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In the historical study of the Muslim urban tradition,
a primary features is the physical manifestation of
Islam’s “social dimensions” and, in particular, the
key concept of “the Ummah.” In the process of
transformations induced by “globalization,” the social layer of cities and the physical implications of it
appear to be among the layers affected by several
factors. In the last two decades, the social aspect of
the sustainable development, termed as “social sustainability” and deemed by experts as the most important dimension and the ultimate goal of
sustainability, is a concept that through a more precise understanding of its indices one can achieve the
characteristics of a “sustainable society” to apply it
to urban planning and designing. This article seeks to
redefine indicators of the concept of “sustainable
society” by studying the social dimensions of the
tradition of urbanization of Muslims in a comparative approach, while analyzing the “social’ effects of
globalization on the city, and defining a “local” and
“strategic” framework. The main research questions
were: What are the most important social challenges
of globalization in cities? How can the social principles of Islam and its emergence in the tradition of
Muslim urbanization, on the one hand, and sustainable local community indicators, on the other, be
used to meet the social challenges of globalization in
cities? In addition to these two main questions, another sub-question was raised: To what extent are
the social principles of Islam and the principles of a
sustainable local community analogous in the conceptual framework of sustainable development? The
study adopts an “interpretative” approach and uses
the “quality” strategy and the “content analysis”

method and “rational reasoning” to analyze the data
deriving from documentary studies. After reviewing
the social dimensions of globalization in cities, while
adapting the spatial indices of the “sustainable
community” and the socio-spatial aspects of the urbanization tradition of Muslims, a conceptual and
strategic framework in line with the social challenges
of globalization for use in urban design guidance
documents was presented. To answer the second
question, scholarly views on the principles and indicators of a sustainable community, on the one hand,
and the social principles of Islam and its manifestation on the historical tradition of Muslim urbanization, on the other, were studied. Meanwhile, in
order to answer the research sub-question, the two
conceptual areas were aligned. According to this
analysis, Islam’s recommendation of “strong social
relationships” has the most to do with sustainable
community indicators. Also, “Strong neighborhood
relationships”, “Social supervision” and “Practicing
Islamic social rules” as the most important social
principles of Islam in exposure with social challenges
of globalization was explained. This paper presents a
conceptual and strategic framework for addressing
the social challenges of globalization in cities using
the corresponding social principles of Islam, as well
as relevant indicators of sustainable local community, for application in urban design and planning. In
future research, quantification of these strategies
will be followed up by quantitative methods of field
and case studies.
Keywords: Sustainable Community, Globalization,
Social principles of Islam, Muslims Urbanism Tradition.
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چکیده
در بررسی تاریخی سنت شهرسازی مسلمانان ،یکی از مهمترین بارزهها ،تجلی کالبدی مفهوم کلیدی «امت» است .به
نظر میرسد در فرآیند دگرگونیهای حاصل از «جهانیشدن» نیز یکی از الیههایی که دستتختوش تتثییرا
شدهاست و خواهد شد ،الیۀ اجتماعی شتهرها و اتتاتاتا

بستیار

کالبتدی حاصتل از آن باشتد .در دو دهتۀ اخیتر ،وجته
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بازنگری اصول و شاخصهای «اجتماع پایدار» بهمنظور
کاربست در شهرسازی جوامع اسالمی در عصر جهانیشدن

اجتماعی «توسعه پایدار» ،مفهومی است که شناخت دتیقتر شاخصهای آن میتواند ویژگیهای یک «اجتماع پایدار»
را بهمنظور کاربست در برنامهریزی و طراحی شهر به دست دهد .این نوشتتار در پتی آن استت کته بتمن بررستی
اجتماعی سنت شهرسازی مسلمانان و با رویکردی تطبیقی ،بتازتعری

نمایتد و رتارروبی «محلتی» و «راهبتردی»

بهمنظور مواجهه با این رالبها در طراحی و برنامهریزی شهری اراته کند .رویکرد پژوهشی این مقالته« ،تفستیری»
است و از راهبرد «کیفی» بهمنظور تحلیل دادههای حاصل از مطالعا

استنادی استتفادهشتده استت .بته کمتک ایتن

روشها ،بمن تبیین شب رالب اصلی اجتماعی جهتانیشتدن «یکنتواختی فرهنیتی»« ،ظهتور جامعته شتبکهای»،
«اجتماعا

فرا ملّی»« ،روابط مجازی»« ،شهروندی جهانی» و «تاتعی

ارزشهتای بتومی و محلتی» ،راهکارهتایی

برگرفته از اصول اجتماعی اسالم و سنت شهرسازی مسلمانان و نیتز اصتول اجتمتاعی «توستعه پایتدار» بترای ایتن
رالبها اراته شدهاست .در رارروب نظری اراتهشده« ،روابط مستحکم اجتماعی»« ،روابتط مستتحکم همستاییی»،
«نظار

اجتماعی» و «عمل به شرایع اجتماعی اسالم» بهعنتوان مهتم تترین اصتول اجتمتاعی استالم در رؤیتایی بتا

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

تثییرا

«اجتماعی» جهانیشدن بر شهر ،شاخصهای حاصل از مفهوم «اجتماع پایدار» را بته کمتک ختوانب ابعتاد

رالبهای اجتماعی جهانیشدن ،طرح شدهاند و بارزههای آن در سنت شهرسازی مسلمانان تبیین شده و بتا اصتول
پایداری اجتماعی تطبیق دادهشده است.

اجتماع پایدار ،جهانیشدن ،امت ،شهرسازی جوامع اسالمی.
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واژگان کلیدی

مقدمه
جهانیشدن همراه بتا الزامتا

فنّاوری ارتباطا  ،مجازیسازی ،خصوصیسازی و اتتصاد و

داده و در هیچ شثنی از شئون بشری ،مسئلۀ اجتماع را مهمتل

جامعه شبکهای ،جریانی ظهور یافته در دهههای اخیتر استت

نیذاشتتته ) ،(Tabatabaee 1996, 254تتتثییراتی بتتر ستتنت

که بسیاری از شهرهای دنیا را تحت تثییر تترار دادهاستت یتا

شهرسازی مسلمانان در رهارده ترن اخیر داشتهاستت کته بتا

تکتتاملی

مرور این سنتها و داللتهای آن در ابعاد اجتماعی ،میتوان

دوره های پیشین شهر ،در مقیای یک دگرگتونی انقالبتی بته

به راهبردهای شهرستازانه ای بترای کاربستت در شهرستازی

خواهتتد داد .ایتتن جریتتان ،در تیتتای بتتا تمییتترا
نظر میرسد و در کل ،متفاو

جوامع اسالمی در عصر حابر ،دستیافت .به نظرمتیرستد

با گذشته است.

صتتحبت از شتتهرهای جهتتانی و رنتتدفرهنیی استتت،

بخب تابلتوجهی از اصول اجتماعی اسالم و تثییرا

آن بتر

صحبت از بینالمللی شدن و جهانوطنگرایی است ،صحبت

سنت شهرسازی مسلمانان ،تابل تطبیق بتا «اصتول اجتمتاعی

1

توسعه پایدار» و شاخصهتای آن در حتوزۀ برنامتهریتزی و

است .صحبت از شهرهایی با بافت الکترونیکتی و اطالعتاتی

طراحی شهری باشد .این نوشتار در پی آن است که با مطالعۀ

به جتای بافتت کالبتدی استت (Daneshpour et al. 2014,

سه حوزۀ نظری «ابعتاد اجتمتاعی جهتانیشتدن»« ،اصتول و

) .225جایی که به گفتۀ کاستلز ،تکنولوژی اطالعتا  ،ستب

شاخصهای اجتماع محلی پایدار» و «اصول اجتماعی استالم

آزادسازی فعالیتتهتا از تیتد محتیط شتده استت ( Castells

و تجلی آن در سنت شهرسازی مسلمانان» و به کمک اصتول

.)2002

اجتمتتاعی استتالم و شتتاخصهتتای اجتمتتاع محلتتی پایتتدار،

از تکثر هویتها ،تفکرا

ارتباطی جدید و هویت ریزومتی

این جریان همزمان با رواج گفتمان توسعۀ پایدار در دنیا
و بهتبع آن در حوزههای شهرسازی ،رالبها و تناتضهتایی

رهتتارروبی مفهتتومی و راهبتتردی بتتهمنظتتور مواجهتته بتتا
رالبهای اجتماعی جهانیشدن در شهرها تدوین کند.
سؤاال

اصلی این پژوهب ،به این صتور تابتلطترح

آن پرداخته شود .تحقق بُعد اجتماعی توسعۀ پایدار کته از آن

است مهمترین رالبهای اجتماعی جهانیشتدن در شتهرها

بهعنوان «پایداری اجتماعی» یاد میشود و هدف غایی آن نیل

کدام است؟ ریونه میتوان از اصول اجتماعی اسالم و بتروز

به یک «اجتماع محلی پایدار» 2است ،الزاما  ،شتاخصهتا و

آن در سنت شهرستازی مستلمانان و شتاخصهتای اجتمتاع

بایسته هایی دارد که در تناظر با ابعاد اجتمتاعی جهتانیشتدن

محلی پایدار بهمنظور مواجهه با این رالبهتا در طراحتی و

باید موردبررسی ترار گیرد .در پژوهبهای شهرسازی ،بُعتد

برنامه ریزی شهری بهتره گرفتت؟ در بتمن ایتن دو ستؤال

اجتماعی توسعۀ پایدار و درواتع «پایداری اجتماعی» ،بهعنوان

اصلی ،پرسب فرعی دییری نیز مدنظر این پژوهب است که

تابلیت یک محیط شهری ،بهمنظور استمرار حاور یکپارره،

«اصول اجتماعی اسالم» و شاخصهای یک «اجتمتاع محلتی

اجتمتاعی در شتهر و

پایدار» در رهارروب مفهومی توسعه پایدار تا ره میتزان در

عادالنه و همهشمول گروههای مختل
تعامل سالم آنها در این محیطها ،تعری

و تبیین شده است.

تشابه و اشتراک با هم ترار دارند؟

رویکرد این پژوهب در روششناسی« ،تفسیرگرایی» استت و

روشهای «تحلیل محتوای کیفی» و نیز «استدالل منطقی» ،این

بتتهمنظتتور پاستتب بتته ایتتن پرستتبه تا ،دادههتتای استتنادی و

دادهها تا رسیدن به یافتههای موردنظر و پاسب به پرسبهتای
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 .1روش پژوهش

کتابخانهای الزم جمعآوری شده و به کمک راهبرد «کیفتی» و

│
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را ایجاد کرده که الزم است در تال

پژوهبهای علمتی بته

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

آن یعنتی انقتالب اطالعتا ،

اسالم ،بهعنوان دینی که بنیان ختود را بتر اجتمتاع تترار

بازنگری اصول و شاخصهای «اجتماع پایدار» بهمنظور کاربست در شهرسازی جوامع اسالمی در عصر جهانیشدن

هستند در شرایط جهانیشدن ،بسیاری از شاخصهتای بتومی

پژوهب ،در رند مرحله تحلیل شدهاند.
«تحلیل محتوای کیفی» ،نوعی روش تحقیتق در ختدمت
تفسیر ذهنی محتوایی دادهها از طریق فرآینتدهای طبقتهبنتدی
نظاممند ،کدبندی و تمسازی یتا طراحتی الیوهتای مشتخص

و محلی برجستهتر میشوند و در بومگتاههتای محلتی تجلتی
مییابند (.)Pishgahifar 2001, 158
پوراحمد و همکاران ،افزایب به همپیوستتیی و ارتباطتا

است که «نظریهپردازی» بهجای «آزمون نظریه» از ویژگیهتای

فتتردی و اجتمتتاعی در گستتترۀ جهتتانی و ارتقتتای مقیتتای تتتثییر

Hsieh & Shanon 2005,

فعالیتهتا و عملکردهتای اجتمتاعی ،اتتصتادی و فرهنیتی در

بنیتتادی آن محستتوب متتیشتتود (

سطح جهانی را از ویژگیهای جهتانیشتدن در بعتد اجتمتاعی

.)1281

میدانند (.)Pourahmad et al. 2011, 32

 .1-2جهانیشدن و چالشهای اجتماعی آن برای

اطالعاتی میخواند .او به بحث راجتع بته ویژگتیهتای ایتن

شهر
جهانیشدن واتعیت اجتماعی گریزناپذیری ارزیتابی متیشتود
که در آیندهای نهرندان دور همۀ جوامع انستانی و مستتقل و
مجزا از هم را فرا خواهد گرفتت و پتیببینتی متیشتود کته

جامعه می پردازد و بتا استتفاده از نظریتا

اندیشتمندان ایتن

حوزه ،یادآور می شود که در جامعۀ جدیتد ،اطالعتا  ،رکتن
اساسی جامعه است ).(Webster 2001
مانوتتتل کاستتتلز نیتتز بتتا مهتتم دانستتتن نقتتب و جاییتتاه

درنتیجتۀ گستترش آن ،نظتتام فرهنیتی–اجتمتاعی مشتتترک و

اطالعا  ،از ظهور جامعه شتبکهای خبتر متیدهتد .استتدالل

درعینحال تکثرگرایی بر جهان حاکم شتود کته ستاختارهای

اصلی کاستلز در کتاب «عصر اطالعا » آن استت کته جهتان

فرهنیتتی–اجتمتتاعی متنتتوعی را در رتتارروب یتتک آگتتاهی
مشتتترک جهتتانیشتتده پوشتتب متتیدهتتد (

Latifi, and

.)Davoodvandi 2009, 189

جدید بهصور
آن را اطالعا

یک شبکه درآمده است ،شبکهای که تاروپود
و نظام ارتباطا

الکترونیک تشکیل متیدهتد

).(Castells 2002

استتت کتته در آن تیدوبنتتدهای جمرافیتتایی کتته بتتر روابتتط

شهروند جهانیبودن و داشتن مشربی فرهنیی میداند کته بته

اجتماعی و فرهنیی سایه افکنتده استت ،از بتین متیرود و

عالیق محلی محدود نمیشود بلکه تعلق ،دخالت و مسئولیت

متتردم بتتهطتتور فزاینتتدهای از کتتاهب ایتتن تیدوبنتتدها آگتتاه

جهانی را به رسمیت میشناسد (.)Tomlinson 2014, 78

میشوند ( .)Waters 2000, 12آنتونی گیدنز ،جهانیشدن را

دانشپور و همکاران ،در پژوهب ختود بتمن اشتاره بته

و

محلی بهسوی

موج

پیوند مکانهای دور از هم و تثییرگذاری حتواد

رویدادهای سراسر جهان بر یکدییر میداند (

Pourahmad

.)et al. 30

نقب مهاجر

جهانشهرها ،گذر از اجتماعا

اجتماعتتا فتترا ملّتتی را از ویژگتتیهتتای شتتهر در عصتتر
جهانیشدن میدانند .آنها بمن تثکید بر پارادوکسیکال بودن

در ابعتتاد اجتمتتاعی و فرهنیتتی ،دو تلقتتی عمتتده ،از

مفهوم «جهانیشدن» ،اشاره دارند که این موبوع ،از یتکستو

جهانیشدن وجود دارد .تلقی غالت  ،بته وجتود آمتدن یتک

با فرهنگ واحد جهتانی و فرهنتگ جمعتی کته یکنتواختی و

فرهنگ فراگیر برای همه ملتهای جهتان استت کته بتا همتۀ

یکشکلی مکانها را با خود دارد ،همراه استت و از دییرستو

بته نظتر

با تثکید بتر ویژگتیهتای محلتی ستعی بتر کثتر متداری و

فرهنگهای محلی ،ملی و تارهای موجتود ،متفتاو

فرهنگهای بومی بهتدریج روبهزوال میرونتد .برداشتت دوم،

در فاای شهر جهتانی امتروز و تحتت تتثییر فاتاهای

برداشتی استت کته جهتانیشتدن را معتادل بتا تربتانیشتدن

اطالعاتی ،صحبت از فرهنگ واتعیت مجازی 4است که در آن

فرهنگهای محلی نمیداند .صاح نظران ایتن دستته ،معتقتد

هویت ،در رارروب انتقتال نمادهتا بته وستیلۀ واستطههتای
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متتیرستتد .فرهنیتتی کتته بتتهمتتوازا گستتترش و تعمیتتق آن،

رندشکلی بودن دارد ).(Daneshpour et al. 2014, 224
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از نظر «مالکوم واترز» ،جهانیشدن فرآینتدی اجتمتاعی

تاملینسون با طرح ایدۀ «جهتانوطنتی» ،3آن را بته معنتی
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 .2مبانی نظری

فرانک وبستر ،با اندکی مسامحه ،جامعۀ جدید را جامعتۀ

تصویر  :7نمودار چالشهای اجتماعی جهانیشدن در شهر
Fig. 1: Social Challenges of Globalization in the City

فرهنیی و نوعی فرافرهنگ و ظهتور انستانهتایی بتا هویتت

مفاهیم کلیتدی و مترتبط بتا «پایتداری اجتمتاعی» متی داننتد

مرک  ،از نتایج آن است .بهتبع این آمیختیی زبانی و نتژادی،

(;Hemani & Das 2015, 174; Mazumdar et al. 2017, 125

هویت فااهای شهری بهعنوان صورتی از مکتان و بتهعنتوان

.)Bramley & Power 2009, 34

عاملی وابسته به هویت افتراد ،دگرگتون متیشتود (

Castells

.)2002, 152

کالنتونیتتو ،معیارهتتای پایتتداری اجتمتتاعی را تستتاوی،
شمولیت ،انعطافپذیری و ایمنتی برمتیشتمرد

(Colantoni,

در نمتتودار تصتتویر شتتماره  ،1رتتالبهتتای اجتمتتاعی

) .2009, 56بریملی و پاور ،دو بعد کلیدی پایداری اجتمتاعی

خالصته

را تساوی اجتماعی و پایداری اجتماع محلی متیداننتد .آنهتا

آمده است .همانگونه که در این نمودار دیده میشتود ظهتور

و کتاربریهتای

جهانیشدن برای شهرها در مرور ادبیا  ،بهصتور
جامعه شتبکهای ،اجتماعتا
محلی ،روابط مجازی ،تاتعی

فترا ملّتی در مقابتل اجتماعتا
ارزشهتای محلتی و بتومی،

امکان دسترسی همیتانی بته انتواع ختدما

محلی را بهعنوان مهتمتترین شتاخص تستاوی اجتمتاعی در
توسعه هتای شتهری معرفتی متیکننتد و تعامتل بتا ستاکنان،

مهم ترین رالب هتای اجتمتاعی جهتانی شتدن بترای شتهرها

تعلتتق بتته اجتمتتاع محلتتی ،یبتتا ستتکونتی و ایمنتتی را از
شاخصهای پایداری اجتماع محلتی متیداننتد (

& Bramley

.)Power 2009, 35

 .2-2شهرسازی و اجتماع محلی پایدار
عنوان «اجتماع پایدار» 3برای اولین بتار در تالت

رتتان و لتتی ،در پتتژوهب ختتود بتتمن متترور ادبیتتا ،

مفهومی توسعه پایتدار و بعتد اجتمتاعی آن یعنتی «پایتداری

اجتماعی در توسعههتای شتهری را در شتب دستته خالصته

اجتماعی» 4مطرح شد .اگرره «پایداری اجتماعی» مفهومی در

میکنند :تدارک زیرساخت های اجتمتاعی ،در دستتریبتودن

حوزۀ علوم اجتماعی محسوب میشود ،اما دستتیابی بته آن و

فرصتهای شملی ،دسترسی ،طراحی منظر شتهری ،حفاظتت

تحقق «اجتماع پایدار» مستلزم تالشی میانرشتتهای استت .در

از ویژگتتیهتتای متمتتایز محلتتی و توانتتایی تحقتتق نیازهتتای

ایتن میتان ،دانتبهتای محیطتی ازجملته شهرستازی نیتز بتتا

روانشتناختی ) .)Chan & Lee 2008, 252یانتگ ،رتان و زو،

بسترسازی محیطی در جهت نیل به یک اجتماع پایدار ،نقتب

در پژوهشی در شتانیهای ،عوامتل متؤیر بتر ارتقتای پایتداری

بسزایی ایفا میکنند.

اجتماعی را رنین برمیشمارند :تتدارک فرصتتهتایی بترای

در پژوهب ها ،رهار مفهوم «سرمایه اجتماعی»« ،انستجام
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رهتارروب

مهمترین شتاخصهتای ذکرشتده بتهمنظتور ارتقتای پایتداری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

فرافرهنیی و یکنتواختی فرهنیتی و شتهروندیت جهتانی ،از

مشارکت در مجموعهای از فعالیتهای جامعته محلتی ،حت

محسوب میشوند.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

الکترونیک مطرح میشتود کته بته وجتود آمتدن رنتدگانیی

اجتماعی»« ،عتدالت اجتمتاعی» و «شتمولیت اجتمتاعی» را از

بازنگری اصول و شاخصهای «اجتماع پایدار» بهمنظور کاربست در شهرسازی جوامع اسالمی در عصر جهانیشدن

اجتماعی ،حفظ هویت فرهنیتی و حافظتۀ جمعتی مشتترک،

مؤسسۀ  ODPMدر پژوهشی ،یک اجتماع محلتی پایتدار

مکتان و فرهنتگ محلتی،

را دارای هشت ویژگی میداند :فعال ،همهشمول ،امن ،اداره و

فیزیکتی در راستتای فرهنتگستازی و

اجرای خوب ،حساسیت بتاالی محیطتی ،طراحتی و ستاخت

حفظ معانی مشخص ،ارتقای حت
حفظ شرایط مناست

آموزش (.)Yung, Chan & XU 2011, 98

خوب ،ارتباطا

در دو منبع حاصل از پژوهبهایی در هند ،پژوهشیران،
بمن مرور ادبیا  ،پایداری اجتماعی را در پنج عامل تعامتل
اجتماعی ،اعتمتاد متقابتل ،حت

خوب ،پیشرفت اتتصادی ،ختدما

ختوب،

شرایط عادالنه برای همه ).(ODPM 2006, 46
انجمن خدما

اجتماعی غرب استرالیا ،ویژگیهای یتک

مشتتارکت اجتمتتاعی و احستتای امنیتتت خالصتته متتیکننتتد

ارتبتتاط درونتتی ،کیفیتتت زنتتدگی و دموکراستتی (

& Barron

( Hemani, Das & Chowdhury 2016, 172; Hemani & Das

.)Gauntlett 2002, 67

 .)2015, 22اکتتتای نیتتز در پژوهشتتی در شتتهرهای ترکیتته ،از

پارتریج ،کیفیت زندگی ،تساوی ،شتمولیت ،دسترستی و

افزایب تراکم ،اختالط کاربری ،ارتقای حملونقل پایدار ،بهبود

فرآیندهای مشارکتی را از ویژگتیهتای یتک اجتمتاع محلتی

وبعیت فااهای باز شهری ،تلفیق محیط شهری با طبیعت و

پایدار میداند ) .(Partridge 2005, 138آرندل و رونالتد نیتز،

توسعه اجتماع محلی ،بهعنوان مهمترین ویژگیهای متؤیر بتر

سه شتاخص اصتلی یتک اجتمتاع محلتی پایتدار را سترمایه

بهبود پایداری اجتماعی در طراحی شهری یاد میکند ( Oktay

اجتماعی ،ح

اجتماع محلی و ربتایت از محتیط ستکونتی

.)2004, 28

میدانند ).(Arundel & Ronald 2015, 28
جدول  :7ابعاد و شاخصهای اجتماع محلی پایدار در مرور ادبیات
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نام پژوهشگر

سال پژوهش

ابعاد و شاخصهای اجتماع محلی پایدار
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افتختار و تعلتق بته مکتان،

اجتماع محلی پایتدار را رنتین برمتیشتمرد :تستاوی ،تنتوع،

در جدول شماره  ،1نظرا
منبع مختل

پژوهشیران مختل

از یازده

در باب ابعاد اجتماع محلی پایدار آمده است.

دییر بر روابط خویشتاوندی متکتی نبتود بلکته از اعتقتادا
مشترک دینی برمیخاست (.)Izutsu 2001, 96

خالصه شاخصهای اراتهشده برای یک اجتمتاع محلتی

اصول اجتماعی اسالم ،بر شکل شهرهای مسلمانان تتثییر

پ

از تحلیل و خالصهستازی

بسیار گذاشته است تا آنجا که برختی معتقتد هستتند وجتوه

و حذف کدهای تکراری ،در تال

بیست و سه شاخص و بتا

متمایزکننده شهر های مسلمانان با غیر آن ،عمدتاً در خصایص

تفکیک در سه بعد «عملکردی -کالبدی»« ،هویتی -ادراکی» و

اجتماعی جامعه شهری ساکن در شتهرهای استالمی و غربتی

«اجتماعی»در تصویر زیر اراته شده است (تصویر .)2

است (.)Pourahmad & Mousavi 2010, 2

پایدار در پژوهبهای مختل

 .3-2اصول اجتماعی اسالم و شهرسازی مسلمانان

مستلزم توجه و پایبندی به اصول و دستتوراتی استت کته در

در کتاب استالم و تکامتل وحتد جامعته،

آن در شهرستازی

مونتیومری وا

بیان میکند :نامی که انسانها یا مکات

حاکم بر زنتدگیشتان

هفت دسته زیر به آن اشاره شده و تجلیا
نیز آمده است:

بر جامعه خود میگذارند ،مبین بینب و تلقی آنها از زنتدگی

الف) روابط مستحکم و تعامالت اجتماعی :استالم بته

اجتمتاعی استتت و بترای فهتتم تلقتتی استالم از جامعتته ،بایتتد

روابط اجتماعی بهمنظور کاهب انزوای مردم از دییتران و بته

ریشههای لموی «امتت» را کنجکتاوی کترد ( Shariati 1998,

زندگی اجتمتاعی ،در مقیاستی وستیع تتر و گروهتی تشتویق

 .)36شریعتی مفهوم امت را بسیار مترتیتر و پویتاتر از ستایر

میکند« .مصابره» و «مرابطه» دو مفهوم و دستور ترآنی هستند

مفاهیم ،در این حوزه میبیند .وی تصریح متیکنتد کته ستایر

که به هدف استحکام روابط اجتماعی در جامعته استالمی بته

اصطالحا

مشابه ،ایستا هستند و تنها «امت» است که پویا به

نظر میرسد.

آنها توصیهشده

است.

ایزوتسو معتقد است «امت» با هر ریز مرتبط بتا فرهنتگ

مسلمانان ،وجود محلتههتای مشتخص و هویتتمنتد استت.

اسالمی ،ارتباط دارد .ترآن بر مبنای «امت» ،اندیشهای تتازه را

یا بختبهتا) را بته تبتایلی بتا

در خصوص وحد
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یکتتی از مظتتاهر نشتتاندهنتتده هتتمبستتتیی در شتتهرهای

اجتماعی عربه کرد کته ایتن وحتد ،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

تحقق مفهوم کلیدی «امت» در شهرها و جوامتع استالمی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :0ابعاد محیطی یک اجتماع محلی پایدار
Fig. 2: Environmental Dimensions of a Sustainable Community

بازنگری اصول و شاخصهای «اجتماع پایدار» بهمنظور کاربست در شهرسازی جوامع اسالمی در عصر جهانیشدن

به دارایی یا تنیدستی ایشان میبخشیدند ).(Hakim 2002, 76
فرم شهری محیط مصنوع مسلمانان ،بهطور عمتده بترای
دستیابی به اصول اسالمی در تعامال

حمامهای عمومی و بازار زندگی میکردند ( Michell 2009,

.)195

اجتماعی و روابط توی

ج) روابط همسایگی :در دیتن استالم ،آنرنتان در متورد

مردمی کمک میکرد .تعامتل اجتمتاعی و وحتد  ،بتهعنتوان

همسایه سفارش شده که این تصور پیبآمتده بتود کته حتتی

اصول کلیدی رارروب اجتماعی اسالم ،منجر به ایجاد تراکم

همسایه از همسایه ار

میبرد .حفظ حقوق همسایه و تالش

شهری در مناطق مسکونی میشدند« .ی.بیانکا» معتقتد استت

برای برتراری روابط محکم همستاییی ،از مهتمتترین متوارد

تتتراکم کالبتتدی در شتتهرهای ستتنتی استتالمی تنهتتا بتتهمنظتتور

توصیه شده در اسالم بهمنظور تحقق یک همستاییی استالمی

فشرده سازی فاایی نیست ،بلکه ارتباط اجتماعی بههمپیوسته

است (.)Mortada 2007, 52

نیز معتقد است ایر این فشردگی خیلی آشکار بر زندگی شتهر

ملزم به تالش فراوان در جهت تقویتت روابتط همستاییی و

نیز منعک

شد زیرا موج

همبستیی اجتماعی میتان افتراد

یک محله میشد و پیوستیی بناها به یکدییر همچنین ستب
سهولت و افزایب برتراری ارتبتاط میتان افتراد یتک ختانواده
میشد ).(Osman 1998, 46
همرنین وجود بازار در شهرهای سنتی مسلمانان نیتز بتا
توجه به موتعیت و جاییاه شهری آن ،وجود فاتاها و مراکتز
مهم شهر در امتداد آن و همرنین نقب و منزلتت بازاریتان در
زندگی شهری ،سب

میشد که بازار تنها در حد یتک فاتای

اتتصادی باتی نماند ،بلکه تبدیل به فاتایی بترای بستیاری از
فعالیتهای اجتماعی شود ( Pourjafar & Mahmoudinejad,

.)2009
مظهر حیاتی «امت» است .در اسالم ،تعبیر عتدالت اجتمتاعی،
مفهومی مطلق محسوب میشود نه نسبی .این تعبیر بتهعنتوان
یک نظام اجتماعی ،از این حقیقت نشئت میگیرد که خداونتد
واحد ،تمام انسانها را بهطور بتالقوه یکستان و برابتر آفریتده
است .همرنین مهمتترین هتدفی کته پیتامبران بته ختاطر آن
مبعتو شتتدند و در طتتول حیاتشتان پیوستتته در راستتتای آن
تالش کردند ،دستیابی به عتدالت بتوده استت ( Mortada

.)2007, 49
«پیتربریج» در تجزیهوتحلیتل هتای ختود از شتهر ستنتی
بمداد که در ترن  8میالدی ،توستط خلیفته عباستی ،طراحتی
نشدهاند ،هر یک بهمنزلۀ یک بدنه منسجم بودهاند کته فقیتر و
غنی کنتار یکتدییر بتا ستهیمبتودن در مستاجد ،رشتمههتا،

خانه را همسایه شمرده بودند ،عدد رهتل نمایتانیر محتدوده
تعداد واحدهای هر بلوک است کته در بستیاری از شتهرهای
سنتی مسلمانان دیده میشود (.)Mortada 2007, 117
د) عمل به شرایع دینی -اجتماعی :در نیاهِ ترآنی ،تنهتا
بامن حفظ اجتماع ،عمل به شرایع الهی برشمرده شده است.
بمن آنکه بسیاری از شترایع دینتی ماننتد نمتاز (جماعتت)،
جهاد ،حج ،زکا

و غیره در بستر اجتمتاع معنتا متیدهنتد و

انجام آنها به حفظ و تقویت امت اسالمی منجر خواهد شد.
وجود مسجد در مرکز محلهها در شهرهای مستلمانان را
می توان تجلی لزوم عمل به شترایع دینتی (فریاته نمتاز) در
بستر زندگی اجتماعی و تثییر آن بر روابط اجتماعی در جامعۀ
اسالمی دانست.
ه) نظارت اجتماعی :مهمتترین دستتور استالم در راستتای
تحقق نظار

اجتماعی« ،امربهمعروف و نهی از منکر» استت.

جامعه در اسالم ،بر مبنای این فریاه ،تتوام متیگیترد و ایتن
مهم ،نهتنها از مسئولیتهای اجتمتاعی امتت استالمی استت،
بلکه از حقوق اجتماعی آن نیز به شتمار متیآیتد ( Ahmadi

.)2009, 6
در شهرهای مسلمین ،بنبستهتا ،بازاررتههتا ،میتدان و
میدانچههتا ،هتر یتک در سلستلهمراتبتی از مقیتایهتا محتل
تعامال

اجتماعی مردم توأم بتا نظتار

اجتمتاعی بتودهانتد.

عبدالستار عثمان ،بیان میکند معابر و گذرگاههای اختصاصتی
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شد ،میگوید :محلهها بر پایۀ طبقا

اجتمتاعی تقستیمبنتدی

سنّت آمده است .بر اسای حدیث پیامبر اسالم کته تتا رهتل

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

ب) عدالت اجتماعی :عدالت اجتماعی ،ویژگتی کلیتدی و

حفظ حقوق همساییان هستتند همتانگونته کته در تترآن و

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نیز در این اصل ،سهیم هستند ) .(Mortada 2007, 117عثمان

مرتای  -شهرساز اسالمی -بیان میکنتد کته مستلمانان

که درهای آن به روی غریبههتا بستته متیشتد یکتی از علتل

بود که موج

سهولت برتراری ارتباط میان ستاکنان یتک کورته بته شتمار

می بایستی مزاحمتی برای محلههای مسکونی ایجاد نمتیکترد

میرفت (.)Osman 1998, 85

(.)Okhovvat et al. 2010, 46

و) رعایت حقوق دیگران :تاعده مهمی در فقه اسالمی بته

ز( ایمنی و امنیت :در ترآن مجید از امنیت بهعنوان یکی از

نام «البرر» وجود دارد که به معنی نفی مشتروعیت هرگونته

ابتراهیم

برر و ابرار در اسالم است .بر این استای ،هتیچ فتردی در
جامعه اسالمی حق نتدارد بتا فعتل و گفتتار ختود ،آستی

و

برری را متوجه سایر افراد جامعه گرداند.

آزار رسانیدن به دییتران نمتیشتد .بتازار نیتز

مهمترین صفا
پ

یک شهر ،یادشتده استت .حاتر

از تجدید بنای کعبه و بنیان نهادن شتهر مکته ،بتهعنتوان

مهمترین ویژگی ،از خدا میخواهد که این شهر را «امن» ترار
بدهد ،اصلی که بهعنوان پیبشرط برتراری روابتط اجتمتاعی

تاعده مؤیر بر ساخت شتهرهای مستلمانان ،تاعتدۀ «ال بترر»
است که از پیامبر اسالم نقل شده است .بر اسای ایتن حکتم،

خالصه مباحث اراتتهشتده در ایتن تستمت ،در جتدول
شماره  2آمده است.

دود زیانآور ،بوی نامطبوع و صدای ناهنجتار ،درصتورتیکته
بیبازحد مجاز بودند ،سه نشانه بته شتمار متیرفتنتد کته از

 .3یافتهها ،تحلیل و بحث

طریق آنهتا متردم متاترر متیشتدند .بنتابراین دورستاختن

همانگونه که اشاره شد ،تحلیل دادهها در این مقاله ،بته شتیوۀ

شتد ( Osman

«استدالل منطقی» انجام میشود .به کمک این روش ،ابتتدا دو

 .)1998, 87در راستتتتای تحقتتتق ایتتتن اصتتتل استتتالمی،

رکن مبانی نظری پژوهب یعنی «شاخصهای اجتمتاع محلتی

محدودیتهایی برای شکل ظاهری بناهای شتهرهای استالمی

پایتتدار» و «اصتتول اجتمتتاعی استتالم» در تنتتاظر بتتاهم تتترار

آن ،شکل ظاهری بنا باید بهگونتهای

میگیرند .بهمنظور فهتم و اراتته بهتتر ایتن موبتوع ،نمتودار

تثسیسا و صنایع از مناطق مسکونی واج

وبع میشد که بهموج

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

به عقیده «محمد عبدالستّار عثمان» ،اولتین و فراگیرتترین

در یک شهر محسوب میشود.

جدول  :0اصول اجتماعی اسالم و تجلی آن در شهرسازی مسلمانان
Table 2: Social principles of Islam and its manifestation in Muslim urbanization

0
0
1

عدالت اجتماعی
روابط همسایگی
عمل به شرایع دینی

5

نظارت اجتماعی

0

رعایت حقوق دیگران

1

ایمنی و امنیت

│
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7

روابط مستحکم و تعامالت اجتماعی

وجود محلههای مشخص و هویتمند
بافت شهری منسجم ،فشرده و بههمپیوسته
وجود بازار بهعنوان فضای تعامل اجتماعی
وجود مسجد بهعنوان فضای حضور اجتماعی
دسترسی یکسان به حمام ،بازار ،چشمهها و...
عدد چهل واحد بهعنوان اندازه بلوکهای همسایگی؛ تجلی توجه به روابط همسایگی
مرکزیت مسجد در محله
سلسلهمراتب مقیاس فضاهای شهری توأم با نظارت اجتماعی
وجود معابر ،بنبستها و گذرگاههای نیمهخصوصی با حداکثر نظارت اجتماعی
دور ساختن تأسیسات و صنایع مزاحم از مناطق مسکونی
استقرار واحدهای تجاری در راسته صنف مربوط به خود
توجه به عدم سایهاندازی و اشراف بناها
بافت شهری منسجم و نفوذناپذیر
امکان نظارت اجتماعی و توجه به محرمیت در سلسلهمراتب فضاهای عمومی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

اصول اجتماعی اسالم

تجلیات فرمی در شهرسازی مسلمانان
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تصویر  :0تناظر اصول اجتماعی اسالم و شاخصهای اجتماع محلی پایدار
Fig. 3: Correspondence between social principles of Islam and the indices of sustainable community

اجتماعی اسالم با شاخصهای اجتماع محلی پایدار که هر دو

پایدار تترار دارنتد .در ایتن میتان ،اصتل «روابتط مستتحکم»

در مبانی نظتری اراتته و جمتعبنتدی شتدند ،در تنتاظر بتاهم

اجتماعی بیشترین میتزان تنتاظر را بتا شتاخصهتای اجتمتاع

ترارگرفتهاند و ارتباط آنها با خطوطی نمایب دادهشده است.

پایدار دارد.

همانگونه که در ایتن تصتویر دیتده متیشتود ،تمتام اصتول

در مرحلتته دوم ،یتتافتن رهتتارروبی مفهتتومی بتتهمنظتتور
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تصویر شتماره  3ترستیم شتد .در ایتن نمتودار ،هفتت اصتل

اجتماعی اسالم کم وبیب در ارتباط با شتاخصهتای اجتمتاع

استفاده از اصول اجتماعی اسالم از یکسو و حتوزۀ مفهتومی

مصادیق جهانیشدن است که در برخی متوارد متیتوانتد بته
بتا هویتتهتا و اشتتراکا

پایداری اجتماعی از سوی دییر ،در مواجهته بتا رتالبهتای

شکلگیری و تقویتت اجتماعتا

اجتماعی جهانیشدن در شهرها متدنظر بتوده استت .بته ایتن

فرهنیی – مذهبی منجر شود .تحقق «امت واحتده» بتهعنتوان

منظور ،در فرآیند تحلیتل ،مهتمتترین رتالبهتای اجتمتاعی

کلید مفهوم اجتماعی اسالم ،در ذیل همین نیاه ،متیتوانتد در

جهانیشدن ،در تناظر با ویژگیهای اجتمتاع محلتی پایتدار و

راستای رویکرد جهانیشدن ترار داشته باشد.

با برخی از ویژگیهتای اجتمتاع محلتی پایتدار و نیتز اصتول

سطحی و غیرواتعی است .میتوان به رتالبهتای یادشتده از

اجتماعی اسالم ترار دارند که در نمودار تصویر شمارۀ  ،4این

زاویۀ فرصت نیریست و راهبردهای فرصتسازانه بترای آن،

تقابل مشاهده میشود .الزم به یادآوری است کته بستیاری از

اراته کرد.

رالبهای اجتماعی جهانیشدن جنبههای متناتای دارند کته

جدول شتمارۀ  ،3بتر مبنتای نمتودار شتمارۀ  4تنظتیم و

لزوماً در تااد با اصول پایداری اجتماعی یا اصتول اجتمتاعی

تدوین شده است .در این جدول ،برای مواجهه با هتر یتک از

اسالم ترار ندارند و حتی میتواننتد بته تقویتت و پررنتگتتر

رالبهای اجتماعی شبگانۀ جهانیشدن ،بر استای اصتول

شدن این اصول کمک کنند .بهعنوانمثال ،جهانیشدن اگررته

متناظر اجتماعی اسالم و شاخصهای متنتاظر اجتمتاع محلتی

ارزشهای بومی و محلی میشتود

پایتتدار ،راهبردهتتای کلتتی شهرستتازی اراتتته ش تده استتت .در

اما از سوی دییتر و در برختی رویکردهتا منجتر بته تقویتت

پژوهبهای آتی میتوان به کمک روشهای کمّی و میتدانی،

محلتی و تکثرهتای فرهنیتی ،در عتین

این راهبردها را اولویتبندی کرد و به راهکارهتایی دتیتقتتر،

از یکسو منجر به تاعی
ویژگیها و تمتایزا

تفکر جهانی میشود .از بین رفتن مرزهای سیاسی نیز از دییر

عملیتر و کاربردیتر ارتقای داد.

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اصول اجتماعی اسالم ترار داده شدند .این رالبها در تقابتل

بنابراین نیاه به جهانیشدن تنها از زاویۀ تهدیتد ،نیتاهی
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Fig. 4: Social Challenges of Globalization, Sustainable Community Characteristics and Social Principles of Islam
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تصویر  :1تقابل چالشهای اجتماعی جهانیشدن با ویژگیهای اجتماع محلی پایدار و اصول اجتماعی اسالم
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جدول  :0توصیهها و راهبردها بر مبنای اصول اجتماعی اسالم و شاخصهای اجتماع محلی پایدار
Table 3: Recommendations and strategies based on Islamic social principles and sustainable community indicators

چالشهای اجتماعی
جهانیشدن برای شهر
7

ظهور جامعه شبکهای

اصل در اجتماعی
اسالم

توصیـــــــــــهها و راهـــــــــــــبردها
راهکارهای شهرسازی
شاخص
اجتماع محلی پایدار

0

روابط مجــــازی

روابط همسایگی
نظارت اجتماعی

تعامالت اجتماعی
مشارکت در جامعه محلی
اعتماد متقابل

1

شهروند جهـــــانی

روابط همسایگی
نظارت اجتماعی

تعامالت اجتماعی
مشارکت در جامعه محلی

5

یکنــواختی فرهنـگی

عمل به شرایع
دینی -اجتماعی

حفظ تمایزات فرهنگی-
محلی

0

تضعیف ارزشهای
بومی -محلی

عمل به شرایع
دینی -اجتماعی

حفظ تمایزهای فرهنگی-
محلی
حفظ خاطرات جمعی
مشترک
حس مکان

0
اجتماعات فرا مــلّی

طراحی فضاهای پیادهمدار
ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در مقیاس محلی و همسایگی
تقویت قرارگاههای رفتاری برای گروههای مختلف استفادهکننده
طراحی فضاهای پیادهمدار
تقویت و تسهیل فرآیندهای مشارکتی در طراحی ،برنامهریزی و
مدیریت فضاهای محلهای
تقویت قرارگاههای رفتاری برای گروههای مختلف استفادهکننده
فرصتسازی فضاهای محلهای برای احساس تعلق از سوی
شهروندان
توجه به تمایزات بومی – محلی در طراحی فضا
طراحی فضاهای کوچکمقیاس
استقرار کاربریهای فرهنگی -مذهبی متناسب با روحیه فضا
استفاده از نمادها و نشانههای فرهنگی در طراحی فضا
توجه به تمایزات بومی – محلی در طراحی فضا
طراحی فضاهای کوچکمقیاس
حفظ و تقویت عناصر محیطی خاطرهانگیز
استقرار کاربریهای فرهنگی -مذهبی متناسب با روحیه فضا

نتیجهگیری

جوامع شهری ،پدیتدهای ظهوریافتته یتا در حتال ظهتور در

اجتماعی اسالم و بروز آن در سنت شهرسازی مستلمانان از

و کورتک دنیتا استت .در ایتن

یکسو و شاخصهای اجتماع محلی پایدار بهمنظور مواجهه

نوشتار در پی تبیین نحوۀ کاربست اصول اجتماعی استالم و

با رالب های اجتماعی جهانیشدن در شهرها بهره گرفتت؟

شاخص های اجتمتاع محلتی پایتدار بتهمنظتور مواجهته بتا

بمن این دو سؤال اصلی ،پرسب فرعی دییری نیز متدنظر

رالبهای اجتماعی جهانیشدن در شهرها بودیم .سؤالهای

بود که اصول اجتماعی اسالم و اصول یک اجتمتاع محلتی

اصلی پژوهب این بودند که مهم ترین رالب های اجتمتاعی

پایدار در رهارروب مفهومی توسعه پایدار تا ره میتزان در

بسیاری از شهرهای بتزر
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جهانیشدن با همتۀ پیامتدهای مثبتت و منفتی ختود ،بترای

جهانی شدن در شهرها کدام است؟ ریونه می توان از اصول
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روابط مستحکم
اجتماعی
روابط همسایگی
نظارت اجتماعی

سرمایه اجتماعی
حس اجتماع محلی
همسایگی پیادهمدار
کیفیت فضای باز شهری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.7.3

روابط مستحکم
اجتماعی
نظارت اجتماعی

حس اجتماع محلی
همسایگی پیادهمدار
کیفیت فضای باز شهری

ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در مقیاس محلی و همسایگی
طراحی فضاهای پیادهمدار
اختالط کاربری بهمنظور ارتقاء سرزندگی و حضورپذیری فضا
ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در مقیاس محلی و همسایگی
اختالط کاربری بهمنظور ارتقاء سرزندگی و حضورپذیری فضا
تقویت قرارگاههای رفتاری برای گروههای مختلف استفادهکننده

در سه حوزۀ اصلی مبانی نظری

پژوهب ،این دو حوزۀ مفهومی در تطابق و تناظر با یکدییر

پژوهب یعنی «جهانیشدن و رالبهای اجتماعی آن بترای

ترار گرفتند .در نمودار  ،3حاصل این تناظر و میزان ارتباط و

شتتهر»« ،شهرستتازی و اجتمتتاع محلتتی پایتتدار» و «اصتتول

اشتراک اصول اجتماعی اسالم با شاخص های اجتماع محلی

اجتماعی اسالم و شهرسازی مسلمانان» و با استفاده از روش

پایدار دیده میشود .طبق این تحلیل ،توصیه اسالم به «روابط

«تحلیل محتوای کیفی» و «استدالل منطقی» ،ابتدا رهارروبی

مستحکم اجتمتاعی» بیشتترین میتزان فصتل مشتترک را بتا

برای رالب های اجتماعی جهانیشدن تدوین شد بنا بر این

شاخص های اجتمتاع محلتی پایتدار دارا استت .در نمتودار

رهتتارروب نظتتری و در پاستتب بتته پرستتب اول پتتژوهب

تصویر شماره  4و جدول شتماره  ،3پرستب دوم پتژوهب

مهمترین رالبهای اجتماعی جهانیشتدن بترای شتهرها را

پاستتبدادهشتتده استتت .ایتتن مقالتته ،رهتتارروبی مفهتتومی و

می توان در شب مفهوم «ظهور جامعه شبکهای»« ،اجتماعا

راهبردی بهمنظور مواجهه با رالبهای اجتماعی جهانیشدن

فرا ملی»« ،روابط مجازی»« ،شتهروند جهتانی»« ،یکنتواختی

در شهرها با استفاده از اصول اجتماعی متنتاظر هتر یتک در

ارزشهای بومی -محلی» ،خالصه کرد.

اسالم و نیتز شتاخصهتای متنتاظر اجتمتاع محلتی پایتدار،

اندیشتمندان در

بهمنظور کاربست در طراحی و برنامهریزی شهری اراته داده

باب اصول و شتاخصهتای یتک اجتمتاع محلتی پایتدار از

است .در پژوهبهای آتی ،بیان دتیق این راهبردها به کمک

یکسو و نیز اصول اجتماعی استالم و تجلتی آن در ستنت

روش های کمّی مطالعا

متوردی و میتدانی ،تابتل پیییتری

تاریخی شهرسازی مسلمانان از سوی دییر ،موردمطالعه ترار

خواهد بود.

پرسبها بمن مرور ادبیا

فرهنیی» و «تاعی

بهمنظور پاسبگویی به پرسب دوم ،نظترا

پینوشتها
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تشابه و اشتراک باهم ترار دارند؟ بتهمنظتور پاستب بته ایتن

گرفتند .بمن طی این فرآیند بهمنظور پاسب به پرسب فرعی

 :Rhizome Identity .1اصطالحی که توسط ژیل دلوز -فیلسوف فرانسوی -از زیستشناسی وارد فلسفه شده است.

فهرست منابع
احمدی ،ظهیر .1388 .مفهومشناسی امت در ترآن و اجتماع ،پژوهبنامه علوم و معارف ترآن کریم (پیام جاویدان) (.88-44 :2 )1
اخو  ،هانیه ،نینا الماسیفر ،و محمدربا بمانیان .1381 .معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسالمی .تهران :انتشارا

هله ،طحان.

ایروتسو ،توشیهیکو .1381 .خدا و انسان در ترآن معنیشناسی جهانبینی ترآنی .ترجمه احمتد آرام .رتاپ پتنجم .تهتران :شترکت ستهامی
انتشار.
پوراحمد ،احمد ،مهدی ترخلو ،و سیروی موسوی .1311 .بررسی مفاهیم و شاخصهای نظریه شهر جهانی .نشریه باغ نظر (42-21 :18 )8
پوراحمد ،احمد ،و سیروی موسوی .1381 .ماهیت اجتماعی شهر اسالمی ،فصلنامه مطالعا شهر ایرانی اسالمی .11-1 :2
پورجعفر ،محمدربا ،و هادی محمودینژاد .1388 .طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فااهای شهری .تهران :انتشارا
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2. Sustainable Community
3. Cosmopolitan
4. Culture of Virtual Reality

هله.

پیشیاهیفرد ،زهرا .1381 .ابعاد جهانیشدن .مجله دانشکده ادبیا و علوم انسانی .142 -155 :154
وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی.
تاملینسون ،جان .1313 .جهانیشدن و فرهنگ .ترجمه محسن حکیمی .تهران :دفتر پژوهبهای فرهنیی.

دانشپور ،سیدعبدالهادی ،مصطفی عبایزادگان ،و هومن تهرمانی .1312 .خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطالعا و جهانیشدن .فصلنامه
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حکیم ،بسیم سلیم .1381 .شهرهای عربی و اسالمی .ترجمه محمدحسین مالکی و عارف اتتوامی مقتدم .تهتران :ستازمان رتاپ و انتشتارا

بازنگری اصول و شاخصهای «اجتماع پایدار» بهمنظور کاربست در شهرسازی جوامع اسالمی در عصر جهانیشدن

.238-223 :11 معماری و شهرسازی آرمانشهر
. انتشارا حسینیه ارشاد: تهران. امت و امامت.1348 . علی،شریعتی
.امیرکبیر

 انتشارا: تهران. ترجمه علی رراغی. مدینه اسالمی.1345 . محمد عبدالستّار،عثمان

. طرح نو: تهران. ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکبا.ظهور جامعه شبکهای

 عصر اطالعا.1382 . مانوتل،کاستلز
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.212 -141 :3 )1( رفاه و توسعه اجتماعی
و

مرکتز مطالعتا

 انتشتارا: تهتران.حبیبی

 ترجمه ابوالفال مشکینی و کیومر. اصول سنتی ساختوساز در اسالم.1384 . هشام،مرتای
.معماری و شهرسازی
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