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تقابل شهر ایرانی- اسالمی با چالش های شهری هزاره سوم

چکیده
در هزارۀ سوم )با نام سدۀ شهر و شهرنشینی(، از یکسو نیروهای صنعتی و علمی سترگی پا به عرصه  زندگی نهاده اند که 
فرصت های منحصری به جهانیان ارزانی داشته اند و از دیگر سو، نشانه هایی از زوال در شهرها، به ویژه شهرهای اسالمی، 
به چشــم می آید که حتی در تاریک ترین دوره  تمدن بشری دیده نشده است. بر این پایه، پژوهش حاضر با بهره گیری 
از روش اسنادی و رویکرد تفسیری، تالش کرده تا ضمن تبیین چالش های شهری هزاره سوم در چهار بُعد محیط زیستی، 
اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، به بررســی ماهّیت شهر اســالمی و ویژگی های آن بپردازد و در پایان، راه کارهای شهر 
ایرانی- اسالمی در تقابل با این چالش ها را شناسایی و ارائه کند. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که شهر ناب ایرانی- 
اسالمی از ویژگی های منحصربه فردی از جمله محّله های خوداتکا با کاربری مختلط و پیاده  محور، عدالت محیط زیستی، 
عدم تبعیض و عدالت محوری، تنّوع، عدم تفکیک فضایی، طبیعت گرایی، مسکن مناسب و در استطاعت، معماری خاص 
و ســازگار با اقلیم، امنّیت پایدار، مشارکت و همبســتگی اجتماعی، تکّثرگرایی، اجتناب از زیاده روی و اسراف و جاری 
بودن سّنت ها و احکام گوناگون تقلیل و ریشه کن کردن فقر برخوردار است که می توانند در اغلب موارد در برخورد با 

چالش های شهری هزاره سوم موفق عمل نمایند.

واژگان کلیدي: شهر ایرانی- اسالمی، هزاره سوم، چالش های شهری.
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مقّدمه
اگرچه روند شــتابان شهرنشــینی در ســده  اخیــر، فرصت های 
بی نظیــری برای دهکده  جهانی و به یژه شهرنشــینان در حوزه های 
گوناگــون اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و جــز آن فراهم آورده، 
ولی از دیگر ســو، نشانه هایی از زوال به چشم می آید که حتی در 
تاریک ترین دوران تمدن بشــری هم دیده نشده اند. گسترش شدید 
فقر و فاصله  طبقاتی و نابرابری، تبعیض فضایی و شهر تقسیم شده، 
زاغه نشینی، تغییرات اقلیمی و...، تنها بخشی کوچک از نشانه های 
این زوال اند. این چالش آفرینی، حتی گریبانگیر برخی شــهرهای 
کشــورهای پیشرفته شده است. در چند دهه  گذشته، برای حل این 
مسائل و نیز دســت یابی به رهیافت بدیل توسعه  شهری، معادالت 
اقتصادي و اجتماعي در شــهرها دچار تحولی ژرف شده و پاره ای 
از جهان بینی هــا و ایدئولوژي هــاي حاکم بر زندگي شــهروندان و 
برنامه ریزان شهری کشورهای شمال دستخوش تغییر شده است؛ به 
طوری که در حال حاضر، بازخورد این تغییرها در نظام شهرنشیني 
این کشــورها، چرخش گاه هایی تاریخي را می نمایاند که سکونت 
و زندگي امروزي در شــهرها، بازگشــت به ســنت های گذشــته را 
نوعــي ارزش مطلوب و بهینه تلقي مي کند. از جمله  این دیدگاه ها 
می توان به شهر پایدار، اقتصاد سبز، نوشهرگرایی1 و رشد هوشمند2 
و شهر سالم3 اشاره نمود که گام هایی استوار و امیدوارانه در جهت 
تعدیل و حل مشــکالت شهری حاضر برداشته اند و موفقیت هایی 

چشمگیر نیز کسب نموده اند.
در ایــن میان، شــهرهای ایرانی - اســالمی نیز بــا اثرپذیری از 
دگرگونی هــای جهانــی، چالش های مشــابه و یا حتــی بزرگ تر 
را تجربــه می کننــد. با وجود اینکه این شــهرها، زمانــی در کانون 
تحــوالت اقتصادی- سیاســی4 جهان5 قرار داشــتند؛ اما با ســپری 
کردن دوره  بلندمدت زوال در طی ســده های 11تا 19 و با بضاعت 
و تأثیرگــذاری اندک وارد فرایندهای جهانی شــده اند. به بیانی، با 
وجــود آنکه ویژگی های کالبدی، تاریخ، فرهنگ و ســنت زندگی 
شــهرهای ایرانی - اســالمی بر برخی مبانی استوار بوده که اینک 
در رویکردهــا و انگاره هــای نویــن برنامه ریزی و طراحی شــهری 
ارزش محســوب می شــوند، اما با تأثیرپذیــری از فرهنگ غربی و 
ســرمایه داری و موجی از برنامه ریزی به اصطالح نوین و مدرن و نیز 
ســبکی متفاوت از زندگی گذشــته، دگرگون گردیده و شهرهایی  
شــکل گرفته و آفریده شــده اند که به آســانی میــراث تاریخی و 
ویژگی های منحصر خود را از دست داده و اصل زندگی اسالمی را 

به فراموشی سپرده اند. 
بر این اساس، پژوهش حاضر، ضمن بررسی ماهیّت شهر سنتی 
ایرانــی- اســالمی و هم چنین چالش های پیش روی این شــهر در 
هزاره ســوم درصدد اســت که با اســتفاده از ویژگی های اصیل این 
شــهرها، رهیافت هایی برای حل چالش های این گونه شــهرها ارائه 
دهد. در این راســتا، دو پرســش بــه عنوان ســؤال های پژوهش در 

ذهــن نگارندگان شــکل گرفــت: 1- چالش های اصلی شــهری 
 هزاره سوم که متوجه شــهرهای ایرانی- اسالمی  هستند، کدام اند؟  
2( آیا شهر ایرانی- اسالمی ویژگی های منحصر به فردی برای تقابل 
با این چالش ها دارد؟ بر این اساس، هدف این مقاله پاسخگویی به 
پرسش های مزبور و نیز ارائه  راهکارهایی برای مقابله با چالش های 
گریبانگیر شــهر ایرانی- اسالمی یا از میان برداشتن این چالش ها، 

در هزاره سوم است.

پیشینه پژوهش و چارچوب نظری
در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، بحث و پژوهش نظام مند 
در خصوص »شهر اسالمی« با کارهای مکس وبر6 جامعه شناسی 
آلمانی آغــاز گردید. او به مطالعه تاریــخ اجتماعی- اقتصادی و 
سیاســی آسیای شرقی و اروپای غربی پرداخت و چارچوبی برای 
تحلیل و طبقه بندی شــهرها، ارائــه داد. وبر با به کارگیری منابعی 
محدود )به ویژه دوجلد کتاب اســنوک هورگرونج7( و با برشمردن 
ویژگی هایی همچون اســتحکامات، بازار، محکمه و قانون نسبتاً 
مســتقل، وجود فرم هایــی از انجمن، و خودمختاری و اســتقالل 
نسبی کلیسا برای شهرها )Weber, 1966( مدعی بود که شهرهای 
آسیا، اجتماعات شهری نیستند. با اثرپذیری از دیدگاه های وبر، دو 
رویکرد متفاوت نسبت به شهرهای اسالمی شکل گرفت. حامیان 
رویکرد نخســت بر این باورند که مسلمانان )به استثنای تغییرات 
جزئی( چیز نوینی به شــهرها اضافه نکرده و در واقع ویژگی های 
شــهرهای سنتی مناطق فتح شده را بدون دگردیسی فضایی عمده 
حفــظ نموده اند. بنابراین نمی توان از چیز نوینی به اســم شــهر 
اســالمی نام برد. افرادی همچون ویلیــام مارکیز8، ویرث، هورانی 
و فن گرونبام9 از حامیان اصلی این رویکردند. هورانی و گرونبام 
مدعی هســتند که شهرهای اسالمی دقیقا بســان شهرهای قرون 
وســطایی بوده و ویرث، مکان همیشــگی بازار را تنها تفاوت بین 
 .)YILDIZ, 2011( شهرهای اسالمی و شهرهای شــرقی می داند
به بیان کلی حامیان این رویکرد، این شهرها را فاقد خودمختاری، 
و اســتمرار تاریخی و دارای ساختار سســت و بی قاعده می دانند 

)پوراحمد و موسوی، 1389: 3(.
از دیگــر ســو، ایده های وبــر همچون سلســله مراتب اصناف 
و میادیــن و بخش هــای خودکفــای شــهری )محالت( توســط 
پژوهشگران فرانسوی از قبیل برادران ماکیز10، ویلیام و جورجس11 
و لوئیس مســیقنون12 توســعه یافت و جانی دوباره گرفت با این 
تفاوت که آن ها وجود شــهر اســالمی را نفی نمی کردند. ویلیام 
مارکیــز13 )1928( معتقــد بود که اســالم فی النفســه در پیوند با 
زندگی شــهری است و دینی شهری است )Pinto, 2014( و اسالم 
به عنوان مذهب شــهرها برای توســعه خود و اجــرای آئین های 
مذهبی نیازمند زندگی شهری است. جورجس مارکیز نیز اسالم را 
دینی شــهری می دانست و مورفولوژی شهرهای اسالمی را ترسیم 
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کــرد. به طور کلی می تــوان گفت که حامیان ایــن رویکرد که 
اغلب تاریخ نگاران فرانســوی بودند بــا مطالعه )و در واقع پویش( 
تعدادی از شــهرهای شمال آفریقا )به ویژه تونس و مراکش( شهر 
اســالمی را صرفاً برایند دین می دانســتند و به آن الگوی کالبدی 
ثابتی نســبت می دادنــد که در آن جدایــی بخش های تجاری و 
مســکونی، شــبکه های خیابان نامنظم، محــالت خوداتکا و در 
ستیز، و مجموعه ای خاص از بناهای عمومی )مسجد جامع، بازار 
و حمام( به چشــم می خــورد )Aldous, 2013(. تا دهه 1960 این 
دیدگاه تا همین اواخر ادامه داشــت تا اینکه با انتقادهای فراوانی 
مواجه گشــت )Çelik, 1999(. آرتور اســتراس14 و کالد کاهن15 
این ایده که شــهرهای اسالمی سازمان های خودمختار ندارند را به 
چالش کشــیده و کاهن تفکیک فرهنگ اسالمی از سایر جهان 
را مورد نقد قرار داد و ایرا الپیدوس16 ماهیّت شــهر اســالمی را به 
عنوان فرایندی اجتماعی و نه به عنوان ماهیتی کالبدی، تشــریح 
کــرد )Lapidus, 1984(. از دیگر نقادان »فرمول شــهر اســالمی« 
جنــت ابولوقد17 در ســال 1987 بود که به واســازی مدل تقلیلی 
»شهر اسالمی« شرق شناسان پرداخت و به تفاوت الگوهای زندگی 
روزمره، فضاهای جنســی شــده و تفکیک عرصه های عمومی و 
خصوصــی پرداخت )Abu-Lughod, 1987(. او عواملی همچون 
قوانین اســالمی و سیســتم های سیاســی و تکنولوژی های تولید 
و ســازمان اجتماعــی را در چنین افتراقی دخیل دانســت. آندره 
ریموند نیز پنداشِت شرق شناسان از شهر اسالمی به عنوان تجلی 
فضایی صرفــاً دینی را نقد کــرد. نتیجه کار ابولقــد برانگیختن 
مشــارکت پژوهشــگرانی از رشــته های مختلف همچون ویرث18 
)جغرافیدان( و ایکل من19 )مردم شــناس( در عرصه شــهر اسالمی 
بــود. با وجود تمامی تالش ها هم اکنــون نیز رویکرد و مدل قابل 
کاربســت تر و مورد اجماع در مورد شــهر اســالمی وجود ندارد 
و در میان پژوهشــگران داخلی و هم چنین ایران شناســان قرابت 
به رویکرد کالبدمحور و دین محور نســبت به شــهر اسالمی که 
یادگار مستشــرقین آلمانی و فرانســوی است دیده می شود. برای 
نمونه، اهلرز در تفاوت شــهر اسالمی با سایر شهرها به کارکردها 
و سیما و بافت کالبدی شــهر اسالمی اشاره دارد )اهلرز، 1373(. 
مومنی به نقش و عملکرد بازار به عنوان تفاوت با ســایر شــهرها 
تاکید دارد )مومنی، 1378(. شــکویی آسیب نرساندن، پیوستگی 
به هم، خلــوت گزینی، حق دریافت روشــنایی و هوای مورد نیاز 
و محترم شــمردن اموال دیگران را از ویژگی های شــهر اســالمی 
ذکر می نماید )شــکویی، 1374: 188(. رحیمــی و بمانیان نیز با 
الهــام از دیدگاه های افرادی چون بــرادران مارکیز بر نقش غالب 
دین در شــهر اســالمی تمرکــز کرده اند. به طوری کــه، رحیمی 
شــهر اسالمی را بازتاب ایدئولوژی نظام های حاکم بر آن و تجلی 
فضایی اندیشه های متعالی دین اسالم در تمامی جوانب و زوایای 
آن می داند )رحیمی، 1383: 90( و بمانیان معتقد اســت که شهر 

ایرانی اسالمی حاصل اعتقادات اســالمی در پهنه و گستره ایران 
است )بمانیان، 1393: 86(.

در حقیقت »شــهر اســالمی« مفهومی پویاســت، و مکان-ویژه 
نیســت و امکان مفهوم سازی اســتاندارد و مورد اجماع از آن وجود 
نــدارد. به بیانی نمی تــوان تعریف، رویکرد و مدلــی تقلیل گرا و 
اســتاندارد از آن برای تحلیل و بررسی چنین شهرهایی در گستره 
ســرزمین های اســالمی به کار گرفت. این شــهر فراورده ای نسبتاً 
ناهمگن و برایند ورود جهان بینی اسالمی و برهمکنش آن با سطح 
تمدنی، سازمان های سیاسی و اجتماعی و تکنولوژیکی گوناگون 
در کشورهای مختلف است. بر این اساس، اگرچه به هنگام مطالعه 
شــهر اســالمی در پــاره ای از مــوارد و به ویژه در عرصــه کالبدی 
به شــباهت هایی در بین کشــورهای اســالمی برخورد می شــود، 
ولیکن تحلیل ژرف تر آنها نشــان از افتراق مکانی و شــکل گیری 
چشــم اندازهای نســبتاً منحصر به فرد دارد. بر این اســاس در این 
پژوهش برای مطالعه شــهر اسالمی تعریف واحدی از آن در پیش 
گرفته نشــده و اعتقادی به رویکرد و مدلی تقلیل گرا و اســتاندارد 
از آن وجود ندارد، بلکه در بســتر خود )یعنی ایران( و با نام شــهر 

ایرانی-اسالمی بررسی شده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، یک پژوهش اسنادی با رویکرد تفسیری است. 
تحلیل اســناد و مدارکی که در بردارنــده اطالعاتی دربارۀ پدیده 
 .)Bailey 1994( مورد مطالعه اســت را تحلیل اســنادی می نامند
در روش اسنادی، پژوهش به دنبال واکاوی مقاصد ذهنی و ادراک 
انگیزه هــای پنهان یک متن نیســت. به همین دلیــل، نمی توان 
توســعه تکنیکــی روش اســنادی را چندان به ســنت هرمنوتیک 
متصل کرد. در این روش، پژوهشــگر ســعی می کند فهم مقاصد 
و انگیزه های اســناد و متــون یا تحلیل های تاویلــی یک متن را 
خارج نمایــد و آن را به عنوان زبان مکتوب و گفتمان نوشــتاری 
بپذیرد و مورد اســتناد قرار دهد. بنابراین بســتر معرفت شناختی و 
تکنیکی در روش اســنادی بیش تر به پارادایم تفســیری نزدیک 
است. در پارادایم تفســیری، واقعیت های اجتماعی ساخته دست 
انســان هســتند. لذا توجه بــه معانی کنشــگران اهمیت دارد. در 
نمودار شــماره 1 فرایند روش تحقیق اســنادی این پژوهش آورده 
شــده اســت. به این ترتیب که بعــد از گزینش رویکــرد نظری، 
اســناد عمدتــاً ثانویــه جمع آوری شــده  و نمونه گیــری از منابع 
صــورت گرفته اســت. کنترل کیفیت منابع اســنادی بر اســاس 
معیارهــای صحت ســنجی، اعتبار، نمایندگی و معنا بوده اســت. 
به منظور بررســی منابع و اســناد از تکنیک هایــی همچو تعیین 
واژگان کلیدی، استفاده از فهرست مطالب و اعالم، فیش برداری، 

طبقه بندی، کدگذاری و سنخ شناســی بهره گرفته شده است.
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بحث و یافته ها
بند بحث و یافته ها از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش 
نخست به چالش ها و مسائل پیش روی شهرها در هزاره سوم پرداخته 
شده و بخش دوم درصدد است که ضمن برشمردن ویژگی های اصیل 
شــهرهای ایرانی-اســالمی، رهیافت هایی برای حل مسائل و گذار از 
چالش های این گونه شــهرها ارائه دهد. راهکارهای ارائه شــده عمدتاً 

برگرفته از ویژگی های منحصر به فرد شهر ایرانی-اسالمی است.
الف( هزاره سوم و چالش های پیش روی شهرها 

هزاره ســوم، عصــر انقالب فناورانه، افزایش ســرعت و عمیق تر 
 شــدن اثــرات جریان هــا و الگوهای فراقــاره ای تعامــل اجتماعی 
Robert-( عصر سرمایه داری جهانی ،)Held, & McGrew, 2002(
 Oncu & Weyland,( تشدید روابط اجتماعی جهانی ،)son, 1996

2-1 :1997(، چندگانگــی فرهنگی، عصر واگذاری حق حاکمیت 

 Strange,( دولت ملی به نهادهای سیاســی منطقه ای و بین المللی
1996( و به طورکلی گســترش مقیاس، رشد اندازه، سرعت یافتن و 

تعمیق تأثیر فراقاره ای جریان ها و الگوهای تعامل اجتماعی است. 
ساکنان دهکده جهانی در هزاره سوم با فرصت ها و نیز چالش هایی 
بســیاری مواجه اند. از یکسو هزاره سوم با ســاده تر شدن پراکنش 
پیشرفت های پزشکی و نیز فناوری های کشاورزی، افزایش درآمد و 
ثروت شهرها، گسترش رویکردهای معمول حاکمیت مردم ساالری 
و الگوهــای نویــن اداره مردمــی، توســعه  گردشــگری، عدالــت 
محیط زیســتی، تســهیل روند مبادالت و پخش اطالعات، افزایش 
آگاهی شــهروندان و حقوق بشــر همراه شــده، اما از دیگر ســو، 
بســیاری از مسائل ضروری هم چنان حل نشده باقی مانده است. در 
زیر به برخی از مهم ترین چالش های شهری در ابعاد محیط زیستی، 

اجتماعی، کالبدی و فرهنگی هزاره سوم اشاره شده است.

1- چالش های محیط زیستی 
- تغییر اقلیمی

هم اکنــون تغییرات اقلیمــی، مهم ترین نگرانی محیط زیســتی 
جهانی اســت و شــهرهای سراســر جهان الگوی اقلیمی موســوم 
 Mosammam et al,( به »تغییــر اقلیم جهانی« را تجربه می کننــد
2016a(. بســیاری از دانشــمندان بر این باورند که مناطق شــهری 

نیازمند غلبه بر رویدادهایی از جمله طوالنی شدن دوره  هوای گرم، 
کمبــود آب، رخداد توفان و بالیای طبیعــی خواهند بود. با وجود 
اینکه همه مناطق جهان درخطرند، اما پیش بینی های علمی نشــان 
می دهند که مناطق شــهری کشــورهای جنوب و به ویژه شهرهای 
اســالمی منطقه خاورمیانه بیش تر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت 

)صرافی و همکاران، 1393: 44(.
- تخریب محیط زیست و کاهش منابع تجدید ناپذیر

مصرف بی رویه و بهره کشی بیش از حد از منابع محیط زیست 
در عصــر مصرف گرایی شــدید باعــث از بین رفتــن و یا ویرانی 
 .)Icibaci, & Haas, 2011( اســت  شــده  محیط زیســتی  منابــع 
اگرچه کشــورهای غربی و توســعه یافته نقش بارزتری در تخریب 
محیط زیســت ایفا می کنند، اما این تخریب در بیش تر کشورهای 
جهان ســوم و نیز کشــورهای مســلمان که بیش تر شهروندانشان 
محدودیت هــای  زیســت محیطی،  منابــع  دربــارۀ  آگاهــی الزم 
 آن هــا و نیز حقوق محیط زیســت ندارند، در حال افزایش اســت 
)Issa, & Al Abbar, 2015(. افزایــش شــتابان جمعیّــت شــهرها 
به همــراه افزایش درآمد، به ویژه در کشــورهای در حال توســعه و 
کشورهای حوزه  قلمرو اســالمی، باعث کاهش منابع طبیعی شده 

است )مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل، 2001: 247(.

نمودار شمارۀ 1: فرایند انجام پژوهش
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- آلودگی و مصرف بی رویه انرژی

هر چه جهان در قرن 21 جلوتر می رود، مســائل دشوار وابسته به 
آلودگی های ناشــی از فعالیت های بشر و هم چنین مسئله  انرژی به 
طور فزاینده ای شــدت می گیرد. چالش  آلودگی های محیط زیستی 
و هم چنیــن تأمین انــرژی هم اکنــون در همهی شــهرهای دنیا و 
در تمام کشــورها در هر ســطح از توســعه یافتگی طاقت فرسا شده 
اســت. از پکن تا کلکته، از تهران ]به عنوان یک مادر شــهر بزرگ 
و معروف اســالمی[ تا مکزیکوســیتی و از مســکو تا لس آنجلس، 
ساکنان شهری در معرض سطوح ناسالم آلودگی حاصل از مصرف 
انرژی قرار دارند. همزمان با آشــکار شــدن پیامدهای منفی مصرف 
انــرژی فســیلی در ســطح محلی، منطقــه ای و جهانــی، تقاضای 
 انــرژی به ویژه در شــهرهای اســالمی همچنان رو به  افزایش اســت 
)Nematollahi et al, 2016(. این رشــد وحشتناک در تقاضای منابع 
انرژی جدید در شهرهای سراسر دنیای در حال توسعه، قابل تشخیص 

است )مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل، 2001: 247(.
- بحران آب و غذا

امنیّت آب چالش  بی ســابقه ای پیش روی امنیّت بشــر گذارده 
اســت )UNDP, 2006( به گونه ای که موجود بودن و دسترســی به 
آب بــه عنوان یکی از چالش های اصلی توســعه  پایدار در قرن 21 
 .)Gleick, 2003, Conca, 2006; UNDP 2006( نمایان شــده است
در آینــده، به دلیــل تغییــرات جمعیّتی، شهرنشــینی و الگوهای 
مصــرف غــذا و امنیّت آب، می تواند به طور بالقــوه فراتر از یک 
مشکل باشد. از دیگر ســو، فرایندهای جهانی شدن اثراتی عمیقی 
بــر منابــع آب در همه  مقیاس هــا از محلی گرفته تــا بین المللی 
داشته اســت، یک جنبه  جهانی شــدن، بازاری شــدن20 آب است. 
بازاری شدن آب می تواند به عنوان فرایند ایجاد زیربناهای اقتصادی 
 و سیاســی برای تلقی کردن آب به عنوان یک کاال، تعریف شود 
)Conca, 2006(. فراینــد بازاری شــدن آب بــه دلیــل تحــوالت 
اقتصادی نو آزادیخواه اســت. بازاری شدن آب اثری عمیق بر افراد 
و اجتماعاتی دارد که به آب مجانی وابســته اند و به آن دسترســی 

.)Barlow & Clarke 2002; Gleick et al, 2002( رایگان دارند
عالوه بر بحران آب، برآوردهای اخیر نشان می دهد که در جهان، 
840 میلیون نفر -12 درصد جمعیّــت جهان- توان تأمین نیازهای 
انرژی غذایی خــود را ندارند21 و بیش تر آنان )827 میلیون نفر( در 
 FAO, IFAD and WFP,( مناطق در حال توســعه زندگی می کننــد
2013(. این در حالی اســت که تقاضا برای غذا در جهان به شدت 

در حال افزایش اســت و پیش بینی می شــود که تا نیمه  اول سده  
Burney et al. 2010: 12052–( حاضر تــا 70 درصد افزایش یابــد

FAO, 2009, 2006; UN, 2008 ;12057(. ایــن در حالــی اســت 

که بحران آب و غذا یکی از مهم ترین مســائل شــهرهای اسالمی 
 خاورمیانه و شــمال آفریقا بوده و این بحران ها تشــدید خواهد شد 

.)Antonelli, & Tamea, 2015(

2- چالش های اجتماعی
- رشد شتابان جمعّیت شهری

یکــی از مهم ترین چالش های هزاره ســوم روند شــتابان رشــد 
جمعیّت شــهری در جهان، به ویژه در کشــورهای در حال توســعه 
اســت. با وجــود اینکــه در 1950، تنها 26 درصــد جمعیّت جهان 
شهرنشین بودند، در سال 2007 این رقم به 49 درصد رسید و در سال 
2008 برای اولین بار در تاریخ، نســبت جمعیّت شهرنشین جهان به 
50 درصد رســید. انتظار می رود که این رونــد ادامه پیدا کند و در 
سال 2030، نسبت جمعیّت شهری جهان به 70 درصد برسد. این به 
آن معناســت که هر سال تقریباً 70 میلیون نفر به جمعیّت شهری 
جهان اضافه می شــود که برابر اســت با ایجاد ساالنه 7 کالن شهر 
جدید. بر اســاس برآوردهای بانک جهانی، 88 درصد رشــد کلی 
جمعیّت جهان در مناطق شــهری خواهد بود و 90 درصد این رشد 

 .)World Bank, 1996( در جهان در حال توسعه رخ خواهد داد
- فقر و حاشیه نشینی

رشد شهرهای بزرگ در جهان درحال توسعه با افزایش ناگهانی فقر 
شهری همراه شده است. هم اکنون شاهد شهری شدن فقر و زنانه شدن 
آن هستیم و بیش از یک میلیارد نفر در مناطق شهری زندگی می کنند 
که فاقد ســرپناه مناسب بوده و به خدمات اساسی دسترسی ندارند. از 
ســوی دیگر، 30 تا 60 درصد جمعیّت شــهرها در کشورهای با درآمد 
کم و میانه و در ســکونتگاه های نارســمی زندگی می کنند و درآمد 
آن ها از اشــتغال غیررسمی است )UNDP, 2011: 5(. تحقیقات اخیر 
نشــان می دهد که طی دوره 1985-2009 میــزان نابرابری درآمدی 
در کشورهای اســالمی )به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا( به شدت 
افزایش پیدا کرده و این روند رابطه مستقیمی با افزایش فقر در این 

 .)Ncube, et al, 2014( منطقه داشته است
- گسیختگی اجتماعی و زوال اجتماع

ایدئولــوژی ســرمایه داری و تکاپــو بــرای نیل به نفع شــخصی، 
فردگرایــی، افزایش جریان های مهاجرت، افزایش اجتماعات مجازی 
و واقعی و تفکیک فضایی، اجتماعی و اقتصادی روز افزون ممکن 
اســت منجر به تکه تکه شدن شــهرها و گسترش محالت منزوی و 
نابودی انسجام و همبستگی اجتماعی و شکل گیری گتوهای فقیر 
و غنی گردد. برای نمونه از دهه 1970 به بعد ســاختار و کارکردهای 
خانواده در کشــورهای حاشیه خلیج فارس با دگردیسی های فراوانی 
مواجه شده و شهرها به عنوان یک کل افراد را از فضای مناسبات و 
روابط اجتماع محلی جدا نموده و فردگرایی و ارزش های مادی گرایی 

 .)El-Haddad, 2003( و منافع شخصی را ترغیب می نماید
- تبعیض و بی عدالتی

 طــی چنــد دهه گذشــته، بازســاخت اقتصادی، مناطق شــهری 
کشــورهای در حال توسعه را به شــدت تحت تأثیر قرار داده است. 
در این میان اثرات چشــمگیر آن متوجه بازار کار شــهری بوده که 
نمایانگر قطبی شــدن رو به رشد ساختارهای درآمدی و شغلی است 
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)صرافی و همکاران، 1393: 45(. عالوه بر این، طی چند سده  گذشته، 
افزایش »بی عدالتی های محیط زیســتی« و هم چنین بی عدالتی های 
فضایــی در شــهرها، موجب نابرابری بیش تر شــده و باعث تقویت 

الگوهای فرق گذاری و تبعیض اجتماعی گردیده است.
- بزهکاری و کجروی

 بزهکاری ســازمان یافته، متنوع و جهانی شــده و به نرخ های کالن 
اقتصادی رســیده اســت: کاالهای قاچاق از یک قاره آمده و در قاره  
دیگر فروخته شــده و در قاره  ای دیگر به مصرف می رســد. امروزه، 
مافیاها مشــکلی فراملی هســتند و تهدیدی برای امنیّت )به ویژه در 
کشورهای فقیر و با درگیری داخلی( محسوب می شوند. مواد مخدر 
)در آمریــکای مرکــزی، خاورمیانه و غرب آفریقا(، همدســتی میان 
شورشــیان و گروه های جنایتکار، تقویت تروریســم و چپاول منابع 
طبیعی )در آفریقای مرکزی و جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه(، قاچاق 
انســان و برده داری مدرن )در اروپای شرقی و هم چنین جنوب شرقی 
آســیا، خاورمیانه و آمریکای التین(، حمله ســایبری، کالهبرداری و 
دزدیدن اطالعات شــخصی و هویّت اشخاص، حمله  دزدان دریایی، 
کاالهای تقلبی و پول شویی از مهم ترین مسائل و چالش های پیش 
روی شــهرهای دهکده  جهانی ]از جمله شــهرهای اسالمی[ هستند 

.)United Nations Office On Drugs And Crime, 2010: 2(
- کاهش سالمت عمومی

در سده شهرنشینی شاهد تغییرات پرشماری در رفتار بشر هستیم 
که خطــر بیماری ها را افزایــش می دهد؛ به گونــه ای که در حال 
حاضر، یکی دیگر از چالش های عظیم شــهرها، کاهش سالمت 
عمومی و شــیوع بیماری هایی همچــون مرض چاقی، بیماری های 
قلبی عروقی، دیابت نوع 2، ایدز و... اســت. برای نمونه، کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس در بین 10 کشور نخست از نظر مرض چاقی 
هســتند )Ono, 2005(. عالوه بر این کشورهای خاورمیانه و منطقه 
شــمال آفریقا رتبه دوم ســریع ترین رشــد دیابت در جهان را دارند 
 و انتظــار می رود تا ســال 2035 تــا 96.2 درصد افزایــش پیدا کند 

.)International Diabetes Federation: 2013(

3- چالش ها و مسائل فرهنگی
- سکوالریسم، هویت زدایی و بحران هوّیت 

هویت فرهنگــی، نگرش ها، الگوهای رفتاری، ســبک زندگی، 
ساختارهای اجتماعی و هنجارهایی است که یک گروه را از دیگر 
افراد متمایز می ســازد. این هویّت به صــورت موروثی و تعاملی از 
نســلی به نســل دیگر یا از جامعه ای به جامعه ی دیگر به وســیله  
عاملی به نام جهانی شــدن، انتقال می یابد. در عصر جهانی شدن، 
فرهنگ غربی در حال تسلط  یافتن بر جهان است. به بیانی دیگر، 
در نتیجــه جهانی شــدن، فرهنگ اســالمی با دو فرهنــگ بیگانه 
تعارض پیدا کرده اســت: یکی فرهنگ رایج ســکوالر که با رسانه  
جهانی شــده، اشــاعه یافته و دیگری فرهنگ غربی که ارزش های 

غربــی را به جهان اســالم وارد کــرده و به دنبــال جایگزینی آن با 
ارزش ها و باورهای سنتی اسالمی و ارج نهادن به لذت مادی است. 
از این رو، یکی از تهدیدهای جدی متوجه شــهرهای محلی، به ویژه 
شهرهای اسالمی پدیدار شدن بحران هویّت و هویت زدایی محلی 
اســت. شــکل گیری فرهنگ های جهانی در مادرشــهرها، شکل 
عمده ای از تحول شــهری اســت. فرهنگ های جهانی مادرشهری 
به عنوان مشترکات روزافزون میان مادرشهرهای بزرگ جهان اشاعه 
یافته که از جمله  آن ها می توان به محیط های مصنوع، شــیوه های 
خاص زندگی و فضاهای همسان تجاری اشاره کرد )شورت و کیم، 
1393: 18(. شکل گیری فرهنگ های هیپی، پاپ، همجنس بازی و 
جز آن در قالب جهانی شــدن فرهنگی شهرها را می توان یکی از 
تهدیدهای فرهنگی جهانی شدن برای فرهنگ شهرهای اسالمی و 

شهروندان آن بر شمرد. 
- سبک زندگی ناپایدار و مصرف گرایی 

مصرف گرایــی و گســترش روزافــزون اســراف، از نتایج دیگر 
جهانی ســازی غربی است؛ چراکه نظام ســرمایه داری غرب ماهیتاً 
گســترش طلب است و گرایش جهانی به دست یابی به بازار تولید 
و مصرف دارد؛ بنابراین به دنبال این اســت که با کمک ایدئولوژی 
یا فرهنگ مصرفی و تغییر تصورات مردم از هویّت و نیازهای خود، 
آن هــا را به مصرف کنندگانی در خدمت فرایند انباشــت ســرمایه 
تبدیل کند. این شیوه ی زندگی، به شدت کشورهای جهان سوم را 
تهدید می کند )گل محمدی، 1381: 103(. از آنجایی که مصرف و 
مصرف گرایی مربوط به کاالهای جهانی، یکی از عوامل دگرگونی 
و تحول شــهرها و شــهروندان شهرهای اســالمی و سایر شهرهای 
جهان سوم اســت، بسیاری از دانشــمندان حوزه  جهانی شدن باور 
دارنــد که بین مصرف و هویّت ارتباط فزاینده ای وجود دارد )ر.ک. 
شــورت و کیم، 1393: 135(. در واقع، نفوذ فراگیر بازار در زندگی 
 روزمره، منجر به ظهور و تســلط هویت های مصرفی شــده اســت 
حاشــیه  مسلمان نشــین  شــهرهای  در   .)Du Gay, 1996:100(
خلیج فارس مســکن به نماد مصرفی مبدل شــده و شــاهد رشــد 
روزافزون مصرف گرایی، مادی گرایی و منافع شــخصی هســتیم 

.)Alnajjar, 1996(

4- مسائل و چالش های کالبدی
- گسترش محّله های فرودست شهری

ســرپناه مناســب برای رفاه فیزیکی و روان شــناختی و پایداری 
اجتماعی اجتماعات بســیار ضروری و واجب است. طی دهه های 
گذشــته در بســیاری از شــهرها و به ویژه شهرهای کشــورهای در 
حال توســعه، فرم هــا یا شــکل های فضایــی به وســیله تالش های 
خانوارهای کم درآمد برای تأمین مسکن در استطاعت تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت )صرافی و همــکاران، 1393: 46(. نمود فضایی 
این موضوع، گســترش محلّه های فرودست شهری و فقدان مسکن 
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و سرپناه مناسب اســت که به عنوان یکی از مهم ترین چالش های 
شهری جهان و به ویژه جهان اسالم نمایان گردیده است.

- منطقه بندی فضایی نوین و تفکیک فضایی

در هزاره ســوم، ارتباط میان نابرابری و فضای شهری، دیگر تنها 
به تقســیم بندی ســاده جامعه بــه دو گروه ثروتمند و تهیدســت، 
آن گونــه کــه در قرن 19 شــاهد بودیــم خالصه نمی شــود، بلکه 
باعث منطقه بندی، تقســیم بندی و فرق گذاری یا تبعیض شــهری 
به شــکل امروزی می شــود. ایــن امر، دســتاورد غیرمســتقیم، اما 
اصلی جهانی شــدن اســت. نابرابری در مقیاس گســترده به عنوان 
پدیده  جهانی شــدن معروف به قطبی شدن، در نظر گرفته می شود 
که دارای چهار جنبه  آشــکار اســت: 1- افزایش نسبت جمعیّت 
 ثروتمنــدان و تهیدســتان 2- افزایش فاصله  اقتصــادی میان آن ها 
3- افزایش تمایز میان گروه هایی که میان ثروتمندان و تهیدســتان 
جــای می گیرند 4- تفاوت شــدیدتر بین خود ایــن گروه ها. این 
چهار جنبه در فرایند شــکل گیری شــکاف طبقاتــی، در فضای 
کالبدی شــهرها و به ویژه در تقســیم بندی نواحی مســکونی دیده 
می شــوند و الگویی مجسم می کنند که »تقســیم های چهارگانه« 
نامیده می شــود. یکی از جلوه های بارز رشد ناهمگن، ایجاد »شهر 
تقسیم شده« است. در درون شهرهای همه  منطقه های جهان، تقریباً 
شاهد افزایش میان ثروتمندان و تهیدستان هستیم که نمونه های آن 
را در همزیســتی میان منطقه های تجاری فعال، محلّه های ثروتمند 
و آلونک هــا یا محله های فرســوده و اقامتگاه های متروکه می توان 
مشاهده نمود )مرکز سکونتگاه های انسانی سازمان ملل، 2001: 75(. 

- معماری همگون

رواج معماری مدرن و پست مدرن در شهرهای بزرگ سیاره  زمین 
این شهرها را مشــابه هم درآورده است )شورت و کیم، 1393: 18(. 
این امر موجب شده است که میراث کالبدی، هویّت منحصربه فرد 

و معماری بومی بسیاری از شهرهای جهان به سرعت نابود شوند.
- پراکنده رویی و حمل ونقل ناپایدار

در حال حاضر، گســترش فضایی کم تراکم و ناپیوسته و در پی 
آن، وابســتگی به خودرو شخصی، شــهرها را با چالش های بزرگ 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی مواجه کرده است. 
این الگوی گسترش فضایی شهر پیامدهای ناگوار بسیاری از قبیل 
نابودی زمین های کشاورزی و تنوع زیستی، تخریب اکوسیستم ها، 
کاهش کمیت و کیفیت آب، انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش 
سیالب و هزینه های زیرساختی، کاهش همبستگی و انسجام، زوال 
مراکز شهری، ازدحام ترافیک و قطبی شدن و افزایش نابرابری ها را 
به دنبال خواهد داشت. با این حال، چنین الگوی گسترش فضایی، 
در برخــی از شــهرهای ایران روند غالب توســعه کالبدی شــهرها 

.)Mosammam et al, 2016b( می باشد
چالش های شــهری هزاره ســوم کــه در باال به شــکل جزئی به 
آن ها اشاره شد و در بیشــینه  شهرهای جهان و هم چنین شهرهای 
اسالمی خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز و جنوب و 
جنوب غربی آسیا کم و بیش به چشم می خورد، در نمودار شمارۀ 

2 در قالب نمودار، نشان داده شده اند.

نمودار شمارۀ 2: چکیده مهم ترین چالش های شهری )به ویژه در شهرهای اسالمی( هزاره سوم؛ مأخذ: نگارندگان
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ب( شهر اسالمی و مقابله با چالش های شهری هزاره سوم
همان طور که بحث شــد، شهر اسالمی نه تنها باید شهری باشد 
که از لحاظ کالبدی متناســب زیست انســان مؤمن و تسهیل گر 
اجرای فرایض و احکام دینی باشــد، بلکه احــکام و فرایض دینی 
بایســتی توسط شهروندان آن اجرا شــود. تنها در این صورت است 
که می توان نام شهر اسالمی بر آن نهاد. بر این اساس در این بخش 
برای گذار از چالش های هزاره ســوم، عالوه بر راهکارهای برگرفته 
از خصیصه های کالبدی شهر اســالمی، به احکام و فرایض دینی 
نیز اشــاره می گردد. احکام و فرایضی کــه در صورت عمل به آن 

بسیاری از چالش های جهانی قابل حل است.
1- در عرصه محیط زیست

در شهرهای ایرانی-اسالمی، کالبد شهرها تا حدود زیادی سازگار 
با اقلیم بوده است. این امر بیش تر در شهرهای واقع در مناطق گرم 
و خشک دیده می شــود. یکی از ویژگی های شهرهای این مناطق 
ترکیب شــهر و باغ22 و محلّه های روســتایی بوده اســت. محالت 
روســتایی به وســیله باغ ها از شــهر و از یکدیگر جدا می شــدند. 
زمین هــای کشــاورزی و باغــات البه الی محالت روســتایی و در 
تلطیف هوای گرم و خشــک شهر بسیار موثر بودند. از نمونه های 
چنین شــهرهایی طبس و یزد را می توان نام برد )توســلی، 1391(. 
عالوه بر آن، شــکل معماری ســازگار با محیط و شــکل گنبدی 
بام ها جوابگوی گرمای تابشــی و پس دادن گرمای شبانه است و 
ایجــاد بادگیرها جهت خنک نمودن بلوک ها و بناها در شــهرهای 
کاشــان، بغداد و شــهرهای تونس را می توان بیان داشت. عالوه بر 
این کشاورزی شهری، محله محوری، کاربری ترکیبی، بافت فشرده 
و عدم پراکنده رویی، تســلط شــیوه های حمل ونقل پایدار )به ویژه 
پیاده( و به تبع آن، کاهش آلودگی ها، از ویژگی های شــهر ایرانی 
-اســالمی اســت که می تواند برای حل چالش ها مؤثر واقع شود. 
نمونه ای از چنین شهرهایی، شهر نایین است، به طوری که سازمان 
ارتباطی شهر را گذرگاه های اصلی عمود بر هم تشکیل داده که در 
مســیرگذرگاه ها و یا در تقاطع آنها مرکز محالت قرار گرفته است. 
این شهر با مرکز شــهر، هفت محله، هفت مرکز محله و گذرهای 
اصلی ارتباط دهنده میان مراکز به صورتی خوانا، ســاختاری مبین 

اقلیم و فرهنگ را نشان می دهد )توسلی،1391: 83(. 
2- در عرصه  اجتماعی

- فقــر: اســالم همــواره مدافــع محرومان اســت و شــاید هیچ 

ایدئولوژی ای در جهان، مانند اســالم از محرومان دفاع نکرده است؛ 
چنانچه در قــرآن کریم )بقره/177( آمده اســت: »نیکوکاری بدان 
نیســت که روی به جانب مشــرق یــا مغرب کنید، چــه این چیز 
بی اثری اســت. لیکن نیکوکار کسی اســت که به خدای عالم و 
روز قیامت و فرشــتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورد و 
دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران 
و رهگــذران و در راه ماندگان و هم خود در راه آزاد کردن بندگان 

صرف کند«. در قرآن کریم، فقیران و کســانی که در معرض فقر 
و تنگدستی هســتند، مانند ایتام، مورد سفارش قرار گرفته اند و در 
مقابل، توانگران به رعایت حال آن ها و پرداخت حقوق مستمندان 
َدقاُت  ََّمــا الصَّ ســفارش و در صورت تخلف، تهدید شــده اند: » إِن
ََّفــِة قُلُوبُُهْم َو فِی  یْها َو الُْمو ل لِلُْفَقــراِء َو الَْمســاکیِن َو الْعامِلیَن َعلَ
ــبیِل فَریَضًة مَِن الّل َو  الرّقاِب َو الْغارِمیَن َو فی َســبیِل الّل َو ابِْن السَّ
الّل َعلیٌم َحکیٌم: صدقات، تنها به تهی دستان و بینوایان و متصدیان 
]گردآوری و پخش[ آن و کسانی که دلشان به دست آورده می شود 
و در راه آزادی بــردگان و وامــداران و در راه خــدا و بــه درمانده، 
اختصاص دارد. ]این[ به عنوان فریضه از جانب خداست و خداوند، 
دانای حکیم اســت«. )توبه/ 60(. در شــهرهای اســالمی انسجام و 
همبستگی اجتماعی، سرمایه  اجتماعی باال، وجود سنّت های نیک 
و خیرانه در میان ساکنان و خمس و زکات و...، نقش چشمگیری 

در کاهش فاصله   طبقاتی و فقر ایفا می کند. 
-گسیختگی اجتماعی، اجتماع و مشارکت: در بسیاری از محلّه های 

شــهری، گروه های غنی، متوســط و کم درآمــد در کنار یکدیگر 
زندگی می کردند و در مواقع بحرانی، همه گروه واحدی را تشکیل 
می دادند که در برابر عوامل خارجی، کمابیش به صورت یکپارچه 
عکس العمــل نشــان می دادنــد. در برخــی از شــهرهای تولیدی 
- بازرگانی، شــکل گیری فضــای اجتماعی برخــی از محله های 
مســکونی نیز بر پایه همبســتگی های صنفی و حرفه ای اســتوار 
بــود )ســلطان زاده، 1365: 237-238(. عواملی چون ســاختارهای 
خانوادگی گســترده، حریم شــخصی، تفکیک جنسیتی و تعامل 
اجتماعی نیرومند به وضوح در شــکل ساختمانی متراکم خانه های 
حیاط دار متجلی اســت. روابط اجتماعی میان گروه های اجتماعی 
و محل ها مورد سفارش بوده است )محمدی  و شیخ بیگلو، 1387: 
391-392(. بر اســاس اصل وحدت، امت اسالمی در شهر و روستا 
بایســتی دارای انســجام و اتحاد اجتماعی باشــند. »قرآن کریم در 
ســوره  بقره، آیه  213 داللت دارد که امت، جماعتی است که دارای 
مقصد واحد و هدف یکســان باشد که همین هدف، رابط وحدت 
بین آن هاســت و مرزهای دولت اسالمی، مرزهای عقیدتی است نه 
مرزهای اصطالحی. اســالم به گونه ای استثنایی، همسایه داری را به 
مثابه ستون فقرات امت اسالمی می داند و اخالق همسایگی را در 
دو اصل مهم بیان می دارد: الف( روابط مستحکم همسایگی و ب( 
حفظ حقوق همسایگان )مرتضی،1387: 52(. در شهرهای اسالمی 
ســاکنان محلّه به محــل زندگی خود عالقه و وابســتگی خاصی 
داشــته اند. در این مورد الپیدوس می گویــد: »اجتماع محلی جنبه  
مهمی از زندگی شــهری مسلمانان باقی می ماند« )دانتون، : 1383 : 
41(. »جامعه ای که مبتنی بر محلّه های همگن از لحاظ اجتماعی، 
مطابق با اشــتراکات قومی یا قبیله ای، مذهــب، تجارت یا پیروان 
سیاســی و مذهبی بودو اگرچه انجمن های مستقل اقتصادی وجود 
نداشــت؛ ولیکن، پیوندهای مســتحکمی در محلّه هــا برقرار بود« 
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)Lapidus, 1984: 39(. اسالم عالوه بر تشریع قوانین سعادت بخش 
و کارآمد، در بُعد اجرا نیز همه مردم را به مشارکت و تعاون دعوت 
کرده اســت. امیرالمؤمنین )ع( پس از بیان حقوق متقابل حکومت 
و مردم و نقش مراعات و عدم رعایت آن در ظهور فساد اجتماعی 
یْهِ...  یُْکْم بِالتَّنَاُصِح فِي َذلَِک وَُحْســِن التََّعــاوُِن َعلَ می فرمایــد: »فََعلَ
ْلَِغ ُجْهِدِهْم  ب بَــادِهِ النَِّصیَحُة بَِم وَلَِکــْن مِْن وَاِجِب ُحُقوِق الَلّ َعلَی ِع
ْنَُهْم« )نهج البالغه، خطبه 207(: تالش  َی وَالتََّعاوُُن َعلَی إِقَاَمِة الَْحــِقّ ب
خیرخواهانه و دلســوزانه و همکاری و مشارکت در اجرای حق در 
میان بندگان خدا و جامعه  بشری، از حقوق واجب الهی بر انسان ها 
و از تکالیف آنان اســت. آنگاه حضرت بیان می فرمایند که هیچ 
حکومت و حاکمی فوق آن نیســت که از مشارکت مردم بی نیاز 
باشد و هیچ فردی کمتر از آن نیست که از این گردونه کنار نهاده 
مت فی  شــود: »و لیس إمــرٌؤ و إن َعُظمت في الحــّق منزلته و تَقدَّ
له الل من حّقه و ال إمرٌؤ و  الدین فضیلته بَِفوق أن یُعاِن َعلی ما حمَّ
إن َصّغرَته النفوس و قتَحَمتْــه العیون بِدوِن أن یُعین علی ذلک أو 
یُعان علیهم« )نهج البالغه، خطبه 207(. مردم، حاکم بر سرنوشــت 
خویش انــد و در برابر سرنوشــت اجتماعی خویش مســئول اند و 
آنگاه که بخشی از آن را به حکومت واگذار می کنند، باید اهلیت 
حاکمان را احراز کنند: »إّن الل یأمرکم أن تؤدّوا االمانات الی أهلها« 
)نســاء/ 58( و بزرگ تریــن خیانــت، خیانت در این امانت اســت: 
»إّن أعظــم الخیانة خیانة األمّة« )نهج البالغــه، نامه  26(. کما اینکه 
زشــت ترین غش، غش به امام و رهبر صالح عادل است. حاکمیت 
مردم بر سرنوشــت اجتماعی خویش، هم حق است و هم تکلیف 
چنان که والیت حاکم صالح الهی نیز هم حق است و هم تکلیف 
و ایــن دو با هــم منافاتی ندارند. به  طور کلــی، می توان گفت که 
مشــارکت در امور شهر و کنش در حوزه  عمومی از اصول بنیادین 
دین مبین اسالم اســت. با وجود این، متأسفانه در شهرهای اسالمی 
ســنتی، آن طور که شایسته است مشارکت مردمی و کنش سیاسی 
و مدیریت جمعی توســعه  شهری چندان محقق نگردید. حاکمان، 
تعیین کننده شــکل اداره  شهر بودند. مشــارکت مردم یا نمایندگان 
آن ها نیز تابع خواســت و تأیید حاکمان بوده است. فردمحوری در 
اداره  شــهر و غلبه  رأی حاکم یا امیر ساکن در شهر بر آرای سایر 
مدیران شــهری نظیر کالنتر و داروغه، رییســان اصناف، قضات و 
کدخدایان محلّه ها، ویژگی بارز مدیریت شهر اسالمی است. در این 
شــرایط مشارکت مردم در اداره  شــهر خود، به روش شورایی فراهم 
نمی شود. بیومنت در بررسی شیوه  اداره  شهر اسالمی در خاورمیانه 
»شــکل حکومتی شــهر اســالمی را جنبه غیرعادی آن« می داند و 
می نویســد: تا اواخر قرن نوزدهم، هیچ شــورایی عهده دار کلیهی 
مســئولیت های اداره شــهر نبود. اگرچه ممکن بود جمعیّت شهر 
در مواقــع دفاع به هم ملحق گردند، اما احســاس همشــهری گری 
در میان ســاکنان آن نسبت به اروپای غربی عموماً ضعیف تر بود« 

)بیومونت و همکاران، 1369: 256(.

به طورکلی، می توان گفت که اگرچه در شهرهای اسالمی سنتی، 
مشارکت مردمی در اداره امور شهر آن طور که شایسته است محقق  
نگردید؛ اما این به معنای تعارض اســالم و مشارکت مردم در تعیین 
سرنوشت خود در شهرها نیست، بلکه همان طور که ذکر آن رفت 
بسیاری از پیامبران و امامان، بر لزوم مشارکت مردم تأکید نموده اند 

و مشارکت از بنیادی ترین خصیصه های شهر ناب اسالمی است.
- امنّیت: از نیازهای اولیه جوامع بشــری است و رشد و پیشرفت 

جوامع در ســایه  امنیّت اجتماعی محقق می گردد. در اسالم توجه 
ویژه ای به مقوله امنیّت شــده است. در ســوره  بقره، آیه 126 آمده: 
»ابراهیــم گفت: ای پروردگار من، این شــهر را جای امنی گردان و 
از مردمــش آنــان را که به خــدا و روز قیامت ایمــان دارند، از هر 
ثمره روزی ســاز«. در آیه  فوق بالفاصله پس از امنیّت، اعتقاد مردم 
شــهر مطرح می شود. شــهری امنیّت دارد که عقاید آن با شرک و 
بت پرســتی تهدید نشــود و آنان بتوانند موحد و خداشناس باشند. 
در شــهر اسالمی حاکم شدن منافع همگانی بر نفع فردی، شکاف 
طبقاتــي کم، تکثرگرایی، تنوع و همه شــمولی شــهر و هم چنین 
جدایی فضای عمومی و خصوصی، تفکیک جنسیتی، وجود برج 
و بارو و استحکامات و مهم تر از همه جاری بودن احکام و فرایض 
الهی نقش چشــمگیری در برقراری امنیّــت و هم چنین بزهکاری 

اندک ایفا می نمود.
- عدالــت محوری و عدم تبعیض: اســالم ، بــرای ایجاد جامعه ای 

سالم که در آن ، برادری و برابری ، مهر و محبت ، صفا و صمیمیت ، 
عشق و دوستی حاکم باشد، از همه  پیروان خود خواسته که در تمام 
مراحل زندگی ، عدالت را رعایت کنند و هرگز از مســیر عدل خارج 
نشوند. در سوره  نســاء می خوانیم : »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا ُکونُوا قَوّامیَن 
یَن» )نساء/  ْرَب بِالِْقْســِط ُشَهداَء لِلّ َو لَْو َعلی أَنُْفِسُکْم أَِو الْوالَِدیِْن َو اأْلَق
135(: ای مؤمنیــن  نگه دار عدالت باشــید و بــرای خدا موافق حکم 
خدا گواهی دهید، هر چند بر ضرر خود یا پدر و مادر و خویشــان 
شــما باشد. اســالم برای تأمین عدالت اجتماعی ، هر نوع تبعیض و 
ََّما  محرومیت را منع کرده  و همه  مؤمنان را برادر همدیگر می داند: »إِن
الُْمؤْمِنُــون َ إِْخوَۀ ٌ« )حجرات /10(: همانا مؤمنیــن با هم دیگر برادرند. 
اسالم ، به این مطلب توجه فراوانی دارد که روابط اجتماعی ، بر اساس 
عدل باشــد؛ از این رو، حقوقی برای همه  افراد وضع کرده اســت که 
حق خدا، پدر و مادر، فرزند، همســر، همسایه ، یتیم ، فقیر و جامعه 
را شامل می شــود. اســالم، برنامه  اقتصادی خود را بر اساس عدالت 
وضع کرده اســت و بر حاکم اسالمی واجب نموده که عدالت را در 
تمام زمینه های اقتصادی و با تمام وسایل ممکن گسترش دهد و از 
هر نوع ظلم و تجاوز اقتصادی ، مانند ربا، اِحتکار و کم فروشــی، منع 
کرده ؛ با وضع قوانین جزایی ، دستور مجازات متخلفان را صادر نموده 
است. یکی از آموزه های وحیانی دین اسالم مبارزه با تبعیض نژادی 
اســت. خداوند در قرآن با تفاخرها و امتیازات نژادی به شدت مقابله 
کرده اســت. »یا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناُکْم مِْن ذََکٍر َو أُنْثي َو َجَعلْناُکْم 
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بائَِل لِتَعارَفُوا إَِنّ أَْکرََمُکْم ِعنَْد الَلّ أَتْقاُکْم« )حجرات/ 13(: ای  ُشُعوباً َو قَ
مردم! ما شــما را به صورت زن و مرد آفریدیم و شــما را گروه گروه 
گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. بدون شک بهترین و گرامی ترین 
شما نزد خدا باتقواترین شماست0 عالمه  طباطبایی در تفسیر این آیه 
می نویسد: »اگر شمول آیه را بپذیریم، قرآن همه  اختالفات طبقاتی 
را که موجب تفاخر می شــود نفی کرده اســت و هیچ انســانی بر 
دیگری برتری ندارد مگر به تقوا )طباطبایی، 1375(. با استناد به متون 
تاریخی، می توان گفت که در شهر اسالمی از همان اوایل، مسلمان 
و نامسلمان در محیط کســب وکار و هم چنین سکونت همواره در 
کنــار یکدیگر زندگی می کردند. در این شــهرها، در بیش تر موارد 
قانون محوری )قانون و فقه با منشــأ الهی( حاکم بود و قاضی دادمند 

بدون هیچ تعصبی بین طرف های دعوی، داوری می کرد.  
- ســالمت: اسالم چون سالمتي را نیاز اساسي و ضامن بقاي نسل 

آدمي مي داند، راهکارهاي فراواني براي حفظ و تأمین آن پیش  روي 
بشــر قرار مي دهــد. در آموزه هاي دیني به صدهــا رهنمود در زمینه  
تغذیه، خواب، آمیزش جنسي، کار و محیط برمي خوریم که در پي 
کشاندن انسان به سوي سالمت فردي است. عالوه بر این، رهنمودهاي 
فراواني درباره سالمت رواني، روحي، خانوادگي، اجتماعي و... وجود 
دارد که گویاي جامع نگری اســالم به موضوع ســالمت است. عالوه 
بــر احــکام و فرایض دینی کــه موجبات ارتقای ســالمت را فراهم 
می آورد محیط ساخته  شده شهر اسالمی نیز به گونه ای بود که عالوه 
بر داشــتن هوایی پاک و مطبوع، زمینه های افزایش فعالیت بدنی و 

تناسب اندام  )از جمله به واسطه  دسترسی پیاده( را فراهم می آورد.
3- در عرصه  چالش های فرهنگی

 - هوّیــت و فرهنگ منحصربه فرد: اگرچــه در بخش چالش های 
فرهنگی اشــاره شد که جهانی شــدن در بیش تر موارد روندی برای 
همگن سازی شیوه های زندگی است، با این حال، »اکنون این آگاهی 
و شــناخت در حال رشد اســت که ویژگی های قلمرویی خاص هر 
کشــور و منطقه، حائز اهمیت است )مرکز ســکونتگاه های انسانی 
سازمان ملل، 2001: 119(. در شهر اسالمی، همزیستی گروه های قومی 
و نــژادی در کنار یکدیگر حاکــی از تکثرگرایی فرهنگی و احترام 
به فرهنگ های مختلف اســت. هر شهر پر از گنبد و مناره ای، شهر 
اســالمی نیست، این تجلی اندیشه ها و اعتقادات اسالمی شهروندان 
در سیمای شهر است که هویّت آن را نشان می دهد. در واقع رویکرد 

اسالم به شهرنشینی و شهرسازی، رویکردی فرهنگی است. 
- مصرف گرایی: اسالم دینی است که برای همه  زوایای زندگی بشر 

برنامه دارد و تعادل در همه  امور را به پیروان خود توصیه می نماید، 
از طرفی، اســتفاده  مشروع از نعمت های الهی و زیبایی های زندگی 
را جایز دانسته و از سویی دیگر، اسراف و زیاده روی و ضایع نمودن 
نعمت هــا را حرام و ناروا می داند. قرآن می فرماید: »َو آِت َذا الُْقرْبی  
بَّذرِیَن  بِْذیــراً، إِنَّ الُْم ــبِیِل َو ال تُبَّذْر تَ ُه َو الِْمْســِکیَن َو ابَْن السَّ َحقَّ
ِرَبِّه َکُفوراً«؛ )اسراء/ 26- 27(  یطاُن ل یاِطیِن َو کاَن الشَّ کانُوا إِْخواَن الشَّ

و حــق نزدیکان را بپــرداز و )هم چنین( مســتمند و وامانده در راه 
را و هرگــز اســراف و تبذیر مکن؛ چرا کــه تبذیرکنندگان برادران 

شیاطین اند، و شیطان کفران )نعمت های( پروردگارش کرد.
4- در عرصه  کالبدی 

- مسکن: در دین مبین اسالم، مسکن نه تنها باید شرایطی را داشته 

باشد تا خانواده ها از نظر اقتصادی توان تهیة آن را داشته باشند، بلکه 
باید شــرایطی را دارا باشــد که بتواند به عنوان محل امن و سکنی و 
آرامش انســان ایفای نقش کند و این آشکارا برگرفته از کالم الهی 
ُیُوتُِکم َسَکناً« )نحل/80(: و  اســت که می فرماید: »اللُ َجَعَل لَُکم مِن ب
خدا برای سکونت شما منزل هایتان را قرار داد. تهیه مسکن، حق هر 
شــخصی در محیط سنتی اســالم بود. با این حال چنانچه این حق، 
منجر به ممانعت از ورد هوا و نور طبیعی به منازل دیگران می شــد، 

.)Ibin, 1983: 145( در ان صورت دیگر حق مسلم نبود
 بــه عبارتی اصول طراحی مســکن در شــهر ایرانی - اســالمی 
برگرفتــه از اصول و اعتقادات اســالمی و ارزش های فرهنگی ایرانی 
است. چنین اصولی در طول تاریخ شهر ایرانی - اسالمی در شهرها 
قابل مشاهده است. یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی 
شــخصی و حرمــت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بــوده که این امر 
به گونه ای معماری ایران را درون گرا ساخته است )پیرنیا و معماریان، 
1386: 35- 36(. شاید بتوان درون گرایی را بارزترین مشخصه رعایت 

سلسله مراتب دانست و یا آن را ثمره محرمیت قلمداد کرد.
ضمــن آنکه توّجه به آیه  شــریفه  86 ســوره  مبارکه  نمل نشــان 
می دهد که عالوه بر اهمیت مســکن )به طور عام( تأمین شــرایط 
مناســب آن در شــب نیز اهمیت خاص دارد. موضوع مســکن و 
تأمین آن در شهر اسالمی با سازوکارهایی همچون اختصاص دادن 
زمین وقفی برای مساکن افراد بی بضاعت و هم چنین در استطاعت 

بودن آن تا حدودی حل گشته بود.
- عدم تفکیک فضایی شهر و عدالت فضایی: عدم تفکیک طبقات 

اجتماعی- اقتصادی از خصیصه های بارز محله های شــهر اسالمی 
است؛ به طوری که فقیر و غنی در محلّه ای مشترک زندگی می کنند 
)خیرآبــادی، 1376: 107(. همزیســتی گروه هــای قومی و مذهبی و 
هم چنین مردمی از طبقات مختلــف اجتماعی- اقتصادی در کنار 
یکدیگر از ویژگی های منحصربه فرد شــهر اسالمی است. در زمینه 
مقوالت کالبدی شــهر نیز فضاهــا به گونه ای اســتقرار یافته بودند 
کــه هیچ یک از نیازها و موقعیّت ها نقــش اخالقی، معنوی و الهی 
را خدشه دار نمی ســاختند. روابط بنیادی در شهر به گونه ای بود که 
انسانیّت و معنویّت را در میان ساکنان آن به وجود می آورد و هرگونه 
تبعیض فضایی، اقلیمی که با روح عدالت و تقسیم منابع و امکانات 
مغایرت داشت، منتفی می گردید )غنی زاده، 1385: 202-204(. عالوه 
بر آن در مقیاس خرد، مرکز هر محلّه، عالوه بر تامین نیازهای معنوی 
و دوره ای اهالی، همواره به عنوان فضایی برای تجمع و گذران اوقات 

فراغت اهالی محلّه به شمار می رفت.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


67

وم
س

ره 
زا

 ه
ری

شه
ی 

ها
ش 

چال
با 

ی 
الم

س
- ا

ی 
ران

 ای
هر

ش
ل 

قاب
ت

- محّله های خوداتکا، توسعه اجتماع، کاربری مختلط و پیاده محوری: 

وجــود محلّه های شــهری دارای وحدت از نظر کالبــدی- فضایی 
و برخودار از اســتقالل نســبی از نظر عملکردی بــوده که گروهی 
متجانــس از مــردم، خانه های آنهــا و مراکز تأمین خدمــات اولیه 
زندگی آنها را در خود جای داده است. شهر یزد را می توان از جمله 
شــهرهایی با این ویژگی ها دانست. در این شهر هر محله واحدهای 
همگانی مــورد نیاز مردم آن محل را تأمیــن می کند. از جمله این 
واحدها شامل آب انبار، مســجد، بازارچه، میدان، حسینیه، حمام و 
گاهی قهوه  خانه است )مشــهدی زاده دهاقانی، 1385: 329(. اجزای 
محله را منازل مســکونی، بن بست ها، کوچه ها و باالخره تاسیسات 
عمومی مرکز محله تشــکیل می دادند عناصر مورد نیاز در ســطح 
شــهر به صورت یکنواخــت پراکندگی داشــت و دارای حوزه نفوذ 
و عملکــرد محدودی بود که آخرین نقطه نفــوذ و حیطه عملکرد 
این عناصر را مرز محله تشــکیل می داد )دانشــپور و شیری، 1394: 
21(. چنین طرحی از فــرم محله در برگیرنده کاربری های مختلط و 
ایجاد پیاده محوری در مقیاس محلی اســت که سبب همبستگی و 
پیوندهای اجتماعی گردیده است. هم چنین فضاهای ارتباطی بافت 
قدیم در اکثر نقاط خود دارای ســاباط هایی بودند که عابر پیاده را از 
آزار آفتاب و گرمای سوزنده روز تابستان و باد سرد و سرمای سخت 

زمستان تا حدی در امان نگه می داشت. 
شــهر اســالمی مجموعه ای از محلّه های نامتجانس اســت که 
در آن ســاکنان با زبان خاص، اشــتغال، مذهــب و خاندان خاص 
زندگــی می کنند؛ هر محله شــهر کوچکی )محلــه ای خوداتکا( 
اســت با خدماتی از جمله حمام، مســجد، نانوایی، بازار و برخی 
عناصر دیگر )ترکیب کاربری ها( که در سراسر شهر یافت می شود 

)Rappoport, 1977: 251-252(. ایــن ویژگی هــا به همراه شــکل 
فشرده و متراکم و با مقیاس انســانی، موجب ارتقای پیاده محوری 
 می گردیــد؛ یعنی ضمن خلق محیطی مطبــوع برای حرکت پیاده 
)بــا عنوان پایدارترین شــیوه  حمل ونقل جهــان( از پراکنده رویی و 
نابودی فضاهای باز و زمین های کشــاورزی نیز جلوگیری می کرد. 
بدون شــک چنین محلّه هایی می توانســتند نقش چشمگیری در 

توسعه اجتماع محلی ایفا کنند.
- معماری منحصربه فرد: بناهای اسالمی نمایانگر باورهای مذهبی، 

ســاختار اقتصــادی و اجتماعی، انگیزش سیاســی و حس بصری 
ســنت نافذ و واحد هستند )Michell, 1978(. به طور کلی سیمای 
شــهر اســالمی در دو بخش داخلی و خارجی قابل مشاهده است. 
در بخش خارجی ســیمای شــهر عبارت بود از: 1- فضاهای سبز 
و مزارع و باغات که در حدود ســه چهارم محیط شــهر را تشکیل 
می دادند. 2- خط آســمان 3- عناصر مهم کالبدی و در شناخت 
سیمای داخلی در درجه اول ســردر مساجد، خانه ها، آب انبارها و 
بازارها، کاشی کاری ها و قوس های تزئینی را مشاهده کرد که شهر 
قدیم بوشــهر و دزفول نمونه هایی از آن اند )مشهدی زاده دهاقانی، 
1385: 250-255(. این شهرها هرچند به دلیل شرایط آب و هوایی 
و محیطــی دارای بافت های متفاوتی هســتند، امــا ویژگی درونی 
مشــترکی با یکدیگر دارند؛ بــه عنوان مثال واحدهای مســکونی 
اغلــب دارای مدخــل ورودی L شــکل بوده اند. هم چنین شــبکه 
معابر و کوچه ها در اکثر شــهرهای اسالمی برگرفته از عوامل آب 
و هوایی، دفاعی، زیبایی و عامل اجتماعی بوده است. شبکه معابر 
در شــهرهای مرکزی و جنوبی ایران از جمله یزد، میبد، اصفهان و 

کرمان متاثر از شبکه های آبیاری است )فالمکی، 1368: 33(.

نمودار شمارۀ 3: تقابل شهر اسالمی با چالش های شهری هزاره سوم، در عرصه های محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی؛ مأخد: نگارندگان
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نتیجه گیری
با وجود پیشــرفت های شــگرف در زمینه های متعــّدد در هزاره 
سوم، باز هم مسائل زیادی در شهرها وجود دارد که هنوز حل نشده 
باقی مانده اند. بر این اســاس، در این پژوهش ســعی گردید که با 
چرخشگاهی تاریخی و با بازگشت به خویش و خودآیی و احیای 
ارزش های کالبدی، فرهنگی و فکری شهر ایرانی- اسالمی، بتوانیم 
رهیافت های بدیلی برای برون رفت از چالش های شهری هزاره سوم 
بیابیم. نتایج )ر.ک. نمودار شمارۀ 1( نشان داد که شهرهای جهان و 
به ویژه شهرهای قلمرو سرزمین های اسالمی و به عبارتی، شهرهای 
ایرانی- اســالمی، بــا چالش های عظیمــی از جمله روند بســیار 
سریع رشد جمعیّت شهری، افزایش شــدید فقر و فاصله طبقاتی، 
حاشیه نشینی، سکوالریسم، سبک زندگی ناپایدار، بحران هویّت و 
نابودی فرهنگ ها، کاهش سالمت عمومی، گسیختگی اجتماعی، 
بزهــکاری و رواج فرهنگ مصرف گرا، تغییــرات اقلیمی، نابودی 
منابع، بحران آب، غذا و انرژی، خلق شــهر تقسیم شــده و تبعیض 
و بی عدالتی شــهری مواجه است. در این میان، آن گونه که نمودار 
شمارۀ 3 نشان می دهد، شهر ناب ایرانی- اسالمی )شهری که عالوه 
بر داشــتن فضای عادالنه و مناسب زیست انســان مؤمن، احکام و 
فرایــض دینی در آن جاری اســت(، از ویژگی های منحصربه فردی 
از جملــه محالت خوداتکا با کاربری  مختلــط و پیاده محور، عدم 
تفکیک فضایی، طبیعت گرایی، تنوع گرایی، مســکن مناســب و 
در اســتطاعت، معماری خاص و ســازگار با اقلیم، عدالت فضایی 
و محیط زیســتی، امنیّت پایدار، مشارکت و همبستگی اجتماعی، 
تکثرگرایی، اجتناب از زیاده روی و اسراف و جاری بودن سنت ها و 
احکام گوناگون، تقلیل و ریشــه کن کردن فقر برخوردار است که 
می تواند در اغلب موارد در برخورد با چالش های شهری هزاره سوم 

موفق عمل نماید. 

پی نوشت ها
1. New Urbanism
2. Smart growth
3. Healthy city

4. دینــار طال در قرن 8 تــا 10 میالدی وضعیتی همچــون دالر کنونی را 
داشت.

5. »شــهرجهانی« بسیار پیش تر از غرب در آســیا و به ویژه در خاورمیانه 
.)Sassen, 2000: 22( پدیدار شده بود

6. Max Weber
7. Snouck Hurgronje
8. William Marcáis
9. E. Wirth, A. Hourani and Von Grunebaum
10. Marçais
11. William and Georges
12. Louis Massingnon
13. William Marcáis
14. E. Ashtor-Strauss
15. Claude Cahen

16. Ira Lapidus
17. Janet Abu-Lughod
18. Eugen Wirth
19. Dale Eickelman
20. Marketization

21. به بیانی دیگر از هر هشت نفر در جهان، یک نفر از گرسنگی مزمن 
رنج می برد.

22. باغ شهرهای سمرقند و اصفهان در دوره شاه عباس اول صفویی.
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