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Aims: The theory of the transcendence city has been presented with the aim of the 

quality of life of the citizens, the city and sustainable development. The question is how 

the city and the citizen can excel in an interactive relationship. The purpose of this study 

is to explain the components of the transcendence city in three dimensions of 

environmental, economic and socio-cultural sustainability from the perspective of the 

Holy Quran. 

Materials & Methods: The research method used in this research is combination of 

qualitative research and content analysis, based on the strategic planning approach to 

the interaction of the city and the citizens. The conceptual framework depends on the 

highperformance architecture theory, with an interpretive approach. The content of the 

Holy Quran is coded in valid interpretations. Then, the selected texts were classified and 

categorized by ATLAS.ti software. 

Findings: Totally, 315 codes were extracted from the propositions related to the research 

topic, which were classified into 53 components and 18 categories. Finally, in three 

dimensions of worldview, orientation, actions and behavior; the final model resulted in 

three dimensions of environmental, economic and social - cultural sustainability. 

Conclusion:  The conclusion of the research emphasizes on the three basic dimensions 

such as the divine worldview of citizens, the tendency towards perfection in human 

beings, and the actions and behavior of citizens within the framework of divine laws in 

order to reach the sustainable utopia. In the theoretical model described, citizens have a 

key role to play in creating a sustainable city.
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 1400 پاییز ، 3، شماره  11دوره                                                                                                                                     پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

مولفه چارچوب  شهری تبیین  پایداری  های 

 بر اساس مدل مفهومی شهر تعالی 

 

 3 فرح حبیب،  2* حمید ماجدی، 1 نجمه دشتکی

 

و  .  1 هنر  دانشکده  شهرسازی،  گروه  شهرسازی،  دکتری  دانشجوی 

 معماری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم تحقیقات،  استاد،  .  2

 )نویسنده مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم تحقیقات،    .3

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

 

 ده یچک

»شهر تعالی« با هدف رشد شهروندان، شهر و توسعه پایدار معرفی شده    :اهداف

توانند در یک رابطه دوطرفه،  است. پرسش آن است که شهر و شهروند چگونه می

مؤلفه های موجب تعالی یکدیگر شوند. هدف این پژوهش آن است تا به تبیین  

فرهنگی از  -ی، اقتصادی و اجتماعی طیمحست یزشهر تعالی در سه بعد پایداری  

 منظر قرآن کریم بپردازد. 

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی، بر    :هاروش

اساس رویکرد برنامه ریزی راهبردی به شهر و شهروندان است. چارچوب مفهومی  

به نظریه معماری سرآمد وابسته است و در آن با رویکرد تفسیری، محتوای قرآن  

به طبقه بندی  کریم در تفاسیر معتبر مورد کدگذاری قرار می گیرد. سپس نسبت  

 اقدام شده است.  ATLAS.tiافزار  و مقوله بندی متون انتخابی توسط نرم
م  :هاافتهی از  مجموع  پژوهش،    یها  گزاره  انیدر  موضوع  با  کد    315مرتبط 

در سه   تیشدند و در نها یبند مقوله دسته18مؤلفه و   53در   هک دیاستخراج گرد

، در سه بعد پایداری  شده   منتج   ییو اعمال و رفتار، مدل نها  شیگرا   ، ینیب  بعد جهان

 . دیارائه گرد فرهنگی-ی، اقتصادی و اجتماعیطیمحستیز

پژوهش  :یر یگجهینت مانند    نتایج  اساسی  بعد    ی اله  ین یب  جهان  - 1سه 

اعمال و رفتار شهروندان    -3در انسان ها، و    به سمت کمال  شیرا   -2شهروندان،  

 منجر به رود که این نگرشکید بوده و انتظار میأی مورد تاله  نیدر چارچوب قوان

در مدل   .شهری و دست یابی به آرمانشهر پایدار شود  ی«، و توسعه پایدارتعال»

نظری توضیح داده شده، شهروندان نقشی کلیدی در ایجاد »شهر تعالی« بر عهده 

 دارند.

، برنامه  ، پایداریآرمانشهر   ، یبهره ور  دار، یتوسعه پا  م، یقرآن کر  کلمات کلیدی: 

 ی راهبرد یزیر

 

 

 

 

 

  مقدمه
زم شهرساز  نهیدر  مد  ینظام  کشورها  یشهر  ت یر یو    ی در 

ب  یاسالم هر چی  شیآنچه  اهمیت  یم  ییخودنما  زیاز  کند، 

نظریه پردازی بر اساس اندیشه های بومی است. بازتعریف 

اسالم مد  یشهر  الزامات  ] آ  ی تیریو  اجتناب  1ن  ضرورتی   ]

ناپذیر برای دست یابی به ارزش های پایدار اسالمی و ایرانی 

 [2-4 [ سرآمدی  مفهوم  تحقق  و  و 5-9[  معماری  در   ]

قادی به  شود. در رویکردی انتشهرسازی معاصر محسوب می 

به    ازحدبیش  هیتکشهرهای معاصر کشورهای جهان اسالم،  

فقدان    کهطوریبهست؛  ا  هایمطرح شده توسط غرب  یهاهینظر

 امروزه کامالً  ،مستقل  ی و شهر پایدارتفکر و مکتب شهرساز

است  امروزه  مشهود  رو  این  از  ی اسالم  شهیاند  ینیبازآفر. 

اسالمی  10-11]  عمیق  مفاهیم  به  نگاه  با  یک  12-13] [   ]

در   برنامهاولویت  محسوب    ی شهر  ی و طراح  یزیرموضوع 

 شود.  می

در  یستیباالهی اصول در نگاه جامع به مفهوم کمال و تعالی، 

زندگ  مح  از جملهانسان و    یتمام شئون  و    ط یساخت شهر 

گردن  یزندگ  با  لحاظ  شهرسازی  و  شهر  مقوله  هماهنگی  د. 

 [ پیشرفته 18-14نیازهای جدید  [ و فناوری های روزآمد و 

از    از اهمیت به سزایی برخوردار است. معماری و شهرسازی،  

نظام   در  نوین  مفهومی  عنوان  به  پایدار  توسعه  دیگر  طرفی 

معناشهری   اقتصاد  قیتلف  ی به  اجتماعیاهداف  و    ی ، 

ساز حداکث  یبرا  یطیمحست یز فعل  یر  انسان  بدون   یرفاه 

برآوردن    یبرا  یبعد  یها  نسل  یتوانای  بهی  رسان  ب یآس

[. تاکید بر مفاهیم متعدد پایداری در  21-19ت ] اس   ازهایشانین

 [ در 26-22شهر  سرآمد  معماری  نظریه  از  مهمی  بخش   ]

ای   رایانه  نوین  افزارهای  نرم  است.  شهرسازی  و  معماری 

[ تغییراتی زیادی  31-29نی ] [ و مصالح نوین ساختما27-28] 

 را در نگاه همه جانبه به پایداری ایجاد کرده است.  

تعالی،   مفهوم  تعریف  اساس  شامل   تعالی  هجینت  نیشتریببر 

کاهش   و  زندگیاز  تیرضای، ستی، بهز یحس معنا در زندگ 

  دیبا( معتقد است  1998)  یهاکسل [  32است. ]   ترس از مرگ

کامل کشف و در دسترس    طوربهرا    یرشد معنو   یهاکیتکن
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از عمق و    ت یرضا  ت ینها  واسطه عمل به آن،تا به  میقرار ده

 یلیدو بخش تکم  همچنین.  شود  یناش  یدرون  یزندگ   ت یتمام

که باید نسبت به آن آگاه شویم: دارد    وجودما    یهانیک   فهیاز وظ

خودمان  یکی مورد  با  در  و    دیکه  تحقق  از    مندیبهرهدر 

کنیم  هایمانظرفیت  در   گرانید  یبرا  یگری د  و  حرکت  تا 

در نهایت    د.خدمت به جامعه و در ارتقاء رفاه افراد محقق شو 

و   مادی  قیدهای  از  انسان  خروج  نوعی  معنویت،  هدف 

ارزشخودخواهانه به  رسیدن  برای  باالتر اش  اخالقی  های 

پنج حوزه مرتبط  [ از نظر مک کارتی و بوک وج،  33است. ] 

است.   روابط، خالقیت، تأمل، خوداندیشی و معنویت   عالی،تبا  

( در ارتباط با  1969)  مک کارتی و بوک وج به نقل از مازلو 

بیان می پنج حوزه  که  این  با    یارتباط و وابستگ  ،روابطکند 

  ی هات ی روا  گذاشتن  اشتراک   بهگیرد؛ مانند  را در برمی  گرانید

  ، هادهیاطریق بیان  با دیگران از    ارتباطکردن    برقرار،  یشخص

های  ویژگی  ؛جامعه  ای   گروه  خانواده،  کی  بهاحساسات و تعلق  

ا  تعالی به  بحوزه    نیمربوط  اتصال  حس  ، گرانید  اشامل 

بودن،   و مولد  یدوستبه نوع  شی، گراگرانید  رشیپذ  شیافزا

ارزش شخصی   یرو شتریتمرکز ب و خرد  گذاشتن اشتراک به 

و    افراد نقش  به  تأمل نسبت  است.  ها  آن  اجتماعی    جایگاه 

شامل  به تعالی  با  مرتبط  سومین حوزه  عمعنوان  و    قیتفکر 

ای از  . نمونهاساسی انسان است  در مورد سؤاالت  زیبرانگتأمل

شاملسؤاال  نیا و  ت یماه  ت  است زندگ   تیماه  جهان  .  ی 

از    دگاه ید   رییتغ  شامل  این حوزه   مربوط به   یهای تعالویژگی

عقالن ماد  یمنظر  گستردهی و  جهان  به  ،  تریهانیک  ایتر  گرا 

از ادغام    ییتوانا  بودن،  از جهان  ناپذیرجدایی  بخش  آگاهی 

 [32حس حال است. ]  ساختن  یبرا ندهیگذشته و آ

ابتدایی نیازهای  اگر  مازلو  نظر  شود، انسان    از  برآورده 

هستند که احساس    یشود. افرادی م  داریمتفاوت پد  یریتصو 

ا  داشتن،  امندوست  احترام    ت ی حساس  متقابل بهو    صورت 

چه    دیپرسبو    قرار دهیدمطالعه  مورد  افراد را    نیدارند. اگر ا

را در قلمرو   هاآنشود،  در آنها می  زهیانگ  جادیباعث ا  یزیچ

  ی، اساس  یازهایفراتر از ن  یز یافراد از چ  نی. ایابیدمی  یگرید

به این    در پاسخ  قلمرو  نیبه ا   یگیرند. نقطه کانونمی  زهیانگ

لحظاست سؤاالت   ب  اتی:  شما    ت ی رضا  نیشتری که  به  را 

است   ،دهندمی پاداش  کدام    ست؟یچ  یعالتلحظات    ؟کدام 

 ن یا به پاسخ  کند؟شما را ارزشمند می  یکه کار و زندگ است  

 یزیهمان چ  نی. ااشاره به یک حقیقت غایی دارد  ،سؤاالت

هارتمن رابرت  که  را  1967)  است  آن   "یذات  هایارزش"( 

، ظرافت  ی، سادگ ی، کمال، تعالییبای ، زیکی، نقت ی: حقنامدمی

ا  نیآید امهم به دست می  نی. آنچه از ارهیو غ   ن یاست که 

 ورای ر-کلتکو است.  همراه    ی متعال  ی هابا تجارب ارزشمرحله  

تر  نسخه دقیقمراتب نیازهای مازلو،  ( در بررسی سلسله2006)

  ویژه بهلو )زما  یبعد  ینظر گرفتن کارهامراتب، با در  از سلسله

نوشته1969  :لو زما و  خصوص(  مجله   یو  یهای 

است.    مراتب شش سطحیسلسلهشامل    ، (1979،1982:)مازلو 

 [34 ]   
 [ 34مراتب شش سطحی نیازهای مازلو ]سلسله :1 جدول

به دنبال این است که دل یلی فراتر از خود داشته باشد و تجربه یک  ارتباط  

 و اشتیاق  فراتر از مرزهای خود را  از طریق اوج آن تجربه، تجربه کند. 
 تعالی

 خودشکوفایی به دنبال تکمی ل پتانسیلهای شخصی است. 

 نیازهای مرتبط با احترام و عزت نفس  از طریق  به رسمیت شناختن یا موفقیت و پیروزی، به دنبال عزت است. 

 نیازهای مرتبط با تعلق خاطر و عشق به دنبال برقراری رابطه با یک گروه است.

 نیازهای مرتبط با امنیت  به دنبال برقراری امنی ت از طریق  نظم و قانون است. 

 نیازهای فیزیولوژیکی  )بقا(  به دنبال به دست آوردن ضروریات اساس ی زندگی است. 
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ظرف  یمعنو   یتعال برا  ت یبه  منظر    یزندگ   دنید  یافراد  از 

از زمان و مکان    او  احساس سریعخارج از    ،ترتر و عینیبزرگ

است که در    یتعالم  ینگرش  کی  تعالی،  دگاهید  نیاشاره دارد. ا

شخص می  ،آن  را  تر،  وسیع  انداز،چشم  نیا  . بیندوحدت 

احساس تعهد به    ،افراد  تر است که در آنیکپارچهتر و  جامع

. توجه به محیط زیست طبیعی و  دهندیرا توسعه م  گرانید

[ بخشی از نگاه جامع  36-35پیوند با طبیعت و منابع طبیعی ] 

به مقوله تعالی با نگاه به سالمت است. رید معتقد است که 

تعالی خود به معنای گسترش مرزهای مفهومی خود از طریق  

طریق   از  درونی  است.  موقتی  و  بیرونی  با   ت یفعالدرونی، 

ی از طریق نگرانی در مورد رفاه دیگران  نگرش درونی، بیرون

به موقتی  ادراک  و  طریق  از  حال  در  افزایش حضور  وسیله 

می که  کلماتی  است.  آینده  و  گذشته  از  در  یکپارچه  توان 

توصیف تعالی خود استفاده نمود عبارتند از: دلسوز، دانا، قابل  

 [ معنوی  شهودی،  پیوسته،  باز،  خالق،  کیفیت  37احترام،   ]

تئورتو   تعالی هوموستاز  یی هایسط  اصل  اساس  بر  و  که  ی 

  اساس   بر.  نادیده گرفته شده است   اند،بناشده  انسان محوری

 یتعادل درون  میترم  ایحفظ    ریها، انسان اساساً درگیتئور  نیا

به هم و  تنش  نیاست  کاهش  با  و  روبرو میها  منظور  شود 

در  بخشت ی رضا  نهایی،  هدف نی  انسانی ازهایبرآوردن    ی 

 [  38است. ] 

جمع دیدگاهدر  از  تعالی بندی  مورد  در  شده  مطرح  های 

توان بیان داشت که ازجمله مفاهیم اصلی مربوط به تعالی می

 یاز ابعاد  یبه آگاه  یاز خودمحور  رییتغ  انسان، خوداندیشی،

  ا یو احساس انسجام    خود  رشیپذ  شیتر از خود، افزابزرگ

تعالی  نفس  یکپارچگی توسعه    ندیفرآ  کی  عنوانبه  است. 

تغیم  فیتعرپایدار   به  منجر  که  منظر    دگاهید  رییشود  از 

شود که با  یتر معیجهان وس  کیبه    انهی گرا  یو ماد  یعقالن

بگسترده  یشخص  یمرزها ابعاد  در  درون  شخصی  نیتر   ،

و م  فراشخصی  شخصی  جدول  شودیمشخص  در   .2 

های مورد توجه  پردازان مطرح در مورد تعالی و مقولهنظریه

هدف اصلی در این پژوهش،  (  2آنان بیان شده است. )جدول  

مدل تعالی    ارائه  شهر  بعد مفهومی  سه  چارچوب  در 

عنوان ابعاد  فرهنگی به  –محیطی، اقتصادی و اجتماعیزیست 

تبیین   تأثیرگذار در پایداری شهر است که آنها را از منظر قرآنی 

 نماید.می

 

 های مورد توجه تعالی از دیدگاه اندیشمندان )منبع: نگارندگان( مقوله بندی تعداد تکرار: جمع2جدول 

 سال  محققین 

های مورد توجه تعالیمقوله   

فعالیتهای تأمل 

برانگیز و  بحثهای  

 فلسفی

فراتر از نگرانیهای  

شخصی به دنبال  

 کمک به دیگران 

حس اتصال با خود،  

موجود  دیگران و

 مقدس 

فعالیت و  

 گرایشات معنوی 

احساس هدف  

و معنا در 

 زندگی

 2008 رید
  ----    ---- 

 مازلو 

 

1969/1999 

 
 ---- 

   ----  ---- 

 1997 تورنستام 
   ----  ----  ---- 

   ----  ----  ----  1961 هاویگورست 

 ----   ----  ----  ----  1968 هاکسلی

مک کارتی و  

 بوک و ج 

2013 
 

 ----  ----   ---- 

   ----  ----  ----  1983 الیسون 
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 ----    ----  ----  1999 پید مونت 

   ----   ----  1963/1969 فرانکل 

تعداد تکرار مقوله های مطرح  

 شده 
3 

3 

 

4 6 3 

 

 ها مواد و روش 
همچنین  .  باشدتحقیق، کیفی از نوع تحلیل محتوا میروش   

نرم  المیزان   ATLAS-ti  افزاراز  تفسیر  متن  تحلیل  برای 

استفاده گردید. از ویژگی های این نرم افزار می توان به امکان 

نوشتن کد برای هر مقدار از متن، وجود پیوند بین کد و متن،  

عدم وجود محدودیت برای کدنویسی، کمک به تفکر نظری 

خالق و امکان ایجاد شبکه مفهومی و ویرایش آن اشاره نمود.  

 جام روش تحقیق به شرح زیر است: مراحل ان

موضوع،   با  مرتبط  قرآن  آیات  شناسایی  شامل  اول  مرحله 

افزار جامع تفاسیر نور  جستجوی تفسیر مربوط به آن در نرم 

و گرفتن خروجی از آن است. واحد تحلیل در این پژوهش  

بر مبنای واحد آیات است. آیات مربوط به موضوع از طریق  

افزار جامع  جستجوی کلیدواژه در نرمای و  مطالعات کتابخانه

تفاسیر نور انتخاب و توسط دو نفر از مدرسان علوم قرآنی  

افزار  اعتباریابی گردید. سپس تفسیر هر یک از آیات در نرم

خروجی    Wordافزار  جامع تفاسیر نور بررسی و از آن در نرم 

گرفته شد. به دلیل آنکه تفسیر المیزان، تفسیر قرآن به قرآن  

 به چندین آیه باشد و عالمه طباطبایی در تفسیر یک آیه  می

می  مرتبط استشهاد  با    کنددیگر  مرتبط  آیات  طریق  بدین  و 

در این    راحتی قابل شناسایی است،یکدیگر در این تفسیر به

 (. 1 پژوهش، از تفسیر المیزان استفاده گردید )شکل

 

 

 

 

 

استخراج آیات قرآن مرتبط با موضوع و تفسیر المیزان مربوط  - 1 شکل

 : نگارندگان( می )ترس افزار جامع تفاسیر نوربه آن در نرم

آیات  شده  ذکر  مفاهیم  اولیه  کدگذاری  شامل  دوم  مرحله 

و    ATLAS-tiافزار  نرممنتخب در تفسیر المیزان از طریق  

زیرمؤلفه انتخابی شناسایی  متن  کردن  وارد  از  پس  است.  ها 

، ATLAS-tiافزار  به نرم  Wordافزار  تفسیر المیزان از نرم

،  یی بودهایی از متن که حاوی واحد معنا با مرور متون، بخش

انتخاب و برای بخش مربوطه کدی در نظر گرفته شد )شکل  

(. در این مرحله کدگذاری باز صورت گرفت. از دو روش  2

گذاری کدها استفاده شد؛ در روش اول، کدگذاری  برای نام

متن صورت گرفت و کدها ضمن   پنهان  اساس محتوای  بر 

اساس  بر  المیزان،  تفسیر  متن  به  پژوهشگر  کامل    وفاداری 

کتابخانه عناوین  مطالعات  دوم  در روش  گردید.  پیشنهاد  ای 

کدها بر اساس محتوای آشکار متن و با استفاده از اصطالحات  

انتخاب گردید. در فرآیند کدگذاری    به کار گرفته شده متن 

تحقیق، نحوه کدگذاری با هدف تحقیق ارتباط مستقیم داشت.  

المیزان، ازآنجاکه   متن تفسیر  مثال ممکن بود بخشی ازعنوانبه

با هدف تحقیق ارتباطی نداشت، هیچ کدی به آن اختصاص  

 داده نشود و یا در بخش دیگر بیش از دو کد به آن داده شود. 

ها و دستیابی به کدهای بندی زیرمؤلفهمرحله سوم شامل طبقه

)مؤلفه استخراج محوری  از  پس  مرحله  این  در  است.  ها( 

اولی کدهای  شناسایی  و  )زیرمؤلفهمفاهیم  مقایسه  ه  از  ها(، 

ها، برخی کدهای اولیه مشابه حذف بندی آنمفاهیم و طبقه

مثال چند کد با کلمات مختلف در متن وجود  عنوانشدند. به

متن   در  مشابه  کدهای  این  بود،  معنا  یک  حاوی  که  داشت 

یک  در  داشتند  مشترک  مفاهیم  که  کدهایی  مابقی  و  حذف 

گرفتند قرار  کنار هم  ها )کدهای محوری( را  و مؤلفه  طبقه، 

)شکل دادند  از 3  تشکیل  زیادی  تعداد  مرحله  این  در   .)

ها به دلیل شباهت کدهای اولیه آن حذف شدند و  زیرمؤلفه

هایی باقی بماند که دارای مفاهیم سعی گردید تنها زیرمؤلفه

 مجزا و مستقل باشد.
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طبقه شامل  چهارم  مؤلفهمرحله  و  بندی  به  ها  دستیابی 

)مقولهمایهدرون طبقهها  از  پس  است.  مؤلفهها(  ها، بندی 

کنار  مؤلفه در  داشتند  مشترکی  مفاهیم  یکدیگر  با  که  هایی 

ها(، شکل گرفتند  ها )مقولهمایهیکدیگر قرار گرفتند و درون

مقوله4  )شکل معیار  می(.  معنی    برحسب تواند  بندی 

)اف)مقوله کالم  ترکیب  مضمونی(،  یا  های  و  صفات(  عال، 

مقوله معیار  پژوهش  این  در  باشد.  توصیفی  یا  بندی  تعبیری 

 های مضمونی است. معنی، مقوله  برحسب 

ها و دستیابی به ابعاد اصلی  بندی مقولهمرحله پنجم شامل طبقه

مقوله از مجموعه  ابعاد  ناشی میاست.  مرتبط  در  های  شود. 

می پژوهشگر  مرحله  هر  مشخص    محضبهتواند  این  شدن 

حضور ذهن کافی نسبت به موضوع دارد، بعد   ازآنجاکهمقوله  

(. این در حالی 5شکل  )  ها را نیز تعریف نمایدمربوط به مقوله

استفاده نگردد با    افزارنرم است که چنانچه در تحلیل محتوا از  

  شود میها روبرو  ها و مقولهها، مؤلفهحجم انبوهی از زیرمؤلفه 

 . است دشوار  هاآنبه که تعریف بعد مربوط 

ایجاد   مشابه،  موارد  حذف  بازنگری،  شامل  ششم  مرحله 

ها و دستیابی  ها، مؤلفهانداز شبکه بین ابعاد اصلی، مقولهچشم

به مدل تحقیق است. پس از دستیابی به ابعاد اصلی پژوهش، 

مجدد تکرار شد.  آغاز  از  کدگذاری  فرآیند  دیگر  کدها    اًبار 

دهای نوشته شده، کنترل گردید تا  خوانده شده و سازگاری ک 

گونه اشتباهی در اطالعات وجود  یچهاطمینان حاصل شود که  

حذف شدند، برخی   اًندارد. در این فرآیند برخی کدها مجدد

ها در دل کدهای دیگر قرار گرفتند یا برچسب برخی از از آن 

 (. 6ها تغییر کرد )شکل آن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزار اطلس و تعیین کدگذاری متن تفسیر المیزان در نرم - 2 شکل 

: نگارندگان(می)ترس هازیرمؤلفه  

دستیابی به کدهای محوری ها و بندی زیرمؤلفهطبقه -3 شکل

: نگارندگان(می)ترس ها()مؤلفه  

ها مایهها و دستیابی به درونبندی مؤلفهطبقه - 4 شکل

: نگارندگان(می)ترس ها()مقوله  

: میترس) یاصلها و دستیابی به ابعاد بندی مقولهطبقه - 5 شکل

 نگارندگان(
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 انداز شبکهایجاد چشم ،حذف موارد مشابه ی،بازنگر - 6 شکل

 تحقیقبه مدل  یابیها و دستها، مؤلفهمقوله ،یابعاد اصل نیب

 : نگارندگان(می)ترس

 

 

 

 

 

 

 یافته ها 

یکی از موضوعات مطرح در شهر تعالی این است که چگونه  

به شهروند  تصمیم یک  بر  تاثیرگذار  و  شهری  مدیر  عنوان 

تواند موجب تعالی یک شهروند عادی میسازی در شهر یا  

شهرش شود؟ بر اساس این دیدگاه، آیات قرآن کریم و تفسیر 

افزار اطلس در  جلدی المیزان بررسی گردید. خروجی نرم  20

تحلیل محتوای کیفی نشان داد که نقش شهروند در تعالی شهر 

می جهانرا  بعد  سه  در  و  توان  کمال  به  گرایش  الهی،  بینی 

رفتار او در چارچوب شرع الهی مورد توجه قرار داد.  اعمال و  

مولفه  سه  چارچوب  در  بعد  سه  این  از  یک  هر  ادامه  در 

به اقتصادی(  و  اجتماعی  محیطی،  )زیست  تفصیل  پایداری 

 شود. توضیح داده می

 ی گاهیتوان جامی  حیط زیست مبینی الهی در مولفه  در جهان

  ط یظام »محن  کی  ،یدیدر نگرش توح.  افت یدر قرآن    یقدس

محاط مح  «یو  عرصه  خالق    ست یز  طیدر  که  است  برقرار 

ماورا  عت یطب غ  طیمح  مثابهبهآن    یو    ازجمله او،    ریو 

می  ،ینیزم  ستمندانیز شمرده  سوره   92  یاتآ شوند.محاط 

  ط یسوره فصلت بر مح  54  هیسوره نساء و آ  126  هیهود، آ

  خداوند در حقیقت    .دارندداللت    زیبودن خداوند بر همه چ

مالکى است غیر مملوک و محیطى است که کسى به او احاطه  

فصلت بیان    54عالمه در تفسیر آیه    .39( ] 126:  نساء)  ندارد

که  می است،  دارد  محیط  متناهى  وجود  سراسر  به  نامتناهى 

به هیچ نحو از انحایى که بتوان فرض کرد متناهى    کهطوریبه

بلکه    غیرمتناهیتواند  نمى کند،  دفع  کمالش  حد  از  را 

اى دارد که هیچ چیز از  بر متناهى سیطره و غلبه  غیرمتناهی

فاقد   را  او  که  بنابراین   نیست.کماالت  ندارد  معنا  دیگر 

موجودى از موجودات و یا یک ناحیه از نواحى وجود او، از  

هم  خ بماند،  پوشیده  به    کهچناندا  نیست  ممکن  دیگر 

    م.موجودى نظر بیفکنیم و از مالک آن غفلت داشته باشی

« آیات  در  تَقْدِیرًاخداوند  فَقَدََّرَهُ  شَیْءٍ  کُلََّ  »« وَخَلَقَ  کُلََّ ،  إِنََّا 

به مفهوم تقدیر    «کُلَُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارو»  «شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

پدیده تمامی  خلقت  میدر  اشاره  هستی  عالمه های  کند. 

تقدیر دو مرحله  کند؛  طباطبایی در تفسیر معنای تقدیر بیان می

و   طبیعت  عالم  موجودات  تمامى  آن  از  مرحله  یک  دارد، 

را شامل مى این مرحله    ، شودماوراى طبیعت  در  تقدیر  این 

معلوم   و  امکان  به حد  اصل وجود  تحدید  از  است  عبارت 

مىا ممکنات  تمامى  شامل  تقدیر  این  که  تنها  ست  و  شود 

خدا امکان  حد  که  که  وند  موجودى  از    اشهستیاست 

است  بیرون  حد  دیگر  .چهارچوب  مرحله  تقدیر    ،یک 

است مشهود  عالم  به  مرحله    مخصوص  این  در  تقدیر  که 

از   آن، هم  در  اشیاى موجود  تحدید وجود  از  عبارت است 

وجودش آثار    ،حیث  از حیث  از حیث  هم  هم  و  وجودش 

  اش هستیبدان جهت که هستى و آثار    اش؛هستیخصوصیات  

با امور خاصه از ذاتش یعنى علل و شرایط ارتباط دارد و به 

علل همین  اختالف  نیز   ،خاطر  او  احوال  و  هستى  شرایط 

 شود. مختلف مى

بِشَیْءٍ وَلَا یُحِیطُونَ  "  آیهبینی الهی در مولفه اجتماعی  در جهان

از    اشتمامی  ،داللت دارد بر اینکه علم  "مِنْ عِلْمِهِ إِلََّا بِمَا شَاءَ 

کند  آن خداست و اگر انسان به چیزى علم و احاطه پیدا مى

وَما أُوتِـیُتـمْ "  نیز آیه  و  ؛به مشیت و خواست خداوند است 

لمى  ع  ،که داللت دارد بر اینکه در عالم  "مِنَ العِلْـمِ إالَّ قَلِـیالً

اند.  اى به آدمیان ندادهکران که از آن دریا جز قطرهاست بى

نزد   در  جز  علم  حقیقت  که  است  این  امر  حقیقت  بنابراین 

ءٍ مِنْ یبش  طونَیحیوَلَا  "همچنین آیه   .  شودنمى  یافت   خداوند

شاءَ بِما  الَّا  کامل خ"عِلمِهِ  احاطه  تبیین  داوند  ،  تا    کندمیرا 

  و است    انسانو به علم    انسانبه  محیط  خداوند  که  بفهماند  

اى به علم خدا ندارد مگر به آن مقدارى که خود احاطه  انسان
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باشد خواسته  خداست،  بنابراین     .او  نزد  چیزى  هر  علم 

که هر کسى را به هر قدر که بخواهد علم روزى  وند است  خدا

اینکه منظور از    "وَاهللُ یَعلَمُ وَأنتُمْ ال تَعلَمُونَ"و در آیه   .  کندمى

این است که شما به غیر آنچه   "دانیدو شما نمى  "فرماید:مى

دانید او به شما تعلیم دانید و آنچه مىخدا تعلیمتان داده نمى

فرموده: که  چنان  هم  الکِتابَ"  داده،  حوزه   ."وَیُعَلِّمُهُمُ  در 

نیز  پیمان آیه    ازمنظور  های فردی و اجتماعی   100عهد در 

هایى باشد که متوجه به مؤمنین شده،  تکلیف، مطلق  سوره بقره

  و   ؛چون در قرآن ایمان مؤمن را عهد و میثاق او نامیده است 

و  است همچنین تکالیفى را که متوجه آنان کرده عهد خوانده  

این معنا مورد نظر بوده، کلمه عهد را    کههمینشاید به جهت  

مل  مفرد آورد، چون تمامى تکالیف را یک عهد و یک ایمان شا

آن پیمانى    آل عمران،  76در آیه    و مراد از عهد خدا   .  شودمى

از بندگان خود گرفته است که عبارت است  وند  است که خدا

سوره   7آیه  در  و    "تنها او را بپرستند و به او ایمان آورند  "از:

 است.   استقامت و استوارى در عهد را از تقوى شمرده توبه 

کند  تصادی نیز خداوند بیان میبینی الهی در مولفه اقدر جهان

که رزق بر خداوند واجب است و در قرآن کریم مکرر آمده  

که روزى دادن، یکى از افعال مختص به خداى تعالى است و  

براى خلق بر عهده خداوند   أَمَّنْ  "اینکه روزى، حقى است 

رد  ، که به خوبى داللت دا"رِزْقَهُ  أَمْسَکَ  إِنْ  یَرْزُقُکُمْ  الَّذِی  ذَاهَ

دهنده از خداوند روزى  غیر  اینکه  بیان  بر  نیست. عالمه  اى 

که  می منسوب    اوالًکند  خدا  به  جز  حقیقت  طور  به  رزق 

و هر جا به غیر او نسبتش دهند از قبیل نسبت عمل    شودنمى

که    "وَاللََّهُ خَیْرُ الرََّازِقِینَ"خدا به غیر خدا دادن است، مانند آیه  

، بسیار است و خدا بهترین آنان  شود رازقاز آن استفاده مى

شود که آنچه خلق در وجودشان از  یاً مشخص مىثاناست؛  

 شوند، رزق ایشان و خدا رازق آن رزق است. مند مىآن بهره

از نظر عالمه رزق، چیزى است که مورد انتفاع مرزوق واقع  

شود و ربطى به زیادى و کمى مال ندارد. رزق به معناى چیزى  

تفاع مرزوق قرار بگیرد. از هر رزقى، آن مقدار است که مورد ان

مال   کسى  اگر  پس  شود،  واقع  انتفاع  مورد  که  است  رزق 

خورد، در غیراز اندکى از آن را نمىبسیارى جمع کرده که به

خورد، بقیه آن رزق  حقیقت رزقش همان مقدارى است که مى

ازاین مگر  نیست  که او  بدهد  کسى  به  بخواهد  که  جهت 

معناى  جهت  ازاین است.  بِغَیْرِ  "رزق  تَشَاءُ  مَن  وَتَرْزُقُ 

حسابى، از این بابت است  ، توصیف رزق به صفت بى"حِسَابٍ

صورت   مرزوق  حال  طبق  بر  خداوند  ناحیه  از  رزق  که 

گیرد، نه عوضى در آن هست و مرزوق نه طلبى از خدا مى

دارند   مرزوقین  آنچه  رزق،  به  نسبت  استحقاقى  نه  و  دارد 

ذاتشان ملک خدا  ى و یا زبانى ایشان است که همحاجت ذات

زبان   به  که  احتیاجاتى  هم  و  ذاتشان  حاجت  هم  و  است 

اى کنند. رزق هر چند از جانب خداوند، عطیهدرخواست مى

درعین ولیکن  است  عوض  داردبدون  اندازه  چه    حال  تا 

اى را خواسته باشد. نتیجه آنکه آنچه خیر در عالم هست اندازه

اى است از ناحیه  او و از ناحیه او است. رزق عطیه به دست  

خدا بدون اینکه بنده استحقاق آن را داشته باشد و رزق خدا 

عوض حقى باشد که بنده بر او دارد. ملک و عزت و هر خیر  

اعتبارى از خیرات اجتماع از قبیل مال و جاه و شوکت و امثال 

مند  آن بهرهنوبه خود رزقى است که مرزوق از  اینها هر یک به

 شود . مى

کند که  به این موضوع توجه می  سوره اعراف  96  هیآاز طرفی  

ااگر اهل قریه از برکات آسمان   مانیها  تقوا داشته باشند  و 

سوره شوری، بیان سنت    27و مطابق با آیه    شوندمند میبهره

و مى است  مردم  حال  طبق  بر  دادن  روزى  در  فرماید:  الهى 

با   این  دارد و  ارزاقشان دخالت  اندازه  در  مردم  صالح حال 

بینیم که کنیم و مىدر بعضى ثروتمندان مشاهده مى  طغیانى که

مى  ثروتمندتر  روز  به  اینکه  روز  براى  ندارد،  منافات  شوند 

داى تعالى غیر از آن سنت، سنتى دیگر نیز دارد. همچنین  خ

که آن سنت مکر و استدراج است. پس   سنت سومى دارد، 

گیرى رزق، سنتى است ابتدایى که  سنت اصالح، یعنى اندازه

شود، مگر آنکه خداوند بخواهد ها اصالح مىبا آن، حال انسان

دیگر   انسانى را در مورد امتحان قرار دهد که در آن صورت

یا به خاطر    پوشداش چشم مىیقبلبه طور موقت از سنت  

آن، سنت قبلى خود را که دادن رزق   تغییر  نعمت و  کفران 
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مقتضای صالح حال او بود تغییر دهد که در این صورت به

قدر رزقش  برد و آن این است که آنسنت دیگرى به کار مى

مى وسعت  جهانرا  بعد  در  کند.  طغیان  تا  الهی،  بینی  دهد 

دارای المیزان  تفسیر  از  استخراج شده   20مقوله،    5  مفاهیم 

باشد که به شرح مندرج در جدول زیرمؤلفه می 102مؤلفه و 

است.  3

 

 )منبع: نگارندگان(  ATLAS.ti7 افزارنرمبینی الهی برگرفته از ها و نشانگر بعد جهانها، مؤلفهمقوله 3جدول 

 مؤلفه مقوله بعد

بینی الهی در حوزه محیط زیست جهان  
وجود اندازه مشخص، ارتباط و پیوند  

 ناگسستنی بین عناصر نظام خلقت 

تدبیر در نظام خلقت وجود   

خلقت نظام وجود تقدیر در   

های هستی تمامی پدیدهموزون بودن و وجود تناسب میان   

مبتنی بر عدالت  ساختار خلقت  

به معنای توازن و تناسب  های هستیتمامی پدیده تسویه  

در نیکوترین وجه ممکن  نظام خلقت فرینشآ  

 

نظام طبیعت آفرینش هدفمند   

و داللت بر توحید  خلقت وجود آیه و نشانه در نظام بدیع 

 پروردگارشان 

توجه به  های هستی به سوی خداوند و بازگشت تمامی پدیده

 اصل معاد 

نظام طبیعت  ماهیت قدسی  

های هستی پدیدهخداوند خالق تمام    

های هستیپدیده خداوند مالک اصلی تمام  

های هستیتمامی پدیدهخداوند محاط بر   

های هستیپدیدهربوبیت خداوند نسبت به    

های هستی ازهرجهت پدیدهخداوند مدبر و قائم بر تمامی   

بینی الهی در حوزه اجتماعی جهان  
های فردی و  ماهیت قدسی علم، پیمان

 اجتماعی، عدالت 
 تعلیم تمامی موجودات هستی توسط خداوند 
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 وابسته بودن تمامی علوم در جهان هستی به علم خداوند 

تمامی عهدهای فردی و  پایبندی به دستورات الهی در 

 اجتماعی انسان

ناشی از اعمال انسانی نه از جانب   ظلم در تضاد با عدالت

 خداوند 

بینی الهی در حوزه اقتصادی جهان  ماهیت قدسی مال و ثروت  

کم نشدن ثروت به و  رخواهانه یخ  کمکدر  یبه امداد اله مانیا

 هنگام انفاق 

خداوند ها منتسب به  روزی تمام انسان  

کمال  شیگرا سمت  است.    به  دیگر  تبداصل  هر  و    لیاگر 

کمال محور در    یهر نوع گوناگون  جادیا  ای  یتحول نظام مند

مجموعه    کی را    ءیش  کیصورت   از  »جزءحرکت« 

 ندی مطرح در نظام مرکب الجزاء و البته فرا  ی جزءحرکت ها

و    میآن بدان  ینیزم  تیدر موجود  ءی ش  یمدار حرکت تکامل

بن  م،یبنام اصل  به  توجه  جاودانگ  نیادی با  و   وهرةج   یثبات 

پا  ءیش  کی  یعقالن و  ثبات    ی عقل  یسنتها  ایاصول    داریو 

کمال  ندیدر فرا یناپذیر اله لیو تحو  ریناپذ لیجاودانه و تبد

ی پ یها ها و دگرگون شدن لیتبد نیجهان، ا نشیآفر محور

البته صور  یدرپ تجل  ای)  یو  گوناگون و صورت    اتیهمان 

  ی علم  ای  ینواحدة آسما  قت یاز حق  رفتهیمند برآمده و وجود پذ

باءیش  کی تحقق  مجموع  در  که  هستند  شا  ستهی(    سته یو 

به هدف   لیرا در ن  ءیحرکت متحداالجزاء و در وحدت ش

 ف یتعر  شیصورت از پ  نیبه همان کامل تر  لین  یعنیمقصود )

تب برا  نییو  بن  یدر همگون  ءی ش  یشده  دانش    ان یبا صفات 

 یها  و دگرگون شدن  ها  لیتبد  نیسازد. ا  ی( محقق میاله

مدار( در صورت، )اگرچه   ندی)و البته نظام مند و فرا  ی در پ  یپ

در صورت    یواقع شونده و متوال  ی های  در پاسخ به گوناگون

(  یاست، ول  گریکدیموجود در عالم به    اء یاش   ای   ءی ش  یازهاین

را به دست هنرمندان و معماران هر    ییفرصت طال  نیخود ا 

 روزافزونکه در پرتو نور شکوفنده و    دهدی  عصر و زمان م

همراه  ،یانسان  شهیاند ما  به  و    ییها  هیدست  علم  جنس  از 

گذشته و حال   یتجربه ها  دانیکه از م  یو تکنولوژ  کیتکن

برم همراه  به  قدم  یخود  بستر    گرید  یدارند،  در  فراتر  و 

با مقصد   زیتکامل محور هر چ   ایمدار    ندی زنده، فرا  راه شیمایپ

)  یهمگون کمال«  مطلق  »ص  یعنیبا  اهلل«(   یال  رورتیهمان 

 [  40د. ] بردارن

بهره هرگونه  راستا،  این  باید در  زیست  محیط  از  برداری 

ای باشد که انسان با تصرف در آن، بر اساس خواست  گونهبه

زیاده اساس  بر  نه  و  خداوند  اراده  هواهای  خواهیو  و  ها 

د حقیقی حرکت نفسانی، بتواند هم خود به سمت کمال و رش

این تصرف   با  آن  گیریکه حدود و جهت –کند و هم  های 

از طریق دین مشخص شده است به   - صورت کامل و دقیق 

مانند مربی، محیط زیست را نیز به سمت کمال و رشد حقیقی  

انسان آن گاه حاصل    ییکمال نها. بنابراین  41  حرکت دهد
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او در    یانسان  یها  ت یخواهد شد که تمام استعدادها و ظرف

تام برسد و    تیها و توانش ها به فعل  شیها، گرا  نشیبعد ب

  ی کند و مدار حرکت تکامل  دایپ  یو اله  یرفتارها جنبه انسان

 .42ردیقرار گ   دیحول محور توح  یو عمل  یاو در بعد نظر

(4)جدول 

 )منبع: نگارندگان(  ATLAS.ti7 افزارنرمها و نشانگر بعد گرایش به سمت کمال برگرفته از ها، مؤلفهمقوله: 4جدول 
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ال 
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ت  به سمحرکت نظام هستی   و یبخش تی هدا

 هدف از خلقت 

به سمت  حرکت نظام هستی   و یبخش تی هدا

 هدف 

به سمت کمال   کمال بخشی و حرکت نظام هستی

 مخصوص خود 

 یها دهیدر ارتباط با پد یکمال اخالق انسان

ی فطرت اله  ریدر صورت حرکت در مس یهست  

برداری  برای بهرههای هستی پدیدهخلقت تمامی 

 و منفعت انسان از آن در جهت رسیدن به کمال

برای انسان های هستی پدیدهمسخر بودن تمامی 

 برای رسیدن به کمال  از جانب خداوند

 

نظام ی تعریف می شود.  اعمال و رفتار در چارچوب شرع اله

ابعاد   تنهانه  آنها است،  یافراد که متأثر از مرتبه وجود  یمعرفت

از    که  ( را متأثر ساختهیزیو غر  یفطر  ، یانسان )اراد  یوجود

انسان    یو اجتماع  یو تعامالت فرد  التیعوامل سازنده تما

اجتماع   کننده  ترسیم  و ا   یبرا  یاعتبارات  است.  فرد   ن یهر 

انسان نمود داشته و    یآثار اعتبار  یدر تمام  احکام  ای  میمفاه

انسان و    ست یرفتار و ز  یبرا  یآرمان  یالگوها  هئمنتج به ارا

اساس و  واقعیت   یانتقاد  کردیرو  یبرا  یمبنا  به  های  نسبت 

پژوهش  12  است   یاجتماع این  در  در  .  رفتار  و  اعمال 

چارچوب شرع الهی در سه مولفه پایداری زیست محیطی، 

 اجتماعی و اقتصادی در نرم افزار اطلس تحلیل گردید.

دارد.  زیست بعد   مهمی  جایگاه  برابر  محیطی  در  انسان 

این مطلب،  زیست، محدود به قید امانت بوده که گواه  محیط

الْأَمَانَةَ»  آیه عَرَضْنَا  بیان   «إِنَّا  آیه  این  تفسیر  در  عالمه  است؛ 

به معناى چیزى است که    - هر چه باشد  -امانت دارد که  می

نزد غیر ودیعه بسپارند تا او آن را براى سپارنده حفظ کند و 

آیه مورد بحث  امانت عبارت    ،سپس به وى برگرداند و در 

آن را به انسان به ودیعه سپرده تا    وندخدااست از چیزى که  

انسان آن را براى خدا حفظ کند و سالم نگه بدارد و سپس به  

. محیط زیست نیز یکی  39  برگرداندوند  صاحبش یعنى خدا

برداری از منابع  های الهی است و هر انسانی در بهرهاز امانت 

می و  است  مجاز  الهی  شرع  چارچوب  در  بایست  طبیعی، 

با باشد.  الهی  نعمت  این  اینکه شکر هر    شکرگزار  به  توجه 

در  سپاسگزاری  بنابراین  است،  نعمت  آن  با  متناسب  نعمت 

برداری از این  کند که بهرههای خداوند اقتضا میبرابر نعمت 

ها، مطابق خواست او و در راستای هدایت و سعادت نعمت 

توجه  خودش باشد. قرآن از دو زاویه به مسئله محیط زیست  

اى  ینی قرآنى، گونهبجهانکرده است: تعدادی از آیات با تبیین  

کنند خاص از روابط را میان انسان و محیط زیست تنظیم مى

دسته مجموعهو  بیان  با  آیات  از  دیگر  گزارهاى  از  هاى  اى 

زیست  رفتارهاى  کند. اخالقى،  می  هدایت  را  بشر  محیطى 

روی زمین نشود.  محیطى که موجب فساد بر  رفتارهای زیست 

کریم  فسادالبته   قرآن  آیات  نظر  تشریعى  مورد  فسادهاى   ،

از منظر   آید.می  دست بشر پدیدبه است، یعنى آن فسادى که 

مانع از فساد تشریعی و اعمال صالح است که قرآن کریم این 

زمین اصالح  مى  ،باعث  آن  آبادانى  و  بنابراین    .شودعمارت 

زیست  اعمال  دوقتی  انسان  الهی محیطى  نظام  چارچوب  ر 

های هستی از جمله عناصر محیط زیست  باشد، تمامی پدیده

 ( 5 گیرند. )جدولدر مسیر کمال و تعالی خود قرار می
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برداری بهینه از طبیعت آبادانی و عمران زمین و بهره

 بر اساس دیدگاه الهی 

از هر گونه    طبیعت  برداری، نگهداری و محافظت ازبهره

 فساد، خرابی و ویرانی 

محیط زیستاسراف گونه از  برداریبهرهپرهیز از   

در جهت صرف  های هستی پدیدهشکر نعمت تمامی 

 نعمت برای هدفی که خلق شده 

محیطی و حفظ تعادل اکولوژیکی و توازن زیست

قوانین الهیتصرف در طبیعت در چارچوب   

دارانه انسان در جهان هستی به عنوان تصرف امانت

 جانشین الهی 

در   محیط زیستمحدود بودن دخالت و تصرف انسان در 

 محدوده قوانین الهی 

ها و حفظ  توجه به عدالت زیست محیطی بین نسل

تنوع زیست محیطی و رعایت حقوق حیوانات از 

 سوی شهروندان

زیستی فراوان در نظام محیط زیستوجود تنوع   

ها خلقت تمامی عناصر محیط زیست برای تمامی انسان  

 رعایت حقوق حیوانات 

  ی ازین  ترینبنیادیبعد فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است.  

  رو روبهخود با آن    شیدایپ  یاز ابتدا  یکه بشر و جوامع بشر

انسان    یاست؛ از طرف   دهیچیپ  یطیبه بقا در مح  ازین  اندبوده

نشده   زیتجه  زین  یستیها از نظر زپیچیدگی  نیمواجهه با ا  یبرا

  ن یبنابرااست.    یاجتماع  ینهادها و زندگ   ازمندیرو ن  نیو از هم

کند، چرا که   یزندگ   یاجتماع  دیاست که با   ی انسان موجود

تمام چن  یفطرت  انسان  تمام    یعنیاست؛    نیافراد  فطرت 

نشان   خیکند و تا آنجا هم که تارمعنا را درک می  نیها اانسان

  ی کرده و آثار باستانمی  یزندگ   یداده هر جا بشر بوده اجتماع

اجتماع انسانى مانند سایر  [  43] کند.  مطلب را ثابت می  نیهم ا

او است از  روز    خواص روحى انسان و آنچه که مربوط به 

تا کسى خیال کند    ایجاد نشدهکامل    صورتبهآغاز پیدایش  

نمى تکامل  اجتماع  در  که  نه  و  مادى  کماالت  در  نه  پذیرد، 

کماالت معنوى بلکه اجتماعى شدن انسان هم مانند سایر امور 

آنها تکامل پذیرفته، هر چه    دوش بهدوشروحى و ادراکیش  

اجتماعش شده،  بیشتر  معنویش  و  مادى  سامان    کماالت  نیز 

رود که این  بیشترى به خود گرفته است و مسلماً انتظار نمى

یک خصوصیت از میان همه خصوصیات و خواص انسانیت  

باشد، یعنى خصوص اجتماعى بودنش از همان اول   یمستثن

کامل تحقق یافته باشد و اجتماع امروزیش    طوربهپیدایشش  

بلکه این    با اجتماع روز اول خلقتش هیچ فرق نکرده باشد،

با نیروى    نحوی   بهکه    هایشویژگیانسان مانند سایر    ویژگی 

کمال در حرکت   سویبهعلم و اراده او ارتباط دارند، تدریجاً  

 (6است. )جدول در انسان تکامل یافته  کمکمبوده و  
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ی در شهر و تالش  گسترش علم آموزفراهم آوردن 

شهروندان برای کسب علم و حکمت توسط   

و عمل به آن  وجوب علم آموزی برای همگان  

 حد نداشتن علم برای یادگیری 

 اصل عدم اختالف و دعوت به اتحاد 

اهلل مشارکت از طریق تمسک به حبل  

و تعاون،  حداکثر مشارکت مردم در شهرفراهم آوردن 

برای   از تفرقه  زیپره  مشارکت در امور اجتماعی و

 رسیدن به کمال توسط شهروندان 

اثر فردی  لزوم جامعه مشارکتی و اثر مثبت اجتماعی باالتر از  

شهر و  ی درعادالنه امکانات و خدمات شهر عیتوز

داشتن روحیه احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر در 

 راستای برقراری عدالت اجتماعی توسط شهروندان 

 اصل برقراری عدالت 

هابرابری و عدم وجود برتری بین انساناصل   

داری دعوت به برقراری عدالت در همه امور بدون جانب  

توجه به رعایت عدالت در شرایط مختلف و عدالت فردی و  

 اجتماعی 

ی و برقراری  تعامالت اجتماعفراهم آوردن حداکثر 

پایه  منظور رفع نیازهای انسانی بر ارتباطات اجتماعی به

 اخوت، مشورت و امر به معروف و نهی از منکر 

 دعوت به مشورت و امر به معروف و نهی از منکر 

 برقراری ارتباط الفت و اخوت با یکدیگر

  در شهر و تعهد و پایبندی اجتماعی و تیامن برقراری 

 مالی نسبت به هنجارهای جامعه توسط شهروندان 

جامعه و عدم توجه به اقتصاد کاهش امنیت با ایجاد فساد در   

 مهلت دادن در وفای به عهد و شرایط نقض عهد 

 وجوب وفای به عهد و اهمیت وفای به عهد اجتماعی 

است.   مهم  هم  اقتصادی  به بعد  اقتصادی  مسائل  اسالم  در 

این   به  کریم  قرآن  از  بسیاری  آیات  که  دارد  اهمیت  حدی 

  تیاهم زانیاقتصاد، به م ت یاهمموضوع اشاره دارد. از طرفی 

بستگ آن  ب  یهدف  در  نها  ،ینید  نشیدارد.  نظام    ییهدف 

کمال مطلوب و قرب   ،یقیبه سعادت حق  دنیرس  ،یاقتصاد

عادالاست   یاله اقتصادی  توسعه  مهم.  نظام  نه،  هدف  ترین 

نیازی  اقتصادی اسالم است، زیرا به همراه این نوع توسعه بی

امکان جامعه  آحاد  میتمام  توسعه پذیر  از  نوع  این  شود. 

اقتصادی، رشد پایداری است که عدالت را نیز به همراه دارد  

44  .از منابع    کارآمدبرداری  کار عادالنه در جهت بهره  میتقس

  درآمد و    هیمجدد سرما  عیعادالنه درآمد، توز  عیتوز  ،یاقتصاد

ی شناسایی شده  های اقتصاداز مؤلفه  یاقتصاد  ییو خودکفا 

ها از آیات قرآن کریم است که در ادامه هر یک از این مؤلفه

 (7)جدول  توضیح داده شده است.
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و توزیع عادالنه درآمد  کار  میتقس

برداری کارآمد از جهت بهره در

و  ی شهر منابع اقتصاد

بر  یفرد یاستعدادها یسازشکوفا

ی جمع یازها یرفع ن هیپا  

تکوینی وجود تفاوت  

ها انسان انیمو طبیعی    

ها از وجود تفاوت بین انسان-ها از نظر روزی وجود تفاوت بین انسان-

ت درجات  وجود تفاو-منظور امتحان و تربیت الهیجانب خداوند و به

ها وجود تفاوت بین انسان-ها از نظر میزان سعی و کوشش بین انسان

ظلم کردن  -منظور مسخر کردن برخی توسط برخی دیگر از افرادبه

طغیان  -ها به واسطه ثروت زیاد به دلیل طبیعت مالنتوسط برخی انسا

ها براى  متفاوت بودن استعداد انسان- ها در صورت انبوه ثروتانسان

مکلف  -متنوع بودن نیازها و استعدادهای انسان-به سوی کمالهدایت 

ها به اندازه توان و ظرفیت آنهابودن انسان  

ایجاد ظلم و هرج و مرج  

به واسطه فاصله زیاد بین 

 فقیر و غنی 

وجود استعدادهای مختلف  

ها برای رفع نیازهای  انسان

 انسانی

 خودکفایی اقتصادی شهر و روحیه

کار برای تولید ثروت در تالش و 

 شهر توسط شهروندان 

تالش برای خودکفایی 

 اقتصادی 

دعوت به انجام  -محقق نشدن عمران و آبادانی زمین بدون کار و تالش-

تالش و کوشش دنیوی در جهت -دادن کارها با کمال اهتمام و سعی

آدمى را حاصلى جز نتیجه تالش و  -رسیدن به هدف متعالی آخرت

داری و علیم بودن فرد در  داشتن دو صفت امانت لزوم-عملش نیست

 انتخاب کار مورد نظرش 

 وجوب کار و تالش 

 منظورزمین به ی و عمرانآبادان

و ترجیح  در شهر  ثروت دی تول

دادن منافع مادی جمعی بر منافع 

 فردی توسط شهروندان

فساد  -بتوان از آن سودی بردتغییر زمین از حالت طبیعی به حالتی که - لزوم عمران و آبادانی

ها موجب نابودی کشت و زرعانسان  

ممنوعیت درآمدهاى  

 غیرمنطقی و حرام 

که افراد دیگر جامعه به آن ای درحالینهی از حبس ثروت توسط عده-

-نهی از تصرف در اموال دیگران-نیاز دارند به دلیل تهدید حیات جامعه

یر در تباهى جامعه  تأثیل  منوعیت تصرف اموال مردم به ناحق به دلم

 بشرى و باطل کردن هدف دین

 گیری بحث و نتیجه 

پایداری و شهر پایدار ریشه در فرهنگ اسالمی و ایرانی دارد.  

از نظر اسالم به عنوان دین جامع که پاسخگوی تمام نیازهای  

این   کمال طلب است و  فطری  به طور  انسان  است،  بشری 

می مطرح  ابعاد  همه  در  دیگر  کمال خواهی  طرفی  از  باشد. 

ام جوانب  قرآن کریم با محوریت مبنای مهم الهی بودن، به تم

توان گفت نمود  که میطوریدهد بهزندگی انسان جهت می

ها  عالی مسیر دستیابی انسان به کمال و تعالی، در تمامی حوزه

انسان این  و  است  شده  مطرح  قرآن  آیات  که  در  هستند  ها 

بالقوه  می استعدادهای  تمامی  مسیر  این  شناسایی  با  بایست 

ت دربیاورند. شهر نیز انسانی را در جهت تعالی یابی به فعلی

انسان که فرد و جامعه در آن   به عنوان بستر محیط زندگی 

می میرشد  تأثیر  میکنند،  تأثیر  و  می گذارند  تواند پذیرند 

که به  طوریمتناسب با مسیر کمال و تعالی شهروندش باشد به

توسعه همهنظر می ابعاد زیست رسد  در  محیطی،  جانبه شهر 

تواند این مسیر را هموار  رهنگی میف  -اقتصادی و اجتماعی 

نماید. نظریه تعالی با هدف تعالی شهروندان و پاسخگویی  می

شده  مطرح  شهروندانش  معنوی  و  مادی  نیازهای  تمامی  به 

نظر می  به  از طرفی دیگر  نیز  است.  رسد متقابالً، شهروندان 

توانند با نوع رفتار و اعمال خود موجب حرکت شهر به  می

 تعالی شوند.سمت توسعه و 

نتایج   پایدار،  شهر  خلق  در  جامعیت  مفهوم  به  نگاهی  با 

زند چنانچه پژوهش نشان داد هر فعلی که از شهروندان سر می

ها از انجام آن فعل، کسب رضایت خداوند و حرکت  هدف آن 

در چارچوب الهی باشد، آن فعل از فطرت الهی شکوفا شده  

میآن  موجب  بینشی  چنین  است.  سرزده  دو  ها  در  که  شود 
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جهان عملی،  و  نظری  رفتار  سطح  و  اعمال  و  گرایش  بینی، 

یابد.  تغییر  شهر  و  طبیعت  یکدیگر،  با  تعامل  در  شهروندان 

جهان  7شکل   بین  رفتار  رابطه  و  اعمال  و  نگرش  بینی، 

نشان  توحیدی  نظام  چارچوب  در  تعالی  شهر  شهروندان 

دهد که چگونه شهروند  دهد. همچنین این مدل نشان میمی

ی با چنین نگرشی، موجب تعالی محیط زیست خود شهر تعال

، همه  7شود. در مدل مفهومی ارائه شده در شکل  )شهر( می

چیز بر محوریت توحید قرار دارد و شهروندان با حرکت در  

کنند، شهر  مسیر تعالی خود، بستر تعالی شهر را نیز فراهم می

تعالی    بستر  متقابالًدر مسیر توسعه و تعالی    گرفتن  قرارنیز با  

 آورد.شهروندانش را فراهم می

شهر پایدار، شهری یکپارچه است، از نظر اقتصادی، فرهنگی  

و اجتماعی، و زیست محیطی. در مجموع این انتظار که نظام 

به بگیرد  شهری  قرار  تعالی  مسیر  در  خودجوش  صورت 

توان در شهرهای  انتظاری بیهوده است و نمود آن را امروزه می

ی مشاهده نمود که برای تغییر این مسیر و حرکت  ناپایدار کنون

می شهر،  تعالی  مسیر  جهاندر  نظام  و  بایست  گرایش  بینی، 

اعمال و رفتار شهروندان در ارتباط با آن تغییر نماید. تغییری 

بینی، گرایش و اعمال و رفتار شهروندان در که منتج به جهان

جهان نظام  شود.  توحیدی  نظام  گرایش چارچوب  و    بینی، 

اعمال و رفتار شهروند شهر تعالی در تعامل با سایر شهروندان  

شود تمامی عناصر شهر  ی است که موجب میاگونهبهو شهر  

الهی خود حرکت نماید. با توجه به  جهت همان استعداد  در  

این رویکرد یکپارچه، بستر معماری سرآمدی فراهم و قابل  

 اجراست. 
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تشکر و قدردانی: موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده  

 . است 

اخالقی: موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده  تاییدیه   

 . است 

نشده  گزارش  نویسندگان  سوی  از  موردی  منافع:  تعارض 

 . است 

اصلی  پژوهشگر  اول،  نویسنده  نویسندگان:  برداشت  سهم   ،

سهم با  محتوا  تدوین  ای،  دوم،  و    %40  کتابخانه  نویسنده 

؛     % 30  اصلی، ایده مقاله و کنترل نتایج با سهمپژوهشگر  

کمکی، مقایسه یافته ها و مدیریت  ، پژوهشگر  سومنویسنده  و  

   % 30 نتایج با سهم

دکتری تخصصی    رسالهمنابع مالی: مطالعه حاضر مستخرج از  

اول راهنمایی    نویسنده  با  که  مشاوره  است  و  دوم  نویسنده 

 آزاد اسالمی قابل انجام شده است.   در دانشگاه نویسنده سوم
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