
 

  سازي شهر؛ مکانِ مطلوبِ تمدن
  اسالمی ایرانی پیشرفت در الگوي

  1نوراله قیصري
  

  چکیده
ـازد، تجسـم عینـی     اي دارد، اما آنچه آن را الگـووار مـی   گرچه پیشرفت ابعاد نظري گسترده س

ـا   هاي انسانی است. تمدن مفهومی انتزاعـی   آفریدها و سازه پیشرفت در امور و دست اسـت، ام
هاي آن عینی است. شهرها، ماهیت، شاکله و ساختارهاي حاکم بـر زیسـت فـردي و     شاخص

روند. هدف این  هاي اساسی و مکان ظهور و شکوفایی تمدن به شمار می اجتماعی آن، از نشانه
ـاي الگـوي    عنوان مکان مطلوب در اجراي ایـده  دادن اهمیت و جایگاه شهر به پژوهش، نشان ه
ـازۀ  پیشرفت اسال می ایرانی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه چرا شهر س

هاي پیشرفت تمدنی در الگـوي اسـالمی ایرانـی پیشـرفت اسـت؟ روش       مطلوب اجراي ایده
ـ تفسیري است. نتایج حاصل از پژوهش این است که عـالوه بـر تجربـۀ      پژوهش از نوع کیفی 

می در تجربه شهرسازي در جهان اسـالم و ایـران،   هاي اسال سازي، آموزه زیسته بشر در تمدن
هاي مرتبط با وضع مطلوب حیات  بخشی به ایده ها، کارکردها و نقش شهرها در عینیت ویژگی

هاي پیشـرفت در الگـوي پیشـرفت     فردي و اجتماعی نیز شهر را به مکان مطلوب تحقق ایده
ـان   اسالمی ایرانی بدل ساخته است. طراحی الگویی براي پیشرفت  تمدنی بدون توجه بـه مک

ـاي انتزاعـی بـدل خواهـد      اي از ایده شده را به مجموعه اجراي آن یعنی شهر، الگوي طراحی ه
ـازواري و فقـدان      توجهی به الگوي پیشـرفت تمـدنی و الـزام    ساخت و بی ـا و لـوازم آن، ناس ه

و  هاي کالن ملی پیشـرفت را بـه همـراه خواهـد داشـت و بـر پیچیـدگی        جامعیت در برنامه
معضــالت کنــونی در مســیر پیشــرفت و توســعه خواهــد افــزود. ایــن مقالــه تالشــی بــراي  

  سازي جایگاه شهر در الگوي پیشرفت اسالمی ایرانی است. برجسته
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  مقدمه و بیان مسئله. 1
به پیشرفت بـه ارزشـی جهـانی تبـدیل شـده اسـت. سـازمان ملـل، صـندوق           در شرایط کنونی گرایش

رونـد پیشـرفت کشـورها     ،پژوهشی با دقت و وسواسهاي  مؤسسهالمللی پول، بانک جهانی و دیگر  بین
انـد.   تعبیـه و طراحـی کـرده   را هـاي دقیقـی    آن شـاخص  ۀکنند و براي سنجش سطح و انداز را رصد می

هـا بـیش از هـر     ها و حتی میان تمـدن  ی میان دولتالملل بیناي و  منطقهرقابت براي پیشرفت در سطوح 
یافتـه اسـت. در ایـن    نیـز  آمیـز   و گاه خصومت ایدئولوژیک ،ابعاد هویتیحتی زمان دیگري ادامه دارد و 

شـده،   تعیـین  پـیش  هاي از ها و آرمان هاي جهان به صورت هدفمند و بر اساس ایده دولت ، بیشترِوضعیت
  اند. و به اجرا گذاشتهاند  کرده�ن ملی را براي پیشرفت و ارتقاي موقعیت خود طراحی هاي ک الگو

پیشرفت الگـووار در کشـور آغـاز     فراینددر ایران با پیروزي انق�ب اس�می و پایان جنگ تحمیلی، 
یـران  انـداز ا  چشم سند«و تدوین » توسعه اقتصادي و اجتماعی ۀسال هاي پنج برنامه«شد. تدوین و اجراي 

در موضوعات متنـوع سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی،     » هاي کلی نظام سیاست«و تصویب و اب�غ » 1404
پیشـرفت   فراینـد هـایی از مراحـل و    بخـش  ،»الگوي پایه اس�می ایرانی پیشرفت«فرهنگی و انتشار متن 

ه و کشـور  ها و غایات انق�ب اس�می و معض�ت عمومی جامع تحقق اهداف و آرماندر جهت الگویی 
 ۀو ورود بـه دومـین مرحلـ   » گـام دوم انقـ�ب   ۀبیانی«با انتشار تازگی  بهدر چهار دهه گذشته بوده است. 

شـده بـراي پیشـرفت وارد مرحلـه      ریزي هاي برنامه ، ت�ش»سازي تمدن«و » پردازي جامعه«، »خودسازي«
  شده است.  » تمدنی پیشرفت«نوین دیگري از مراحل 

اي  واره هاي مشخص و طـرح  بر نظامی از ایده یشرفت تمدنی این است که ع�وهالگوي پ هاي از الزام
پیشرفت ساخته خواهـد شـد و    فرایندتمدنی که در  هاي ویژگیمنسجم و قابل اجرا در مورد پیشرفت و 

هـا و اجـراي    یابی ایده مکانی براي واقعیتناچار نیازمند  به،  دشو میآن قابل شناسایی با وضعیت پیشرفت 
ظرفیـت، اسـتعداد و    هـا  ، ویژگـی . اندیشـیدن بـه مکـان اجـرا    نیـز اسـت  هـاي مـرتبط    ها و برنامـه  حطر

ـ  واره ها و طرح پردازي و اجراي ایده یک از مراحل ایده هاي آن در هر محدودیت  ،پیشـرفت  اهاي مرتبط ب
  هاي پیشرفت حائز اهمیت است. خود ایده ۀبه انداز

دهـد تمرکـز و تـ�ش اصـلی بـر       شـده نشـان مـی    و اب�غهاي پیشرفت طراحی  بررسی متون برنامه
ها بوده اسـت و بـه محـل و مکـان      درآوردن ایده عمل پردازي، طراحی و تدوین راهبردهاي اجرا و به ایده

اي در خـأل انجـام    کـه هـیچ الگـو و برنامـه     ها توجهی نشـده اسـت؛ درحـالی    گذاشتن آن  اجرا مطلوبِ به
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شـده بایـد    را و تحقق آن در نظر گرفته شود. ع�وه بر این، مکان انتخابپذیرد و باید مکانی براي اج نمی
هـا را در اختیـار    سـازي ایـده   هاي آن ظرفیت و امکانات �زم اجـرا و واقعـی   اي باشد که ویژگی به گونه

مـدت در سـطح ملـی ضـرورت بیشـتري دارد. اجـراي        هاي کـ�ن دراز  بگذارد. این ضرورت براي الگو
پیشـرفت   نی در مرحله نوین آن در نظام جمهوري اس�می نیز هماننـد هـر الگـوي   الگوي پیشرفت تمد

ساز تحقـق   هاي مکانی است که هم زمینه هایی دارد که از جمله، ترسیم مختصات و ویژگی دیگري، الزام
و هم نشانگر هویت تمدنی مطلوب در الگوي پیشرفت باشد. پیش از هر اقدامی در این مورد، ابتدا بایـد  

هـایی کـه مختصـات ایـن مکـان و       ها و الزام ها، محدودیت کان و محیط اجرا و تحقق آن و ظرفیتبه م
  محیط دارد، توجه شود و سپس براي طراحی الگوي مطلوب پیشرفت اقدام شود.  

یعنـی   ؛اجراي ایـن الگـو از پیشـرفت تمـدنی     هاي براي بازنمایی یکی از الزاماست این مقاله ت�شی 
  آن.   ۀوار براي تحقق و اجراي ایده و طرحمعرفی مکان مطلوب 

  هاي پژوهش هدف و پرسش. 2
پیشرفت تمدنی کشـور، در چـه مکـانی و     طراحی و اجراي الگوي پرسش اصلی این مقاله این است که

  است؟ پذیر امکانها و مختصاتی  با چه ویژگی
له ضروري اسـت.  ها در این مقو براي پاسخ به پرسش اصلی، طرح چند پرسش فرعی و پاسخ به آن

کدام بعدي از پاسخ بـه   ها هر هاي فرعی از این جهت ضروري است که پاسخ به این پرسش طرح پرسش
ها که هرکـدام نـاظر بـر     این پرسش ترینِ مهمکنند.  پرسش اصلی و فرضیه اصلی پژوهش را بازنمایی می

  :از عبارتندند، هست سازي تمدنمکان مطلوب  عنوان بهبعدي از ابعاد اهمیت و جایگاه شهر 
پیدایش شـهرها اهمیـت و جایگـاه     ۀها دارند؟ آیا سابق پیدایش شهرها چه نسبتی با پیدایش تمدن. 1

 کند؟ را بازنمایی می سازي تمدنشهر در 

با توجه به وجوه آرمانی ایده پیشرفت، آیا در منـابع اسـ�می مسـتنداتی بـر اهمیـت و جایگـاه شـهر        . 2
 وجود دارد؟ سازي تمدنمکان مطلوب  عنوان به

 فراینـد  ،شـدن  شـهري اینکـه  تحو�ت زیستی بشر به سوي سکونتگاهی غیر از شهر است یا  فرایندآیا . 3
 پیشرفت تمدنی است؟ فرایندمسلط این تحو�ت در 

بـراي  را شـهر ظرفیـت و امکانـات �زم    از اي غیـر   سـازه  ،انسانیۀ شد هاي تجربه آیا از میان سکونتگاه. 4
 وري دارد؟افن تراکم ثروت، دانش، علم و کوفایی تمدن از جمله جمعیت انبوه، تولید وو ش سازي تمدن
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 گذارد؟ در ایران چیزي غیر از شهر را به نمایش می سازي تمدن ۀزیست ۀآیا تجرب. 5

انسـانی،   سـازي  تمـدن بـر مبنـاي تجربـه     :ها فرضیه اصلی مقالـه چنـین اسـت    بر اساس این پرسش
هاي شهر، این سازه تمدنی مکان مطلوب اجرا و تحقـق الگـوي    صات و ویژگیهاي اس�می و مخت آموزه

توجـه   ،هاي مرتبط با پیشـرفت  پیشرفت تمدن ایرانی اس�می است و در هرگونه طراحی و اجراي برنامه
  آن ضروري است.   هاي ویژگیبه این سازه و 

  پیشینه پژوهش. 3
در تهـران بـا    يسـیس مرکـز  أتشـار فصـلنامه و ت  در موضوع الگوي اس�می ایرانی پیشرفت ع�وه بـر ان 

هاي متعدد بـراي   و همایش ها دبیرخانه حوزوي در قم که اختصاص به تبیین این موضوع دارد، کنفرانس
هـایی کـه مباحـث     نگاشـت  برخی از تـک در ادامه، تبیین موضوع در ابعاد مختلف آن برگزار شده است. 

 .شود بررسی می ،استها تا حدودي مرتبط با موضوع این مقاله  آن

اسـت  ت�ش کرده » اي اهللا خامنه الگوي اس�می ایرانی پیشرفت از منظر حضرت آیت«ۀ بهمن در مقال
بـا روش تحلیـل گفتمـان در    را  رهبـر انقـ�ب  ارکان تدوین الگوي اس�می ایرانی پیشرفت از دیدگاه تا 

م، حکومـت، عـدالت و نگـرش    شناسـی اسـ�   هفت مقوله توحید، معاد، پیوستگی دنیا و آخرت، انسـان 
تحقق این الگو در ایـن مقالـه بحـث     اجرا و هاي ). الزام30: 1397مادي به اقتصاد تدوین کند (بهمن،  غیر

کوشـد تـا    مـی » ي طراحی الگـوي اسـ�می ایرانـی پیشـرفت    فرایندمدل «ۀ نشده است. مختاریان در مقال
بررسـی قـرار دهـد     فت را مـورد بحـث و  طراحی و تدوین الگوي اسـ�می ایرانـی پیشـر    فرایندالگوي 

  است.قرار نگرفته اجرایی این الگو مورد بحث  هاي ). در این مقاله نیز الزام19: 1395(مختاریان، 
نقش الگوي اس�می ایرانی پیشرفت در تقویت پیونـدهاي روسـتایی ـ    «ۀ جوهري و همکاران در مقال

در » هـاي نوظهـور جهـانی ـ محلـی       واقعیت« نقش با رویکرد» مطالعه موردي شهرستان شهرضا ؛شهري
، و »بهبود سطح درآمـد «، »تعدیل فقر« هاي و الزام» هاي شهري ـ روستایی  یکپارچگی و هماهنگی عرصه«
موجود مورد بحـث قـرار    هاي ه، ارتباط و پیوستگی روستا و شهر را بر اساس نظری»توسعه پایدار مناطق«

و » شـرایط و مقتضـیات روسـتاها   «انی پیشرفت بر نظرداشت بـه  اند و در طراحی الگوي اس�می ایر داده
انـد (جـوهري و همکـاران،     کید کردهأت» ملی اي از مجموعه مجموعه زیر«به صورت » یانینیازهاي روستا«

جایگاه مدیریت شهري در الگوي اسـ�می  «ۀ در مقالنیز ). عبدالجلیل شریفی و همکاران 67و  65: 1396
رسی الگوي مـدیریت سـنتی در شـهرهاي اسـ�می پرداختـه و بـا بررسـی سـیر         ، به بر»ایرانی پیشرفت
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هـاي جدیـد در طراحـی     و بـراي برنامـه   انـد  از آن نشـان داده  پستحول آن را تا مشروطیت و  ،تاریخی
سـیس امکـان مـذهبی و    أآن همانند ت هاي هاي اس�می و الزام شهرها نکاتی را متناسب با فرهنگ و آموزه

: 1396انـد (شـریفی و همکـاران،     یـادآور شـده  غیـره  ست، حفظ حریم، رفاه، امنیت وتوجه به محیط زی
132 -128.(  

تبیین جایگاه علوم انسانی اس�می در ترسیم فضاي شـهري متناسـب بـا    «زاده در مقالۀ  سرانجام، نقی
می و گیـري شـهر اسـ�    بر شکل» فرهنگ«و » بینی جهان«، با بررسی تأثیر »الگوي اس�می ایرانی پیشرفت

ها و دیگر تأسیسات، با رجوع به قرآن کریم و دیگر منابع ت�ش کرده است تا بـا   توجه به آن در نوآوري
گیري شهر اس�می را ترسیم کند. این مدل بر اساس توجه بـه شـرایط    ارائه مدلی مفهومی، ساختار شکل

وحیانی بـه تبیـین تجلیـات و     هاي زمانی (تاریخی)، فرهنگی، اقتصادي و فنی، و محیطی و متأثر از آموزه
). 536و  515: 1394زاده،  مصادیق شهرهاي اس�می و چگونگی پیدایش آن شهرها پرداخته اسـت (نقـی  

چه حاوي نکات مرتبط و مفید در تبیین ابعاد و وجـوهی از الگـوي پیشـرفت و مسـائل      ها اگر این نوشته
موضـوعی اساسـی در طراحـی الگـوي      مرتبط با آن است، اما این نوشته در تبیـین ضـرورت توجـه بـه    

  پیشرفت اس�می ایرانی یعنی مکان تحقق این برنامه که شهر است، تدوین شده است.  

  تعریف مفاهیم. 4
  پیشرفت. 4- 1

حرکت و جنـبش بـه سـوي    «، رفتن، ترقی، رشد هاي لغت زبان فارسی به معنی پیش پیشرفت در فرهنگ
 و در کاربردهـاي عمـومی آن بـا واژگـانِ    اسـت  شـده  معنی » بهبودي تدریجی« و » یک هدف یا مقصد

و داراي  Progressمعـادل  پیشـرفت  در انگلیسـی  . تعالی، ترفیع، توسعه، بهبـود و رشـد متـرادف اسـت    
از جملـه   و اسـت » برداشـتن بـه سـوي    گـام « به معنـی  Gradi و proاز دو واژه است که اصالت �تینی 

تمایل بـه تغییـر یـا بهبـود      ،انگیز است. در دنیاي کنونی کلی براي انسان شوق طور موضوعاتی است که به
ها هم در سطح فردي و هـم در   وضعیت و غلبه بر معض�ت در رفع نیازها و دستیابی به آرزوها و آرمان

ت�ش دائمی انسان بـراي بهبـود    فرایندتوان  رو پیشرفت را می این از ؛اي فراگیر است پدیده ،سطح جمعی
  ها و رفع نیازها تعریف کرد.   ی به آرزوها و آرمانوضعیت خود تا دستیاب
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  الگو. 4- 2
در عمـل  است، به کار رفته » نقشه«و » سرمشق«، »مثال«، »نمونه«معناي  الگو یا مدل که در زبان فارسی به

بـه مصـادیق مختلفـی     ،معناي ثابتی ندارد و مطابق با نیت و مراد گوینده یا نویسنده و شرایط و موقعیـت 
شـده   سـاخته  کوچـک  ۀنمونمانند  ،رد. الگو در کاربرد، گاهی به اشیا یا کا� و محصول ناظر استاشاره دا

محلـه یـا حتـی شـهر. گـاهی بـه        ،لباس، ماشین، کشتی یا هواپیما یا سـاختمان فرودگـاه   مانند از چیزي
د و هـدف نیـاز   اي ناظر است که براي انجام کنش یا رسیدن به مقصـ  پیوسته هم اي از اقدامات به مجموعه

در  کـه  توان با رعایت آن، کنش مورد نظر را تکرار کرد یا به مقصد و هدف مشـابه آن رسـید   است و می
  شود. گفته می »الگوي عمل«این صورت به آن 

هاي ذهنـی از چیـزي، امـري یـا وضـعیتی       ها و دریافت ها، داده فرض گاهی الگو ناظر بر نظامی از پیش
شود. در اینجا با الگوي انتزاعی از واقعیـت کـه ماهیـت ذهنـی دارد، سـروکار       یگونه بیان م است که ریاضی

هـا   سازي شناخت است. در این صورت، الگو بیان سـاده از موجودیـت   گونه از الگو، ساده یناداریم. کارکرد 
هـا یـا امـر     دهمثابه میانجی و واسطه میان دا یا امور پیچیدۀ واقعی است که یا مستقل این وظیفه را دارد و یا به

). در مرکـز الگـوي اسـ�می    103: 2008کنـد (گلـدفارب و پتنـر،     واقعی و نظریۀ مرتبط با آن، نقش ایفا می
منـدي از مفـاهیم، اصـول     مجموعـه نظـام  الگـو بـه   « ایرانی پیشرفت، این تعریف از الگو ارائه شـده اسـت:  

از موجـودات   یتفسـیر سیسـتم   منطقـی بـراي توضـیح و    يشود که در ساختار میگفته موضوعه و قوانین 
  ).6/4/1393(میرمعزي، » شود میارائه  ها هها و نظری ها، تئوري ها، فرایند ها، روش تکوینی، پدیده

بـه  «که  »جامع نقشه« مثابه به» الگو«طرح مباحث مربوط به الگوي پیشرفت ایرانی اس�می، ابتداي در 
تعریـف شـده اسـت    » کنیم هدف داریم حرکت میگوید به کدام طرف، به کدام سمت، براي کدام  ما می

اقداماتی خواهد بـود   ۀالگو، طرح و نقش ،). در این صورت10/09/98 اي، بیانات خامنه اهللا آیت(حضرت 
که �زم است براي رسیدن به هـدف معـین و در جهـت مشـخص انجـام شـوند. بـا توجـه بـه نکـات           

گو را مجموعه اقداماتی دانست کـه بـه صـورت    توان ال شده، در اینجا متناسب با موضوع بحث می مطرح
شـده بـا    بنـدي  هاي زمـان  ها) براي رسیدن به اهدافی در سطح ملی در قالب برنامه هدفمند (توسط دولت

شـود. چنـین اقـداماتی اگـر بـر اسـاس        شده، طراحی و به اجـرا گذاشـته مـی    بینی هاي از قبل پیش هزینه
و جغرافیا، فرهنگ، هنر، اسـتعداد و ظرفیـت و خ�قیـت و     هاي اس�می و منطبق با شرایط، محیط آموزه

مدیریت ایرانیان، براي بهبود شرایط حیات فردي و جمعی و ارتقاي موقعیـت جهـانی کشـور و تحقـق     



  ۱۵  نوراله قیصري/  در الگوي پیشرفت اسإلمی ایرانی سازي شهر؛ مکانِ مطلوبِ تمدن

 

 در الگوي پیشرفت اسإلمی ایرانی سازي شهر؛ مکانِ مطلوبِ تمدن

به پیدایش تمدن نوین اس�می منتهی شـود، الگـوي اسـ�می ایرانـی      درنهایتهاي جمعی باشد، و  آرمان
  .شود میپیشرفت نامیده 

  شهر. 4- 3
با وجود قدمتی که شهرها در تاریخ و تمدن انسان دارند، بر سر تعریف شهر و مختصات آن توافـق وجـود   

ها تعریـف شـده    هایی است که شهر بر اساس آن ندارد. جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، قدرت و سیاست ضابطه
ـ    گـذاري  هاي دقیق آن در سیاسـت  است. اساساً تعریف شهر و تعیین ویژگی ا آغـاز رونـد   هـاي عمـومی، ب

ضابطۀ دوهزار جمعیت را بـراي شـهر در    1846پیشرفت الگووار فراگیر ملی همراه است. دولت فرانسه در 
المللـی پذیرفتـه شـد، امـا پـذیرش       هاي بین نظر گرفت که توسط بیشترِ کشورهاي اروپایی و برخی سازمان

یـک یـا چنـد ویژگـی را بـر دیگـر       جهانی نیافت. از آن زمان، کشورها با توجه به وضعیت و شرایط خود، 
  ).22- 23: 1355اند (ادیبی،  ها برتري داده ها در تعریف شهر و تمایز آن با دیگر مکان ویژگی

هـا   ، سازمان ملل متحد شهر را با توجه به سه معیار از دیگر سـکونتگاه المللی هاي بین در میان سازمان
 1اداري ۀجغرافیایی آن بر اساس ضـابط ۀ حدودین میتع تعریف شهر و نخستکرده است.  تمایزو اماکن م

و معیار سوم تعریف شهر بر اسـاس مرزهـاي    ،2است. دیگري تعریف شهر بر اساس مناطق پیوسته به آن
که نزدیک به هم هسـتند  شود  میشامل تمام مناطقی  ، شهراقتصادي و اجتماعی آن است. در این تعریف

  .)1: 2014، (روشه 3دارندو تعام�ت اقتصادي و اجتماعی 
 شـهر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب جمهوري اس�می ایران، در ایران مطابق با 

 و از اسـت  محلی با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شـده « :تعریف شده استچنین 
کـه   طوري به ست؛اهاي خاص خود  سیمایی با ویژگی نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، داراي

 هـاي اداري  فعالیـت  ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشـاورزي، خـدمات و  بیشترِ 
کـانون مبـاد�ت اجتمـاعی،     و در زمینه خدمات شهري از خودکفـایی نسـبی برخـوردار و    دارنداشتغال 

ده هـزار نفـر   و حـداقل داراي   پیرامـون خـود بـوده    اقتصادي، فرهنگی و سیاسی حوزه جـذب و نفـوذ  
 ،ریفادر ایـن تعـ   ).15/04/1362مصـوب   قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشـوري (» جمعیت باشد

اجتماعی، اقتصـادي،   هاي هجمعیت، برخورداري از موقعیت کانونی در پیرامون خود در مبادل«هاي  ضابطه
                                                      
1. City Proper 
2. Urban Agglomeration 
3. Metropolitan Area 
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هـاي   ات و فعالیتفرهنگی و سیاسی؛ اشتغال اکثریت ساکنان دائمی به تجارت، صنعت، کشاورزي، خدم
هـا تعیـین شـده     مبناي تمایز شهر از دیگر مکان »اداري؛ برخورداري از بافت ساختمانی و سیماي خاص

توجهی بـه عنصـر مهـم     ،تعاریف رایج از شهر هاي آن همانند سایر همؤلفریفی از شهر و اچنین تع است.
آن در تعریـف محـیط زیسـت    نقـش  و عناصر هویتی فردي و جمعـی و  » نظام اعتقادي«و » بینی جهان«

توجـه  شـهر  محـیط   درحیات فردي و جمعی مختصات انسان و هویت او و  به همچنیند. نانسانی ندار
سـنجش هماننـد درآمـد و     و دیگر مقادیرِ قابل ت یعنی جمعیتبه عدد و کمیتنها را  نشده است و انسان

شهر و کیفیتـی   ۀعناصر هویتی و ساز به عبارتی). 62- 65: 1381،زاده دهد (نقی میتقلیل  تولید و مصرف
  اند. کمتر مورد توجه قرار گرفته ریفادر این تع ،که امور شهر �زم است داشته باشد

رو  ایـن  هاسـت؛ از  فقدان تعریف وفاقی د�یل مختلفی دارد کـه پیچیـدگی پدیـدۀ شـهر از جملـۀ آن     
ائه شده است. در اینجا نیز متناسـب  متناسب با نیازهاي مفهومی یا کارکردي، تعریفی از این موجودیت ار

شـود: سـکونتگاهی از    با نیاز مفهومی پژوهش، بر اساس چند ویژگی مشهود، تعریفی از شـهر ارائـه مـی   
تـوجهی بیشـتر اسـت و     هاي اطراف آن به شـکل قابـل   ها که جمعیت آن به نسبت دیگر سکونتگاه انسان

اند و عمدتاً به تجارت، صنعت و خـدمات   ناي از این جمعیت به صورت پایدار در آن ساک بخش عمده
شناسـی، فرهنگـی،    هاي تمدنی، هـویتی، زیبـایی   اشتغال دارند. اماکن و آثار در این سکونتگاه داراي نشانه

هـاي   اجتماعی، قدرت و سیاست، نظم و قانون، نظام اعتقادات، رفاه و تشخّص هستند و از دیگـر مکـان  
یرونی این سکونتگاه پیچیـده و نسـبتاً پویاسـت و وابسـتگی متقابـل      مشابه متمایزند. ارتباطات درونی و ب

هاي اطراف، در ابعـاد مختلـف حیـات     ویژه سکونتگاه ها به و اجزا و عناصرش با دیگر سکونتگاه میان آن
حال براي تعریف تبیین اهمیت و جایگاه شـهر در الگـوي پیشـرفت اسـ�می      این اجتماعی وجود دارد؛ با

کند و �زم اسـت شـهر و جایگـاه آن بـر اسـاس       عی از شهر براي مقصود کفایت نمیایرانی، تعریف نو
معیارها و ضوابط پیشرفت تمدنی در نظام جمهوري اس�می تعریف شـود. در قسـمت نتـایج و پـس از     

  شدن ابعاد مختلف موضوع، تعریف مصداقی مورد نظر در این زمینه ارائه خواهد شد. مشخص

  روش پژوهش. 5
ها بـا روش   تحلیل داده اي گردآوري شده و تحلیل متن و تفسیر و با روش کتابخانه ین پژوهشي اها داده

  کیفی صورت گرفته است.  
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  هاي تحقیق یافته. 6
  شود. شده پرداخته می مطرح هاي پرسشهاي تحقیق به  ذیل عنوان یافته

  شهر و پیشرفت تمدنی. 6- 1
توان گفت تجربۀ زیسته بشر، تحـول از   ماعی آن میدر بیان اهمیت شهر در فرایند پیشرفت و تحول اجت

هـاي عمـدتاً    هـا و دیگـر موجودیـت    دهد. کشورها یا دولـت  شهر به سازه اجتماعی دیگري را نشان نمی
و  اند. آنچه موجودیـت واقعـی دارد، انسـان    ها در قیاس با شهرها موجوداتی انتزاعی سیاسی مانند اتحادیه

هـاي زیسـت و جغرافیـاي آن و     ت. کشورها ترکیبی از همـین مکـان  هاي زیست او روي زمین اس مکان
ها، زیست فـردي   ها یا به کمک آن کنند و تأسیساتی است که در آن هایی است که در آن زیست می انسان

هـایی فراتـر    ها نیز ترکیبی از همین کشورها با نهادها و سازمان سازند. اتحادیه و جمعی خود را ممکن می
هـا، هـیچ    هستند. آنچه واقعی است این است که در محدودۀ کشورها و حتـی اتحادیـه   ها از سطح دولت

هاي تاریخی پژوهشگران از حیات تمـدنی   بررسی و سکونتگاهی اهمیت و منزلت شهرها را ندارد. سازه
امـا فراینـد تمـدن     ،ها و اشکال متنوعی داشته است مکان بشري دهد اگرچه زیست جمعی بشر نشان می

  .)4: 2005کاکس، شهري همراه بوده است ( با زندگی
هاي ایـن ناحیـه    هاي پیدایش تمدن، اگرچه تمدن دهد در نخستین مکان تجربۀ تاریخی بشر نشان می

اند. ایـن   اند، اما همگی بر محور شهر شکل گرفته ه هاي بعدي از نظر گستره محدود بود در قیاس با تمدن
هـاي خاصـی     کـه از قابلیـت  اسـت   ي ایـن منطقـه بـوده   ابرخی روستاهدر تحول ها حاصل وقوع  تمدن

 هـاي  هبودن در برابر حملـ  دفاع شدن در مسیرهاي تجاري، قابل همچون نزدیکی به مناطق کشاورزي، واقع
اثـر   بـر  برخوردار بوده اسـت و  خارجی، نزدیکی به مراکز و اماکن مذهبی، و داشتن مراکز تولید و مبادله

تـرین   . از مهم)232: 2004که ماهیت تمدنی یافته است (یوفی،  ندا هدیل شدبه شهرهایی تب ،تغییري اندك
تمدن سومر نامیـده شـده اسـت و نخسـتین منطقـه در      » مادرشهر«است که  1شهرهاي این ناحیه اوروك

النهرین بـراي بـیش از    اي که به تمدن بین عناصر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و فناورانه«جهان است که 
بـار خـط در ایـن شـهر      ). نخسـتین 2019در آن ظاهر شده است (رابینسون، » یت بخشیدسال هو 3000

اختراع شد. ظروف، خشت، مجسمه و دیگر صنایع دسـتی و سیسـتم آبیـاري پیشـرفته از اختراعـات و      

                                                      
1. Uruk 
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  ).3؛ اوروك: پاراگراف Captivating History, 20018: S.4ابداعات تمدنی در این شهر است (
تحول از روستا را به شهر رقم زده، متنوع است امـا انگیـزه و تمایـل بـه گـذر از       چه تغییراتی که اگر

اندیشـمند مسـلمان، پیـدایش شـهرها را از      خلـدون  ابـن روستا به شهر نیز حائز اهمیت بوده و هسـت.  
آن بـه  » هـا و تمـای�ت   نشـینی و انگیـزه   مرحله بادیه«داند که پس از  می» ها و تمای�ت شهرنشینی انگیزه«
یابـد و معتقـد    امکان نمـی » نهادنِ شهرهاي بزرگ جز به نیروي دولت بنیان«پیوندد. از دیدگاه او  قوع میو

ها را پس از رسیدن به کمال مطلـوب   ها آن هایی است که ملت هاي اقامت و قرارگاه شهرها جایگاه«است 
نکـردن از ایـن سـوي     وچکـ ( گزینند و به آرامش و سکونت ها برمی هاي آن و توانگري و تجمل و انگیزه

بر نیروي دولت، دانش و فناوري، جمعیـت   ). ع�وه18و  11: 1390خلدون،  ابن( »گرایند بدان سوي) می
اي ذهنـی از وضـعیت آرمـانی بـراي      واره نسبتاً انبوه، ثروت و فراوانی غذا و امنیت، وجود ایده یـا طـرح  
- 27: 2002نی شـهري اسـت (مظفـري،    زیست مطلوب انسان نیز از دیگر شروط �زم براي حیات تمد

  ).30: 2007نصر،  ؛XVI :2019؛ جنتا و ریبري، 4: 2002؛ کاکس، 26

  جایگاه تمدنی شهر در منابع اسالمی. 6- 2
اسـ�م   ، دیـن مبـین  اقدام فـردي و مـدنی  جواز هرگونه بینی و هویت و  براي مسلمانان منبع اصلی جهان

ـنْ  «). 19 :عمـران  آل» (ن نزد خدا همـان اسـ�م اسـت   یقت دیدر حق :سلَامنَ عنْد اللَّه الْإِیإِنَّ الد« :است مو
ـ گـر] جو ی[د ینیه جز اس�م دکو هر :نَیالْآخرَةِ منَ الْخَاسرِ یقْبلَ منْه وهو فینًا فَلَنْ یرَ الْإِسلَامِ دیبتَغِ غَی د ی

سـیس یـا   أبـراین در ت  بنا ؛)85 :عمران آل( »ستاران اکانیآخرت از زر د يرفته نشود و ویپذ يهرگز از و
  مکان زیست فردي و جمعی، دیدگاه اس�م حائز اهمیت است. بازسازي و نوسازي

 »معروف است که اس�م دین شـهرها اسـت  . «کند معرفی می دینی مدنی را اس�مهاي اس�می،  آموزه
دنیت، سیاسـت و حکومـت و   به مـ  الهی). با ظهور اس�م تحولی اساسی در نگرش 230: 1378شفقی، (

فسـاد و  ( یثـرب «ص) پس از اسـتقرار در مدینـه، نـام ایـن شـهر را از      (سازي رخ داد. پیامبر اس�م تمدن
تغییر داد و این نشانه و سرآغاز تحـول از نظـام اجتمـاعی قبیلگـی بـه      » پاك و طیب)( مدینه«به » تباهی)

می شد. به جاي تحقیر شهرنشینی که عـادت  نظام اجتماعی مدنی و پیدایش مفهوم شهروندي اس�م اس�
اعراب بدوي بود، هجرت به شهر و سکونت در شهر ارزش پیدا کرد و بازگشت به بادیه مذموم شـد. از  

هـا و   جمشـیدي ( این پس به جاي قبیله که رکن اصلی حیات اجتماعی و هویت فـردي و جمعـی بـود   
بیـانگر   آن نـام رکـن اصـلی هویـت و    ، شـهر  شناسـی  )، و به جاي نام قبایل در هویت16: 1387زائري، 
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 الگـوي هاي آن شـد و   جایگزین نام قبیله» اهل مدینه«شد.  از دیگر اجتماعات ساکنان آن و تمایز هویت
 :1390 سـاربانقلی، ( بر محور شهر و بیعت و مشارکت همگـانی اسـتوار شـد    ،مدیریت و سیاست پیامبر

سکونتگاه شـهر   اساساً (ص)،سنت رسول اکرم ن در سیره وبنابرای؛ )132: 1388ساربانقلی، ؛ 15 ،13، 12
هـا   از این پس شهرها از سوي مسلمانان و حکومـت . نشینی برتري دارد بادیه دیگر اشکال آن از جمله بر

  هاي متعددي از آن ساخته یا بازسازي شد. و انواع و گونه ندگرفت مورد توجه قرار
) شـهر  1 برد: نام می سه گونه شهر اس�میس�می، از پژوهشگران شهر در جهان ااز  بسیم اس حکیم

شـهرهاي   )3؛ شـده ماقبـل اسـ�می هماننـد آلپـو      شهرهاي نوسازي) 2 ؛شده از قبل همانند بغداد طراحی
 :کننـد  نیز از دو گونه شهر در تمدن اسـ�می یـاد مـی    استفانو بیانکا و اکبر جمال ارگانیک با رشد طبیعی.

اند و شهرهایی که بر اسـاس   رشد و گسترشی ارگانیک داشته پیدا شده و شهرهایی که به صورت طبیعی
. )28- 29: 1385ف�حـت،  ( انـد  شـده  یستأسـ یـا سیاسـی هماننـد بغـداد      )کوفـه (مقاصد خاص نظامی 

، از موصل که بنیادي ساسانی دارد و در زمان مروانیان بازسازي شده و ماهیتی نظامی ـ سیاسـی   رابینسون
، در »شـهر اسـ�می  «مطالعات مرتبط با  ، در). باوجوداین63: 2006برد (رابینسون،  م میپیدا کرده است، نا

هـا   تا آنچه باید باشد. در این پـژوهش  بیشتر به تبیین آنچه هست اکتفا شده است هاي آن ویژگیتعریف 
زل و هـاي ارتبـاطی، منـا    هـاي عینـی آن هماننـد امـاکن، راه     شهر اس�می با ارجاع به ویژگیهاي  ویژگی

هریک از پژوهشـگران از سـنت و رهیافـت خـاص      چه اگرتعریف شده است.  غیرههاي عمومی و مکان
  ).27: 1385 ف�حت،( بوده، نه آنچه باید باشد» آنچه هست«نزاع بر سر تدقیق ولی  اند خود بهره گرفته

از شـهر  در قـرآن کـریم   بر جایگاه سیره و سنت رسـول اکـرم در نظـام معتقـدات مسـلمانان،       ع�وه
دهـد   بررسی آیات قرآن نشـان مـی   مکان مطلوب حیات فردي و اجتماعی انسان یاد شده است. عنوان به

هـر دو بـه معنـی شـهر و      بـار)  9( »بلـد «و بار)  14(» مدینه«از شهر با واژگانی همچون  ،در برخی آیات
ر از منظـر آیـات قـران    هاي شه  شده است. آنچه در مورد ویژگی یادبه معنی شهر کوچک بار)  5(» بلده«

  اند: به کار رفته در وصف شهر رسد برخی از صفات که به نظر می نکته است داراي اهمیت است این
  ؛»آمن«یعنی شهري ایمن و از  ؛)3: التین( »مکه) ایمن است( هذا بلد ا�مین، این شهر«، در »امین«. 1
ـدا   یإِذْ قَالَ إِبرَاه«یعنی شهري داراي امنیت و مستعد براي زندگی در » ثمرات«. 2 ـذَا بلَ لْ هعاج بر م

رَاتنَ الثَّمم لَهقْ أَهزارنًا وو... ابراهیم گفت، پروردگارا این شـهر را ایمـن گـردان و سـاکنان آن را از     : آم
ثمـرات را بـه معنـی فرزنـد و نسـل و همچنـین       تـوان   کـه مـی   )126 بقـره: ( »برخوردار سـاز » ثمرات«
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  ؛هاي رفاهی انسانی و نعمات خداوندي تعبیر کرددستاورد
ـ     یذْ قَالَ إِبرَاهاو«در  »أَنْ نَعبد الْأَصنَام یبن و یجنُبناَ«و » آمن«. 3 ننُباجـا و ـد آمنً ـذَا الْبلَ ـلْ ه عاج بر یم 
نبیو نَامالْأَص دبده و مـرا و فرزنـدانم را از    ا مکانی امن قرارفرمود پروردگارا این شهر ر (ع)ابراهیم: أَنْ نَع

  ؛)35 ابراهیم:( »ها محفوظ بدار پرستش بت
ـ نهِم آکمس یانَ لسبإٍ فکلَقَد «در » بلده طیبه«. 4 ـنْ   ی ـانِ ع ـ یإلٌ جنَّتَ الٍ  یمـم شکنٍ و  بقِ رـنْ رِز ـوا م م کـ لُ
ـ   ونتک[مردم] سبا در محل س يبرا اًقطع :بإلٌ ورب غَفُوریرُوا لَه بلْدةٌ طَکواشْ ] بـود دو  یشان نشـانه [رحمت

  اسـت  يد شهرینکر کد و او را شیپروردگارتان بخور يم] از روزیباغستان از راست و چپ [به آنان گفت
  .)15 :سبا( »آمرزنده ییخوش و خدا

کند. آنچـه    فی میشهر را زیستگاه مطلوب انسان معر یی است که ها ناظر بر نشانهشده،  موارد برشمرده
مصـادیق خـاص    در معرفی شهر مطلـوب اشـاره بـه    چه اگرآید این است که  از ظاهر آیات شریفه برمی

همانند مکه مکرمه و سبا دارد، اما برخورداري از صفاتی همانند امنیت و رفاه و امکان بقا و تکثیـر نسـل   
به ظهـور   در هر شهري انان است،هاي زیستگاه مطلوب مسلم که از شاخص پرستی بودن از بت محفوظ و

بینی توحیدي، اخ�ق و رفتـار   جهان«رو  این از خواهد بود؛داري  جایگاه مطلوب زندگی و دین رسد، آنجا
از دیگـر شـهرها در جهـان     شـهر اسـ�می  از معیارهاي تمایز » اس�می، و عمل و ارتباط اس�می با عالم

  ).126: 1387برقی و تقدیسی، ( است شناسایی شده
گرایانـه بـه حیـات فـردي و      نکتۀ سوم در این مقوله این است که اساساً دین اسـ�م نگرشـی غایـت   

ـلَ   «اسـت:   »حیـات طیبـه  «و رسیدن بـه  » عمل صالح«ز جمله این غایات ا جمعی انسان دارد و مـنْ ع م
ـ نَّه حییوهو مؤْمنٌ فَلَنُح یرٍ أَو أُنْثَکصالحا منْ ذَ ـإلً ولَ یاةً طَی ـزِ ب ـا    ینَج ـنِ م سبِأَح مـرَه أَج مـونَ یانُوا کـ نَّه  :عملُ

ـ ح يا زهکیپـا  یاو را بـا زنـدگ   قطعـاً  ،ند و مؤمن باشـد کسته یار شاکا زن یس از مرد کهر ] یقـ یات [حقی
چنـین غایـاتی در    .)97 :النحـل ( »م دادیدادند پاداش خواه یبه آنان بهتر از آنچه انجام م م و مسلماًیبخش

عمـل صـالح    چـه  اگرها دارد.  ظهور بیشتري از دیگر سکونتگاه ۀزمین آن در شهرها امکان و سطح جمعی
کلـی و   طـور  اختصاص به محیط شهر ندارد، اما این شهرها هستند کـه اسـتعداد و ظرفیـت انسـان را بـه     

عـد  در ب» حیـات طیبـه  «خاص در اقدام به عمل صالح و پرهیز از ضد آن در رسیدن بـه   طور منان را بهؤم
دیگر به غیر از شهر ظرفیـت   هاي سکونتگاهتوان گفت  بر این اساس می سازند. فردي و جمعی آشکار می
بنـابراین بـراي    ؛دنمطلوب ندار» داري دین«و » ثمرات«، »امنیت«در دستیابی به را شکوفایی استعداد انسان 
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، جـز شـهر   اسـت  یین کـرده تعیین مکان مطلوب تحقق اهداف و غایاتی که خداوند متعال براي انسان تع
  مکان مطلوب دیگري قابل تصور نیست.

  و تحوالت جهانی شهر شدن شهري . فرایند6- 3
شوند و شـهري   فرایندي که طی آن عده فراوانی از مردم در مناطقی محدود متمرکز می«یعنی » شدن شهري«

در سـطح   1980رد. از دهـه  چـه بیشـتر ادامـه دا    المعارف بریتانیکا) با سـرعت هـر   (دایرة» دهند را شکل می
جهانی، شکل نوینی از شهرها در حال پدیدارشدن است که ایدۀ یوتوپیایی شـهري ایـدئال را کـه آکنـده از     
امید و شکوفایی اقتصادي و رشد علمی و فناوري است، به چالش کشیده است. رونـدها در ایـران نیـز بـه     

ز شمار روستاها کاسته شده و بـر تعـداد شـهرها    اي در همین مسیر بوده است. طی پنجاه سال گذشته ا گونه
شـهر بـوده اسـت کـه در      271، تعداد شـهرهاي ایـران   1345افزوده شده است. بر اساس سرشماري سال 

، در سرشـماري  614به  1375، در سرشماري 496به  1365، در سرشماري 425، به 1355سرشماري سال 
و مطابق اظهار معاون عمران و توسعه شـهري   1245 به 1395، در 1139به  1390، در سال 1014به  1385

 1355شهر رسـیده اسـت. در طـول ایـن مـدت یعنـی از        1300وزارت کشور، این عدد در حال حاضر به 
  ).28/6/1398روستا کاهش یافته است (اقتصاد آن�ین،  37000به  92007تاکنون، عدد روستاها از 

ت شهرنشین ایران به نسبت روستانشینان بـه بـیش   جمعی 2010اع�می جهانی در سال  طبق آمارهاي
از کل نیـروي   درصد 5/46و بخش خدمات  درصد 2/21رسیده است. بخش کشاورزي  درصد 6/70از 

، میزان استفاده از اینترنـت  درصد 8/28 کار شاغل کشور را به خود اختصاص داده است. بیکاري جوانان
 نفـر هسـتند   100بـه ازاي هـر    درصـد  7/87فن همراه کنندگان از تل کل جمعیت و استفاده درصد 4/39

نقـاط جهـان، جمعیـت    بیشـترِ  دهد در ایـران هماننـد    نشان می آمار ).2015(گزارش توسعه ملل متحد، 
شـدن شـهرهاي    هسـتند. فراینـد شـهري    و تولیدکنندگان اصلی کا�ها و خدمات کنندگان شهري مصرف

کنـد. ایـن فراینـد در کنـار فراینـد       صـادي بـدل مـی   بزرگ، جهان را به مکان اصـلی رشـد و توسـعه اقت   
شدن و تغییر در فنـاوري تغییـرات شـگرفی را پدیـد آورده اسـت کـه همـه بـر محـور شـهر و            جهانی
گرفتن است. مؤسسه بروکینز در گزارشی، اثرات این تغییـرات را در   هاي درونی آن در حال شکل پویایی
فـردي را در   بـه  هـا نقـش منحصـر    متأثر از این روند شهر بزرگ جهانی بررسی کرده است که 123مورد 

  ).9: 2016اند (تروجیللو و پاریل�،  اقتصاد جهان از آنِ خود کرده
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  انبوهی جمعیت. 6- 4
سـازي و پیشـرفت در جهـان     انبوهی جمعیت در شهرها عامل دیگري بر اهمیت این سکونتگاه در تمدن

هـاي قابـل سـکونت کـره زمـین را       احت زمـین درصـد از مسـ   2چه کل شهرهاي جهان تنها  است. اگر
گیـرد و   درصد مصرف انرژي در شـهرها صـورت مـی    80آوردها بیش از  اند، بر اساس برخی بر پوشانده
درصـد   80بـه   2050درصد جمعیت زمین ـ رقمی کـه طبـق برآوردهـاي سـازمان ملـل در        50بیش از 

درصـد جمعیـت    54بیش از  2017سال  خواهد رسید ـ ساکن شهرها هستند. مطابق برخی برآوردها، در 
شـهر بـزرگ سـاکن     10میلیون جمعیت زمـین در   200اینک بیش از  اند. هم جهان در شهرها ساکن بوده

شـهر بـزرگ پرجمعیـت جهـان قـرار دارد.       10میلیون نفر در رأس  36هستند. توکیو با جمعیتی بیش از 
 26میلیون، شـانگهاي بـا بـیش از     29ا بیش از شوند: دهلی ب ها به ترتیب شامل این شهرها می سایر شهر

میلیـون،   20میلیون، قاهره با بیش از  21سیتی با بیش از  میلیون، مکزیکو 21پائولو با بیش از  میلیون، سائو
میلیـون و اوزاکـا بـا     20میلیون، بیجینگ (پکن) با بیش از  20میلیون، بمبئی با بیش از  20داکا با بیش از 

  وچهارم قرار دارد. بندي در ردیف سی . تهران در این رتبهمیلیون 19بیش از 
 82012سـازمان ملـل متحـد، از جمعیـت     » 2018شدن جهان سال  انداز شهري چشم«مطابق گزارش 

انـد و درصـد جمعیـت شـهري از      نفر ساکن روستا بوده 20578نفر در شهرها و  61425میلیونی کشور، 
با کاهش چشمگیر در نرخ رشد جمعیت کشـور، در سـال   بوده است. این رقم  9/74کل جمعیت کشور 

و فایـل   1شـده فایـل    شدن جهان، نسخۀ بازبینی انداز شهري میلیون نفر خواهد رسید (چشم 86به  2050
شهر از یک تـا پـنج    8میلیون (تهران) و  10یک شهر با�ي  2030ها در سال  بینی ). مطابق پیش2018، 2

هزار نفر در کشور خواهیم داشـت   500تا  300شهر از  13یک میلیون و  هزار تا 500شهر از  12میلیون، 
  ).2018(سازمان ملل متحد، پروفایل ایران، 

  تولید و تراکم ثروت. 6- 5
 اصـلی و جایگـاه  شهرها منبـع   گونه پیشرفت تمدنی است و هاي هر از لوازم و الزامتراکم ثروت  تولید و

صـنایع، خـدمات و تجـارت     نـابرابر اسـت.   آن توزیـع  ،ب مواقعدر اغل چه ؛ اگرهستندتولید و تراکم آن 
روي  نفـر از ثروتمنـدترین افـراد    ، هشـت ها طبق بررسی اند. عنوان منابع اصلی ثروت در شهرها متراکم به

مایکـل  و  بیـل گیـتس   ،2017بر اسـاس گـزارش شـبکه الجزیـره در سـال       ساکن شهرها هستند. ،زمین



  ۲۳  نوراله قیصري/  در الگوي پیشرفت اسإلمی ایرانی سازي شهر؛ مکانِ مطلوبِ تمدن

 

 در الگوي پیشرفت اسإلمی ایرانی سازي شهر؛ مکانِ مطلوبِ تمدن

اند. توکیـو بـا تولیـد ناخـالص      را در اختیار داشته کل جمعیت کره زمینثروتی بیش از نیمی از  بلومبرگ
تریلیـون د�ر در   21/1ثروتمندترین شهر جهان است و نیویورك بـا   ،تریلیون د�ر GDP (52/1( داخلی
کمپـانی را در   2068ترین شهر جهـان،   توکیو ثروتمند دومین شهر ثروتمند جهان بوده است. 2018سال 

، لنـدن  205، پاریس بـا  613است. شهرهاي بعدي از نظر درآمد سرانه عبارتند از: پکن با خود جاي داده 
کمپـانی در رتبـه    45، و شـهر میـامی امریکـا بـا     128، مسکو در رتبه یازدهم با 324، نیویورك با 852با 

 ).2018شهر برتر جهان از نظر تولید ناخـالص داخلـی گلوبـال دیتـا،      25وپنجم قرار دارد (لیست  بیست
نکتۀ قابل توجه این است با تحو�ت پدیدآمده، دیگر اقتصاد جهانی از چند مرکز اصـلی هماننـد لنـدن،    

اي از شـهرها در سراسـر جهـان هسـتند کـه       شود. امروزه شبکۀ گسـترده  توکیو و نیویورك مدیریت نمی
خاصـی را بـه خـود    کدام در اقتصاد جهانی در تولید کا�، خدمات و دانش و اط�عات و ایده، سـهم   هر

  اند. اختصاص داده

  سازي و ارتباطات وري، تاریخادانش، فن. 6- 6
 ،هـا  از معمـاري تـا زیرسـاخت    يتمدنی دیگرۀ خود بیش از هر ساز شهر، عجیبِ ۀساختار فضایی پدید

هـاي   به عبـارت دیگـر ارزش   ؛ثر از چیزهایی است که در درون این کالبد فضایی جغرافیایی قرار داردأمت
یابـد و   ها در محیط شهر ظهور و نمود می هاي فنی و تکنولوژیک زودتر از دیگر محیط ی، نوآوريفرهنگ

در روابط و مناسبات و مختصات رفتـار و عمـل   را این تغییرات به همراه خود پیچیدگی و تنوع بیشتري 
کنـد. وضـعیت    در عرصه امنیت و انتظام اجتماعی ایجاد می یژهو بهنهادي ـ سازمانی   فردي و اجتماعی و

کنتـرل در   سختی قابـل  ناپذیر و به بینی هایی پویا، پیش شهرها را به سازه ،نوین در حال و آینده ۀشد حاصل
  .)www.urbandesign.orgکند ( میحال و آینده تبدیل 

ـ  ـ    هـا و پیشـرفت   وريااز سویی انق�ب در فن هـاي سـاختاري    ک و وابسـتگی هـاي فنـی و تکنولوژی
ت شـهرها را از  سـ ها ایجـاد کـرده کـه مـدت    را وضـعیتی   ،اقتصادي و سیاسی شهرها با پیرامـون خـود  

از شـهرهاي   ها ، آنو در گستره و وسعت ساخته استوباروهاي اطراف آن خارج  حصارهاي بلند و برج
اکنـون بـه جهـانی     ملـی و هـم   ارتباط از شهرهاي محلی بـه نظر و از  ،شهر کوچک به متوسط و به ک�ن

یعنی شهرهایی کـه در ماهیـت    ؛شود نام برده می» شهر جهان«اي به نام  تبدیل کرده است. امروزه از پدیده
اسـاس   ،اط�عـات و ارتباطـات   فناورياند. گسترش  ماهیتی جهانی پیدا کرده ،و ارتباطات و حتی هویت

شدن امور واقعیت شهرهاي نوین است و آنچـه   یدیجیتال است.از شهرهاي جهانی نوین  ۀتحول این گون
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آن آمـوزش و ورزیـدگی در    ۀدسترسی بـه اط�عـات اسـت کـه �زمـ      ،کننده است در این عرصه تعیین
از جملـه تغییـر در روابـط و مناسـبات انسـانی و      را و پیامدها و عوارض خاصـی   هاي نوین است دانش
    ).446- 449: 2014(هال،  اه خواهد داشتهمر بهشدن بیش از پیش اقتصاد و اجتماع شهري  قطبی

اي دیگـر را بـه انسـان داده اسـت،      ها حتی با پیدایش فضاي مجازي که فرصـت زیسـت از گونـه    شهر
اند. روابط و مناسبات دنیاي واقعی و حتی مناسـبات فضـاهاي مجـازي     همچنان اهمیت خود را حفظ کرده

یابـد. در وضـعیت    در درون شـهرها سـامان مـی    بر بدنه و هویت روابط و مناسبات شهري شکل گرفتـه و 
اي از  هاي اساسی، ماهیت سیاسی یافته و شـهرها بـه شـبکۀ گسـترده     کنونی روابط بین شهرها و زیرساخت
هـاي آن هماننـد نظـم و امنیـت و      اند که مفهوم شهر و تلقـی از الـزام   روابط تکنیکی ـ اجتماعی تبدیل شده 

  ).96- 99: 2016خود شهر را تغییر داده است (جیلینگ و مؤسس،  دیگر مسائل مرتبط و همچنین تلقی از
اي از جهان در قـرن   قسمت عمده تاریخِ اند. ساز تبدیل شده هایی تاریخ اکنون به موجودیت شهرها هم

 ).295: 2019 ملوسـی، ( نیز چنین خواهد بـود  21بیستم در شهرهاي بزرگ رقم خورده است و در قرن 
سیاسی و اجتمـاعی اثرگـذار بـر     ۀي ایران نیز مشهود بوده است. تحو�ت عمداین روند در مورد شهرها

ی در شهرهاي بزرگی همچون تهـران، تبریـز، شـیراز و    الملل بیناي و  تاریخ ایران و تاریخ تحو�ت منطقه
سـاز و   سیاسـت  ۀهایشان به بـازیگران عمـد   شهرها امروزه به دلیل ویژگی مشهد و قم رقم خورده است.

دیپلماسی شهري گونۀ نوینی از ارتباطات سیاسـی اسـت    اند. المللی تبدیل شده ار داخلی و بینگذ سیاست
گیري است. شهرداران، نماینـدگان شـوراهاي    که بر محور نقش سیاسی و اقتصادي شهرها در حال شکل

و نهاد و حتی شـهروندان، بـازیگران ایـن عرصـه از دیپلماسـی هسـتند (زرقـانی         هاي مردم شهر، سازمان
اکنون تهران با چهارده شهر کـه بیشـتر پایتخـت کشـورها هسـتند، روابـط و        ). هم170: 1393همکاران، 

نامـه همکـاري امضـا کـرده      پترزبورگ تفاهم خواندگی دارد و با شش شهر از جمله سن هاي خواهر پیمان
سـازمان  هاي جهان، عضو مجمع شهرداران آسیایی، عضـو   است. همچنین تهران عضو انجمن متروپلیس

  ).105: 1397نت است (دهشیري و خرمی،  هاي اس�می، و عضو شبکه سیتی شهرها و پایتخت

  هاي شهرپایه پیشرفت در ایران برنامه .6- 7
تغییرات و تحـو�ت طبیعـی در تمـای�ت     ۀهاي باستانی نتیج شهرها و تمدن ،خلدون به تعبیر ابنچنانچه 

هـا   هایی هستند که مدت ها و اندیشه ثر از ایدهأیت خود متاست، شهرهاي جهان کنونی در هو انسان بوده
هایی هرچند انتزاعی توسـط برخـی اندیشـمندان تبیـین      شهرها که در قالب ایده اند. آرمان ارائه شدهپیش 
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ورزانـی را کـه    اندیشـه  پیتـر هـال  انـد.   یابی شـهرها بـوده   ثري در هویتؤ، در عمل راهنماي ماست شده
هـا و   ایـده بنیـان  و شـهرهایی را کـه بـر     انـد  اثـر گذاشـته   هاي شهرسازي نوینلگواها بر  هاي آن اندیشه
). 2: 2014هـال،  ( کنون مورد بررسی قرار داده اسـت  می�دي تا 1880از  اند ها ساخته شده هاي آن اندیشه

 ۀتمدن ایرانی آنچـه در تحـو�ت تمـدن اسـ�می رخ داده ایـن اسـت کـه ایـد         ۀدر جهان اس�م و حوز
 ویـژه  بـه متفکـران مـدرن و   » شهر آینده« ۀشهر یونانی و اید آرمان ۀثر از ایدأایرانی مت ـ  هر اس�میش آرمان

   ).17: 1387 آکوچیکان،( متفکران اروپایی بوده است

انـد.   هـا نقـش اصـلی در آن داشـته     انـد و حکومـت   در ایران همواره شهرپایه بوده پیشرفت هاي الگو
شهرهاي کنونی پیشرفت و تکامـل خـود را    قزوین و همچنین دیگر ک�ن اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل و

مرهون اقدامات حکومت مرکزي یا حکام محلی هستند. البته در ایران معاصر، الگوي پیشرفت بر محـور  
ي الگوهـا رو تهران همواره در کانون تحـو�ت مـرتبط بـا     این مرکز و از آنجا به دیگر نقاط بوده است؛ از

    است. پیشرفت بوده
مرکـز   1609ي پیشرفت در تهران از زمانی که توسط آغامحمدخان قاجار در سـال  الگوهاها و  برنامه

ریزي نـوین و مطـابق بـا دانـش      کنون ادامه یافته است. برنامه کشور شد، آغاز و با تحو�ت و تغییراتی تا
 1345ران در سـال  نوین شهرسازي به طراحی، تدوین و اجراي نخستین برنامـۀ طـرح جـامع شـهر تهـ     

ییان و مؤسسـه ویکتـور گـروئن طراحـی و     فرمانفرماگردد. این برنامه که توسط مؤسسه عبدالعزیز  بازمی
هـا و لـوازم توسـعه و     اي را دربـارۀ شـهر تهـران، آینـدۀ آن و الـزام      تدوین شده بود، مطالعـات گسـترده  

هـاي   هران در مقایسه با سایر پایتختدهی شهر انجام داده است. در این سند، در ارزیابی وضعیت ت سامان
هاي تاریخی شهرهایی ماننـد رم و لنـدن    ها و مشخصه تنها ویژگی تهران نه«تاریخی مشابه آمده است که 

مثابـه شـهري    همچنین از تهران به». شده واشینگتن و کانبرا را نیز واجد نیست را ندارد بلکه سیماي کنترل
گسـترش   ،ویژه در مرکز شـهر  معض�تی چون ازدحام و تراکم زیاد بهیاد شده است که با » التوسعه سریع«

هاي اصلی، آلودگی هوا، تأسیسات ناقص و ناکافی، بیکـاري مـزمن و شـدید     مراکز تجاري در کنار جاده
ییـان و  فرمانفرمادرآمـد مواجـه اسـت (    درآمد شهري، و مهاجرت مداوم جمعیت کـم  هاي کم در قسمت
  ). 7: فصل اول: 1347همکاران، 

سال آینده این است کـه ایـن شـهر بـا هویـت سیاسـی،        25شده براي تهران در  وضع ایدئال طراحی
بر اساس الگـوي شـهرهاي تـاریخی مـدرن جهـان هماننـد       » سیمایی باشکوه«تجاري و صنعتی و داراي 
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اس، گونه شهرها تبدیل خواهد شد. بر این اسـ  پاریس، لندن و واشینگتن با فرهنگ و مناسبات خاص این
تغییر شکل سیماي فعلی شهر با ایجاد عمارات مهم، فضاهاي باز، احداث خطوط عابرین، و حفـظ آثـار   

هـا و حـداکثر    و ابنیه تاریخی، همراه با توجه به امکانات مناطق جدید توسعه از نظر بصـري و بافـت آن  
مطلـوب آن صـورت    هاي مصنوعی براي رسیدن به سیماي مدرن ها و جنگل ها، دره استفاده از کوهستان

). در ایـن برنامـه، الگـوي توسـعه خطـی،      6: فصل اول: 1347خواهد گرفت (فرمانفرماییان و همکاران، 
الگوي مطلوب توسعه تهران در نظر گرفته شده است. بر اساس این الگو، شهر تهران بـا تمرکززدایـی از   

با حفظ مراکز اصـلی موجـود و    مرکز و جنوب شهر و با احداث مراکز متمایز مسکونی بر مبناي درآمد،
هزار نفر را پوشـش خواهنـد داد و    500اي ـ تجاري که هرکدام جمعیتی حدود   هفت مرکز بزرگ منطقه

هـاي دولتـی، هتـل و غیـره      فروشی، دفاتر تجارتی، [امـاکن] تفریحـی، سـازمان    هر مرکز تأسیسات خرده
بینی شده اسـت (فرمانفرماییـان    پیش هکتار 3500خواهند داشت و چهار منطقۀ صنعتی با وسعتی حدود 

  ).12- 13: فصل اول: 1347و همکاران، 
ریزي شهري در تهران بر اساس ایـن طـرح بـود. از پیـروزي      تا پیروزي انق�ب اس�می ایران، برنامه

، شهر بدون برنامۀ خاصی به گسترش خود ادامه داده است. در این سال بـر  1366انق�ب اس�می تا سال 
دهی تهران در دستورکار قرار گرفـت.   شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران، طرح سامان اساس تصمیم

ویژه تـراکم جمعیـت    طرح جدید بدون توجه به ابعاد هویتی شهر و با تمرکز بر معض�ت جاري آن و به
مدت تهران را بر اساس احداث پنج شهر جدید (هشـتگرد، پرنـد، اشـتهارد،     در شهر، توسعۀ شهري بلند

مـدت و حـل بحـران و فشـردگی مرکـز شـهر از        یه و پردیس) پیشنهاد داد. این طرح، توسـعۀ میـان  زاو
خدمات، ترافیک و جمعیت را در شکافتن هسته مرکزي شهر به پنج حـوزه شـهري مسـتقل و هـدایت     

). این طـرح در  2- 3: 1371تعریف کرده بود (مجلسی،  1375ها تا سال  هاي خدماتی به این حوزه برنامه
  ا با موانعی مواجه شد و در عمل کنار گذاشته شد.اجر

اي و  تدوین شد. در این طرح، بر اساس توجه بـه سـه نقـش ملـی، منطقـه      1385طرح جامع بعدي در 
انداز  انداز آینده، متناسب با برنامۀ چشم شود. تهران در افق چشم شهري براي تهران، سیماي تهران ترسیم می

در » امـن «، »سبز و زیبـا «، »پایه، هوشمند و جهانی دانش«، »ایرانی اس�می اصالت و هویت«کشور، شهري با 
تعدیل نابرابري «هاي �زم براي  و برخوردار از زیرساخت» مرفه«در برابر مخاطرات، » مقاوم«ها و  برابر آسیب

هـاي سیاسـی،    شهري با عملکردهاي ملی و جهـانی و مرکزیـت   ک�ن«، »و تأمین همگانی حقوق شهروندي
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معرفی شده است » فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشور در منطقه آسیاي جنوب غربی و کشورهاي اس�می
هایی  ). این طرح نیز سرانجام مورد تأیید قرار نگرفت و یک سال بعد با تعدیل22: 1385(طرح جامع تهران، 

مع شهر تهران؛ طرح راهبردي طرح جا«انداز و دیگر اجزا، در نهایت با عنوان  در مباحث و تغییراتی در چشم
مورد تصویب شوراي عالی شهرسازي  1386در سال » ـ ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (سند اصلی)

گانۀ  توسط شهردار تهران براي اجرا به شهرداران مناطق بیست 30/2/1387و معماري قرار گرفت و از تاریخ 
سیماي مطلوب شـهر در افـق طـرح و    «که را دت تهران بلندم ۀانداز توسع چشمتهران اب�غ شد. این طرح، 

» کشور ۀسال انداز بیست هماهنگ با چشم«است » شهر تهران و پایتخت کشور پایدار ک�ن ۀمیثاقی براي توسع
اس�می (شهري که براي رشـد و تعـالی   ـ شهري با اصالت و هویت ایرانی  « کند. همچنین تهران  تعریف می

هـاي   شهري با عملکـرد  ک�ن«و » پایه، هوشمند و جهانی شهري دانش«، »یابد) می انسان و حیات طیبه سامان
پژوهشی و سیاسی در سـطح کشـور، و حـداقل    ـ ملی و جهانی با اقتصادي مدرن و مرکزیت امور فرهنگی  

با برخی صفات دیگر تعریف شـده اسـت (طـرح    » یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیاي جنوب غربی
  ). 1386ختاري توسعه و عمران شهر تهران، طرح جامع تهران، راهبردي ـ سا

هـایی   همؤلفـ  ،اشاره به نقش جهانی شهر، ابعاد هویتی و حیات طیبه بـه همـراه دانـش و هوشـمندي    
شـدۀ   ریـزي  تحول الگووار پیشرفت و توسعۀ برنامـه  .در نظر گرفته شونددر تعریف شهر باید هستند که 

هـاي   هویـت  کـم در سـطح ایـده ـ نـوعی وفـاق میـان        ح اخیر ـ دست دهد سرانجام طر شهري نشان می
چه ابعـاد   اگر ایجاد شده است. )271: 1392نصر و ماجدي، شهر (» معنایی، عملکردي و هویت کالبدي«

هاي مفاهیم هویتی و فناورانۀ آن تعریف نشده است و راهکـار منجـزي نیـز بـراي      ها و شاخص و مؤلفه
دهی بـه   ده است، ولی طرح اخیر این امتیاز را دارد که نگرش بومی در ساماناجرا و تحقق آن پیشنهاد نش

 شهر و ابعاد کالبدي آن مورد توجه قرار گرفته است.  

  گیري نتیجه. 7
تمـدن انسـانی    ۀگـاهوار اسـت  اي نتوانسته  کنون سازه دهد پس از شهرها تا نشان میجوامع بشري تاریخ 

کنـد و در مسـیر    جـو مـی  و خود را در درون همین سازه جسـت هاي تمدنی  باشد. گویی انسان پیشرفت
هـایی اسـت    رو هویت هر شهر نشان ایـده  این از؛ همین سازه را مناسب دیده است ،تحقق پیشرفت خود

هاي اعتقـادي   ها و نظام آمال و نیازهاي افراد با فرهنگ آرزوها، گرها نشان که شهر بازنماي آن است و ایده
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که بر زیسـت  هستند ماهیت، شاکله، نهادها، ارتباطات، امور و ساختارهایی  اقعدرو شهرها مختلف است.
بـه  مکان و فضا و محیط سـاخت و پـردازش تمـدن و اجـزاي آن     و فردي و اجتماعی آن حاکم است، 

  مشاهده و سنجش نیست. . پیشرفت تمدنی در مکانی بهتر از شهرها قابلرود شمار می
بنـدي   بر محور تغییـرات و تحـو�تی صـورت    اغلبهاي پیشرفت  ایدهاست تاریخ نشان داده  ۀتجرب

که در فضاي شهرها متعـین شـده، بـه     است هایی بوده که در شهرها رخ داده یا در اجراي ایدهاست شده 
سـاز و   واقعیت پیوسته و به ثمر نشسته اسـت. شـهرها هـم مکـان وقـوع و هـم شـاخص و هـم زمینـه         

کنونی شهرها، پیشـرفت تمـدنی در    يتصاویر گذشته و سیما ۀاهد. با مشهستند  دهنده به پیشرفت جهت
شـهر فضـاي اصـلی     شـود.  فرهنگـی و هنـري آن ادراك مـی    ،سیاسی ،ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي

، هـا شود. ابـداعات، ابتکار  پذیر می هاست. روابط و مناسبات پیچیده در شهرها امکان فعالیت جمعی انسان
بـه  هـا   اند. شهرها واحدهاي اصلی واقعی فعالیت انسان هایی شهري پدیدهاغلب فناوري ، علم و ها اختراع

هـا بـر    ایـن نظـام   به طور متقابل،دهند و  هاي تکنیکی ـ اجتماعی شکل می  . شهرها به نظامروند شمار می
هـا در   گذارنـد. تمـدن   خود و محـیط اثـر مـی    رها ب هاي رشد و توسعه و پیچیدگی مناسبات انسانفرایند
شوند. اینکه چه نگرشی به پیشرفت و چه تعریفـی از شـهر    با مختصات شهرها تعریف شده و می نسبت

داشته باشیم، هر دو حائز اهمیت است. در الگوي پیشرفت ایرانی اس�می و سند پایـه آن و دیگـر اسـناد    
شـهري و  هاي توسـعه   ها مورد بحث واقع نشده است. از سوي دیگر برنامه تحقق و اجراي ایده ،مربوطه

د و شهر را عنصري مجزا با هـویتی مسـتقل در   نهاي جامع آن توجهی به وجوه ک�ن پیشرفت ندار طرح
  .اند نظر گرفته

هاي پیشـرفت   مکان مطلوب تحقق ایده عنوان بهدادن اهمیت و جایگاه شهر  نشان ،هدف این پژوهش
نقش شهر در تولیـد و تحقـق    ا وهاي اس�می، کارکرده تمدن بشري، آموزه ۀتمدنی در ایران است. تجرب
رو در تعریـف   ایـن  از ؛مطلوب اجراي الگوي پیشـرفت اسـت   ۀدهد شهر ساز و بازسازي تمدن نشان می

پیشرفت تمدنی اس�می ایرانی، ع�وه بـر عناصـر نـوعی هماننـد مختصـات محیطـی و        شهر در الگوي
سـیس یـا نوسـازي یـا     أدر تجغرافیایی و مکانی شهر و کارکردها و معض�ت حـال و وضـعیت آن کـه    

بینـی و هویـت و    هـاي کیفـی هماننـد جهـان     گسترش شهر �زم است، توجه به برخی عناصر و ویژگی
هـاي   ساختن آرمان ها، براي متجلی همچنین استعداد و ظرفیت مکانی و اصالت شهر به نسبت دیگر سازه

زیسـته جهـانی و    ۀآنچه در تجرب توجه به رو ؛ ازاینبراي انسان نیز ضروري است ،فردي و مدنی اس�می
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سیس شـهر یـا بازسـازي و نوسـازي حاصـل      أکنون در ت ایرانیان از گذشته تا ۀمسلمانان و همچنین تجرب
  .کافی نیستاست، شده 

طراحـی   نیـز اهمیـت دارد. در   ،هـاي کـ�ن ملـی اسـت     براي تحقق آرمـان  یاینکه شهر مکان مطلوب
ه تا اجـرا همـواره بـه مکـان اجـراي آن کـه شـهر اسـت و         اید ۀاز مرحل زم استک�ن ملی � يالگوها
بـر وجـوه نـوعی، وجـوه      کـه شـهرها عـ�وه    کارکردها و هویت این سازه توجه شود. ازآنجـا  ،ها ویژگی

دارند، نوعی تقسیم کار و نقش در اجراي الگوي پیشرفت میان شهرها �زم است. ممکـن   نیزاختصاصی 
نوسـازي یـا    اي گونـه د و یا شهرهاي کنـونی بـه   نشو اختهسحتی شهرهاي جدیدي  ،است در این مسیر

 ،. در طراحـی الگـوي پیشـرفت   شـوند هاي الگوي پیشرفت سازگار  بازسازي شوند که با اهداف و آرمان
 هـاي  این الگو داشته باشند، از الزام درباید یک  احصاي وضعیت موجود شهرها و ظرفیت و نقشی که هر

تـوان شـهر مطلـوب در الگـوي      است. در ایـن صـورت مـی   زمینه این  ریزي در گونه طراحی و برنامه هر
هـا و   بـر آمـوزه   شـهر سـکونتگاهی اسـت مبتنـی     :گونه تعریف کرد پیشرفت تمدنی ایرانی اس�می را این

هـا بـا جمعیتـی     بینی اس�می در کالبد، هویت، فضا، ارتباطات، نهادهـا و سـازمان   دستورات دینی و جهان
ها، و دیگر امکانات �زم براي تحقـق حیـات    و دانش ها فناورياز رفاه و امنیت و با  زیاد، برخوردار نسبتاً

طیبه انسانی منطبق با شرایط زمانی، جغرافیایی و زیست فردي و جمعی. در مورد ایـن تعریـف دو نکتـه    
  :شود یادآوري می

ۀ هـا و سـاز   کـه تمـدن   روست این  بینی اس�می از ها و دستورات دینی و جهان ابتناي شهر بر آموزه. 1
بینـی اسـ�می بـراي     شوند. جهان بینی خواه انسانی یا الهی بنا می بر نوعی جهان ،ها یعنی شهر مطلوب آن

و  ،عـام  طـور  ها با یکـدیگر بـه   تعامل انسان شیوۀانسان و حیات فردي و جمعی او غایات و اهداف آن و 
ها متفاوت اسـت و   بینی تی دارد که با دیگر جهانها و دستورا خاص آموزه طور منان بهؤبراي مسلمانان و م

هـاي   از آمـوزه  برگرفتـه از امکـانی کـه    وضوح بهها را  ها، اجتماع مسلمانان و مکان زیست آن این تفاوت
از سوي دیگر اجـرا و عمـل بـه ایـن دسـتورات و       ؛سازد ، متمایز میاست ها ساخته شده بینی دیگر جهان

  سازد. وجودي خلقت انسان توسط خداوند متعال را متجلی میۀ لسفها حیات مطلوب انسان و ف آموزه
روست کـه مسـلمانان در دیگـر     این انطباق با شرایط زمانی، جغرافیایی و زیست فردي و جمعی از. 2

تاریخی خاص خود هستند و در عـین اعتقـاد    ۀبرخوردار از تجربه و سابق ،ایران کشورهاي اس�می و در
شـرایط زیسـت فـردي و جمعـی و سـطح پیشـرفت تمـدنی و اقلـیم و          ،�میهاي اسـ  و عمل به آموزه
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تـوان نفـی    سازي گذشته را نمـی  تمدن ۀتاریخی و تجرب ۀسابق ،. از سوي دیگرندارند يجغرافیایی واحد
هـاي   خـ�ف تمـدن   هاي بزرگ همانند تمدن اس�می که بـر  کرد یا نادیده گرفت. از جمله خصلت تمدن

انـد، ایـن اسـت کـه      ر یا شهر محبوس بوده و اغلب طی زمان ناپدید شدهکوچک که در درون یک کشو
گوي دائمی درونـی  و اند و نوعی گفت ها همواره در حال بسط و شکوفایی و تحول و پیشرفت این تمدن

و همچنین با جهان پیرامون و هویت و امکانات و تجربیـات آن جریـان    ،ها و تجربیات با گذشته و آرمان
 ۀصـور گذشـت  ۀ ها بازسـازي یـا نوسـازي و روزآمدشـد     هاي نوین این تمدن دلیل صورتدارد. به همین 

انـد، همـواره    و پیونـد بـا گذشـته    هـا  تجربـه شهرهاي تمدنی موجود که وارث  ،هاست. بر این اساس آن
پـذیري از گذشـته و الهـام     نیز از این قاعده یعنی اثر نوینشوند و ابتناي شهرهاي  بازسازي و نوسازي می

  ها آزادي عمل بیشتري وجود دارد. هرچند در ساختن آن ؛توانند باشند ها مستثنی نیستند و نمی آرماناز 
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