
 

1 

 

 

 

  شهر اسالمي و چشم انداز آينده آن

 1از ديدگاه مكتب هاي جغرافيايي        

 

 محمدعلي احمديان

ahmadian@um.ac.ir 

 

 چكيده 

نشان مي دهد در ايام حاكميت اسالم ، شهرهاي اسالمي نيز  مقايسه شهرهاي جهان اسالم با گذشته ،

اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي اسالمي بوده اند و خصوصيات كالبدي شهر نيز  –بازتابي از روابط اقتصادي 

يافت كه بتواند به عنوان نمايشگر اين ارزش ها بوده است . ليكن در زمان حاضر ، كمتر شهري را مي توان 

شهر "تلقي شود . بعضي محققان در اين ارتباط اظهار داشته اند كه امروزه بايد به عوض  "شهر اسالمي"يك 

سخن بگوئيم . در تحليل چگونگي اين تغيير عمده در هويت شهرهاي اسالمي ،  "شهر مسلمانان"از  "اسالمي

ه نظرهاي خاصي دارند كه مي تواند به راهكارهاي خاصي نيز مكاتب و ديدگاه هاي جغرافيايي ، هر كدام نقط

منجر گردد . از آنجا كه در ميان محققاني كه شهر اسالمي را موضوع تحقيق خود قرارداده اند ، كمتر به اين 

مسئله پرداخته اند ، در اين مقاله سعي شده است ديدگاه برخي مكاتب جغرافيايي در ارتباط با عوامل اصلي 

، مورد بررسي قرار گيرد . در اين  "شهر اسالمي"گذار در تحوالت شهري و راهكارهاي تحقق ايده ي تاثير 

تحقيق ، شهر اسالمي به عنوان متغير وابسته ، و نظام اقتصاد ليبراليستي به عنوان مهمترين متغير مستقل در نظر 

 گرفته شده است . 
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 مقدمه 

نظر به اينكه شهرها در زمان ما ، بازتابي از روابط اجتماعي و اقتصادي و خصائص فرهنگي جوامع 

در اين باره اظهار مي دارد :  "اسوالد اشپنگلر"بشري هستند ، جايگاه مهمي در تحقيق و پژوهش يافته اند . 

يعني شهر ريشه دارند  ملت ها ، دولت ها ، سياست ها و ... همگي در پديده ي اساسي هستي بشر ،»

 [ Spengler, 1922 :105( ]به نقل از : 151:  1731 )پژوهنده ،

ت گروه هاي آموزشي جغرافياي شهري در فضاهاي دانشگاهي جهان و انتشار كتب و مجال افزايش

همگي حاكي از اهميت مطالعات شهري در  تخصصي فراواني كه حول محور جغرافياي شهري قرار دارند ،

نظر بسياري از هش هاي مربوط به شهر اسالمي ، زمان ما مي باشد . از اين ميان ، مطالعات و پژو

شگران را به خود  جلب نموده است . توجه پژوه –حتي در خارج از جهان اسالم  –پژوهشگران 

غيرمسلمان به اين مسئله به حدي بوده است كه مي توان گفت ارزنده ترين آثار علمي و پژوهشي درباره 

شهر اسالمي ، به آنان اختصاص دارد . هرچند اكثر قريب به اتفاق اين آثار توسط شهرسازان و معماران 

داده اند . از آنجا كه هر يك از صورت گرفته و ندرتا ويژگي هاي غير كالبدي شهر اسالمي را مد نظر قرار

ديدگاه هاي  ابعاد خاصي را در زمينه هويت شهر اسالمي و تحوالت آن مطرح مي نمايند ، مكانب جغرافيايي

مكاتب مزبور مي تواند ره توشه اي براي ارائه طريق در جهت تحقق شهر اسالمي به شمار رود . يادآوري 

، مورد تاكيد بيشتري قرار خواهد گرفت و چشم انداز  ساختاري مي شود در اين بررسي ، مكتب جغرافيايي

، مورد ارزيابي  )وابسته به مكتب راديكال(آينده شهر اسالمي ، براساس ديدگاه تحليل گران اقتصاد سياسي

 قرار خواهد گرفت . 

 

 سوال تحقيق : 

درباره شهر اسالمي سواالت زيادي  همانطور كه در خالل مسائل گذشته مورد اشاره قرار گرفت ،

 مطرح است از جمله اينكه : 

  شهر اسالمي چيست و شاخصه هاي اصلي آن كدامند ؟ 

 ؟ ماني و دست نيافتني محسوب مي شودتحقق شهر اسالمي ، تا چه حد به عنوان يك ايده آر 

  مصاديق شهر اسالمي در عصر حاضر كدام هستند ؟ 

  به عنوان الگوي يك شهر اسالمي محسوب گردد ؟ مشهد مقدس تا چه حدي مي تواند 

 . سخ كاملي به آن ها داده نشده استاينها و سواالتي از اين دست ، مواردي هستند كه تاكنون پا
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نگارنده به عنوان سوال تحقيق قصد پاسخگويي  است وح رمط يكي ديگر از سواالتي كه در اين رابطه

 به آن را دارد اينست كه : 

به الگوي مطلوب شهر اسالمي نزديك مي   -بخصوص مشهد مقدس –جهان اسالم  هايشهرآيا »

 « . شوند يا از آن فاصله مي گيرند

 

 انجام تحقيق  مراحل

مراحل انجام تحقيق بدين صورت بوده كه ابتدا به تعريف و تعيين محدوده ي مفاهيم و سپس به 

 ترتيب عبارت بوده اند از : صورت بندي سوال تحقيق مبادرت شده است . مراحل بعدي به 

از مباحث گذشته منتهي جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل يافته ها كه نهايتا به نتيجه گيري 

. در اين تحقيق ، شهر اسالمي به عنوان متغير وابسته ، و نظام اقتصاد ليبراليستي به عنوان  گرديده است

 مهمترين متغير مستقل در نظر گرفته شده است . 

 

 تعاريف و مفاهيم : 

توسط اگوست كنت  مكتب اثبات گرائي)يا مكتب اثبات گرائي( :  مكتب پوزيتويسم -الف 

(Auguste conteافشاري بخشيا ( فيلسوف فرانسوي در نيمه اول قرن نوزدهم پايه گذاري گرديد )آق/

دوره ي رنسانس اين مكتب كه صرفا تجربه را منبع معرفت مي داند ، محصول ( . 572: 1737راد ، 

 اروپاست و از نيمه ي اول قرن بيستم وارد ادبيات جغرافيايي گرديد . 

، به منظور مقابله با مكتب  1131، در اوايل دهه ي اين مكتب مكتب جغرافياي ساختاري :  -ب 

يل ساختارگرائي بر اهميت خطير شناسائي و تحلاثبات گرائي ، در مطالعات جغرافيايي به كار گرفته شد . 

 كه زيربنا و مولد پديده هاي قابل مشاهده هستند )آوتويت/باتامور ،تاكيد مي كرد  "ساختارهاي ژرف"

1712 :541 . ) 

در اين مكتب ، پديده هاي جغرافيايي ، مانند فقر ، حاشيه نشيني ، مصرف گرائي ، محصول 

است كه در طول زمان  عملكردهاي فردي محسوب نمي شوند بلكه ناشي از ساز و كارهاي ريشه داري

 شكل گرفته اند . 
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( به معناي طرفداري از اقدامات قطعي و Radicalism) راديكاليسمي راديكال : مكتب جغرافيا -ج

در نيمه ( . اين مكتب 511: 1737فوري در امور اجتماعي ، سياسي و اجتماعي است )آقابخشي/افشاري راد،

وب نظام سرمايه داري آمريكا ، توسط جغرافيدانان آمريكايي به دوم قرن بيستم و با آشكار شدن آثار نامطل

كه توجيه كننده نظام اقتصاد  –كار گرفته شد . جغرافيدانان راديكال ، تحليل هاي مكتب اثبات گرائي را 

به شدت مورد انتقاد قرار دادند و در عوض به نقش ساختارهاي  –ليبراليستي اياالت متحده آمريكا بود 

 مكانيسم وابستگي تاكيد ورزيدند . طبقاتي و 

جهاني شدن »در كوتاهترين تعريف از جهاني شدن اقتصاد مي توان گفت :  اقتصاد جهاني شدن -د

)احمديان ، « اقتصاد در زمان ما ، حاصل تكاپوي نظام اقتصاد آزاد براي سلطه بر بازارهاي جهاني است 

برخي از صاحبنظران ، جهاني شدن اقتصاد را ، مترادف با سلطه آمريكا بر جهان مي دانند و  .(141: 1732

جهاني »بنابراين  اياالت متحده آمريكا از آن رو كه پايگاه نظام سرمايه داري جهاني است ،»اظهار مي دارند : 

 )نونژاد ،« ن جهان استآمريكائي شد همان سرمايه داري و در مفهوم خاص ، در مفهوم عام آن ،« شدن

1737 ،111 . ) 

شهر اسالمي ، صورتي ذهني و مفهومي يگانه است كه مباني ، اركان ، الگو و تعريف شهر اسالمي :  -ه

صفات آن از كالم الهي قابل دريافت و تدوين است به اين ترتيب ، هر شهري به اندازه اي اسالمي است كه 

ايي باشد كه كالم الهي براي جامعه اسالمي و الهي تعريف كرده است بتواند جلوگاه مباني و اصول ارزش ه

 ( 715- 11:  1711قي زاده ، ن)

 : پيشينه تحقيق 

مقاله و سخنراني در ارتباط با شهر اسالمي وجود دارد كه در جدول تحقيقات فراواني به صورت كتاب ،

 زير به قسمتي از آن ها به طور اختصار اشاره شده است : 
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 پيشينه تحقيقات مربوط به شهر اسالمي

 
 چكيده نگارنده

1.  
paul M. lobeck and 

Bryana Brits (2002) 

قش رويدادهايي پل لوبك و بريانا بريتز در ارتباط با تحوالت ايجاد شده در زمان حاضر در شهرهاي اسالمي ن

اخيررا  نابرابري هاي اجتماعي طي قرونتضعيف نقش دولت ها در مديريت شهرها و افزايش مانند جهاني شدن ،

 .مورد بررسي قرارداده اند

2.  
Rabah saoud 

(2002) 

به اين نتيجه رسيده است كه ميان كالبد و « مقدمه اي بر شهر اسالمي»ربح سعود در مطالعات خود تحت عنوان 

بستر مناسبي براي روابط محتواي شهر اسالمي ارتباط محكمي وجود دارد چرا كه ساخت كالبدي شهر الزاما بايد 

 اجتماعي و اقتصادي جامعه اسالمي باشد .

7.  Jim Antoniou (1999) 
شهر قاهره را مورد بررسي قرار داده و بيش از هر چيز به آثار ،« سيري در شهر اسالمي»جيم آنتونيو تحت عنوان 

 نموده است.تاريخي و خصوصيات كالبدي آن بعنوان مهمترين شاخصه هاي شهر اسالمي توجه 

4.  (2011) sevket yildiz 

شوكت ييلديز ضمن تفكيك شهرهاي صدر اسالم از دوره هاي بعدي ، عوامل چندي را كه موثر در شكل گيري 

بهتر است به عوض شهر اسالمي از جامعه ي » شهر اسالمي هستند برمي شمارد و سپس نتيجه مي گيرد كه 

 . «اسالمي سخن بگوييم

5.  
Hmid, Garsivaz 

(2012) 

حميدگارسيواز و همكاران در مطالعات خود درباره شهر اسالمي، مسجد را به عنوان مهمترين شاخصه شهر 

 اسالمي مورد توجه قرار داده و به نقش و جايگاه آن و مجاورت كاربري ها و سبك معماري آن پرداخته اند.

1.  
wheathley      

(2001) 

، تحقيقات جغرافيداناني مثل مقدسي در ارتباط « تاريخ نگاري شهر اسالمي:» تحت عنوان  پل ويتلي در مقاله اي

 با موقعيت جغرافيايي، نقش شهرها و سلسله مراتب شهري را مورد بررسي قرار داده است .

 (1713) لوكاستلفرانسيس  .3

تهران و كاشان را كاستللو مسائل مربوط به شهرهاي اسالمي در خاورميانه و از جمله قاهره ، بيروت ، كويت ، 

 به بعد ،11مورد تحقيق قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه توسعه و تحول شهري در اين منطقه ، از قرن 

 روال طبيعي خود را از دست داده و تحت تاثير نظام استعماري غرب قرار گرفته است .

 (1711) وهمكاران  فرجام  .3

ويژگي هايي را براي شهر اسالمي پيرامون شهر اسالمي انجام داده اند ،فرجام و همكاران طي تحقيقاتي كه 

 برشمرده اند كه از جمله آن ها مي توان به ابعاد اجتماعي و سياسي زندگي جمعي مانند فقدان فاصله طبقاتي ،

 آزادي بيان و نظاير آن اشاره نمود . امنيت اجتماعي ،

1.  
 بيگلوشيخ محمدي و 

(1733) 

، به اين نتيجه رسيده اند كه در « كارايي شهر اسالمي در مواجهه با چالش هاي شهري امروز»اي با عنوان در مقاله 

 شهر اسالمي فرم به تبع معنا تعريف مي شود و كالبد هويت خود را از محتوا اخذ مي كند

 (1733)پاك   .11
هر تحليل شبراي»نتيجه رسيده است كه، به اين «پارادايم شهرسازي اسالمي»عنوانمقاله اي با محمد رضاپاك در

 «.متوسل شد  ،رهاي اسالمي را بتواند تحليل كندكه همه ي حقايق و جوانب شهاسالمي بايد به نظريه اي جديد،

11.  
 (1711)نوائي 

 

منشور اخالقي مديريت »شهر اسالمي را از ديدگاه مديريتي مورد توجه قرار داده و ده توصيه مديريتي را با عنوان 

 ارائه نموده است .بر اساس موازين اسالمي « شهري

12.  
العاملي  سيد جعفر مرتضي 

(1731) 

اسالمي به نگارش درآورده  عالمه سيد جعفر مرتضي العاملي كه از علماي لبنان مي باشد كتابي با عنوان شهر

است و با تاكيد بر آيات و احاديث ، مهمترين خصيصه هاي شهر اسالمي را ذكر نموده است كه از جمله مي توان 

 .اشاره كرد به سكونت بخشي ، امكان تامين معاش ، وجود امنيت و غناي فرهنگي
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 پيشينه تحقيقات مربوط به شهر اسالمي ادامه

 چكيده نگارنده 

 (1735)ستوده   .17
هدايت اهلل ستوده در كتاب تاريخ تفكر اجتماعي در اسالم ، آراء فارابي درباره اجتماعات مسلمانان را مورد 

 .بررسي قرار داده ويژگي هاي رئيس مدينه فاضله را از قول وي نقل نموده است 

 (1711نقي زاده )  .14
آرماني شهر »جديدترين اثر خود تحت عنوان :در زمينه شهر اسالمي مي باشد در  آثار متعدديزاده كه داراي نقي

 .مختلف شهر اسالمي مطرح نموده استارتباط با ابعاد جايگاه بينش الهي را در «اسالم يا فضاي حيات طيبه

15.  
  فرهنگي هاي دفتر پژوهش

(1737) 

هر يك از جلدهاي مذكور است كه  نموده« شهرنشيني دراسالم»سه جلد كتاب با عنوان  اين دفتر اقدام به ترجمه

است كه در مركز مطالعات اسالمي ژاپن تهيه شده مقاالت و سخنراني هايي در ارتباط با شهرهاي اسالمي حاوي 

 است .

 (1711ظهيري )  .11
به اين نتيجه رسيده است )ع(  «اهل بيتچيستي و تعريف آرمان شهر درمكتب »ظهيري در مقاله اي تحت عنوان 

 .كه جامعه آرماني اسالمي در شرايطي ايجاد مي شود كه دين در آن جامعه مالك و معيار باشد 

13.  
  Bryan turnerترنر

(1731) 

فصل جداگانه اي را صرفا به نحوه تاثيرگذاري اسالم در ساخت  "ماكس وبر و اسالم"برايان ترنر در كتاب 

 .اختصاص داده است  از ديدگاه وبر شهرهاي اسالمياجتماعي 

 (1731آل علي )  .13
ضمن شرح تمدن اسالمي در  "اسالم در غرب"استاد دانشگاه مونترال كانادا در كتابي با عنوان  «نورالدين آل علي»

 آندلس ، توضيحاتي درباره شهر قرطبه)عروس شهرهاي اروپا( از ابعاد برنامه ريزي شهري ارائه نموده است.

 (1711قي زاده )ن  .11

 . آثار متعددي در اين زمينه منتشر نموده استكه از متفكران و نظريه پردازان در خصوص شهر اسالمي است ، 

ضمن بيان تاثير جهان بيني بر شكل گيري شهر اسالمي ، « شهر آرماني اسالم يا فضاي حيات طيبه»وي در كتاب 

نتيجه گرفته است كه شهر اسالمي زماني تحقق پيدا مي كند كه جامعه شهري جلوه گاه مباني و اصول ارزش هاي 

 باشد . منبعث از وحي الهي

 (1732جعيط)  .21
، به توصيف ساختار فضاي شهر از ديدگاه شهرسازي و برنامه ريزي  "كوفه ، پيدايش شهر اسالمي "دركتاب 

 شهري پرداخته و نظرات شرق شناساني )مانند لوئيز ويرث و گزاويه دوپالنول( را مورد نقد قرار داده است .

 

 :شاخصه هاي شهر اسالمي 

، ليكن ابهامات زيادي در اين باره وجود دارد و سواالت  "شهر اسالمي"عليرغم كاربرد وسيع اصطالح 

، عضتو مركتز مطالعتات فرهنگتي      «ژانتت ابولقققتد  »متعددي در اين زمينه ، بدون پاسخ مانده استت . ختانم   

حقيقات مختلفي انجام شتده  ت درباره شهرهاي جهان اسالم»ارد : خاورميانه اي توكيو در اين باره اظهار مي د

 ( . 111-112:  1737است ولي درباره اينكه شهر اسالمي چيست ، كارچنداني صورت نگرفته است )ابولقققد ، 

گرديده است ،  "شهر اسالمي"وي يكي از موانعي را كه مانع وحدت نظر درباره الگوي خاصي از 

كنولوژيكي ، ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و ت تفاوت هايي مي داند كه تحت تاثير متغيرهاي اقليمي ،
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 ديني ، در شهرهاي جهان اسالم وجود داشته است . وي همچنين ، يكي از عواملي را كه موجب مي شود ،

نداشته باشيم عدم حاكميت موازين و قوانين اسالمي دانسته و مي نويسد « شهر اسالمي»امروزه چيزي به نام 

اي مذهبي ، به ندرت عوامل تعيين كننده در شكل دادن به شهرسازي ها هستند، امروزه قوانين و فرهنگ ه: »

حتي در كشورهايي مانند عربستان سعودي كه چيزي بيش از تعارفات و شعار ، وجهه ي اسالمي دارد ... 

اگر قرار باشد بعضي ويژگي هاي شهرهاي جهان اسالم را بازشناسيم الزم است توجه خود را بر دوره ي 

وسطي يا الاقل دوره قبل از عصر مدرنيسم متمركز كنيم ... در اين دوره كه شهرها هنوز تحت تاثير  قرون

تكنولوژي قرار نگرفته اند ، مي توانيم تاثير تغييرات فرهنگي را در شهرهاي اسالمي ومسيحي مشاهده كنيم . 

در ساختار سياسي راه داشت و در دوره قبل از مدرنيسم ، اعتقادات مذهبي به صورت قانون متجلي شده ، 

به مورد اجرا گذاشته مي شد و به عنوان عنصر شكل دهنده فرهنگ  توسط مومنان به عنوان احكامي منجز

 سياسي ، خانوادگي و جايگاه اجتماعي در پوسته اي از اين عنصر فراگير،تلقي مي شد. نهادهاي اقتصادي ، 

سنده به ذكر اين مطلب مهم مي پردازد كه شهر اسالمي را ( . سپس نوي112-114جاي گرفته بود )همان : 

بايد در زماني جستجو نمود كه دين ، همه حيات اجتماعي ، نه آنكه فقط بخشي از آن را قانونمند مي 

 گردانيد . 

نگارنده اصطالح شهر مسلمانان را به جاي شهر اسالمي انتخاب مي كند ، يعني شهري كه قبل از آنكه 

 ( .213خته اسالم باشد ، حاصل عملكرد مسلمانان است )ص ساخته و پردا

نظر به اينكه مفهوم شهر اسالمي در هاله اي از ابهام قرار دارد ، به برخي از شاخصه ها از ديدگاه 

 پژوهشگران و متفكران مسلمان اشاره مي شود . 
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شهر اسالمي 

محتواي شهر و برنامه هاي شهري

گسترش نمادهاي دين و اخالق

عدالت و فراگيري در خدمات شهري و نگاه عدالت 
گستر به محله هاي محروم

توجه به نيازهاي جانبازان و مصدومان جسمي

توجه به گرايش هاي عقالني در مديريت شهري

توجه ويژه به بانوان و جوانان

ترويج فرهنگ نظم و قانون

نماد هاي بصري و جلوه هاي ظاهري

پايبندي به معماري اسالمي و ايراني

گسترش نمادهاي دين و اخالق

توسعه فضاي سبز

توجه به محيط زيست

رعايت زيبايي و استحكام بناها

حفظ هويت و اصالت شهرها 

 « ويژگي هاي شهر اسالمي ازديدگاه مقام معظم رهبري» 

 

 http://www.ghased news .comماخذ : 

 

 «ويژگي هاي شهر اسالمي از ديدگاه مقام معظم رهبري»
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 ويژگي هاي رئيس جامعه فاضله از ديدگاه ابونصر فارابي

 

ویژگی های 

رئیس جامعه 

فاضله 

سالمت اعضا و 

جوارح

خوش فهمی و 

هوش

دارای حافظه 

قوی 

بیان خوش

دوستدار تعلیم و 

تعلم
دارای پرهیز از 

حرص در لذتهای 

نفسانی

دوستدار 

راستگویی و 

دشمن دروغ

بزگوار و دوستدار 

بزرگواری 

خواری مال و 

مقام نزد او

دوستدار عدالت و 

دشمن ستمگران

 ويژگي هاي شهر اسالمي از ديدگاه اخوان الصفا

 

ویژگی های 

شهر اسالمی

ارتباطات جامعه

وجود تقوای 

الهی و امانت 

داری 

ا امکان ارتباط ب

سایر شهرها

ه مدیریت بوسیل

افراد صالح

موقعیت 

جغرافیایی 

مطلوب

ب مکانیابی مناس

به لحاظ 

مهندس ی

وجود یک نظام 

ارتباطی مطلوب

همبستگی 

اجتماعی بین 

اعضای جامعه

حاکمیت نظام 

ارزش ی واحد

 (73:  1735ستوده ، )

 (111-111:  1733)رجبي و همكاران ، 
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 مكتب جغرافياي ساختاري و شهر اسالمي 

مكتب  را تحت تاثير قرار داده است ، اندر شرايط فعلي ، براي درك مكانيسم هايي كه شهرهاي مسلمان

نمي تواند  –كه ادبيات غالب و رايج در توضيح و تحليل مسايل شهري را تشكيل داده است  –اثبات گرائي 

بيان كننده ي همه حقايق باشد . اين در حاليست كه تحليل گران اقتصاد سياسي ، و طرفداران مكتب 

ن ها ، وابستگي ، مي تواند توجه ما را به اليه هاي عميق تري از تحوالت شهري جلب نمايند كه بدون آ

 آسيب شناسي شهر اسالمي و تالش براي تحقق الگوي آرماني آن ، ميسر نخواهد شد . 

 –از نظر جغرافيدانان راديكال ، اقتصاد سرمايه داري ، عامل اصلي بوجود آمدن نابرابري هاي اقتصادي 

ت . همچنان كه اسدر اياالت متحده آمريكا بخصوص شهر ها  به تبع آن ، نابرابري هاي فضايياجتماعي  و 

جغرافيدانان راديكال براي بوجود آوردن شكل نويني از زندگي و تغيير »صاحبنظران اشاره كرده اند : 

وضعيت زندگي اكثريت مردم جهان ، به علت ، بيشتر توجه دارند تا معلول ، زيرا معتقدند كه با تغيير بنيادي 

به همين دليل است كه ديدگاه تحليل  ( 1731 )لحميان ،« معلول نيز خودبه خود اصالح مي شود علت ،

گران اقتصاد سياسي ، وابسته به مكتب راديكال ، در ريشه يابي مشكالت و بحران هاي شهري امروز جهان ، 

اقتصاد سياسي بخشي از »اهميت زيادي پيدا كرده است . در تعريف اقتصاد سياسي و اهميت آن گفته اند : 

ه ميان سياست و اقتصاد ، به ويژه ، نقش قدرت در تصميم گيري هاي دانش اقتصاد است كه از رابط

نواحي ، شهرها و روستاها ، حاصل كاركرد اقتصاد سياسي  بحث مي كند ... جغرافياي كشورها ، اقتصادي ،

( . همچنين برخي 111 -115: 1731مي باشد . مكان و فضا را نيز اقتصاد سياسي توليد مي كند . )شكوئي ، 

اقتصادي دانسته اند كه بازتابي از كاركردهاي سياسي و  –محققان ، فضاي شهري را توليدي اجتماعي از 

 ( 1:  1731 اقتصادي محسوب مي گردد )حاتمي نژاد ،

كلود »اين تحليل گران ، بحران هاي شهري را با بحران هاي نظام سرمايه داري مرتبط مي دانند .

برنامه هاي ايجاد » مي نويسد: هري با نظام هاي اقتصادي را توضيح داده ،، ارتباط تغيير و تحوالت ش«شالين

اتوبان در بسياري از كشورهاي ثروتمند نفتي مثل يك مكانيزم برتر در جهت ايجاد ترقي به نفع يك بخش 

از جمعيت مي تواند مالحظه شود ... احداث اتوبان هاي بين شهري نيز مي تواند نه تنها ثمره پيشرفت 

نيكي ، بلكه نتيجه حساب هاي اقتصادي مشترك گروه هاي فشار مانند صنايع اتومبيل ... باشد ... بارها تك

يكنواخت به اثبات لزوم  مشاهده شده است كه تحقيقات انجام يافته در مورد حمل و نقل شهري ، به طور

)كلود « منجر شده است با زندگي ماشيني و اتومبيل ]كه خواست كمپاني هاي اتومبيل سازي است[ تطبيق

 ( . 127-24 همان ؛ شالين ،
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به زعم تحليل گران اقتصاد سياسي ، اقتصاد ليبراليستي پايه و اساسش بر مصرف گرائي است و اهميت  

در انگلستان كنوني هيچ يك از احزاب سياسي عمده ، جرات در افتادن با »... اين مساله تا آن حد است كه 

يعني مخالفت با  –نكرده است . گروه هاي كانوني به آن ها مي گويند كه اين كار جامعه مصرفي را پيدا 

(. شدت گرفتن بحران هاي 51ص  :1733 كهيل ،« )ني خودكشي انتخاباتي است به مع –مصرف گرائي 

برخي از  -كه بخش عمده ي آن ناشي از نگرش كاالئي به زندگي و به شهر مي باشد –شهري در زمان ما 

 , Bonnet« )شهرهاي ما مرده اند و بايد دوباره متولد شوند»دانان را برآن داشته تا اعالم كنند كه جغرافي

2008 : 66 . ) 

اقتصاد در ساختار اجتماعي و فرهنگي و  از دوره مدرنيسم و انقالب صنعتي به اين طرف ،اگرچه 

همزمان با شدت گرفتن پديده ي جهاني شدن  1131از دهه  يافت ، ليكنكالبدي شهرها ، نقش محوري 

تقسيم فضائي نيروي كارتوسط شركت هاي  در ابتداي اين دهه ،»شدت گرفت . اين اثر گذاري  ، اقتصاد

جابجائي سرمايه ها در بخش جديدي از جهان در حال توسعه را موجب گرديد و شهرها در  چند مليتي ،

 ( . 51:  1734 )نائرسن ،« رين تاثير را پذيرفتندبيشت كانون اين تحوالت ،

شهر به علت »چرا كه  داده استپديده جهاني شدن ، بيش از هر چيز ، كانون هاي شهري را هدف قرار 

( . 133)سينجر ، « همواره بازار وسيعي براي فعاليت هاي تجاري بوده است داشتن جمعيت زياد و متمركز ،

رد جهاني شدن اقتصاد ، تنها جهانشهرهايي مثل توكيو ، نيويورك، فرانكفورت ، در عين حال نبايد تصور ك

پاريس ، زوريخ و لندن را شامل مي شود ، بلكه از طريق حلقه هاي وابستگي ميان سطوح مختلف سلسله 

:  84مراتب شهري ، تقريبا همه شهرها )اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه( را در بر مي گيرد )

Kaplan, 2004)  . 

 :  جهاني شدن و شهر اسالمي

سته به مكتب راديكال ، باز ديدگاه مكتب وابستگي و نيز از منظر تحليل گران اقتصاد سياسي وا

به خصوص از دهه  –نقش ساختاري مهمي در تحوالت شهري  وابستگي به نظام اقتصاد و تجارت جهاني ،

براي . رد ارزيابي دقيق تري انجام دهيم هاني شدن اقتصاد را موداشته است لذا جادارد اثرات ج – 1131

، الزم است ، اثرات ي شهر اسالمي ، پاسخ داده باشيم آنكه به سوال اصلي تحقيق ، درباره چشم اندازآينده

به اين  1131از دهه ي بخصوص دنياي ما ، شهري عمده جهاني شدن را كه مهمترين نقش را در تحوالت 

 مورد ارزيابي قرار دهيم . به شرح زير   داشته است ، طرف بر عهده
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نظام اقتصاد »همچنانكه برخي صاحبنظران تاكيد نموده اند ،  يبراليسم :لجهاني شدن و حاكميت  -1

( . در اقتصاد ليبراليستي 111)نونژاد ، همان « جهاني ، بر ايدئولوژي و مفاهيم ليبراليسم استوار است

ولو مغاير اصول اخالقي و ارزش هاي انساني و الهي  –، كسب سود هدف است وهر گونه ابزاري 

هدف ، نه تنها مجاز است بلكه تبليغ مي شود . مصرف گرائي در تمام براي نيل به اين  –باشد 

شريان هاي جامعه شهري رسوخ مي كند و آرمان هاي جامعه را در حد خور و خواب و تمتع هر 

متفكر و فيلسوف فرانسوي  «روژه گارودي»چه بيشتر از مواهب مادي زندگي ، تنزل مي دهد . 

از طرق جهاني سازي ، الگوهاي اقتصادي و فرهنگي خود را به  درباره جوامع كاپيتاليستي غرب كه

جامعه مغرب زمين را نه يك جامعه ي الحادي بلكه »كشورهاي جهان صادر كرده اند مي نويسد : 

 ، قدرت ،پرستش معبود خود مي پردازد ، پوليك جامعه مشرك بايد خواند. هر فرد يا گروهي به 

... در ابتداي تشكيل اين جوامع ، انديشمندان و غيره تصادي ، مليت ، ايدئولوژي ، رشد اق سكس

كه اين اشتهاي سيري ناپذير به پول را مشاهده كردند ، هشدار دادند كه  "هابز"روشنفكري مانند 

اين حرص و شهوتِ مال ]اندوزي[ جامعه را به سوي رقابتي وحشتناك سوق مي دهد به طوري كه 

و رقابت مي پردازند ، بزرگترها كوچكترها را مي بلعند ، يكي ، راه  به مبارزه« همه عليه همه»در آن 

ديگري را سد مي كند و رقابت و خصومت و توطئه چيني براي حفظ منافع فرد و شركت و گروه و 

ذكر شده خصوصيات ( . 253-53: 1735)گارودي ، « غيره ... بر همه جا بساط سلطه خواهند افكند

وند جهاني شدن ، به ساير كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي اسالمي ، از طريق ربه مرور زمان 

را به شدت تحت تاثير ش هاي فرهنگي اجتماعي و ارز -هاي اقتصادي سرايت نموده و ساختار

 قرار داده است . 

مكانيزم نظام سرمايه داري به نحوي است كه نابرابري هاي  جهاني شدن و عدالت اجتماعي : -2

ي را شدت بخشيده ، بازتاب آن را به صورت محله هاي فقير نشين و مرفه نشين  اقتصادي و اجتماع

به نمايش گذاشته است . گزارش هاي رسمي حاكي از افزايش مداوم اين فاصله طبقاتي در شهرها 

ثروتمندان ، ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مي شوند و زنان نيز بيش از پيش ، به »است به نحوي كه 

 ( . 211)نونژاد ، همان : « شوند حاشيه رانده مي

( گزارش مي كند ، كه ميزان دارايي دويست نفراز UNDPبرنامه عمران سازمان ملل )

( . اين 131: 1737درصد از جمعيت دنياست )پاك ،  41ثروتمندترين افراد جهان ، بيش از درآمد 

عنوان ي ، تحت روند غير عادالنه ، موجب شد ، عنوان جديدي در ادبيات پژوهش هاي شهر

. شايد بتوان گفت مهمترين اثري كه در اين زمينه منتشر گرديد ، بوجود آيد "عدالت اجتماعي"

و  لندن ( City) "سيتي"استاد ممتاز جغرفيا در دانشگاه  (Harvey David)"هارويديويد "توسط 



 

17 

 

سياسي ، به تحليل يكي از بيست متفكر مرجع در حوزه علوم انساني است كه با رويكرد اقتصاد "

مسائل شهري پرداخته است.  وي استقرار عدالت اجتماعي در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري 

ابزار سرمايه داري هميشه و به طور اليتغيري در »را امري غير ممكن مي شمارد و اظهار مي دارد : 

: 1731وي ، خدمت مقاصد سرمايه داري است و با هدف عدالت اجتماعي سازگار نيست )هار

( . وي به عنوان نمونه به اياالت متحده آمريكا و انگلستان اشاره كرده و حقيقتي را بيان مي كند 111

كه براي همه و برنامه ريزاني كه به راهكارهاي استقرار عدالت اجتماعي و حاكميت ارزش هاي 

 دطريق روش هاي كاركرو از  -در شرايط وابستگي به نظام اقتصاد ليبراليستي – و اسالمي انساني

در برنامه ريزي سوسياليستي كه بعد از جنگ : »شند قابل تامل است . وي مي نوسيدگرايانه مي اندي

در انگلستان به كار بسته شد ، تاثير بسيار اندكي در توزيع درآمد واقعي در جامعه داشته يا شايد 

ر در آمريكا نيز بسيار ناموفق بوده بتوان گفت هيچ تاثيري نداشته است. همچنين برنامه هاي ضد فق

است . دليل اصلي اين شكست ها روشن است : تمام برنامه هايي كه سعي در تغيير توزيع دارند 

بدون اينكه ساخت بازار سرمايه داري را ، كه از طريق آن ، درآمد توزيع مي شود ، تغيير دهند ، 

 ( . 112:  1731)هاروي ، « محكوم به شكست اند

همچنانكه برخي محققان اشاره كرده اند : اگرچه جهاني سازي در  فرهنگي جهاني شدن :ابعاد  -7

اصل پديده اي اقتصادي است ولي عالوه بر ابعاد اقتصادي ، داراي ابعاد فرهنگي نيز هست 

( . برخي صاحبنظران از توليد فرهنگ در شرايط وابستگي به نظام سرمايه 27: 1735)تاجبخش ، 

همواره بايد پيوند فرهنگ با اقتصاد سياسي را در نظر »اند و اظهار داشته اند : داري سخن گفته 

( . در زمان ما ساختارها و ارزش هاي فرهنگي جوامع شهري ، از 214: 1732)شكوئي ، « بگيريم

جمله در شهرهاي مسلمان نشين ، تحت تاثير اقتصاد ليبراليستي قرار دارد ، ليكن عليرغم اهميت 

بخصوص در  –اين بعد از وابستگي در بردارد ، مطالعات و پژوهش هاي اندكي را  فراواني كه

 به خود اختصاص داده است .  -شهرهاي جهان اسالم

اگرچه سئول يك شهر اسالمي نيست ، ليكن به بيان نحوه ي تاثيرگزاري وابستگي اقتصادي در 

به اقتصاد و اتصال كشورها دهيم چگونه ساختارهاي فرهنگي شهر مزبور مي پردازيم تا نشان 

رناي »تجارت جهاني ، ارزش ها و ساختار فرهنگي آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد . همچنانكه 

خود را  يسياست هاي اقتصاد 1131( مفصال توضيح داده است ، سئول از دهه R.Short« )شورت

ذاري ها در بخش خدمات ، بر محور اقتصاد سرمايه داري جهاني تنظيم نمود . بيشتر اين سرمايه گ

مانند هتل ها و بازارهاي انبوه و همچنين بنگاه هاي مالي و شركت هاي تجاري متمركز شده بود . 

( ، Hyundai( هيوندا )Samsungشركت هاي چند مليتي وابسته به سئول از جمله سامسونگ )



 

14 

 

دم قرار گرفته بودند . ( ميدان وسيعي در كره يافته و مورد اقبال مرLG( و ال جي )Daewooدوو )

فرهنگ سئول را دستخوش تغيير نمود . بهمراه نفوذ 1111اين تغييرات اقتصادي در طول دهه ي 

سرمايه هاي خارجي و عمدتا آمريكائي ، فيلم هاي هاليوودي نيز ، بازار فيلم كره را بدست گرفت ، 

سئول »كره اي پيشي گرفت. فيلم هاي هاليوودي در سئول بر فيلم هاي  1131به طوري كه از سال 

فيلم از ساير نقاط جهان  113فيلم از هنگ كنگ و  51،فيلم از هاليوود 211بيش از  1115در سال 

 11فيلم توسط فيلم سازان محلي توليد شد ... فيلم هاي هاليوود هر ساله از  14وارد نمود و تنها 

اند . بسياري از نمايش هاي  مورد را به خود اختصاص داده 3الي  3فيلم درآمدزا در سئول 

تلويزيوني آمريكابخش چشم گيري از ساعات پربيننده تلويزيون را پوشش مي دهد )شورت ، 

رفتارها ،  ،ايفا كرده « بك زندگي آمريكائيس»( . اين شرايط نقش مهمي در رواج 111-112:  1734

. اين فرهنگ  استقرار داده  عقايد ، سليقه ها و عادات كره اي ها را تحت تاثير فرهنگ آمريكائي

به طور قابل توجهي » -همچنان كه رنه شورت خاطر نشان كرده است  -استحاله شده كره اي ها 

برنامه ريزي شهري ، گفتمان هاي دانشگاهي ، عملكردهاي  ، سياست هاي اقتصاد ملي ، معماري

اين  (.17-13)همان  و سنت رايج ، انعكاس يافته اند قانوني ، مديريت تجاري ، الگوهاي خريد

جهاني شدن فرهنگ ، همراه با جهاني شدن اقتصاد ، »تاثيرات منحصر به كره و امثال كره نيست . 

 . ( 5)همان « در حال ايجاد تغييرات عميق فرهنگي در كشورهاي جهان است 

ز موج فراگير جهاني شدن از دهه اقتصادي بعد ا –تحوالت سياسي : جهاني شدن و حاكميت ملي  -4

مهمترين حاكي از تضعيف نقش دولت ها و به مخاطره افتادن اقتدار آن ها گرديده است .  1131ي 

مانند مرزهاي سياسي و  –علت اين امر آنست كه هرگونه مانع در برابر سلطه نظام سرمايه داري 

بايد از ميان  –ه شمار مي روند حكومت هاي مقتدر كه مانعي براي نفوذ سرمايه داري جهاني ب

رسما دخالت دولت ها را مغاير با آزادي فردي و عدالت اجتماعي مي  د . اقتصاددان هاي ليبرالبرون

 «حكومت ، مهمترين مانع آزادي فردي است »رسما اعالم مي دارد شمارند . ميلتون فريدمن 

 ( .211:  1731)محسني ،

ني ، وجود بحران هايي است كه به طور دوره اي در كشورهاي از عوامل مهم اين دگرگوديگر يكي  

حال چه در زمان وقوع  به هرسرمايه داري رخ مي دهد و به كشورهاي در حال توسعه انتقال مي يابد . 

بحران و چه در شرايط غير بحراني ، كشورهاي درحال توسعه ناگزيرند از سياست هاي اقتصادي نهادهاي 

( تبعيت نمايند، هر چند اين ( WB)"بانك جهاني"و  (IMF )"ندوق بين المللي پولص"مالي جهاني )مانند 

سياست ها برخالف سياست هاي مالي كشورهاي درحال توسعه و حتي در تضاد با منافع اصولي و توسعه 

موجب سقوط قيمت  1113بحران وان به مورد كره اشاره نمود كه پايدار آن ها باشد . به عنوان نمونه مي ت
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 31اوراق قرضه، ورشكستگي بنگاه ها و موسسات مالي گرديده و پول رايج اين كشور را در برابر دالر تا 

به بعد  1113واكنش سئول در برابر بحران سال »اشاره كرده است « رنه شورت»درصد تنزل داد . همچنانكه 

)شورت ، « عكس نمود، به صراحت ، ميزان ضعف يك كشور در كنترل نظام هاي مالي داخلي اش را من

 "دولت جهاني"( . برخي محققان از منتهي شدن روند تحوالت اقتصادي جهان ، به ايجاد يك 111همان : 

سخن گفته اند و اظهار داشته اند : در تالش جهاني بين دولت و بازار ، بازارها ، اختيار و قدرت بيشتري 

 بدست آورده اند .  

المي در مسير چنين تحوالتي موجب تضعيف نقش و بديهي است قرار گرفتن كشورهاي اس

نقش دولت ها ، حاكميت ارزش هاي ديني و احكام و قوانين  جايگاه دولت ها مي گردد و تضعيف

با چالش مواجه  –كه اغلب به وسيله حكومت هاي مركزي صورت مي گرفته است  –اسالمي را 

ارزش هاي ليبراليستي را جايگزين  مي سازد و به طور هم زمان ، هنجارها و ارزش هاي فرهنگ

كه در طول تاريخ و تشكيل حكومت اسالمي مي نمايد . اصل واليت فقيه ديني و فرهنگ اسالمي 

ي ، شيخ مفيد ، ابن ادريس سالم بوسيله علما و مجتهدين بزرگي مانند : شيخ طوسي ، عالمه حلّا

ار ذو در زمان ما توسط بنيان گران ، مقدس اردبيلي ، مال احمد نراقي و ديگي ، محقق ثاني ،حلّ

جمهوري اسالمي حضرت امام خميني )ره( مطرح گرديده است ، مبنايش بر اين اصل اساسي 

استوار بوده است كه با تشكيل حكومتي اسالمي ، پشتوانه اي محكم براي جاري نمودن احكام و 

نقالب اسالمي در وصيتنامه رهبر فقيد اايجاد شود .  و حاكميت ارزش هاي ديني قوانين اسالمي

سياسي الهي خود اظهار مي دارند : پيغمبر اسالم )ص( تشكيل حكومت داد مثل ساير حكومت 

هاي جهان و خلفاي اول اسالمي حكومت هاي وسيع داشته اند و حكومت علي بن ابيطالب )ع( نيز 

 رجو جلوگيري از ظلم و با همان انگيزه و به طور وسيع تر و گسترده تر ... براي نفع مستضعفان و

لذا روند تضعيف دولت هاي اسالمي ، چشم  ( .1711)آخرين پيام ،   و اقامه ي عدالت اجتماعي

 نمايد. انداز تحقق شهر اسالمي را در شرايط وابستگي به نظام اقتصاد ليبرالستي، با ابهام مواجه مي

، احتماال -در كالنشهر مشهد به ويژه-مي شود رويكرد ايجاد و تقويت حكومت هاي محلي يادآور

 حكومت هاي مركزي به شمار مي رود . مي تواند،جايگزين مناسبي براي جبران تضعيف نقش 

 مكتب اثبات گرائي و شهر اسالمي : 

گرائي  اثباتتاكيد جغرافيدانان راديكال بر زيرساخت هاي اقتصادي در حالي است كه طرفداران مكتب 

را ناشي از خصوصيات كاركردي شهرها و نتيجه ضروري  و بحران هاي موجود در آن ها تحوالت شهري

. به عنوان نمونه مي توان به عقيده كاركرد گرايان درباره نابرابري هاي  شرايط موجود به شمار مي آورند
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اجتماعي است  نابرابري ، وجه اساسي هر سازمان»اجتماعي و اختالفات طبقاتي اشاره نمود . آن ها معتقدند 

  (132:  1733)افروغ ، « مي كند ايفاي نقش، و ضرورتي است كاركردي كه در جهت كاركرد موثر جامعه 

اجتماعي شهرها را ناشي از نقش و  –مورفولوژي شهري و ساختار اقتصادي  ، كاركردگرايان

وضعيت بخش « ود شالينكل»كاركردهاي خاصي مي دانند كه تحت تاثير شرايط موجود فراهم مي آيد . مثال 

مركزي شهرهاي صنعتي را كه با تغيير كاربري هاي مسكوني و تبديل آن ها به كاربري هاي تجاري و 

خدماتي همراه است و نيز تراكم رفت و آمدها و تمركز مشاغل و اختالف شديد جمعيت در ساعات شب و 

ر صنايع در نقاط شهري مي داند )شالين ، روز را ناشي از كاركرد عصر صنعتي و توليد كارخانه اي و استقرا

( . حال آنكه ديدگاه ساختاري ، اين تغييرات را ناشي از عملكرد نظام اقتصاد ليبراليستي مي داند 11:  1732

 كه ذاتا تمركزگرا بوده و منافع كارخانه داران را بر رفاه و آسايش ساكنان شهر مقدم مي شمارد . 

براي حل بحران شهرهاي اروپا و آمريكا ، از طريق پوزيتيويست ،  تالش برنامه ريزان و معماران

بحران هاي فزاينده شهرهاي .  راهكارهاي روبنائي و كاركردي ، تجربه قابل تاملي در اختيار ما قرار مي دهد

جهان سرمايه داري ، معماران مدرنيست را گردهم آورد و كنگره هاي بزرگي را در نيمه اول قرن بيستم 

در شهر آتن برگزار شد منجر به راهكارهايي گرديد كه  1177دادند . كنگره چهارم كه در سال  تشكيل

اصل تهيه و تظيم گرديده بود ، ضمن برشمردن مشكالت و  15نام گرفت . اين منشور كه در « منشور آتن»

ملي در ارائه اين بحران هاي شهرهاي صنعتي ، راهكارهاي مقابله اين بحران ها را نيز ارائه مي كرد . تا

 به معرض نمايش بگذارد . راهكارهاي روبنايي و غير ساختاري را  راهكارها مي تواند بي نتيجه بودن

كه بر اساس حفظ وضعيت از نگاه ساختارگرايان و تحليل گرايان اقتصاد سياسي ، اينگونه راهكارها 

ايجاد شده است ، برطرف ام اقتصاد آزاد ر نتيجه تسلط نظنمي تواند مشكالتي را كه د موجود ارائه مي شود

نمايد و تغييراتي ساختاري و ريشه اي بوجود آورد . امري كه مي تواند تجربه ي گرانباري در اختيار ما 

دي بگذارد و ما را به اين واقعيت رهنمون شود كه مشكالت ساختاري را نمي توان با راه حل هاي كاركر

 . برطرف نمود

كشورهاي در حال توسعه و از جمله در كشورهاي اسالمي نيز همين الگوها براي متاسفانه امروزه در 

اصالح مشكالت ساختاري شهرها به كار گرفته مي شود و تا اين روال ادامه داشته باشد نمي توان به اصالح 

 و بهبود ساختاري مشكالت شهرهاي جهان اسالم و تحقق شهر اسالمي اميدوار بود . 

كاركردگرايانه را مورد تاكيد قرار دهيم الزمست به اين واقعيت اشاره  روش هاي مديناكارآ براي آنكه

اصل پيشنهادي براي بهبود شرايط شهري در  15با  1172در سال كنيم كه عليرغم صدور منشور آتن 
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منشور »مجددا  به دليل ناكارآمدي منشور آتن ، دهه ، هفتكشورهاي صنعتي ، معهذا پس از گذشت حدودا 

، صادر گرديد . در اصل يكم اين منشور رسما اعالم شد كه : امروزه )در آمريكا( بسياري از مردم « 2111

مراكز شهري را ترك مي كنند و از زندگي در شهرها امتناع مي ورزند . يعني شهر جاذبه هاي خود را از 

حمدزاده تيتكانلو )م« افتددست داده است و حتما در اين مكان مشكل مهمي وجود دارد كه چنين اتفاق مي 

اين منشور كه شهرهاي فراصنعتي را هدف قرارداده بود ، به طور عمده ، همان راهكارهايي ( . 21:  1731، 

بر آن ها تاكيد شده بود ؛ راهكارهاي سطحي و غير  1177را ارائه كرده است كه در منشور آتن در سال 

 .ساختاري 

در حال حاضر اين مكتب بر ، ناكارآمدي مكتب اثبات گرائي و روش هاي پوزيتيويستي عليرغم 

مسلط  –و از جمله در كشور ما  –رنامه ريزي و مديريت شهري جهانفضاهاي علمي و دانشگاهي و مراكز ب

 شده و ديدگاه هاي نظري و ژرف انديشي و كالن نگري را به حاشيه رانده است . 

ناتواني روش هاي كمي و ديدگاه هاي پوزيتيويستي در حل اساسي مشكالت  هاروي ضمن تاكيد بر

دوران انقالب كمي در جغرافيا ديگر به سر آمده است ... كوشش هايي كه براي »شهري اظهار مي دارد 

تعيين تاثير فاصله در متروك شدن محالت و كوشش هايي كه براي تعيين شعاع عمل خدمات و ساير 

عمل مي آيد ، روز به روز شناخت كمتري از محيط عرضه مي دارند ... زمزمه هاي مقوالت مشابه به 

نارضايتي نسبت به ساخت اجتماعي رشته جغرافيا ]و ديدگاه هاي نظري[ در حال پا گرفتن است و اين در 

ه آموزش جغرافيا را يكسره در دست خود گرفته اند و به تدريس دور حاليست كه جغرافيدانان مكتب كمي ،

هاي مختلف مشغولند ... هر روز تناقض بين آنچه ما ادعاي شناساندن آن را داريم و آنچه در واقع امر اتفاق 

مي افتد ، بيشتر آشكار مي شود ... امروز مسائل اكولوژيكي ، مسائل شهري و مسائل بين المللي فراواني 

 ( . 125 انيم بكنيم )هاروي ، همان ،وجود دارد كه ما تقريبا در مورد هيچ يك اظهار نظر درستي نمي تو

همچنين ، هاروي براي آنكه بي نتيجه بودن راهكارهاي پوزيتيويستي و عدم توجه به عوامل ساختاري 

همان :»را نشان دهد به مناطق فقير نشين و سكونت گاه هاي غيررسمي در شهرها اشاره كرده مي نويسد 

د كرده است ، در محلي ديگر از نو ايجاد خواهد كرد ضرورت اقتصادي كه آن ها را در يك محل ايجا

 ( . 142)همان : 

 ديدگاه متفكران مسلمان 

نگرش اثبات گرايان به انسان و جهان موجب شد ، ارزش هاي انساني و مباني اخالقي و شاخصه هاي 

د به همين معنوي كه از طريق روش هاي علم تجربي قابل آزمون نيستند ، مورد بي توجهي قرار گيرد شاي



 

13 

 

دليل است كه در محيط هاي علمي و دانشگاهي كشورهاي اسالمي نيز به ابعاد معنوي شهر اسالمي كمتر 

توجه شده است و در عوض به شاخصه هاي فيزيكي و ملموس كه عمدتا به بافت كالبدي و مورفولوژي 

پروفسور د شده است . تاكي -و در حوزه معماري و شهرسازي قراردارد -شهرهاي اسالمي مربوط مي شود 

نصر ، از صاحبنظران فلسفه ، هنر و معماري اسالمي ، در ارتباط با تاثيرات مكتب اثبات گرائي )پوزيتيويسم( 

 مي نويسد : 

 "شناخت اَعراض غيرذاتي اعيان و پديده ها "تفسير پوزيتيويستي از علم ، موجب شد رسالت علم به »

بسياري از ارزش هاي متعالي و علت العلل انحطاط اخالقي و  منحصر شود و اين محدوديت منشاء تنزل

حاكميت پول و كاال و سود و رونق بانكداري و صرافي و سودگرايي هاي ظالمانه و غير اخالقي گرديد و 

 (. 15 :1731بازتاب اين شرايط بيش ازهمه شهرها را هدف قرار داد)نصر،

اسالم برپايه وحدت )توحيد( بنا »اظهار مي دارد:  وي ضمن تاكيد بر وجود بحران در جوامع اسالمي ،

گرديده است و وسيله حركت به سمت يكپارچگي زندگي انساني و در حقيقت ، از كثرت به وحدت است 

... اين اصل پايه تمام هنرها و علوم انساني و همچنين شريعت است ... شهر اسالمي سنتي به طور مستقيم 

سكوالريزم ]كه خود زائيده ديدگاه هاي اثبات گرايانه است[ ، اين جنبه از  اين وحدت را منعكس مي كرد ...

وحدت و يكپارچگي  تمام فعاليت هاي انساني در يك الگو و مطلوب الهي را ويران ساخت . فقدان اين 

وحدت ، دست كم بيشتر در سطح ظاهري ، يكي از عوامل اوليه مسبب بحران شهر مدرن در جهان اسالم 

ست ... ]ليكن[ مسلمان يبا آگاهي كامل از كيفيت گذرا و فاني آن مي نگر، مسلمان سنتي به شهر است ... 

مدرن شده ، كه حس روحاني او بوسيله نيروي دين زدايي گرفته شده است ، كيفيت گذرا بودن زندگي 

د ، مي خواهد خانه انساني بر روي زمين ... را از ياد برده است . همانند غربي مدرن كه از وي تقليد مي كن

هايي بنا كند كه گوئي سر آن دارد براي هميشه در آن زندگي كند و مي خواهد شهرهايي بسازد كه اساسش 

طبيعت و ريتم ]وآهنگ[ آن  و كاهش منابع آن است . معمار دنيانگر ، سعي در ايجاد محيطي  بي اعتنايي به

خلق محيط شهري در عدم تعادل كامل با محيط شده است ، كه ]نتيجه اش[ دارد كه خدا در آن فراموش 

متفكران اسالمي در توضيح اين ناكامي اظهار مي دارند : يافتن ايدئولوژي ( . 41-43طبيعي است )نصر، 

را  "بايدها"ها را نشناسيم نمي توانيم  "هست"صحيح ، در گرو داشتن جهان بيني صحيح است . و تا 

عي مي بايستي براساس آگاهي از ساخت فطري انسان و هدف بشناسيم . مكتب ها و نظام هاي اجتما

( . هر مكتبي كه انسان را با ديدگاه مادي خالص مي 177 – 74: 1737آفرينش شكل بگيرد )مصباح يزدي ، 

نگرد و در عين حال براي اصالح حال جوامع انساني و جلوگيري از انحرافات و ترويج عدالت ، آزادي و 

( . متفكران مسلمان  41:  1753ستمداد مي جويد با ناكامي مواجه مي گردد )جعفري ، ساير مفاهيم آرماني ا
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با تاكيد بر اينكه اصل توحيد ، اصل بنيادين و اساسي جهان بيني اسالمي است راهبردهاي ساختاري به 

وابط توليدي معناي واقعي را ارائه داده اند . ساختارگرايان و راديكاليست ها به زيرساخت هاي اقتصادي و ر

تاكيد مي كنند ، ليكن در جهان بيني توحيدي ، همان ساختارهاي اقتصادي نيز تحت تاثير عوامل زيرساختي 

 ديگري هستند كه به نحوه ي تفكر و جهان بيني مربوط  مي شوند . 

 

 نتيجه گيري 

در ارتباط با  در خالل صفحات گذشته ، نقطه نظرها و ديدگاه هاي برخي از مكاتب مهم جغرافيايي را

شهر اسالمي و چشم انداز آينده آن ، مطرح نموديم . هر يك از مكاتب مذكور، وجهي از وجوه مساله را مد 

غنا بخشيده ، و عوامل موثر  را نظر قرار داده اند كه مي تواند ادبيات مطالعات و پژوهش هاي شهر اسالمي

، كالنشهر مشهد را به و مديراني كه درصدد هستند در مسير تحوالت شهر اسالمي را پيش روي برنامه ريزان

همچنانكه مالحظه شد ، ، و پايتخت معنوي معرفي نمايند ، قرار دهد. عنوان يك شهر اسالمي نمونه 

در عين متفكران مسلمان ، ضمن تاييد بهره گيري از نقطه نظرها ديدگاه ها و روش شناسي مكاتب مذكور ، 

كه ناشي از نگرش ماترياليستي به انسان و جهان هستي مي  –نقص جهان بيني  ناتواني آن ها را بدليلحال ، 

  مورد تاكيد قرار داده اند . –باشد 

نتيجه ي نهايي اينكه بر اساس ديدگاه مكتب اثباتي ، شهر اسالمي را مي توان از طريق تغييرات كالبدي 

به تغييرات بنيادي است و بخش مهمي  ، ليكن مكتب ساختاري معتقدو ايجاد نمادهاي اسالمي محقق نمود 

از روابط اجتماعي و ارزش هاي فرهنگي را متاثر از نظام اقتصاد جهاني مي داند . ديدگاه اسالمي با تاكيد بر 

تحليل هاي ساختاري ، جهان بيني الهي را مهمترين عامل زيرساختي به شمار مي آورد ؛ بر اين اساس تا 

فضاهاي علمي و دانشگاهي كشورهاي اسالمي را تحت  ته به غرب ،زماني كه جريان هاي فكري وابس

ايده ي شهر  اشغال خود داشته باشند ، آرمان ها و ارزش هاي ديني و اسالمي حاكميت نيافته و به تبع آن ،

 اسالمي نيز تحقق نخواهد يافت . 
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