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Extended Abstract  

Introduction 

According to UN figures, by 2050 the urban population will reach 68% of the world's 

population(UN,2018). In this age, which can be called the age of accelerated urbanization, in the 

shadow of the global capitalist system, the urban economy is accelerating towards globalization. But 

the position of Iranian and Islamic cities is not very good. Tehran was ranked 93 rd in the world in 

2016 and dropped to 108th in the world by 15 steps in 2020. Other Islamic cities in the Middle East, 

such as Istanbul, Cairo, Baghdad and Riyadh, have also been downgraded in recent years. In this 

regard, this research first seeks a definition of the Islamic world and then identifies the indicators of 

the world city and the Islamic city and then by collecting the indicators of the world city and the 

Islamic city and presenting it to experts in the form of a questionnaire and its analysis in software 

Mick Mac software and at the end, are stated the most important indicators in transforming the city of 

Isfahan as an Islamic globalcity. 

 

Methodology 

The present study, with a central index approach, identifies the most important variables affecting the 

city of Isfahan as a world-class city with Iranian Islamic indicators and examines the extent and how 

these factors affect. This research is applied in terms of purpose and according to the components 

under study, the approach is the descriptive-analytical method. Environmental and Delphi scanning 

techniques have been used to identify variables and indicators. In this regard, in the first stage, to 

collect variables from articles in journals, published articles on the subject of research were used; 

Then, a semi-structured questionnaire was distributed between experts and specialists in the field of 

urban issues and they were asked to score points in the matrix of intersecting effects on variables, 

based on effectiveness and affectivity with numbers in the range 0 to 3. 

Results and Discussion 

In this part of the research, with a futuristic approach, the factors affecting the emergence of Isfahan as 

a world-class city are identified and analyzed. In this regard, in order to identify the factors affecting 

the city of Isfahan as a world-Islamic city, two environmental scanning techniques and Delphi have 

been used. In this regard, 51 variables in 8 effective indicators have been extracted and entered into 

Mick Mac software by forming a 51 x 51 matrix. Based on the analytical results of this matrix, the 

variables of the economic sector had the greatest impact on the emergence of Isfahan as a global-

Islamic city and the factors of the urban environment had the least impact. Interestingly, the variables 

of the economic sector, while having a very high impact, also have a very high impact. The next step is 

to analyze the stability and instability of the system to obtain the key impulses. 
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Conclusion 

Based on the results of the questionnaire and analysis of variables obtained in Mick Mac software, 

economic sector variables have the greatest impact on the emergence of Isfahan as an Islamic world 

city and urban environmental factors have the least impact. According to the position of the variables 

in the diagram, what can be understood from the status of the distribution page of the variables 

affecting the city of Isfahan with the indicators of the Islamic World City is the instability of the 

system. Due to the instability of the system, 5 types of variables including: determinant or influential 

variables, two-dimensional variables, regulatory variables, affected or outcome variables, independent 

variables were identified in this system. Based on the results of Table (4), 16 main variables were 

obtained as key drivers of Isfahan's transformation into an Islamic world. The variables proposed in 

the indirect effect are also repeated with a slight shift in the indirect effect. 

 

Keywords: Islamic global city, World city, Development drivers, Isfahan city. 
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 (اصفهان شهر: موردی نمونه) اسالمی جهانشهر به ایرانی شهر تبدیل در تأثیرگذار های شاخص بررسی
 

 .ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه  شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکترای دانشجوی -کاظمی  حسین

 .ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار - 1محمدی جمال
 

 29/04/1401 تاریخ پذیرش:                                             20/06/1400 : تاریخ دریافت  

 

 چکیده         
 بـه  اسـالمی  شـهر  تبـدیل  در موثر هایشاخص شناسایی و اسالمی جهانشهر از تعریفی و بررسی جهت مقاله این

 بـه  اصـفهان  هرشـ  شـدن  مطرح بر موثر عوامل مهمترین بررسی به منظور این جهت. باشدمی اسالمی جهانشهر
 پـژوهش . پـردازد می عوامل این تأثیرگذاری چگونگی و میزان بررسی و جهانی سطح در اسالمی شهر ین عنوان
 -توصـیفی  روش نآ بـر  حـاکم  رویكـرد  بررسـی،  مورد هایمؤلفه به توجه با و کاربردی هد  لحاظ از نظر مورد

 اسـاس  بر. است شده استفاده شاخصها و متغیرها شناسایی برای دلفی و محیطی پویش تكنین از و است تحلیلی
 شـهر  ناسـایی ش جهـت  متغیـر  51 اسالمی، شهر و جهانی شهر متغیر 168 از کارشناسان نظر و آمده بدست منابع
 میـن  افزار نرم در و بندی دسته گذاری تاثیر سطح اساس بر شده شناسایی متغیرهای. آمد بدست اسالمی جهانی
 رشـد  میـزان  املش متغیر 16 تعداد پایان در. گردید جایگذاری متقاطع اثرات تحلیل ماتریس محاسبات جهت من
 بـین  بـزرگ  هـای تشـرک  میزبـانی  ا،کااله قیمت پذیری رقابت و تنوع شهری، بازار پویایی داخلی، ناخالص تولید
 هـای هتـل  عـداد ت المللـی،  بـین  مستقیم پروازهای تعداد شهری، جمعیت میزان ،(جهانی برتر شرکت 500) المللی
 در شـدن  واقـع  گردشـگری،  هـای سـایت  جاذبـه  ظرفیت انرژی، تولید تنوع خارجی، کنندگان بازدید تعداد بزرگ،

 بـین  هـای  بانـن  راراسـتق  بـازار،  بر نظارتی امور انجام و بازار در تدول کم دخالت نقلی، و حمل اصلی مسیرهای
 (FDI)خـارجی  مسـتقیم  یگـذار  سـرمایه  میـزان  و برتر هایدانشگاه تعداد المللی، بین هایبورس وجود المللی،

 اهـ یافتـه  از ناشـی  تایجن. آمدند دست به جهانی شهر ین به اصفهان تبدیل بر مؤثر کلیدی های پیشران عنوانبه
 بـه  ای نطقـه م شهر ین از توسعه پیشران 16 تقویت و توجه صورت در اصفهان شهر که است حقیقت این بیانگر
  .یابد ارتقاء تواندمی اسالمی جهانی شهر
 
 .اصفهان شهر توسعه، های پیشران جهانی، شهر اسالمی، جهانشهر واژگان کلیدی:         
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 مقدمه
در این عصر،  (.UN,2018رسد)درصد جمعیت جهان می 68جمعیت شهری به  2050ال طبق آمار سازمان ملل، تا س

توان نامید، در سایه نظام ( میThe Age of Accelerated Urbanizationکه عصر شهرنشینی شتابان)

و اسالمی  اما جایگاه شهرهای ایرانیرود. پیش میرو به جهانی شدن داری جهانی، اقتصاد شهری با شتاب باالیی سرمایه

پله  15با  2020جهانشهرهای جهان قرار داشت و در سال  93در رتبه  2016باشد. تهران در سال چندان شایسته نمی

.(. دیگر شهرهای اسالمی A.T. Kearney,2016&2020 Institutionجهانی تنزل کرد) 108نزول به رتبه 

ها تنزل رتبه یافته اند. همچنین، در رتبه بندی صورت ر این سالخاورمیانه نیز مانند استانبول، قاهره، بغداد و ریاض نیز د

حقوق ی، اقتصادی، قانون گذاری حكومتی، حقوق سیاس شاخص اسالمی 6بر اساس  1گرفته توس  بنیاد شهراسالمی

 153ن از میا 2015ها در سال اند. بر اساس این شاخصو ارتباطات بین المللی، کشورهای جهان رتبه بندی شدهانسانی 

های اول تا پنجم را در اختیار داشتند و ایران در کشورهای جهان، کشورهای هلند، سوئد، سوئیس، نیوزلند و دانمارك رتبه

کشور نخست عبارتند از نیوزلند، ایسلند، هلند، سوئد و نوروژ و کشور  5به ترتیب  2020جای داشت. در سال  116رتبه 

(. مقایسه www.islamicity-index.orgرا کسب کرد) 132تبه بندی جایگاه پله نزول در این ر 16ایران نیز با 

-های متناسب با وضعیت اقتصادیهای تعریف شده کشورهای غربی و نبود شاخصشهرهای جهان طبق شاخص

اجتماعی کشورهای مسلمان از ین سو و فاصله گیری شهرهای اسالمی از پدیده جهانی شدن و انزوای شهرهای ایران 

های آن را ایجاب اقتصاد جهانی از سوی دیگر بررسی بیشتری را جهت تعریف شهر جهانی اسالمی و شاخصاز 

های اقتصادی، طبیعی، صنعتی، شهر اصفهان از جمله کالنشهرهای ایران است که در زمینه زیرساخت. نمایدمی

های اخیر ران قرار دارد. اما در سالهای ارتباطی در جایگاه برتری نسبت به دیگر کالنشهرهای ایگردشگری و راه

های کشورهای غربی و گسترش ویروس کرونا با سرعت بیشتری دچار شهرهای ایران و از جمله اصفهان به دلیل تحریم

 1398واحد فعال صنعتی بوده و در سال  2841دارای  93تنزل رتبه شده اند. بطوری که اصفهان در بعد اقتصادی در سال 

(. همچنین میزان ورود گردشگران داخلی و خارجی 1398عال کاهش یافته است)آمارنامه شهر اصفهان، واحد ف 2400به 

 1399هزار نفر در سال  10(، به کمتر از http://www.isfahancht.irکشور جهان( ) 10هزار نفر ) از  108از 

جف و استانبول رسیده و نیز محدود شدن پروازهای خارجی اصفهان به چهار شهر دوحه، کویت و ن

(https://fids.airport.i سبب انزوای بیشتر این شهر در عرصه جهانی شده است. در این راستا این تحقیق نخست )

پردازد های شهر جهانی و شهر اسالمی میباشد و در ادامه به شناسایی شاخصبه دنبال تعریفی از  جهانشهر اسالمی می

جهانی و شهر اسالمی و ارائه آن به کارشنان در قالب پرسشنامه و تحلیل  های شهرو سپس از طریق گردآوری شاخص

های موثر در تبدیل شهر اصفهان به عنوان جهانشهر اسالمی بیان آن در نرم افزار مین من و در پایان مهمترین شاخص

ال پاسخ به این پرسش می گردد. در این مقاله برای نخستین بار به ارائه مفهوم جهانشهر اسالمی پرداخته و به دنبمی

 «باشد؟ها و معیارهایی جهت تحقق جهانشهر اسالمی نیاز میچه شاخص»باشد که: 

 

 

 

                                                           
1. Islamicity Foundation 
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 مبانی نظری

رتبه بندی شهرهای جهانی، عنوان تحقیق مهمی است که تعداد زیادی از پژوهشگران : رتبه بندی شهرهای جهانی

کرده است. این رتبه بندی می تواند در تجزیه و تحلیل عملكرد دانشگاهی، سیاستمداران، مدیران عمومی را به خود جذب 

 Wang and etهای بزرگ و سیاستمداران کمن فراوانی نماید)شهرهای جهانی و ارائه مشاوره برای شرکت

al,2020,3(بطور مثال آلدرسون و بكفیلد .)Alderson and Beckfield,2004قدرت و »ای با عنوان ( در مقاله

های بین المللی را بعنوان عاملی برای با رویكرد شاخص محور، موقعیت شعبات شرکت« یستم جهانشهرهاموقعیت در س

( در Hussain and et al,2018قدرت و وجهه کسب رتبه بندی شهرجهانی مطرح کرده است. حسین و همكارن )

با اندازه گیری « چند ملیتی هایتحلیل تنوع، قدرت و مرکزیت شهرهای مورد استفاده شرکت»ای با عنوان مقاله

ای از شهرهای با اهمیت جهان، جهت رتبه بندی ای و ارزیابی مجموعههای( تنوع، قدرت و مرکزیت شبكه)شاخص

ارائه ارزیابی جهانشهرهای اصلی توس  )روش ( دی »ای با عنوان ( در مقالهWang,2019استفاده کرده اند. وانگ )

( بر اساس ظرفیت شهرها در تبدیل منابع داخلی به Malmquistم کوئیست)( و شاخص تحلیل مالDEAای اِی )

ای در داخل و خار  صورت گرفته اند. در زمینه شهر اسالمی نیز تحقیقات گستردهمنابع صادراتی، آنها را رتبه بندی نموده

و همچنین در مقاله ( 1390طیبه) حیات فضای یا اسالم آرمانیِ زاده در کتاب شهراست در تحقیقات داخلی نقی

تحلیلی به بیان صفات و -با روش توصیفی« اسالمی شهر اصول و صفات ارکان الگو، مبانی،»( با عنوان 1394ای)

پردازد و در پایان صفات شهر اسالمی و معیارهای انسانی و اجتماعی شهر اسالمی را بیان مشخصات شهر اسالمی می

( با 1395ای )و مقاله« معماری و شهرسازی مطابق با سبن زندگی اسالمی »  ( در کتابی با عنوان1397کند. رئیسی )می

به بیان مشخصات کالبدی شهر اسالمی و شكل شهر، میزان « اندازه مطلوب شهر و حومه از منظر فقه شیعی»عنوان 

( در Raymond, 2005پردازد. ریموند )باشد( میمذهبی )که در طراحی شهری نیاز می –جمعیت و مسائل اجتماعی 

سازمان فضایی »( تحت عنوانRaymond, 2008ای )و مقاله« زندگی شهری و شهرهای خاورمیانه»کتابی با  عنوان 

پردازد. او در های شهر اسالمی و ساختار سنتی شهرهای اسالمی خاورمیانه میبه بررسی خصوصیات و شاخصه« شهر

بافت پیچیده شهری، تمرکز گرایی، درونگرایی محالت، وجود  های کالبدی شهر اسالمی را شاملاین تحقیقات شاخصه

ای بر شهر مقدمه»ای تحت عنوان ( در مقاله,Rabah 2002) 1داند. ربحمراکز عمومی و خصوصی گسترده می

و  حصار معابر، شبكه مسكونی، محالت دژ، سوق، جامع، هایی نظیر مسجدبا رویكرد شاخص محوری، شاخص« اسالمی

 قوانین فرهنگی، و مذهبی عقاید طبیعی، عوامل تحت تأثیر را هفتگی بازارهای و قبرستان مانند شهر خار  در عناصری

شاخص حقوقی )قوانین  4ایشان در پایان برای شهر اسالمی .است دانسته اسالم شهر معر  اجتماعی و اصول شریعت

لبدی )اصول طراحی نشات گرفته از قانون طبیعی(، شاخص فرهنگی و مذهبی )اعتقادات فرهنگی و مذهبی(، شاخص کا

از  تهران شهر 20 منطقه شهروندان ادراکی خوانش»ای با عنوان نماید. حبیبی و همكاران در مقالهشریعت( ارائه می

ای به شاخص کالبدی، اجتماعی و مدنی و بُعد ارزشی با روش تی تكی نمونه 3بر اساس « اسالمی شهر ویژگیهای

 تهران پرداخته و نتیجه گیری نموده که وضعیت 20سالمی بر اساس ادراکات شهروندان منطقه بررسی اصول شهر ا

 -اجتماعی و کالبدی فیزیكی عامل دو به نسبت معناداری به طور تهران شهر 20 منطقه در ارزشی بعد در شهرشناختی

 باشد.می مناسب تری وضعیت دارای مدنی

                                                           
1. Saoud Rabah 
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یه از: نظر بارتندیه جهانشهر اسالمی بر سه نظریه استوار است که عنظر :می و ام القری جهانیجهانشهر اسال

 7در آیه  ران مجیدقت در جهانشهر یا شهر جهانی، نظریه شهر اسالمی و نظریه ام القری جهانی. مفهوم ام القری نخس

نماید. در ان میبی ن شهر راسوره انعام در مورد شهر مكه بیان گردید که بیشتر مفهوم مرکزیت ای 92سوره شوری و آیه 

ه کار برده بن اسالم ی جهادوره معاصر این مفهوم نخست توس  عبدالرحمن کواکبی در مورد شهر مكه به مثابه مرکز دین

مان و دان دینی، عال(. وی برای حل مشكالت جهان اسالم، کنفرانس سران و اندیشمن97:55)اسكندی و همكاران، شد

ایران و بحث  ب اسالمیانقال مكه ) به عنوان ام القرای اسالم( پیشنهاد داد. پس ازروشنفكران جهان اسالم را در شهر 

دید نظریه ام بیان گر لمین(رهبری جهان اسالم که توس  انقالبیون ایرانی در خصوص امام خمینی )به عنوان ولی امر مس

ان وقت( در ارجه ایرخمور اعاون وزیر القری جهان اسالم بار دیگر مطرح شد. این دکترین توس  محمد جواد الریجانی )م

بارت عین نظریه باشد. ارکان و شاخصه های اتئوریزه گردید که خواستگاه اصلی آن مكتب واقع گرایی می 60اواخر دهه 

هان ج -3اسالمی  وحدت املع فقیه والیت رهبری -2جهانی  ردیبُ با حكومتی مرکزی هسته ام القری، -1است از: 

ح امت اسالمی به اولویت مصال -5هبری بر حق در ام القری مالك وجود ر -4دون مرز جغرافیایی اسالم، سرزمینی ب

 (. 20:1369فی متقابل ام القری و امت اسالمی )الریجانی،حقوق و وظای -6مصالح ام القری 

 

ه موجب آن امروزه از پیچیده ترین مفاهیم در مطالعات شهری، شهر جهانی است که ب: شهر جهانی و جهانشهرها 

 اقتصادی بر روی امور جهانی دارد -پیوندهای مرتب  با تاثیرات مستقیم و حساسی از طرق روشهای اجتماعی

(Sassen, 2005)به دو شكل  1980ی . عنوان شهر جهانی یا جهانشهر از دههGlobal city  وWorld city 

 & Friedmann, 1986) شینی مطرح گردیدگسترش یافته است که جهت درك ارتباط میان جهانی شدن و شهرن

Sassen, 1991 .) هنگامی که ین کالن شهر در چارچوب اقتصاد جهانی جایگاهی را کسب نماید و به عنوان یكی از

ها به رقابت با سایر شهرها بپردازد از وضعیت کالن شهری به وضعیت های شبكه اقتصاد جهانی در فضای جریانگره

( و گدس و بر Taylor, 2004:22طبق تعریف تیلور)« شهر جهانی»فته است و از هر چندین ارتقا یا« شهر جهانی»

( David Clark, 2004) های ارائه شده توس  محققانی همچون ساسن، پیتر هال و دیوید کالركاساس شاخص

 گردد.می« جهانشهر»ین مورد تبدیل به 

باشد که توس  پژوهشگران فات و تعاریف و معیارهایی میهای مهم جهت شناخت جهانشهرها، توصیها و شیوهاز راه

( مطرح شده که آنها را مرکز انجام 1915مختلف ارائه شده است. قدیمترین توصیف از جهانشهرها توس  پاترین گدس )

در کتاب ساسكیا ساسن، (. 32:1390)پوراحمد و همكاران، های اقتصادی جهان معرفی کرده استترین فعالیتمهم

مطرح  1983با نقد نظریه شهر جهانی جان فریدمن، نظریه خود را که در سال « جهانی: نیویورك، لندن و توکیوشهر»

فرضیه اساسی مدل شهرجهانی را بررسی و جمع بندی  7ای جهت تعریف شهر جهانی، کرده بود را شرح داد. او در مقاله

های فراملی، اقتصاد های خدماتی پیشرفته، باننهای این شهر را داشتن شرکتاو مشخصه(. Sassen, 2005) کرد

های مواد های مجلل، فروشگاهها و هتلهای گران قیمت، کارگران ارزان، خانهفراملی، وجود متخصصان زیاد، رستوران

بندی هایی در سطح جهان جهت شناخت و رتبه(. موسسهSassen,1991, 2001, 2002) داندغذایی می
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و لیست جهانشهرهای مستر  2بنیاد یادبود موری، 1اند که مهمترین آن موسسه ای تی کرنیجهانشهرها شكل گرفته

 4( بر اساس 2020-2014) A.T. Kearneyکنند. موسسه باشند که هر ساله جهانشهرها را رتبه بندی میمی 3کارت

شاخص  6( بر اساس 2014-2020شاخص سطح رفاه شخصی، اقتصادی، نوآوری و اداری و همچنین بنیاد یادبود موری )

اقتصادی، تحقیق و توسعه، تعامالت فرهنگی، زیست پذیری، محی  زیست و سطح دسترسی پذیری جهانشهرها را رتبه 

 بندی می کنند.

 

های مستشرقان اروپایی در سه مرحله یا دوره مطرح گردید. مفهوم شهر اسالمی نخستین بار با پژوهش :شهر اسالمی 

شكل گرفت. محققان این مكتب بر اساس مطالعات  1956تا  1872شهر اسالمی مغربی از سال  در مرحله نخست مكتب

کردند. در مرحله دوم که در خود از شهرهای شمال آفریقا و مغرب، شهر اسالمی را در ارکان کالبدی شهر جستجو می

ی کالبد شهری، به عناصر و عوامل و اغلب به وسیله کارشناسان فرانسوی آغاز گردید عالوه بر بررس 1960ی طول دهه

(. در مرحله سوم نیز از دیدگاه تازه و چشم اندازی Falahat, 2014) شكل دهنده این کالبد شهری توجه شایانی کردند

ها و متون باز به مجموعه مطالعات شهر اسالمی پرداخته شد. این محققان با نقد نویسندگان دوره اول و بر اساس آموزه

پردازند. این محققان عقیده دارند شهر اسالمی از ین سو به بررسی ارتباط رسی کالبدی شهر اسالمی میاسالمی به بر

 ) ای از اعتقادات و اعمال اسالمی و از سوی دیگر فرایندی از شهرنشینی می باشدمیان اسالم به عنوان سامانه

AlSayyad & Tureli, 2009  .) 

یت شهر اسالمی، تحقیقات صورت گرفته را به سه طبقه صورتگرا)کالبدی(، ساختار توان بر اساس ماهاز دیدگاه دیگر می

(. دسته نخست شهر اسالمی را متراد  با ارکان شهری همچون مسجد، 70:1394گرا و محتوا گرا تقسیم نمود)مردانی،

 & Morris, 1994 & Grunebaum, 1955a) اند که ماهیت مستقلی نداردبازار، ارگ، بر  و بارو قلمداد کرده

Grunebaum, 1955b & & Grunebaum, 1961( همدانی و سجادی .)پور احمد و همكاران 1399 ،)

شان اغلب باشند که در تحقیقات( از محققان داخلی می1399( و عبدی ملن کالیی و همكاران )1390(، دانش )1392)

ری پیوسته در نظر گرفته که مجموع آن شهر اسالمی را اند. گروه دوم برای شهر اسالمی ساختااین رویكرد را اتخاذ کرده

(. تحقیقات بسیم سلیم، بنه ولو و الپیدوس در زمینه شهر اسالمی با این رویكرد Marcais, 1921دهد)شكل می

(. گروه سوم از محققان داخلی و 37، 1390باشد. این محققان را می توان جزء مكتب دمشق و مغربی دانست)فالحت،می

های محتوا گرایانه دارند)ابولقد، نقی زاده،ابن خلدون، بسیم حكیم و...(. این محققان با باشند که دیدگاهمیخارجی 

ی کالبد و علل بروز عناصر شهری پرداخته و عناصر کالبدی را بدون محتوای بروز و های محتوا گرایانه به رابطهدیدگاه

های زمانی و مكانی به ساختار اصلی شهر است. با افزودن ویژگیی شهر اسالمی ندیده ظهور آن و به تنهایی شاخصه

اسالمی، چنین شهری محدود به زمان و مكان خاصی خواهد شد. از این گروه، ابولقد تحقیقات زیادی در این خصوص 

ی کلی خالصه کرده است: های تاثیر گذار اسالم در شكل شهرهای اسالمی را در سه مقولهنموده است. او شیوه

های مختلف مردمی، تاثیر تفكین جنسیتی که منجر به فقهی بر اساس رابطه امّت در میان گروه -های شرعیبرتری

(. در این خصوص قران کریم نیز 1987ی تعریف اسالم برای نظام مالكیت)آفرینش ملزومات فضایی شده است و شیوه

                                                           
1. A.T. Kearney Institution 

2. Mori Memorial Foundation 

3. MasterCard’s Global Power List 
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(. یعنی Raeesi, 2016: 27) خدای متعال می داندمالك مدنیت )وجه تمایز شهر )اسالمی( و روستا( را ایمان به 

سال پیش شاخصه شكل گیری شهر اسالمی را نه وسعت و کالبد شهری و نه مناسبات پیچیده  1400خداوند متعال در 

داند. بنابراین طبق این سه نظریه می گیری شهر اسالمی را وجود فرد یا افراد با ایمان در شهر میاجتماعی، بلكه شكل

جهانشهر اسالمی، شهری تاثیر گذار بر اقتصاد جهانی که در زمینه »جهانشهر اسالمی را این گونه تعریف کرد:  توان

این مفهوم در عین داشتن ارزش « باشد.اجتماعی، دینی، سیاسی و شهرسازی الهام بخش شهرهای منطقه می

های شهر اسالمی و ام برطر  و ارزشهای مفید جهانشهر، معایب آن که تضاد با ارزش های اسالمی دارد شاخص

 القرایی را در خود جای می دهد.

 پژوهش روش

ایی روش کار حور ودر روش شناسی رتبه بندی شهرها، معموال شهرها را به دو روش بررسی می کنند: روش شاخص م

و  تفسیر یل و(. روش شاخص محور به دلیل سهولت در استنتا ، صراحت در تحلWang & et all,2020:2) محور

اضر با رویكرد حگردد. پژوهش انعطا  در انطابق با دامنه گسترده ای از عوامل محاسباتی، بیشتر مورد استفاده قرار می

 طح جهانیهر در سشموثر بر مطرح شدن شهر اصفهان به عنوان ین ترین متغیرهای شاخص محوری، به شناسایی مهم

د  هازلحاظ  ن پژوهشپردازد. ایو چگونگی تأثیرگذاری این عوامل میو بررسی میزان های اسالمی ایرانی با شاخص

ش یاز تكنین پو تحلیلی است. -فیبررسی، رویكرد حاکم بر آن روش توصیهای موردکاربردی است و با توجه به مؤلفه

ری آوای جمعمرحله اول بر تا دردر این راسشده است. ها استفاده ها و شاخصمحیطی و دلفی برای شناسایی متغیر

اختار سمه نیمه س پرسشناسپ ؛استفاده گردیدموضوع تحقیق نوشتارهای منتشرشده در زمینه  مجالت،متغیرها از مقاالت 

یس چوب ماترا در چارها خواسته شد تمتخصص و خبره در حوزه مسائل شهری توزیع شد و از آنکارشناس یافته بین 

دهی امتیاز دهند. در این امتیاز 3تا  0رگذاری و تأثیرپذیری با اعدادی در طیف ها، بر مبنای تأثیاثرات متقاطع به متغیر

-به معنای تأثیر زیاد می« سه»منزله تأثیر متوس  و به« دو»منزله تأثیر ضعیف، به« ین»منزله بدون تأثیر، به« صفر»

م از عوامل یم هرکدایرمستقمستقیم و غها در ماتریس متقاطع وارد شد تا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باشد. سپس امتیاز

 ی آیند. دست م های کلیدی بهسنجیده شود و با توجه به امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل، پیشران

دار است یا یاآیا سیستم پ نحوه پراکنش عوامل بر روی این نمودار گویای آن است که سیستم در چه وضعیتی قرار دارد.

راکنش عوامل پایدار پ هایمولیه از وضعیت سیستم بر نحوه تحلیل عوامل تأثیرگذار است. در سیستناپایدار؟ این فهم ا

-در سیستم باشند. بنابرایناال میباشد یعنی برخی عوامل دارای تأثیرگذاری و برخی دارای تأثیرپذیری بمی Lصورت به

-بل در سیستمگردد. در مقایمو عوامل مستقل مشاهده های پایدار مجموعاً سه دسته عوامل تأثیرگذار، عوامل تأثیرپذیر 

و در تمامی  طری برداروامل در حول محور قعها های پایدار است. در این سیستمتر از سیستمپایدار وضعیت پیچیدههای نا

تر پایدار پیچیده هاییستمسبت به ها نساند و عوامل در اکثر مواقع حالتی بینابینی دارند. تحلیل این سیستمصفحه پراکنده

شوند که شامل: می ه تقسیمباشد. این عوامل در مجموع به پنج دستها دخیل میاست زیرا عوامل بیشتری در این سیستم

-یهی که خود دارای دو زیرمجموعه عوامل ریسن و هد  تقسیم معوامل دو وج -2کننده یا تأثیرگذار؛عوامل تعیین -1

که خود به دو بخش عوامل گسسته و عوامل اهرمی ثانویه  عوامل مستقل -4ه سیستم؛ جعوامل تأثیرپذیر یا نتی-3شود؛ 

 ند.باشعوامل تنظیمی می -5شود؛ تقسیم می
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متر از نباید ک ورد نظرممبنا، تخصص و دانش خبرگان بر کمیت کلی ارجحیت داشته و حجم نمونه در مطالعات سناریو 

ی گیرروش نمونه کنندگان، ازمنظور انتخاب آگاهانه شرکتژوهش بهدر این پ. (Godet, 2008:18نفر باشد) 25

سی ست که بررنتخاب گروهی از خبرگان اگیری هدفمند، اکار بردن روش نمونهشده است. اساس بههدفمند استفاده

 اد به توضیحاتبا استن. (Neuman, 2007:1عمیقی یا فهم کلی نسبت به ماهیت پرسشنامه پژوهش داشته باشند)

ی، شهرداران تن از کارشناسان خبره در حوزه مسائل شهری شامل کارشناس 50فوق، جامعه آماری این پژوهش

و مهندسان  ق بهاداراورا رسبو ی، کارشناسانو گردشگر یفرهنگ راثیمدانشجویان دکترا و اساتید دانشگاه، کارشناسان 

 باشند.شرکت مهندسین مشاور می

 

 مورد مطالعه ۀمحدود

 38درجــه و  32 ثانیــه شــرقی و عــرض جغرافیــایی 40دقیقــه و  39درجــه و  51هان بــا طــول جغرافیــایی شــهر اصــف

یـن شـهر بنـا بـر مالحظـات      ا .متـر ارتفـاع از سـطح عمـومی دریاهـا قـرار دارد       1580ثانیه شمالی با حدود  30دقیقه و 

ــا   ــیش ت ــایی اوضــاع طبیعــی و وســعت خــاك آن از هــزاران ســال پ ــت جغرافی ــدیسیاســی، موقعی ــکنون چن ــار ب ه ن ب

 ز:بارتند اعپایتختی کشور انتخاب شده است. مهمترین دورانی که اصفهان رسماً پایتخت ایران بوده 

 ایتخت ولیعهد( دوره اشكانیان: پالف

   ( دوره ساسانیان: پایتخت ولیعهدب 

        پایتخت ولیعهد :( دوره دیلمیان  

 وره صدرات خواجه نظام الملن بود.( دوره سالجقه: که او  شكوفایی آن در د  د

 هجری و با حكومت شاه عباس صفوی رونق گرفت.  1000ه ( دوره صفویه: از سال 

اصفهان به دلیل موقعیت مرکزی خود در فالت ایران همواره در طول تاریخ مرکز حكومت مناسبی برای دولت ها بوده 

در قلب ایران قرار دارد  نویسد: اصفهان نه تنها( می1361( آلمانی)Walther Hinzاست به طوری که والتر هینتس)

بلكه دارای کلیه شرایطی است که برای ین پایتخت بزرگ الزم است. امروزه نیز شهر اصفهان در صورت احیای طرح 

 One belt-one road( در طرح ابتكار ین جاده ین کمربند )new silk road projectجاده بزرگ ابریشم نو )

Initiative ( که در برنامه های کالن پروژه ،)Mega project) تواند با پشتوانه تاریخی و چین قرار دارد، می-ایران

درصد از جمعیت  65)نفر  میلیارد 4.4تقریبا ین جاده  -اقتصادی خود به جایگاه تمدن سازش بازگردد. طرح ین کمربند

م شد و از اعال 2013د، توس  رئیس جمهور چین در سپتامبر تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر میگیر 21و  (جهان

ت)رصدخانه رواب  بین تشكیل شده اس «جاده ابریشم دریایی»و  «نوجاده ابریشم »دو بخش کمربند اقتصادی 

کشور را در مسیر زمینی و دریایی در مناطق آسیا، خاور میانه، اروپا و شمال آفریقا در بر  65ین طرح ا(. 96:3الملل،

ی ابریشم هستند و ایران در های اصلی و دارای اولویت و ظرفیت در مسیر جادهکشور پایه 20گیرد که از این میان، یم

 .کشور قرار می گیرد 20میان این 
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 هابحث و یافته

نوان به ع ر اصفهاندن شهشدر این قسمت از پژوهش با رویكرد آینده پژوهی به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر مطرح 

ان به شهر اصفه منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مطرح شدندر این راستا به  شود.ین شهر در سطح جهانی پرداخته می

 51حله شامل تكنین پویش محیطی و دلفی استفاده شده است. نتایج این مر اسالمی از دو-عنوان ین شهر جهانی

ذار شاخص تأثیرگ 8متغیر در  51داد شود: در این راستا تعنشان داده می(  2و 1)جدول باشد که در شاخص اولیه می

 ست. افزار مین من شده اوارد نرم 51*51استخرا  و با تشكیل ماتریس 

 ر مطرح شدن شهرهای اسالمی به عنوان شهر جهانیبندی عوامل اولیه مرثر بطبقه .1جدول 

 عوامل بعد

 

 

 

 اقتصادی

 

 

 

 

X1پویایی بازار شهری . X2 سرمایه گذاری بخش خصوصی  . میزان 

X3 دخالت کم دولت در بازار و . 

 انجام امور نظارتی بر بازار

X4   میزان سرمایه بازار سهام . 

X5میزبانی شرکت های بزرگ . 

 شرکت برتر جهانی( 500بین المللی  ) 

X6( میزان رشد تولید ناخالص داخلی .GDP) 

X7( میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی .FDI   ) X8    وجود بورس های بین المللی . 

X9   میزان مالیات بر شرکت ها . X10   کمی قوانین مزاحم در ایجاد کسب و کار . 

X11    سطح قیمت کاالها . X12اجرای قانون منع ربا در معامالت و بانن ها . 

X13تنوع کاالها و رقابت پذیری قیمت کاالها . X14 فروش کاالهای زیان بار. ممنوعیت خرید و 

X15   عدم شكل گیری شغل های زیانبار در جامعه .  X16   عدالت در دریافت مالیات طبق درآمد . 

X17   میزان دسترسی عموم به آمارها و اطالعات .  X18های بین المللی. استقرار بانن 

 د مراودات و مذاکرات با سیاستمداران منطقه ای. تعداX20 . تعداد سفارتخانه ها و کنسولگریها در شهر  X19 سیاسی

 . توزیع یكنواخت مراکز خدمات شهری    X22 . سرانه مساجد شهریX21 کالبدی

X23درون گرایی در محالت . X24  تعداد پروازهای مستقیم بین المللی . 

X25      هم سطح سازی بناهای مسكونی . X26همسایه داری در محالت . 

X27یت جاذبه سایت های گردشگری   . ظرف X28     تعداد هتل های بزرگ . 

X29مراکز خرید و فروشگاههای . 

 بزرگ )مال و سیتی سنتر و ...(

X30 زیرساخت های شبكه .

 های درون شهری

X31   تنوع تولید انرژی. 

 

 

 محی  زیست شهری

 

X32   سرانه فضای سبز شهری . 

 

 

X33د پای اکولوژین شهری(. دسترسی به منابع غذایی )ر 

شبکه ارتباطات و 

 اطالعات

X34 .سطح هوشمند سازی خدمات شهری X35    جایگاه دفاتر شبكه های بین المللی . 

X36)واقع شدن در مسیرهای اصلی حمل و نقلی . X37تعداد شرکت های دانش بنیان و نوآور بزرگ . 

 . حفظ حقوق شهروندی   X39 . نظم در توزیع امكانات شهریX38 اجتماعی و امنیتی

X40میزان ارزش صادرات فرهنگی . X41   تعداد همایش های بین المللی . 
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X42    سرانه جرم جنایت شهری . X43   میزان جمعیت شهری . 

X44تعداد بازدید کنندگان خارجی . X45   آزادی برابریهای اجتماعی . 

 . رضایت عمومی از پاکیزگی شهری   X47 اهی و درمانی مجهز  . تعداد مراکز آزمایشگX46 رمانید-بهداشتی

 . تعداد دانشجویان خارجی   X49 . تعداد دانشگاههای برتر  X48 پژوهش –آموزش 

X50   تعداد حق ثبت نوآوری . X51     دسترسی به ناشران بین المللی . 

 

 های ماتریس اثرات متقابلتحلیل اولیه داده . 2جدول 

درصد  جمع تعداد سه تعداد دو تعداد ین تعداد صفر تعداد تكرار بعاد ماتریسا شاخص

 پرشدگی

 65/95 2488 681 1231 576 113 2 51 مقدار

 

شده ار در نظر گرفته ب 2ها بوده و تعداد تكرار 51*51ین مافزار مینگرفته، ابعاد ماتریس در نرمهای انجامدر تحلیل

صد، در 95دهنده آن است که در بیش از نشان باشد که این میزاندرصد می 65/95یز است. شاخص پرشدگی ماتریس ن

 1231، تعداد 3ی اثرات متقاطع درصد دارا 27.37رابطه معادل  681رابطه،  2488موارد بر یكدیگر تأثیر دارند. از مجموع 

باشند. می 1ی اثرات متقاطع درصد دارا 23.75رابطه معادل  576، تعداد 2درصد دارای اثرات متقاطع  48.87رابطه معادل 

اب  با شدت کم مچنین روست. هااین نتایج بیانگر آن است که تعداد رواب  با اثرگذاری متوس  نسبت به سایر رواب  زیاد 

تم  شخصات سیسان فضایی و مشوند. پس از تحلیل سازمترین تعداد را در این سیستم شامل می(، پایین1)اثرات متقاطع 

 شود.تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل پرداخته میبه 

 

 میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل .3جدول 

میزان 
 تأثیرپذیری

میزان 
 تأثیرگذاری

 عوامل
  

 ردیف

 1 پویایی بازار شهری 148 116

 2 میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی   88 110

 3 ر و انجام امور نظارتی بر بازاردخالت کم دولت در بازا 115 108

 4 میزان سرمایه بازار سهام    98 104

 5 شرکت برتر جهانی(. 500میزبانی شرکت های بزرگ  بین المللی  ) 125 104

 6 (GDPمیزان رشد تولید ناخالص داخلی ) 149 109

 7 (   FDIمیزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ) 110 105

 8 ای بین المللی    وجود بورس ه 113 95

 9 میزان مالیات بر شرکت ها    103 95

 10 کمی قوانین مزاحم در ایجاد کسب و کار    105 105

 11 سطح قیمت کاالها     88 97

 12 اجرای قانون منع ربا در معامالت و بانن ها 81 80

 13 تنوع کاالها و رقابت پذیری قیمت کاالها  140 102

 14 رید و فروش کاالهای زیان بار ممنوعیت خ 79 84

 15 عدم شكل گیری شغل های زیانبار در جامعه     97 92

 16 عدالت در دریافت مالیات طبق درآمد    80 103

 17 میزان دسترسی عموم به آمارها و اطالعات     78 88
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 18 استقرار بانن های بین المللی     114 94

 - مجموع عوامل اقتصادی 1861 1789

 19 تعداد سفارتخانه ها و کنسولگریها در شهر     97 92

 20 جایگاه رهبران جریان ساز 101 92

 - مجموع عوامل سیاسی 198 184

 21 سرانه مساجد شهری 88 80

 22 توزیع یكنواخت مراکز خدمات شهری     96 104

 23 درون گرایی در محالت 96 95

 24 المللی   تعداد پروازهای مستقیم بین 124 99

 25 هم سطح سازی بناهای مسكونی       55 83

 26 همسایه داری در محالت 59 88

 27 ظرفیت جاذبه سایت های گردشگری    118 99

 28 تعداد هتل های بزرگ      123 104

 29 مراکز خرید و فروشگاههای بزرگ )مال و سیتی سنتر و ...(   132 112

 30 ه های درون شهری  زیرساخت های شبك 100 115

 31 تنوع تولید انرژی    121 98

  مجموع عوامل کالبدی 1112 1077

 32 سرانه فضای سبز شهری    52 86

 33 دسترسی به منابع غذایی )رد پای اکولوژین شهری(  101 106

  مجموع عوامل محی  زیست شهری 153 192

 34 سطح هوشمند سازی خدمات شهری     94 103

010  35 جایگاه دفاتر شبكه های بین المللی     103 

 36 واقع شدن در مسیرهای اصلی حمل و نقلی 117 101

 37 تعداد شرکت های دانش بنیان و نوآور بزرگ 103 94

  مجموع عوامل شبكه ارتباطات و اطالعات 417 398

 38 نظم در توزیع امكانات شهری 91 107

 39 حفظ حقوق شهروندی    88 111

 40 میزان ارزش صادرات فرهنگی 96 103

 41 تعداد همایش های بین المللی    94 94

 42 سرانه جرم جنایت شهری     83 102

 43 میزان جمعیت شهری     125 124

 44 تعداد بازدید کنندگان خارجی  122 105

 45 آزادی برابریهای اجتماعی    86 112

  امنیتیمجموع عوامل اجتماعی و  785 858

 46 تعداد مراکز آزمایشگاهی و درمانی مجهز   95 91

 47 رضایت عمومی از پاکیزگی شهری    90 106

  مجموع عوامل بهداشتی و درمانی 185 197

 48 تعداد دانشگاههای برتر   113 99

 49 تعداد دانشجویان خارجی    98 98

 50 تعداد حق ثبت نوآوری       91 96

 51 ی به ناشران بین المللی     دسترس 53 78

  پژوهش –مجموع عوامل آموزش  355 371

  جمع کل 5066 5066
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های هر متغیر میزان عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع ستونهای هر متغیر بهدر ماتریس تحلیل ساختاری، جمع اعداد سطر

های بخش اقتصادی بیشترین تأثیر را بر ماتریس، متغیر دهد. بر اساس نتایج تحلیلی اینتأثیرپذیری آن متغیر را نشان می

اسالمی و عوامل محی  زیست شهری کمترین درجه تأثیرگذاری  -مطرح شدن شهر اصفهان به عنوان ین شهر جهانی

توجه اینكه متغیرهای بخش اقتصادی در عین تأثیرگذاری بسیار باال دارای تأثیرپذیری بسیار اند. نكته جالب را داشته

های کلیدی به تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم باالیی نیز هستند. در مرحله بعدی برای به دست آوردن پیشران

 شود.پرداخته می

 

 تأثیرپذیری –پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم در محور تأثیرگذاری . 1شکل 

 منبع: )ترسیم نگار(

 

ه بوده و عیت پیچیدهای ناپایدار وضای پایدار جایگاه و نقش هرکدام از عوامل مشخص است؛ اما در سیستمهدر سیستم

أثیرپذیری را ذاری و تأثیرگتمتغیرها نیز حول محور قطری صفحه پراکنش هستند. در این سیستم، متغیرها حالت میانی از 

 سازد.ها را کمی با مشكل مواجه میدهند که شناسایی آننشان می

توان می المیهای جهانشهر اسمطرح شدن شهر اصفهان با شاخصآنچه از وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهای مؤثر بر 

غیراز چند عامل د. بهانفهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر متغیرها در اطرا  محور قطری صفحه پراکنده

هی نسبت به یباً مشابم هستند، بقیه متغیرها از وضعیت تقردر سیستدهند دارای تأثیرگذاری باالیی محدود که نشان می

 وع متغیر شامل:ن 5اری سیستم های پیشین گفته شد، با توجه به وضعیت ناپایدبنا بر آنچه در قسمت .یكدیگر برخوردارند

ه، متغیرهای یا نتیج ریرپذیکننده یا تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی، متغیرهای تنظیمی، متغیرهای تأثمتغیرهای تعیین

 شناسایی است.مستقل در این سیستم قابل

ترین متغیرهای تأثیرگذارند که میزان تأثیرپذیری عنوان متغیرهای ورودی، اصلیکننده یا تأثیرگذار به های تعیینمتغیر

ر دارند و پایداری ها در ناحیه شمال غرب صفحه پراکندگی قراشان بسیار کمتر است. آنها به نسبت تأثیرگذاریآن

کننده رفتار سیستم محسوب عنوان متغیرهای کلیدی و تعیینها بهها وابسته است. این متغیرشدت به آنسیستم نیز به

که الگوی پراکندگی متغیرهای مؤثر بر مطرح شدن شهر اصفهان به عنوان جهانشهر اسالمی حاکی از شوند. ازآنجاییمی
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رسد چراکه وجود متغیرها راین وجود عوامل تأثیرگذار با درجه باال در این ناحیه بعید به نظر میناپایداری سیستم دارد، بناب

وجود  X8.متغیر شامل متغیرهای  7مطالعه، عامل مورد 51ها دارد. در بین در این ناحیه حكایت از پایداری سیستم

ظرفیت  X27.د پروازهای مستقیم بین المللی،تعدا X24.های بین المللی،استقرار باننX18.های بین المللی، بورس

. تعداد X48واقع شدن در مسیرهای اصلی حمل و نقلی و  X36تنوع تولید انرژی X31.های گردشگری،جاذبه سایت

اند. این امر نیز ناپایداری سیستم را مجدداً مورد تائید قرار عنوان متغیر تأثیرگذار به دست آمدههای برتر به دانشگاه

 د.دهمی

باشند. این متغیرها از تأثیرگذاری باال و های دووجهی میها در گرا  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، متغیرنوع بعدی متغیر

ها واکنش سایر متغیرها را ایجاد خواهد کرد. این متغیرها را تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند و هر عملی بر روی آن

متغیر  9بندی نمود. در بین عوامل مورد بررسی مجموعاً و متغیرهای هد  تقسیم توان به دو دسته متغیرهای ریسنمی

. دخالت X3 . پویایی بازار شهری،X1های مختلف جزء متغیرهای دووجهی شناسایی شدند. این متغیرها شامل: از گروه

 شرکت برتر جهانی(، 500مللی )های بزرگ بین ال. میزبانی شرکتX5 انجام امور نظارتی بر بازار، کم دولت در بازار و 

X6( میزان رشد تولید ناخالص داخلی.GDP،) X7( میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی .FDI ،)X13 تنوع کاالها .

. تعداد بازدید X44. میزان جمعیت شهری و X43های بزرگ، . تعداد هتلX28 و رقابت پذیری قیمت کاالها،

 باشند.می کنندگان خارجی

عنوان متغیرهای اهرمی ثانویه )متغیرهای ظیمی در اطرا  مرکز ثقل نمودار قرار دارند و در برخی مواقع بهمتغیرهای تن

کنند. در گرا  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای مؤثر بر مطرح هد  ضعیف و متغیرهای ریسن ضعیف( عمل می

میزان مالیات بر X9.رمایه بازار سهام، میزان س  X4.عامل شامل،  22شدن شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی 

.عدم شكل گیری شغل  X15 سطح قیمت کاالها،X11. ، .کمی قوانین مزاحم در ایجاد کسب و کار X10 ها،شرکت

 ها در شهر،ها و کنسولگریتعداد سفارتخانه X19..عدالت در دریافت مالیات طبق درآمد X16 های زیانبار در جامعه،

.X20  جریان سازجایگاه رهبران ، X22 ،توزیع یكنواخت مراکز خدمات شهری. X30 های های شبكه.زیرساخت

.دسترسی به منابع غذایی )رد  X33 های بزرگ )مال و سیتی سنتر و ...(،مراکز خرید و فروشگاه X29.درون شهری،

 X37 بین المللی،های .جایگاه دفاتر شبكه X35 سطح هوشمند سازی خدمات شهری، X34. پای اکولوژین شهری(،

میزان ارزش صادرات  X40.نظم در توزیع امكانات شهری، X38.های دانش بنیان و نوآور بزرگ،.تعداد شرکت

.رضایت عمومی X47  .تعداد مراکز آزمایشگاهی و درمانی مجهز،X46 های بین المللی،.تعداد همایش X41 فرهنگی،

های تنظیمی به دست عنوان متغیربهتعداد حق ثبت نوآوری X50 تعداد دانشجویان خارجی و X49. از پاکیزگی شهری،

شده، های شناسایینوع بعدی متغیر اند. این متغیرها قابل ارتقاء به متغیرهای تأثیرگذار و یا دو وجهی هستند.آمده

تأثیرپذیری  –ی شرقی پالن تأثیرگذارباشند. جایگاه این متغیرها در نمودار، جنوبمتغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه می

. X2 باشد. این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار پایین و تأثیر پذیری بسیار باال هستند. در پژوهش حاضر عوامل،می

. آزادی X45. سرانه جرم جنایت شهری و X42. حفظ حقوق شهروندی، X39میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی، 

 ذیر یا نتیجه در این پژوهش هستند.عنوان متغیرهای تأثیرپبرابریهای اجتماعی به

باشند؛ این های مستقل میبررسی، متغیرشده در گرا  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل موردهای شناساییآخرین متغیر 

متغیرها دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی هستند که در قسمت جنوب غربی صفحه پراکندگی متغیرها 
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. ممنوعیت خرید و X14 . اجرای قانون منع ربا در معامالت و بانن ها،X12در این پژوهش، متغیرهای: اند.قرارگرفته

. X23 . سرانه مساجد شهری،X21 . میزان دسترسی عموم به آمارها و اطالعات،X17 فروش کاالهای زیان بار،

. سرانه X32 در محالت، . همسایه داریX26. هم سطح سازی بناهای مسكونی، X25 درون گرایی در محالت، 

عنوان متغیرهای مستقل شناسایی شدند این متغیرها به. دسترسی به ناشران بین المللی X51فضای سبز شهری و 

های چگونگی و نحوه رواب  مستقیم و غیرمستقیم هرکدام از متغیرکنند. گونه واکنشی در دیگر متغیرها ایجاد نمیهیچ

درصد مورد تحلیل  100درصد و  75درصد،  50درصد،  25درصد،  5من، در پنج پوشش: افزار مین شده در نرمشناسایی

درصد  100دهد. چون پوشش ها را نشان میها، رواب  ضعیف، میانه و قوی بین متغیرقرار گرفتند. هرکدام از این پوشش

ت گرا  اثرگذاری عوامل با پوشش دهد، در این قسمها را از بسیار قوی تا بسیار ضعیف نشان میتمامی تأثیرات متغیر

 ( . 2شود )شكلدرصد نشان داده می 100

 

 
 تأثیرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( .2شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

ها بر یكدیگر است. این گرا  در قالب خطوط آن ی رواب  بین متغیرها و چگونگی اثرگذاریدهندهگرا  اثرگذاری نشان

 3تأثیرات متوس  )میانه(، 2،تأثیرات ضعیف 1گیری تأثیرات بسیار ضعیف،شود. در این گرا  اندازهقرمز و آبی نشان داده می

                                                           
1. Weakest Influences 

2. Weak Influences 

3. Moderate Influences 
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ل بر همدیگر دهنده اثرگذاری شدید عواموجود دارد. درواقع، خطوط قرمز نشان 2و تأثیرات بسیار قوی 1تأثیرات نسبتاً قوی

 دهد.است و خطوط آبی، با تفاوت در ضخامت، رواب  متوس  تا ضعیف را نشان می

تأثیرگذاری  ر به لحاظنظوردهای مبندی متغیردر مرحله بعدی برای استخرا  عوامل پیشران، به جابجایی و همچنین رتبه

های غیرمستقیم حاسبات اثرمجه به اینكه برای (. با تو4شود )جدولمستقیم( پرداخته میو تأثیرپذیری )مستقیم و غیر

آید و ی در میاد چند رقمهای غیرمستقیم اعدع اثرگذاری و اثرپذیریرساند، جمافزار ماتریس را چند بار به توان مینرم

تقیم ای مسساس اثرهاامل بر افزار، جدول سهم عوشود. برای رفع این مشكل نرممقایسه آن با اثرهای مستقیم دشوار می

شده و حاسبههزار م 10ها یریدهد. بر این اساس، مجموع اثرگذاری و اثرپذهزار ارائه می 10و غیرمستقیم را در مقیاس 

 کل سیستم است.  دهنده سهم آن ازسهم هرکدام از عوامل از این عدد نشان

 

 تقیم متغیرها بر یکدیگربندی میزان تأثیرات مستقیم و غیرمسرتبه . 4ل جدو
 
 

 غیرمستقیم تقیممس

 تأثیرپذیری متغیر تأثیرگذاری متغیر تأثیرپذیری متغیر تأثیرگذاری متغیر رتبه

1 X6 296 X43 240 X1 291 X43 243 

2 X1 294 X1 224 X13 275 X30 234 

3 X13 278 X30 224 X6 201 X10 202 

4 X5 248 X45 220 X24 252 X29 226 

5 X43 248 X2 218 X28 250 X2 224 

6 X24 246 X29 218 X43 249 X45 219 

7 X28 244 X39 218 X5 246 X39 217 

8 X44 242 X6 214 X44 246 X28 213 

9 X31 240 X3 208 X31 244 X3 213 

10 X27 234 X38 208 X36 237 X33 211 

11 X36 232 X47 208 X27 232 X44 210 

12 X3 228 X7 206 X18 229 X7 210 

13 X18 226 X44 206 X3 228 X38 210 

14 X8 224 X4 204 X8 225 X4 210 

15 X48 224 X5 204 X48 223 X47 209 

16 X7 218 X10 204 X7 222 X22 208 

17 X10 208 X22 204 X2 216 X40 208 

18 X9 204 X28 204 X10 214 X34 207 

19 X35 204 X33 204 X37 211 X5 207 

20 X37 204 X42 202 X9 210 X6 206 

21 X20 200 X13 200 X33 203 X27 204 

22 X33 200 X34 200 X20 203 X36 203 

23 X30 199 X40 200 X29 265 X1 227 

24 X4 195 X24 199 X4 197 X31 201 

25 X49 195 X16 197 X30 196 X24 201 

26 X15 193 X27 197 X41 193 X16 200 

27 X19 193 X35 197 X40 190 X48 199 

28 X29 193 X36 197 X35 189 X42 197 

29 X22 191 X48 197 X15 185 X13 196 

30 X40 191 X49 195 X46 185 X8 195 

31 X46 189 X23 193 X34 183 X17 194 

32 X34 187 X31 193 X23 182 X49 193 

33 X41 187 X50 193 X22 180 X32 191 

34 X38 181 X9 189 X47 175 X41 189 

35 X50 181 X11 189 X38 174 X18 188 

36 X47 179 X8 187 X11 173 X9 188 

                                                           
1. Relatively Strong Influences 

2. Strongest Influences 
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37 X2 175 X37 187 X49 170 X11 187 

38 X11 175 X18 185 X39 167 X37 187 

39 X21 175 X20 185 X45 165 X23 183 

40 X39 175 X41 185 X21 164 X46 181 

41 X45 171 X46 183 X19 163 X15 180 

42 X42 165 X19 181 X16 159 X50 177 

43 X12 161 X15 179 X42 154 X51 170 

44 X16 159 X17 175 X32 153 X26 169 

45 X14 157 X26 175 X12 152 X35 166 

46 X17 155 X32 175 X17 152 X19 161 

47 X26 117 X14 167 X14 151 X14 160 

48 X25 109 X25 165 X50 127 X25 154 

49 X51 105 X21 159 X51 121 X20 151 

50 X32 103 X12 157 X26 103 X12 150 

51 X23 79 X51 157 X25 101 X21 145 

 (های پژوهشیافته): منبع

 نتیجه گیری

تصادی ای بخش اقهغیربر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه و تحلیل متغیرهای بدست آمده در نرم افزار مین من، مت

 یست شهریحی  زماصفهان به عنوان ین جهانشهر اسالمی داشته و عوامل  بیشترین تأثیر را بر مطرح شدن شهر

یرهای مؤثر بر ندگی متغپراک کمترین درجه تأثیرگذاری را دارند. طبق جایگاه متغیرها در نمودار، آنچه از وضعیت صفحه

وجه ست. با تم اتوان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستمی مطرح شدن شهر اصفهان با شاخص های شهر جهانی اسالمی

ی یرهای دو وجهی، متغیرهاکننده یا تأثیرگذار، متغمتغیرهای تعیین نوع متغیر شامل: 5به وضعیت ناپایداری سیستم 

(، تعداد 4دول )جس نتایج ر اساتنظیمی، متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، متغیرهای مستقل در این سیستم شناسایی گردید. ب

، االهای قیمت کقابت پذیررتنوع کاالها و  پویایی بازار شهری شد تولید ناخالص داخلی،میزان رمتغیر اصلی شامل  16

تعداد پروازهای مستقیم بین ، میزان جمعیت شهری کت برتر جهانی(شر 500های بزرگ بین المللی )میزبانی شرکت

های گردشگری، واقع یتت جاذبه ساتولید انرژی، ظرفی تنوعدگان خارجی،های بزرگ، تعداد بازدید کننالمللی، تعداد هتل

های بین قرار بانناست، ارانجام امور نظارتی بر باز دخالت کم دولت در بازار و، شدن در مسیرهای اصلی حمل و نقلی

-عنوان پیشرانبه، ذاری مستقیم خارجیگمیزان سرمایه و های برتر وجود بورس های بین المللی، تعداد دانشگاه، المللی

یرمستقیم غیرگذاری شده در تأثؤثر بر تبدیل اصفهان به جهانشهر اسالمی به دست آمدند. متغیرهای مطرحهای کلیدی م

ئوالن با رتی که مسهای بدست آمده در صواند. طبق یافتهبا اندکی جابجایی در اثرگذاری غیرمستقیم نیز تكرار شده

تواند از شهری با سطح تاثیر ند، شهر اصفهان مییزی نمایگانه فوق برنامه ر 16های برنامه ریزی و تقویت شاخص

  ی مذکور:ای به شهری با سطح تاثیر گذاری جهانی تبدیل گردد.  پیشنهادهاگذاری منطقه

 م نو اده ابریشجهای ارائه شده طرح ین جاده ین کمربند کشور چین، مسیر تقویت جاده ابریشم نو: طبق نقشه

(. 14: 1395مدیان،میراحریه و ترکیه )استانبول( به اروپا متصل گردد)ااز محور ایران )مشهد تهران(،عراق،سو

اقتصاد  با اتصال های توسعه، شهرهای هد  از جمله اصفهان را شناسایی ودولت ایران بایستی بر اساس پیشران

دی ایران ازوای اقتصگیری جهانشهرهای اسالمی را مهیا و از سوی دیگر هزینه انایران با این شبكه، زمینه شكل

 را برای کشورهای غربی افزایش دهد.

  ایران می تواند از طریق تهران، اصفهان، کرمانشاه، بغداد، دمشق، بسترسازی شبكه جهانشهرهای اسالمی: دولت

بیروت، قاهره جاده کشورهای اسالمی را شكل داده و شهرهای این مسیر را با محوریت اصفهان یا تهران متصل 
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آمریكا، طرح جدید جاده اسالمی بر محوریت  المی نماید و در برابر نقشه شبكه نقاط آبیبه شبكه جهانشهر اس

جهانشهرهای ایرانی ارائه نماید. ا توجه به جنگ اوکراین و تقابل روسیه و چین با کشورهای اروپایی و آمریكا و 

هرهای اسالمی های سخت کشورهای غربی علیه روسیه، شبكه شهرهای اسالمی با محوریت جهانشتحریم

 بایستی از این فرصت جهت تقویت اقتصاد خود بهره ببرند. 

 

 تشکر و تقدیر

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