پژوهشـی تحـت عنـوان خـوانش ادراکـی شـهروندان
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منطقه  51شهر تهران از ویژگیهای شهر اسالمی سه عامل :کالبدی و فیزیکی (با  05شاخص) ،عامل اجتماعی و مـدنی
(با  1شاخص) و عامل ارزش (با  05شاخص) را با معیارهای شهر اسالمی مقایسه و به این نتیجه رسیدهاند که هیچیک از
زیر عاملهای کالبدی -فیزیکی بر مبنای اصول شهر اسالمی قوی ارزیابی نشده است درواقـع میتـوان بیـان کـرد کـه
وضعیت کالبدی و فضایی این منطقه علیرغم این حقیقت که هسته مذهبی و تاریخی با هویتی در آن وجود دارد ،قادر بـه
متقاعد کردن افراد به وجود حس و حال شهر اسالمی نبوده است .در عامل اجتماعی و مـدنی علیـرغم اینکـه ایـن بعـد
بیشتر به خود مردم و مشارکت آنها در امور شهری برمیگردد اما ضعف کالبدی–فضایی بر شکل حیات مـدنی بیتـأثیر
نبوده است و در بعد ارزشی منطقه  51بهطور معناداری نسبت بـه دو عامـل کالبـدی-فیزیکـی و اجتمـاعی-مـدنی دارای
وضعیت مناسبتری میباشد (حبیبی و مجتبیزاده .)022 :0331 ،درهرحال این امر بیانگر اوضاع نگرانکننده ساختار شهر
اسالمی و کمرنگ شدن ساختارهای فیزیکی شهر در انطباق با شاخصهای اسالمی است .حاتمینژاد و همکاران ()0331
در مطالعها ی تحت عنوان پویش فضایی شهر اسالمی بر اساس نظریه پینیدگی ،مطالعه مـوردی :بخـش مرکـزی شـهر
تهران نتایجی را به دست آوردهاند :تنـوعی از بـازیگران بخشهـای مختلـف خصوصـی ،دولتـی و عمـومی -مردمـی در
سیاستهای تحوالت فضایی بخش مرکزی شهر تهران نقش دارند که مواضع متفاوتی نسبت بـه سیاسـتهای مختلـف
تحوالت فضایی این محدوده از خود نشان میدهند واگرایی و عدم موافقـت بـین مواضـع بـازیگران و سیاسـتها بسـیار
ضعیف است ،اما همگرایی بین آنها نیز گوناگون و پینیده است همننین بـازیگران فضـایی در بطـن تحـوالت فضـایی
دارای قدرت برابری نیستند؛ بهگونهای که شهرداری و دولت نفوذ بیشتری بر دیگر بـازیگران فضـایی دارنـد و میتواننـد
سیاست تحوالت شهری را به نفع اهداف خود پی ش ببرنـد چنـین تنـوعی از بـازیگران و همگرایـی ،واگرایـی و رقابـت و
موضعگیری آنها در مقابل سیاستها حکایت از تنوع و گوناگونی عناصر مداخله در برنامهریزی شهری شهرهای اسالمی
دارد و نیاز به ابزاری جدید در برنامهریزی پویش فضایی را ضروری میسازد (حاتمینژاد و همکاران .)20 :0331 ،با تأمـل
در چنین دستاوردی بهوضوح دخالت وزارت مسـکن و شهرسـازی بـهعنوان دبیـر شـورای عـالی معمـاری و شهرسـازی
مخصوصاً در تغییر شرح خدمات مربو به تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری و امثال آن بیشتر ضـرورت مییابـد تـا
بدین طریق در جهت احیاء شهر اسالمی اقدام گردد .محمدی و آزاده ( )0337نیز در پژوهشی در ارتبا با مقایسه تطبیقی
تعداد دو محله نوساز و قدیمی اصفهان بانام محله جویباره و شهرك نگین در انطباقپذیری با شـاخصهای شـهر ایرانـی
اسالمی  52شاخص را مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیدهاند که بیشترین اختالف بین دو محلـه بـه ترتیـب در
بخشها ی اجتماعی و کالبدی است نکته حائز اهمیت آنکه در بخش اقتصادی ،در هر دو محله موردمطالعه اختالف بسیار
ناچیز بود اما در برنامهریزی و طراحی محالت جدید بیشترین توجه به شاخصهای اقتصادی شده و شاخصهای کالبـدی
و اجتماعی محلههای اسالمی مورد غفلت واقعشده است (محمدی و آزاده .)33 :0337 ،چنین دسـتاوردی بیـانگر اشـاعه
فرهنگ بیگانه در نظام شهرسازی است که در اسالم تأکید بر عدم غفلت در ساخت شهر و عدم تقلید از بیگانه شده است.
نوکار و همکاران ( )0337در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیرات کاربریهای شـهری بـر هویـت شـهر اسـالمی محـدوده
موردمطالعه منطقه یک شهر یزد پس از بررسی تأثیرات کاربریهای شهری (مذهبی ،فرهنگـی و تجـاری–خـدماتی) بـر
هویت منطقه یک شهر یزد به این نتیجه دست یافتند که تمام ابعـاد کالبـدی موردتحقیـق (کـارکردی ،ذهنـی ،عینـی و
شکلی) بر هویت شهر در منطقه یک مؤثر بودهاند و از بین این کاربریها بیشترین تأثیر را کاربریهای مـذهبی در کلیـه
ابعاد سپس کاربری تجاری-خـدماتی و در نهایـت کمتـرین تـأثیر را کاربریهـای فرهنگـی در کلیـه ابعـاد داشـتهاند در
کاربریهای مذهبی ،ویژگیهای عینی -شکلی و در کاربریهای تجاری -خـدماتی ویژگیهـای عملکـردی و کـارکردی
اثرگذاری بیشتری دارد و این موضوع بیانگر این است کـه بـرای تقویـت هویـت شـهری میبایسـت در کـدام دسـته از
خصوصیات و ویژگیهای برنامهریزی توجه بیشتری به عمـل آیـد (نوکـار و همکـاران .)013 :0337 ،موحـد و همکـاران
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( )0330در پژوهشی با عنوان بازشناسی ه ویت کالبدی در شـهرهای اسـالمی نمونـه مـوردی شـهر ری بـه ایـن نتیجـه
رسیدهاند که شهر ری در طول تاریخ تحول خود کارکردهای شهر اسالمی را بهعنوان مرکـز سیاسـی ،مـذهبی و اداری از
خود نشان داده است و در زمان کنونی نیـز همـین کارکردهـا را بـا چهـرهای امـروزی بازتـاب میدهـد و بـدین ترتیـب
مشخصههای کالبدی شهر اسالمی در شهر ری قابل بازشناسی هستند و شهر ری در سـرزمین ایـران هویـت یـک شـهر
اسالمی را ازنظر عناصر کالبدی دارا است و کارکردهای الزم را ارائه میدهد (موحد و همکاران .)35 :0330 ،با توجـه بـه
آننه گفته شد شهرهای اسالمی با درجات متعدد حاوی هویت اسالمی میباشند که بایستی نسبت به هدفمندسازی ایـن
درجات و تقویت آن بهواسطه سیاستهای آمایش شهری با استفاده از معیارهای اسـالمی و هـدایت آن بـه سمتوسـوی
شهر اصیل اسالمی برنامهریزی نمود و در جهت تقویت چنین سیاستی ،شهر اسالمی با تمام ارکان و مفاهیم آن نمونهای
از تأثیر فرهنگ و اعتقادات بر شهرها است و تأکید ویژهای بر طـرح شـهرها در جهـت کـارایی و پاسـخگویی بیشـتر بـه
نیازهای شهری داشته است (میرمیران .)15 :0330 ،اسالمی بودن شهر یا برخورداری از درجهای اسالمی ،وابسـته بـه آن
است که مسلمانان معیارهای اسالم را چگونه برداشت نمودهاند (صفاییپور و سجادیان .)071 :0331 ،در این رابطه شـهر
اسالمی به انحای مختلف بهویژه از طریق همپوشانی شاخص وجه فکری و عقیدتی ،عملی و رفتاری ،عینی ،ساکنان را به
سمت ارزشهای اسالمی و هدفی که اساس خلقت انسان بر آن اسـتوار اسـت ،هـدایت میکنـد (کالنتـری.)07 :0332 ،
معیارهای برآمده از یکایک این شاخصها بر اساس قرآن کریم ،روایات ،احادی و نظر فقها و دانشمندان اسالمی تهیـه و
تبیین گردیده (اکبری و داوودی .)23 :0331 ،و در تلفیق با همدیگر موجب ظهور شهر اصیل اسالمی خواهند شد کـه بـه
تفکیک تشریح میگردند :الف) نظریههای وجه فکری و عقیدتی :در این راستا قالب و فرم یک جامعـه متـأثر از محتـوای
فکری و فرهنگی آن جامعه است و یک اثر معماری به ما خواهد گفت که چه اندیشهای در پس این شکل ظـاهری قـرار
دارد و چه چیزی را به ما القا میکند (سیفیان .)23 :0371 ،در این اثنا ایدئولوژی اسالمی زمینهساز تمدنی شکوفا است که
در شهرها و روستاها جنبههای مختلف زندگی مردمان بسـیاری را دگرگـون کـرده اسـت (میرمحمـدی .)73 :0372 ،لـذا
اصطالح شهر اسالمی منو به وجود شهری است که مبانی فکری و عقیـدتی ،طراحـی و سـاخت آن از متـون اسـالمی
نشاءت گرفته باشد (نقیزاده .)11 :0317 ،و بهطورقطع یقین شهر اصیل اسالمی ساخته دست و تفکـر مسـلمان و محـل
اسکان او است (فرجام و همکـاران .)37 :0331 ،و نمـایش فضـایی شـکل و سـاختمان اجتمـاعی اسـت کـه بـر اسـاس
ایدهآلهای اسالمی ،فرمهای ارتباطی و عناصر تزیینی خود را نیز در آن وارد کرده است (صارمی .)55 :0332 ،در همـین
رابطه هر شهری ،بهاندازهای اسالمی است و به الگوی حقیقی و مثالی شهر اصیل و آرمانی اسـالم نزدیـکتر اسـت کـه
بتواند جلوهگاه مبانی و اصول و ارزشهایی باشد که کالم الهــی بـرای جــامعه اسـالمی و الهـی تعریـف نمـوده اسـت
(نقیزاده .)11 :0331 ،شیخ شهاب الدینسهروردی در درجه نخست به بخش فکری و جهانبینی تأکید داشت چراکه ابتدا
باید انسان کامل و هنرمند اصیل مسلمان محقق گردد ،سپس میتوان از تعالیم اشراقی در وجـه کالبـدی بهـره بـرد و در
نهایت این موارد خود را در ساحت رفتاری نیز مـنعکس میسـازند (صـارمی و مهـدیانپور .)511 :0332 ،بنـابراین شـهر
اسالمی حاصل اعتقادات اسالمی و درك قوانین و اصول اسالمی بوده و باورها ،اعتقـادات و ارزشهـای اسـالمی شـاکله
نهادها و سازمان جامعه اسالمی را ایجاد کرده و در تاروپود اندیشه و رفتار فردی و اجتماعی فرد مسـلمان تنیـده شـدهاند
(مشکینی و رضاییمقدم .)25 :0333 ،از عمدهترین معیارهای وجه فکری و عقیـدتی میتـوان بـه امنیـت ،پرهیزکـاری و
نخبگی شهروندان ،اشاعه معنویت و دینورزی ،نظم و انسجام شهری ،رفاه و آسایش ،تساوی در اعمال حقوق شهروندان،
زمامداری توس حاکمان خردمند ،اشاره نمود .ب) نظریههای وجه اخالقی و رفتاری :که در آن اخـالق نـه امـری عرفـی
بلکه دینی و الزمه تقرب به خدا تلقی میشود (مظاهری و واحـد .)01 :0333 ،وجـه عملـی و رفتـاری بـهعنوان یکـی از
معیارها و شاخصهای شناخت ابعاد وجودی انسان ،از دیرباز همواره مورد تائید ادیان بهخصوص دین مبین اسالم بـوده و
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تأثیر زیادی بر جنبههای مختلف زندگی انسان همنون ساختار معماری و شهرسازی داشـته اسـت (هاشـمپور و یزدانـی،
 .)303 :0332بهطوریکه مهمترین متغیر در شهر اسالمی نقش رفتاری و اخالق اسالمی و مسلمانی در طراحـی شـهری
بوده و تجلی اخالقی ،تمام تأکید دین اسالم میباشد (بیات )013 :0333 ،بر این اساس معیارهای اصول عملی اسالم که
از آن به فضای اخالقی و رفتاری تعبیر میشود عبارتاند از :اصل وحدت (رواب مؤمنین مسلمان ،همزیستی مسالمتآمیز
شهروندان ،ضرورت وجود حاکم ،رواب حاکمان با همدیگر ،رواب حاکم با اهل شهر) ،اصل تـأمین سـالمت شـهروندان،
اصل ثبات اجتماعی ،اصل تعلیم و تربیت ،اصل ممنوعیت و ضمان آوری اتالف ،اصل الزامآور بـودن تکـالیف نسـبت بـه
بخش مقدور آن ،اصل حریم امالك ،اصل الضررو الاضرار ،اصل طبیعتگرایی (ایازی .)001 :0317 ،ج) نظریههای وجـه
عینی و تجلی کالبدی که در آن کالبد بیجان فضاها با حضور شهروندان جان میگیرد و تعلقخاطر آنان موجـب رونـق و
حف فضاهای شهری میشود بنابراین فرم شهری بر اساس دودسته از عوامل شکل میگیرد دسته اول عوامـل ملمـوس
قابلرؤیت است که شامل ویژگیهای فیزیکی مانند معماری ،جغرافیایی ،اقلیمی و امثال آن میشود دسته دوم به عوامـل
ناملموس و غیر قابلرؤیت مانند عوامل فرهنگی و مذهبی میباشد (پیربابایی و همکـاران .)75 :0331 ،کـه در شـهرهای
اسالمی بهنوعی میتوان آن را سیاستهای آمایش شهری تلقی نمود .فضـاهای معمـاری و شـهری پدیـدههای کالبـدی
هستند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی ،اجتماعی و تمدنی یک جامعه را مـنعکس میکننـد (سـلطانزاده.)31 :0371 ،
آنها ازآنجهت اسالمی نیستند که توس مسلمانان به وجود آمده باشند بلکه این آثار به این جهت اسالمی است که مثل
شریعت و طریقت از تعالیم عالیه اسالم ملهم شده است (نقیزاده .)71 :0313 ،بدین ترتیب اگر نمادها و عناصر شهری بر
اساس مبانی اسالمی و اعتقادی باشند ،میتوانند در خیابانها ،پاركها ،بوستان شهر و هر جای دیگر شـهر ضـمن ایجـاد
جاذبه ،زمینه گرایش شهروندان به معنویتها را فراهم کنند (گودرزیسروش و چهاردولی .)001 :0333 ،بـدین ترتیـب بـا
ملحوظ نمودن همه ویژگیهایی که برای مبانی ،ارکان ،اسوه ،صفات و اجزاء اصلی شهر اسالمی متصور اسـت و از کـالم
اسالمی استنبا و استخراج میشوند ،اصول و راهبردهـایی تـدوین میگـردد (نقـیزاده .)33 :0335 ،کـه ایـن مجموعـه
میتواند چشمانداز شهر اسالمی را تبیین نماید (نقیزاده .)031 :0332 ،اصول و راهبردهای مـذکور را میتـوان بـهعنوان
راهنمایی برای طراحی و برنامهریزی و اداره شهر اسالمی در قلمروهای زمانی و مکانی و فرهنگی متفاوت مالك عمل و
مورداستفاده قرار داد (داودی .)503 :0312 ،بدین ترتیب آننه در شهر اسالمی نظاره میشود موجب آزار چشـم مسـلمان
نیست وسیله تفاخر و برتریجویی نیست ،ایجاد طبقات نمیکند ،اشرافی گری را تبلیغ نمیکند ،نمادهـای فرهنگـی را بـه
سخره نمیگیرد ،از نمادهای غیردینی استفاده نمیکند ،سیمای شهر و نمای ساختمان عرصـه فـردی نیسـت و در قلمـرو
جمعی و اجتماعی تأثیرگذار است و نمای مطلوب نمایی است که نظم منطقی شهر را بر هم نزند و با حف نظـم شـهری،
حقوق شهروندان را بهطور عام و حق نظاره بهطور خاص را رعایت کرده باشد (ادیبزاده .)12 :0337 ،همننـین موجبـات
سرزندگی شهری و مشارکت شهروندان را در تمام عرصهها فراهم کند (صمدی و همکاران .)1 :0111 ،با توجه بـه آننـه
گفته شد شاخصها و معیارهای الزم برای تجلـی شـهر اصـیل اسـالمی بسـیار متعـدد اسـت (نقـیزاده .)233 :0331 ،و
اساسیترین معیارها برای شاخص وجه عینی شهر اصیل اسالمی را میتوان بدین شرح بیان نمود :وحدت در کثرت (نظم،
هماهنگی ،تعادل ،تعاون ،توازن) ،تناسب (حد ،اندازه) ،حریم ،محرمیت ،عزتنفس ،کرامت انسانی ،تواضع ،عبودیت ،ذکـر،
تفکر ،قناعت ،عدم اسراف ،سلسلهمراتب ،همزیستی با طبیعت ،امنیت ،اعتدال ،اصـالح ،احسـان ،هـدایت ،امربـهمعروف و
نهی از منکر ،ارجحیت معنویت بر مادیات ،فقدان زمینه تباهی انسان ،آبادانی زمین ،فقدان غفلت در شهر ،اجتناب از کبـر،
احتزاز از فساد ،زیبایی ،آرمانگرایی ،هدفمندی ،قانونمندی ،عبرت گیری ،عدم پذیرش والیت کفار.
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روش پژوهش
ازنظر روششناسی این تحقیق بر ترکیبی از روش توصیفی -تحلیلی استوار است برای گردآوری دادههای از شیوه اسنادی
(کتابخانهای) و میدانی (برداشت پرسشنامه شهروندان) استفادهشده است در ابتدا به شاخص بندی مؤلفههای شـهر اصـیل
اسالمی پرداخته شد و در مرحله بعد معیارهای مربو به شاخصهای اصلی شناساییشده و سپس برای یکایـک معیارهـا
که تعداد آنها درمجموع به  50معیار عمده رسید حدود  3-1گویه برای هر معیار در قالـب طیـف مقیـاس لیکـرت (پـن
گزینهای) خود اجرا تدوین شد و درمجموع تعداد  11سؤال پژوهشی برای شاخص (وجه فکری و وجـه عملـی) بـه شـرح
متغیرهای مندرج در جدول شماره  5تهیه گردید و برای روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان صاحبنظر و برای پایـایی
از ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد جامعه آماری این تحقیق شهروندان اردبیل بوده و حجم نمونه آماری با اسـتفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  313نفر با روش نمونهگیری طبقهای از پن منطقه اردبیل به شرح جدول شـماره  0بـه
روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام شد و حجم نمونه آماری نیز تابع سنجه فاصلهای بین سـنین  02تـا  12سـال
هستند.
جدول شماره  .1حجم نمونه آماری برحسب جمعیت مناطق شهری اردبیل
حجم نمونه آماری (نفر)
جمعیت (نفر)
منطقه تعداد ناحیه
15
003171
00
0
11
001213
00
5
73
011211
01
3
72
013105
01
1
73
011333
3
2
313
253371
20
جمع
منبع( :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اردبیل)0331 ،

پس از جمعآوری پرسشنامهها و کنتـرل اطالعـات اسـنادی (بخـش توصـیفی حاصـل کـار خـود پژوهشـگر) و میـدانی
(پرسشنامه) نوبت به تهیه پرسشنامه خبره یا تعیین ارجحیت رسید در این مرحله معیارهای  50گانه بهصورت محور افقـی
و عمودی در فایل اکسل قرار گرفتند و یکایک معیارها به شیوه آنتروپی بهوسیله کارشناسان و اساتید دانشگاه (ده نفر بـه
روش گلوله برفی) نسبت به همدیگر مقایسه دوبهدو یا همان زوجی شده و مورد وزن دهی قرار گرفتند .در نهایت پردازش
دادهها و دیگر اقدامات که در مراحل مدل تشریح میگردد ،همگی در محی ایکسل اجرا و انجام گرفت و به روش مـدل
وازپس به تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته شد که مراحل اقدامات انجامشده در مدل وازپس بـهطور مفصـل پـس از جـدول
متغیرهای تحقیق تشریح میگردد و در فرایند این مدل در مبح اصلی ،مناطق پن گانه شهر اردبیل رتبهبندی شدند.
جدول شماره .2متغیرهای تحقیق
شاخص

وجه فکری
و عقیدتی

اصل

اصل امنیت

معیار
وفور نعمت در شهر اسالمی (سوره نحل ،آیه  .)005رزق و درآمد ،آرامش و سکون در زندگی و عدم کشاکش
(احمدیدیسفانی .)55 :0331 ،استحکام جامعه ،لذتبخش شدن زندگی (مروتی .)02 :0333 ،برخورداری معیارهای ارزش
شهری از امنیت (تمیمیآمدی .)117 :0311 ،امنیت اجتماعی ،امنیت در برابر هجوم بیگانگان و بالیای طبیعی ،امنیت در
فعالیت شهروندان ،امنیت در برابر وسواس شیطانی ،امنیت روانی ،امنیت ضعفا در برابر اغنیاء ،امنیت پیاده در برابر سواره
(سوره تین ،آیه  .)1امنیت راه و خیابان ،امنیت کوچه ،امنیت معابر (قرائتی .)17 :0333 ،امنیت پلها ،روشنایی شهری،
عرض معابر ،برخورداری یکسان از فرصتهای اجتماعی ،احیاء نمونهای از دارالسالم (خانه امن) (سوره حجر ،آیه  .)12تقدم
امنیت روحی روانی و ذهنی انسان بر وجوه دیگر امنیت ،شکوفایی و فعلیت استعدادهای آدمی ،تحقق خیر و سعادت حقیقی
جامعه (خسروی .)01 :0315 ،رفاه و آسایش (ایازی .)011 :0317 ،ایمنی حیوانات و گیاهان ،مکانیابی مناسب شهر و
سالمتی شهروندان (سنایی .)012 :0317 ،اقتصاد سالم ،شکوفایی و تکامل شهروندان (مروتی.)023 :0333 ،
اسکان نخبگان دینی و دانشمندان زمینه تقدیس بخشی شهر (ایازی .)011 :0317 ،عادل شهر بودن و حاکم بودن عدالت
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اصل
پرهیزکاری و
نخبگی

اصل ضرورت
وجود زمامداری

اصل تساوی در
اعمال حقوق
شهروندی

اصل رفاه

اصل نظم و
انسجام
اصل اشاعه
معنویت و دین
ورزی

اصل عدالت و
برابری
شهروندان

وجه عملی
و رفتاری

اصل وحدت

اصل سالمت
روح شهروندان

اصل تعلیم و
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بین شهروندان (سوره هود آیه  .) 015تأکید بر تحصیالت و رفتار شهروندان ،پویایی شهر درنتیجه عادل بودن ،صیانت شهر
از نابودی از طریق رفتار اصالحگرایانه شهروندان ،نابودی شهر درنتیجه عملکرد شهروندان و رفتار فساد انگیز آنها (سوره
هود آیه  .)07شهر اسالمی برآیند شهروندان و رواب و مناسبات و هنجارهای آن است و اصلیترین عامل هالك شهرها
ستمگران و رفتار ستمگرانه شهروندان است ،تأکید اسالم بر مهاجرت از شهر ظالم (سوره قصص آیه  .)23تأکید اسالم بر
راه عقل و خرد و دانایی شهروندان ،تأکید اسالم بر اسکان نخبگان دینی و دانشمندان در شهر (رحیمی .)33 :0311 ،عدم
هوا و هوس در شهر و تأکید اسالم بر اندیشه کمالیافته شهروندان ،تضمین زمینه تداوم و اشاعه عقالنیت و دینورزی
شهروندان از سوی نخبگان ،تأکید اسالم بر علم شهروندان (اصول اعتقادی ،علم اخالق ،مسائل فقهی) ،شهر مردم جاهل
که از اندیشه خود استفاده نمیکنند شهر مردگان است ،شهر انسانها و شهر زندگی شهری است که اندیشه کمالیافته در
آن جاری است (جهانبخش .)11 :0333 ،برکات درگرو ایمان و تقوای الهی است (سوره عرفان آیه .)31
تأکید اسالم بر اصل زمامداری توس خردمندان (سوره عمران ،آیه  .)023نتیجه فیلسوف بودن زمامدار تربیت شهروندان
خردورز است (ایازی .)013 :0317 ،تأکید اسالم بر رهبری حکیم فرزانه ،تأکید اسالم بر دانش و آگاهی مدیران و
شهروندان ،تأکید اسالم بر مشارکت مؤمنان و خردمندان و نخبگان در امور شهری ،تأکید اسالم بر تأمین رفاه و آسایش
شهروندان از سوی حاکمان ،تأمین سالمت کالبدی شهر و روان سالم از سوی زمامدار (بلخاری )501 :0331،سعادتمندی
شهرون دان ،انتخاب زمامدار از میان دانشمندان با تقوا ،شر زمامداری علم به احکام و عدالت ،اداره امور شهر با مشارکت
مؤمنان و خردمندان و فرهیختگان ،تأکید اسالم بر تعامل و مشورت فراوان زمامداران با دانشمندان و حکما (ضرغام
بروجنی.)527 :0337 ،
اصل هدفمند زیستن ،اصل کرامت انسان ،اصل رفاه ،اصل سلطه ناپذیری مسلمانان ،اصل عدم فساد ،اصل عدم عسر و
حرج ،اصل اضطرار ،اصل الزامآوری قراردادها و پیمانها (سنایی .)010 :0317 ،برپا داشتن حدود برکسان دور و نزدیک،
حکم کردن طبق کتاب خدا ،تقسیم عادالنه ثروت (ایازی .)003 :0317 ،تساوی تمام آحاد مردم ،مسئولیت مردم نسبت به
همدیگر (کیخا .)077 :0311 ،گشایش و آزادگی در عدالت (فلسفی .)51 :0311 ،حق حیات انسان ،اصالح پلها و راههای
ارتباطی و تسهیل آمدوشد ،حق انتخاب مسکن و تهیه آن برای مردم ،حق آزادی عقیده برای همه ادیان و مذاهب ،حق
برابری برای همه زبانها و نژادها (قرائتی.)053 :0333 ،
تخصیص مالکیت ثروتهای اصلی و منابع طبیعی به عموم مردم ،موظف شدن مسئوالن نسبت به توزیع ثروتها بهصورت
عادالنه ،مسئول بودن حاکمان در برابر محرومیت محرومان و اسراف مسرفان ،جلوگیری از نابرابریها ،تأکید بر کاهش
فاصله بین فقر و غنی ،توزیع عادالنه امکانات شهری ،حکمروایی شهری ،رعایت عدالت در توزیع عادالنه ثروت و خدمات
و امکانات شهری (مروتی .)013 :0333 ،تأمین معیشت چراکه آن کس که معیشت او نااستوار است دین و آخرتش نیز تباه
است (سنایی .)013 :0317 ،احداث و ساخت فضاهای عمومی نظیر دارالشفاء ،احداث نخلستان ،حفر چاه برای سیراب
کردن ،احداث حمام و بازار (کاستللو.)53 :0370 ،
در شهر اسالمی مردم شهر با هم گرم ،صمیمی و متحد هستند ،طبق گفته بمات شهر بهمنزله خانه ،خیابانها و کوچه
بهمنزله راهرو و خانه بهمنزله اتاق است بنابراین احساس تعلق بر پایه سلسلهمراتبی است و در نهایت نوعی وحدت فکری و
عقیدتی در آنها وجود دارد که منجر به یکپارچگی آنها گردیده است (دانش.)51 :0313 ،
اصل معنویت ارتبا دهنده ساکنان شهر با عالم ملکوت است ،سیر از ظاهر پدیدهها به باطن آنها ،خلق فضا در شهر
اسالمی (ایازی.)013 :0317 ،
عدل پایه اساسی دین اسالم است (رحیمی .)01 :0332 ،ایجاد توازن در مسائل شهرسازی از آن جمله توازن در مسائل
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ،توازن در مسائل سیاسی ،توزیع امکانات شهری ،دسترسی متعادل ساکنین به امکانات که
نشانه تجلی عدل در شهر اسالمی است (نقیزاده .)0371 ،رفتار مناسب با همسایه که ستون فقرات امت میباشد
(لیتکوهی .)22 :0333 ،عدل جلوه بارز عدالت اجتماعی ،فقدان تبعیض در جامعه (نه البالغه ،نامه  .)717 :11برخورداری
محالت فقیر و غنی بهصورت یکنواخت از امکانات شهری ،عدالت عالیترین درجه کمال عقل (صارمی.)511 :0332 ،
توازن اقتصادی نظیر :توزیع عادالنه ثروت ،دسترسی همگان به اشتغال ،دسترسی همگانی به امکانات و دمات شهری،
دسترسی همگانی به مسکن ،تحصیل رایگان ،بیمه و دیگر خدمات رفاهی
امت مهم ترین اصل اساسی در اجتماع اسالمی است ،رفتار مؤمنین و مسلمانان با همدیگر (همزیستی مسالمتآمیز) (پاك،
 .)031 :0317صلحجویی ،بشردوستی (ضرغام بروجنی؛ صداقت .)011 :0337 ،عدالتخواهی ،اخالق حسنه به
غیرمسلمانان ،احسان کردن ،صدقه دادن (سعادتزاده .)53 :0331 ،مهربانی با غیرمسلمان (مکارم شیرازی.)53 :0313 ،
نداشتن رواب قهرآمیز ،مدارا کردن با مردم که نصف ایمان است (رزمجو .)11 :0371 ،احقاق حق همسایه و همسایهداری
(یاری .)05 :0335 ،اخالق محبتآمیز مؤمنان با یکدیگر (پورجعفر .)1 :0331 ،توجه به اصل کثرت در وحدت و وحدت در
کثرت (بوزرجمهری؛ همکاران)10 :0331 ،
پاکی از عیبها (جواهری .)21 :0332 ،اندیشه کمالیافته مردم (علیآبادی .)33 :0330 ،اسالم دین شادی و حالوت و
نشا است (خارستانی .)001 :0333 ،رضایتمندی (رستمی نصب )25 :0311 ،سرزندگی شهروندان (منصور؛ همکاران،
 .)017 :0111راه کسب شادی در اسالم عبارت اند از :ایمان ،رضایت ،پرهیز از گناه ،مبارزه با نگرانی ،تبسم و خنده ،مزاح و
شوخی ،بوی خوش ،درخت و سبزه ،خودآرایی ،پوشیدن لباس روشن ،حضور در مجالس شادی ،ورزش ،امید به زندگی،
آرامش و مسکن فراغ ،تزئین خانه ،کار و تالش ،سیروسفر ،تفریح ،تالوت قرآن ،تفکر در آفریدههای خداوند ،صدقه دادن،
نگاه به سبزه ها و زیبایی ،نور طبیعی ،رضایتمندی از مقدرات الهی ،عبادت از اسباب شادی است ،استغفار راه شادی
(مجلسی 0331 ،ق .)32 :و طبق سوره بقره آیه  13رنگ زرد مورد توصیه خداوند است.
اسالم دین تعقل و اندیشه است (رحیمی .)33 :0311 ،حصول به اهداف متعالی باتربیت شهروندان (ربانی.)073 :0317 ،
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تربیت
اصل الضرر و
الاضرار

اصل رواب
حاکم با اهل
شهر

اصل ممنوعیت
و ضمان آوری
اتالف
اصل حریم
امالك
اصل توجه به
طبیعت

وجه عینی

هدف غایی تعلیم و تربیت عبودیت است (سوره الذاریات آیه .)21
نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید (سوره بقره آیه  .)573احترام به حقوق خود و دیگران (خسروی .)51 :0335 ،عدم
ضرر والدین به فرزندان (سوره بقره آیه  .)511عدم اشراف پنجره و ساختمان به خانه همسایه عدم آزار همسایه از طریق
بناها ،رعایت تناسب ارتفاع به عرض معبر و بناها ،عدم اشراف به خانه همسایه و اطراف ،عرض کافی پیادهروها،
مناسبسازی فضاهای شهری ،هماهنگی ظاهری و باطنی خانه ،استفاده بهینه از مصالح ،نمای ساختمان (رهنما:0332 ،
.)25
حاکمان شهر داناترین و مؤمنترین فرد جامعه (مروتی .)021 :0333 ،پاكدامنی و امانتداری مدیران شهر (سوره یوسف
آیه  .) 22مشورت مدیران شهر در تمامی امور مربو به شهر با مردم (سوره آلعمران آیه  .)023سازش دادن بین مردم از
سوی مدیران شهر (سوره حجرات آیه  .)01عادل بودن حاکمان شهر (امینپور .)113 :0331 ،مهربان بودن مدیران شهر با
رعیت ،تأکید حاکمان شهر نسبت به آبادانی زمین بیش از گرفتن مالیات ،تأکید اسالم بر مشورت و گفتگوی حاکمان شهر
با علما و دانشمندان و حکما (نه البالغه ،نامه  .)750 :23اسالم دین محبت است و قانونگذار در شهر خداوند خود محبت
است (علیآبادی .) 013 :0312 ،تأکید اسالم بر شجاعت ،حسن تدبیر ،خردمندی و اعتدال مدیران (رحیمی.)02 :0332 ،
حقی که حاکم بر مردم پیدا میکند ناشی از حقی است که مردم به او میدهند (کیخا .)011 :0313 ،تأکید اسالم بر هدایت
انسانها و احیاء حقوق آنان از سوی حاکمان (نورالدین )50 :0330،نظر دهی حاکمان در احوال و افعال شهر ،پیشقدم
بودن مدیران در امر خدمتگزاری به مردم ،برخورد حاکمان شهر با مردم بر اساس تسامح ،مدارا ،رحمت و مودت ،فقدان
ظلم و جوری از سوی حاکمان شهر بر مردم (جهانبخش .)15 :0333 ،برپایی عدالت از سوی حاکمان شهر در بین مردم،
نصیحتپذیری و انتقادپذیری حاکمان شهر از سوی مردم ،دوری مدیران و حاکمان شهر از تمایالت نفسانی خود ،رواج
معنویت در بین مردم توس حاکمان شهر
ممانعت از اتالف غیرضروری اموال دیگران بهواسطه تصویب قوانین و طرحها ،خودداری مردم از هر گونه اقدامی که
موجب ایجاد خسارت به دیگران باشد ،خودداری از راهبندان و کندن خیابان و یا ایجاد مانع در آن ،صیانت از محی زیست،
روشنایی معابر برای جلوگیری از بروز خسارت به مردم (سنایی.)513 :0317 ،
تأکید اسالم بر حف حریم شخصی و عمومی ،ممانعت از صنایع آلودهکننده و پرسروصدا در اطراف محل سکونت ،دسترسی
مردم به امکانات الزم در اطراف محل سکونت ،ایجاد شرای مطلوب سکونت (پاك.)031 :0317 ،
تفکر و مداقه در طبیعت احساس تذکر و تفکر در خلقت را در مؤمن تقویت میکند (امین پور .)131 :0331 ،تأکید اسالم بر
استفاده مطلوب مسلمانان از نور طبیعی ،آب ،مرتع و درختان ،تأکید اسالم بر حف منابع طبیعی از سوی مسلمانان
(احمدیدیسفانی .)52 :0331 ،تأکید اسالم بر سکونت در نواحی خوش آبوهوا (عبدالستار .)31 :0371،ازنظر اسالم آبنما
و درخت و سبزه در حیا خانه موجب کامیابی است (امینپور.)121 :0331،
وجه عینی و تجلی کالبدی شهر اصیل اسالمی شامل متغیرهای فرعی متعددی است (نقیزاده )233 :0331 ،که عبارتاند
از :اصل توحید ،عبودیت و عبادت (ساخت مساجد)؛ اصل اندازه (خانههای فراغ)؛ اصل حیا و محرمیت (معابر بنبست)؛ اصل
همزیستی مسلمانان با طبیعت (خانههای حیا دار)؛ اصل قناعت و عزتنفس (تمرکزگرایی جمعیت و فشردگی شهر
اسالمی).

با توجه به حجم باالی تعداد متغیرها و نیز کمی و کیفی بودن دادهها و پینیـدگی خـاص ،بـرای تجزیـهوتحلیل از مـدل
وازپس استفادهشده است درواقع هر یک از مدلهای تصمیمگیری قابلیتها و محدودیتهای خاص خود را دارند که الزم
است با شناخت آنها به انتخاب روش مناسبتر پرداخت یکی از پارامترهایی که میتواند در انتخـاب روش تصـمیمگیری
چندمعیاره موردتوجه قرار گیرد ،میزان دقت مدلها میباشد لذا محققان پیشنهاد میکنند ترکیب دو مدل میتوانـد میـزان
دقت آن را باال ببرد ( )ZSVSDSKAS et al, 2012: 3میزان دقت نتای مدلهای تصمیمگیری چند شاخصـه WSM

(مدل جمع وزنی) و مدل ( WPSمدل تولید وزنی) نسبتاً بهخوبی شناختهشده است همننین میزان دقت مدلهای ترکیبی
نیز توس محققان مورد تحلیل قرارگرفته است نتای بررسیهای محققان تائید کرده است میزان دقت مدلهای ترکیبـی
در مقایسه با میزان دقت این مدلها قبل از ترکیب شدن خیلی باالتر است یکی از این مـدلهای ترکیبـی مـدل ارزیـابی
تولید وزنی تجمعی وازپس میباشد این مدل میتواند در مسائل پینیده تصمیمگیری کارایی باالیی داشته باشد و همننین
نتای حاصل از این مدل از دقت باالیی برخوردار میباشد (به نقل از اسماعیلزاده و افضلی گروه .)52 :0331 ،در این مدل
سعی شده که یک معیار ترکیبی برای تعیین اهمیت نهایی هر گزینه بهکاربرده شود که در این معیار ترکیبی سهم برابری
از  WSMو  WPSبرای ارزیابی نهایی گزینهها دادهشده است ( )SPARAUSKAS, 2011: 194فرایند مـدل بـهقرار
زیر است:
گام اول ،تشکیل ماتریس وضع موجود بر اساس معیارهای مدنظر؛
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گام دوم ،محاسبه وزن معیارهای موجود از طریق مدلهای وزن دهی؛
گام سوم ،استاندارد کردن ماتریس وضع موجود بر اساس روش بی مقیاس سازی نورم از طریق توابع زیر (برای معیارهای
دارای جهت مثبت و منفی):
رابطه (:)0

گام چهارم ،محاسبه واریانس مقادیر معیارهای نرمایزه شده اولیه؛
رابطه (:)5

گام پنجم ،محاسبه واریانسهای ) Qi(1و ) Qi(2از طریق توابع زیر:
رابطه (:)3

گام ششم ،محاسبه مقدار و  Qiبرای رتبهبندی گزینهها از طریق توابع زیر:
رابطه (:)1

محدوده موردمطالعه
شهر اردبیل در میان دشتی با همین نام در ارتفاع  0211متری از سطح دریا و در میان کوههای باغرو (تالش) و سبالن در
شمال غرب فالت ایران در بین عرضهای شمالی  5دقیقه و  31درجه الی  1دقیقـه و  31درجـه و طولهـای شـرقی 2
دقیقه و  11درجه الی  51دقیقه و  11درجه جای گرفته اسـت (محمـودزاده؛ همکـاران )711 ،0332 ،طبـق نقشـه زیـر و
آخرین تقسیمات شهری در سال  0331شهر به پن منطقه شهری و  20ناحیه تقسیمشده است که در جدول شماره  0نیز
به آن اشارهشده است .طبق اعالم شهرداری اردبیل در سال  0331این شهر حدود  253371نفر جمعیت داشـت و توزیـع
جمعیت بین مناطق شهری تا حدودی بهصورت مساوی است و اندك اختالف در منطقه یک شهری کـه هسـته اولیـه و
تاریخی است قرار دارد بهطوری که این منطقه با داشتن کمترین وسعت نسبت به دیگر مناطق ،بیشترین جمعیـت شـهر را
در خود جای داده است.
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شکل شماره  .1نقشه موقعیت شهر اردبیل

بحث و یافتهها
در این پژوهش وضعیت مناطق پن گانه شهر اردبیل بر اساس سه شاخص وجه فکری و عقیدتی ،عملی و رفتاری ،عینـی
و  50معیار حاصل از این شاخصها موردسنجش قرار گرفت در این راستا از شـهروندان منـاطق پن گانـه شـهر اردبیـل
خواسته شد تا نظر خود را درباره وضعیت متغیرهای وجه فکری و عقیدتی؛ وجه عملی و رفتاری؛ وجه عینی در پرسشـنامه
طراحیشده با طیف لیکرت  2گزینهای با پاسخهای خیلی کم ( ،)0کم ( ،)5متوس ( ،)3زیـاد ( )1و خیلـی زیـاد ( )2بیـان
کنند که در (جدول  )3وضعیت و میانگین پاسخها به تفکیک مناطق شهری بیانشده است.
جدول شماره  .3وضعیت شاخصها (ماتریس تصمیمگیری /دادههای خام) در مناطق شهری اردبیل
معابر
امنیت پرهیزکاری  ...عدالت وحدت  ...مساجد
شاخصها و
بنبست
مناطق شهری
0501
31
...
3/21 3/02
...
3/10
3/11
یک
577
57
...
3/10 0/37
...
3/21
3/31
دو
075
1
...
5/10 5/20
...
3/73
3/17
سه
077
33
...
5/11 0/11
...
3/12
3/05
چهار
023
51
...
3/52 0/75
...
3/32
3/00
پن

جدول شماره  3نشان می دهد که شاخص امنیـت ،عـدالت ،وحـدت و برخـورداری از مسـاجد در منطقـه یـک و شـاخص
پرهیزکاری در منطقه پن  ،نسبت به چهار منطقه شهری دیگر وضعیت بهتـری دارنـد ،در خصـوص معـابر بنبسـت هـم
منطقه پن از معابر بنبست کمتری برخوردار است.
وزن شاخصهای دخیل در ظهور و تحقق شهر اصیل اسالمیازآنجاکه عوامل و شاخصها از اهمیت یکسانی برخوردار نمیباشند ،لذا برای ارزیابی دقیقتر الزم اسـت تـا اهمیـت و یـا
وزن نسبی هرکدام از آنها مشخص گردد برای همین منظور در این تحقیق با استفاده از روش آنتروپی وزن شاخصهای
تحقیق محاسبهشده است که توضیحات شیوه آن در قسمت روش تحقیق نیز مطرحشده است.
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جدول شماره  .4وزن هریک از شاخصها
شاخص

امنیت

پرهیزکاری و نخبگی
شهروندان

زمامداری

تساوی در اعمال
حقوق شهروندی

وزن
شاخص

1/113
عدالت و برابری
شهروندان
1/122
حریم امالك
1/112

1/111
وحدت

1/127
سالمت روح
شهروندان
1/117
تمرکزگرایی شهری
1/112

1/131
تعلیم و تربیت

وزن
شاخص
وزن

1/127
طبیعتگرایی
1/113

1/112
مساحت مسکن
1/115

رفاه و توسعه
فضاهای
عمومی
1/110
الضرر
والضرار
1/113
خانه حیا دار
1/110

نظم و انسجام
شهری

اشاعه معنویت و
دین ورزی

1/112
ضرورت وجود
حاکم
1/120
مسجد
1/123

1/121
ممنوعیت و ضمان
آوری اتالف
1/111
معابر بنبست
1/132

خروجی روش آنتروپی نشان میدهد که شاخصهای دخیل در ظهور و تحقق شهر اصیل اسالمی وزنهای متفاوتی دارند
بهگونهای که شاخص تعلیم و تربیت  ،1/112بیشترین وزن و اهمیت را کسـب کـرده و شـاخص معـابر بنبسـت ،1/132
کمارزشترین شاخص در بین  50معیار موردبررسی برای مناطق شهر اردبیل شناختهشده است حـال بـا مشـخص شـدن
وزن شاخصهای دخیل در ظهور و تحقق شهر اصیل اسالمی ،نوبت به رتبهبندی مناطق شـهری میرسـد .در خصـوص
رتبهبندی مناطق شهری اردبیل همانطور که اشاره شد از مدل وازپس استفادهشده است که در ادامه مراحل آن ارائهشـده
است.
در گام سوم برای استاندارد کردن ماتریس وضع موجود با توجه به نوع معیارها (دارای جهت مثبت و منفـی) از روش بـی
مقیاس سازی نورم استفاده شد (جدول  .)2برای نمونه مقدار نرمالیزه شده شاخص امنیت برای منطقه یک بهصورت زیـر
محاسبهشده است.

جدول شماره  .5مقادیر استانداردشده معیارها (ابعاد)
امنیت

شاخصها و

پرهیزکاری

...

عدالت

وحدت

...

مساجد

مناطق شهری

معابر
بنبست

یک

1/177

1/121

...

1/103

1/201

...

1/113

1/313

دو

1/113

1/157

...

1/317

1/131

...

1/511

1/502

سه

1/151

1/112

...

1/133

1/113

...

1/171

1/031

چهار

1/133

1/132

...

1/331

1/311

...

1/353

1/037

پن

1/135

1/170

...

1/331

1/173

...

1/031

1/053

در مرحله چهارم ،واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده محاسبه میشود در ادامه نمونهای از این مرحله بـرای شـاخص
امنیت و منطقه یک شهری محاسبهشده و مابقی محاسبات در (جدول  )1ارائهشده است.

جدول شماره  .6واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده
شاخصها و

امنیت

پرهیزکاری

...

عدالت

وحدت

...

مساجد

1/11127

1/11120

...

1/11131

1/11117

...

1/11032

1/11552

دو

1/11123

1/11112

...

1/11137

1/11111

...

1/11101

1/11105

سه

1/11112

1/11113

...

1/11110

1/11115

...

1/11110

1/11111

چهار

1/11111

1/11117

...

1/11157

1/11137

...

1/11151

1/11111

پن

1/11111

1/11122

...

1/11153

1/11121

...

1/11113

1/11113

مناطق شهری
یک

معابر
بنبست
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مرحله پنجم روش وازپس مربو به محاسبه واریانسهای ) Qi(1و ) Qi(2از طریق توابع یادشده میباشد .برای نمونـه،
مقادیر واریانسها برای منطقه یک شهری بهصورت زیر محاسبهشده و محاسبات مـابقی منـاطق شـهری در (جـدول )7
ارائهشده است.

جدول شماره  .7مقادیر محاسبهشده واریانسها برای مناطق شهری
مناطق شهری
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پن

21/23
11/03
13/11
13/03
13/35

1/1110311
1/1115122
1/1115152
1/1111110
1/1111112

گام آخر این مدل ،محاسبه مقدار و  Qiبرای رتبهبندی گزینهها (مناطق شهری) است که درواقع مرحله مشخص کردن
آلترناتیوی است که بهترین وضعیت را دارد در این مرحله برای رتبهبندی نهایی گزینهها در ابتـدا مقـدار النـدای ( ) هـر
یک از گزینهها محاسبه میشود ،سپس مقدار  Qکه نشاندهنده رتبه نهایی هر گزینه است ،رتبههای منـاطق شـهری را
نشان میدهد مقدار باالی  Qنشانگر وضعیت بهتر آن گزینه است در ادامه نمونهای از محاسبات یادشده برای منطقه یک
شهری و سپس مابقی محاسبات در قالب جدول شماره  1ارائهشده است.

جدول شماره  .8مقادیر محاسبهشده مقدار ،
مناطق شهری
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پن

1/3333311
1/3333321
1/3333321
1/3333333
1/3333331

و رتبهبندی مناطق شهری

1/2333
1/1521
1/3371
1/3113
1/1133

رتبه
اول
دوم
چهارم
پنجم
سوم

طبق تحلیل حاصل از مدل وازپس و بر اساس شاخصهای دخیل در ظهـور و تحقـق شـهر اصـیل اسـالمی در منـاطق
شهری اردبیل ،ارزش

بیانگر این امر است که به ترتیب مناطق ،منطقه یک ،منطقه دو ،منطقه پن  ،منطقه سه و منطقه

چهار رتبهبندی شدند .طبق این مدل هر چه ارقام  Qبه یک نزدیـکتر باشـد بـه همـان انـدازه منـاطق شـهری اردبیـل
انطباقپذیری بیشتری با معیارهای شهر اصیل اسـالمی داشـته و از وضـعیت سیاسـت آمـایش فضـای شـهری مطلـوبی
برخوردار خواهد شد (شکل .)5
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شکل شماره  .2رتبهبندی میزان برخورداری مناطق شهری اردبیل از مؤلفه شهر اصیل اسالمی

با توجه به امتیازات نهایی ،شکاف اصلی ،بین منطقه یک با سایر مناطق است (یعنی مناطق شهر اردبیـل را بـا توجـه بـه
امتیازات نهایی شاخصهای دخیل در ظهور و تحقق شهر اصیل اسالمی را میتوان در دو سطح ،سطحبندی نمـود سـطح
اول :منطقه یک؛ سطح دوم :مناطق دو ،سه ،چهار و پن ) .بااینوجود میتوان اظهار نمود کـه منطقـه یـک بـا رتبـه  0در
بهترین وضعیت و منطقه چهار با رتبه  2در بدترین وضعیت قرار دارند .سهم هر یک از مناطق شـهری اردبیـل و تشـریح
کامل دالیل آن به شرح ذیل میباشد.
منطقه یک شهری

طبق نتای حاصل از مدل وازپس ،منطقه یک شهری اردبیل با رقم  Qi 1/2333توانسته اسـت اولـین رتبـه نزدیکـی بـه
عناصر دخیل در ظهور شهر اصیل اسالمی را کسب نماید علیرغم وجود عناصر کالبدی گسترده تاریخی و سنتی بجا مانده
از دوره صفویه و عالوه بر آن وجود حیا های دلگشا و مصفا و باغنهها (تجسم کننده تلفیق طبیعت ،آرامش ،ایجاد تفکر
در خلقت ،فضای محرمیت) ،کوچههای بنبست (آرامبخش و تضمینکننده محرمیت نیمهخصوصی) ،حمامهـای کهـن در
مجاورت مسجد تاریخی ،بازارهای تاریخی ،کاروانسراها و بناهای وسیع با ارزش تاریخی و امثال آنها ،این منطقه هنوز تا
رسیدن به حد مطلوب یعنی شهر اصیل اسالمی و کسب رقم  Qi0از مدل وازپـس فاصـله زیـادی دارد طبـق ایـن مـدل
منطقه یک از میان معیارهای  50گانه تعداد  07معیار شهر اصیل اسالمی را شامل :اصل امنیت ،پرهیزکـاری ،زمامـداری،
تساوی در حقوق شهروندان ،نظم و انسجام شهری ،معنویتگرایی ،عدالت ،سالمت شهروندان ،تعلیم و تربیـت ،الضـرر و
الاضرار ،حریم ،طبیعتگرایی ،مسجد محالت ،معابر بنبست ،تمرکز جمعیتی ،خانههای حیا دار یک طبقـه را بـه نحـوه
شایسته محقق ساخته است و تنها در بعد اصل تأمین رفاه ،وحدت ،ضرورت رواب حاکم با مردم ،ممنوعیت ضـمان آوری
اتالف ،مساحت خانهها دارای کاستیهایی است.
منطقه دو شهری

منطقه دو شهر اردبیل با کسب رتبه دوم در انطباق با عناصر شهر اصیل اسالمی رقم ( )Qi1/1521را به خـود اختصـاص
داده است و با توجه به خروجی مدل حدود  15/21درصد از معیارهای شهر اصیل اسالمی را محقق ساخته است اما بـرای
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رسیدن به شهر اصیل اسالمی کامل ،ضمن حف وضعیت موجود فعلی خود بایسـتی بتوانـد  27/15درصـد از کاسـتی در
معیارهای  50گانه را در سطح این منطقه بهبود دهد .بر این اساس منطقه دو شهری توانسته اسـت تعـداد  3معیـار شـهر
اصیل اسالمی را در بعد امنیت ،ضرورت وجود زمامدار ،تساوی حقوق شهروندی ،تأمین رفاه ،عدالت ،آمیختگی با طبیعـت،
تمرکز جمعیتی ،معابر بنبست ،مساحت خانهها ،را تحقق دهـد و صـرفاً در معیارهـایی همنـون :پرهیزکـاری و نخبگـی
شهروندان ،نظم و انسجام ،وحدت ،سالمت روح شهروندان ،تعلیم و تربیت ،الضررو الاضرار ،حریم امالك ،ضرورت رواب
حاکم با مردم ،ممنوعیت و ضمان آوری اتالف ،مساجد محالت ،خانههای حیا دار یک طبقه ،تمرکزگرایی ،کمرنگ بوده
و بایستی نسبت به تقویت این موارد طبق تعالیم وحیانی اقدام الزم به عمل آید.
منطقه پنج شهری

منطقه پن شهری اردبیل با رقم ( )Qi1/1133نسبت به دیگر مناطق شهری از رتبه سـوم برخـوردار اسـت ایـن منطقـه
درمجموع  05معیار را به لحاظ پرهیزکاری و نخبگی شهروندان ،وحدت ،نظم و انسجام شهری ،معنویتگرایی ،تساوی در
حقوق شهروندان ،تعلیم و تربیت ،ضرورت وجود حـاکم ،حـریم امـالك ،طبیعـتگرایی ،تمرکزگرایـی جمعیـت ،مسـاحت
خانهها ،خانههای حیا دار ،برحسب رتبه خود محقق نموده است و صرفاً در  3معیار به لحاظ اصل امنیت ،ضرورت رواب
حاکم با مردم (رواب متقابل مردم و مسئولین) ،رفاه ،عدالت ،سالمت شهروندان ،رعایت اصل الضرر و الاضرار ،ممنوعیت
و ضمان آوری اتالف ،تعداد مساجد محالت ،معـابر بنبسـت؛ دارای کاسـتیهای قابـلتوجهی اسـت و بهصـورت عـادی
توانسته است حدود  11/33درصد از معیارهای شهر اصیل اسالمی را محقق سازد لذا برای رفع کسری خود یعنـی 23/01
درصد دیگر ،بایستی عالوه بر بهبود نکات ضعف فعلی نسبت به رشد و توسعه خود در همه ابعاد معیارهای یادشـده اقـدام
نماید.
منطقه سه شهری

منطقه شهری سه اردبیل رتبه چهارم را با رقم ( )Qi1/3371به خود اختصاص داده است بخش عمـدهای از ایـن منطقـه
شامل شهركهای تازه تأسیس کارشناسان (فازهای  )3 ،5 ،0است که هنوز در حـال ساختوسـازهای جدیـد میباشـد و
عمدتاً مهاجران شهرهای کوچک استان در آن استقرار دارند همننین روستای مالباشی طی دهههای اخیر به این منطقـه
ملحق شده است طبق تحلیل مدل ،شهروندان این منطقه بـا محقـق نمـودن  01معیـار شـامل :پرهیزکـاری و نخبگـی،
ضرورت وجود زمامدار ،تساوی حقوق شهروندان ،رفاه ،وحدت ،عدالت ،سالمت شهروندان ،تعلیم و تربیت ،ضرورت وجـود
رواب حاکم با مردم ،ممنوعیت و ضمان آوری اتالف ،طبیعتگرایی ،تمرکز ،مساحت خانهها ،معـابر بنبسـت ،از وضـعیت
مناسبی نسبت به رتبه خود برخوردار است و در معیارهای امنیت ،نظم و انسجام شهری ،معنویـتگرایی ،اصـل الضـرر و
الاضرار ،حریم امالك ،خانههای حیا دار یک طبقه ،مساجد محالت دارای نقا ضعف قابلتوجهی نسبت به رتبـه خـود
میباشد که بایستی در رابطه با این معیارها برنامههایی بر اساس تعالیم وحیانی طراحی ،تدوین و اجرا گردد.
منطقه چهار شهری

منطقه چهار شهر اردبیل با رتبه پنجم و با رقم ( )Qi1/3113آخرین رتبـه و دورتـرین فاصـله از معیارهـای شـهر اصـیل
اسالمی را کسب نموده است هرچند که اختالف ضریب فواصل بین مناطق شـهری از رقـم انـدکی برخـوردار اسـت امـا
ضرایب کمی تحقیق حاکی از وجود نقصان و ضعفهایی در معیارهای نزدیکی و انطباقپذیری از معیارهای شـهر اصـیل
اسالمی دارد بهطوریکه این منطقه در معیارهای معنویتگرایی ،اصل الضرر و الاضـرار ،خانـههای حیـا دار ،مسـاحت
خانهها ،معابر بنبست ،نسبت به رتبه فعلی خود نسبتاً متوس عمل نموده اسـت .امـا در  01معیـار دیگـر نظیـر :امنیـت،
پرهیزکاری و نخبگی شهروندان ،ضرورت زمامداری ،تساوی حقوق شهروندی ،سالمت شهروندان ،رفاه ،نظـم و انسـجام
شهری ،عدالت ،وحدت ،تعلیم و تربیت ،ضرورت رواب حاکم با شهروندان ،ممنوعیت و ضمان آوری اتالف ،حریم امالك،
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طبیعتگرایی ،تمرکزگرایی ،مساجد محالت ،از ضعیفترین جایگاه نسبت به دیگر مناطق شهری اردبیل برخوردار است لذا
این امر بهوضوح بیانگر وجود خالء در عدم همسویی کامل شهروندان و مسئولین با معیارهـای اساسـی اسـالمی و عـدم
بهکارگیری معیارهای اصیل اسالمی در سیاستهای آمایش فضای شهری مناطق شهری است.
نتیجهگیری
نگاهی بر وضعیت آمایش شهری ،حاکی از آن است که نوعی آشفتگی کالبدی در ساختار عینی شهرهای اسالمی و عـدم
همخوانی آن با ابعاد محتوایی به چشم میخورد که عمدتاً حاصل اشاعه و نفوذ مؤلفههای فرهنگ بیگانه در افکار و عقاید
مسلمانان و اثرگذاری در سیاستهای آمایش شهری است در این راستا ،پژوهش حاضر بر مبنای ارزیابی آمـایش فضـایی
مناطق شهری اردبیل مطابق با معیارهای شهر اصیل اسالمی شامل پن منطقه شهری شکل گرفت مشابه این پـژوهش
به این سبک که همه شاخصهای شهر اصیل اسالمی را در چارچوب و همپوشانی وجه فکری ،عملـی ،عینـی ،یکجـا در
نظر بگیرد و جایگاه یک شهر را در انطباق با معیارهای شهر اصیل اسالمی تعیین کند برای هیچیک از شـهرهای کشـور
انجامنشده است لذا برای حصول به نتیجه مطلوب ابتدا کلیات تحقیق در ارتبا با شهر اصیل اسالمی بیان شد و پـس از
طرح مسئله ،پیشینه تحقیق و مطالعات انجامشده مشابه با این پژوهش بیان شـد و سـپس ازآنجاکـه هـدف تحقیـق بـر
شناخت معیارهای شهر اصیل اسالمی و ارزیابی میزان انطباقپذیری منـاطق شـهری اردبیـل از معیارهـای شـهر اصـیل
اسالمی در راستای سیاستهای آمایش فضایی استوار بود شاخصهای اصلی پژوهش شامل ،وجه فکری و عقیدتی ،وجـه
عملی و رفتاری ،وجه عینی تعیین شدند و  50معیار عمده و اصلی برای این شـاخصها تعریـف گردیـد کـه در آن بـرای
شاخص وجه فکری و عقیدتی معیارهایی همنون :امنیت ،پرهیزکاری و نخبگی شهروندان ،ضرورت زمامـداری در شـهر،
تساوی و اعمال حقوق شهروندی ،رفاه شهروندان ،نظم و انسجام شهری ،اشاعه معنویت در نظر گرفتهشده است .و بـرای
شاخص وجه عملی و رفتاری معیارهای :عدالت ،وحدت ،سالمت شهروندان ،تعلیم و تربیت ،الضـرر و الاضـرار ،ضـرورت
رواب حاکم با شهروندان ،ممنوعیت زمان آوری اتالف ،حریم امالك ،طبیعتگرایی و آمیختگی با طبیعـت ،مـدنظر قـرار
گرفت .و در نهایت برای وجه عینی معیار :تمرکزگرایی جمعیت و عدم پراکندگی شهری ،مساحت خانهها ،حیـا خانـهها،
مسجد ،معابر بنبست اختصاص یافت .در فرایند تحلیل مدل وازپس وضعیت موجود یکایـک منـاطق شـهری اردبیـل بـا
معیارهای  50گانه مورد ارزیابی و مطابقت قرار گرفت .نتای کلی مبین این است که شهر اسالمی اردبیـل درمجمـوع بـا
میانگین ( )Qi 1/13115از وضعیت نزدیک به متوس برخوردار است و طبق نتای حاصل از مـدل وازپـس ،منطقـه یـک
شهری اردبیل با محقق نمودن  07معیار از مجموع  50معیار بـا  Qi 1/2333توانسـته اسـت نزدیـکترین و اولـین رتبـه
انطباقپذیری از مؤلفهها و عناصر شهر اصیل اسالمی را کسب کند .منطقه دو شهری اردبیل با اجرایـی نمـودن تعـداد 3
معیار از مجموع  50معیار عمده شهر اصیل اسالمی با کسب ( )Qi1/1521در رتبه دوم قرار گرفت و منطقه پـن شـهری
اردبیل نیز با محقق نمودن  05معیار و با رقم ( )Qi1/1133نسبت به دیگر مناطق شـهری از رتبـه سـوم برخـوردار شـد.
منطقه سه اردبیل با محقق ساختن تعداد  01معیار رتبه چهارم ( )Qi1/3371را بـه خـود اختصـاص داد و در نهایـت امـر
منطقه چهار شهری اردبیل با انطباقپذیری و تحقق تعداد  2معیار از مجموع  50معیار شهر اصیل اسالمی رتبه پنجم را با
رقم ( )Qi1/3113که دورترین فاصله از معیارهای شهر اصیل اسالمی میباشد کسـب نمـوده و در سیاسـتهای آمـایش
فضایی ،نیازمند برنامهریزی و سازماندهی مؤثرتری بر اساس معیارهای یادشده نسبت بـه دیگـر منـاطق شـهری اسـت
هرچند که همه مناطق تا رسیدن به هدف مطلوب دارای کاستیهایی هستند.
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تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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