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Background: What we can see today is the increasing number of events that are taking place 
around the world. These events, which are driving the waves of globalization, are heading for 
cities as Megatrends. Consequently, new needs and issues are emerging in cities that divert 
cities from their originality. This authenticity can be termed as city values. The cities of our 
country have not been exempt from this rule and have been affected by these Megatrends and 
trends. 
Objectives: In the present study, the aim is to explain the Megatrends and Trends in the city and 
to investigate and examine the impact of Megatrends and Trends on the contemporary Iranian 
city from the perspective of Islamic realism. 
Methodology: According to the objectives, the present study can be considered as a qualitative 
study. The research method is descriptive-analytical and the approach of logical reasoning 
(cultural-discourse), using library and documentary studies and questionnaire in order to use 
Delphi technique. 
Results: According to studies and evaluations, Megatrends and Trends can be examined and 
explained in the form of urban components, which include social megatrends, cultural 
megatrends, economic changes and its globalization, spatial-physical urban megatrends, 
political and legal megatrends, transportation megatrends and environmental megatrends. Also, 
the theoretical approach of Islamic realism, which originates from the field of Iranian-Islamic 
cities, was introduced as a framework for review and filtering. 
Conclusion: Paying attention to current megatrends and trends in all fields and studying their 
impact on the dimensions of research, urban plans and programs and projects can be very 
efficient and effective. This is by choosing the Islamic realism approach as one Attitudes that are 
compatible with the Iranian city and today's approaches are becoming much more efficient and 
practical. 

Highlights: 
Detailed study of "Megatrends and Trends" in the form of "urban components" and presentation 
of "urban and Islamic types and examples"; 
Using the Islamic realism as a theoretical approach to research in order to evaluate and explain 
the Megatrends and Trends on the body of the contemporary Iranian city. 
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 ،ندیافر ،ندیافرکالن ها:اژهکلید و
 یاسالم ییگراواقع ،یرانیشهر معاصر ا

 نی. اابدی یم انیاست که در سرتاسر جهان جر ییدادهایروز افزون رو شیتوان بود، افزایمآنچه که امروزه شاهد آن : لهئمس بیان 

باشند. به  یو دگرگون کردن شهرها م یشرویدر حال پ ندهایافرکالنهستند، با عنوان شدن  یجهان شرانیپ یکه موج ها دادهایرو
اصالت را  نیکند. ایمدور  شیبوده که شهرها را از اصالت خو شیدایدر شهرها در حال پ یدیو مسائل جد ازهاین ،موضوع نیتبع ا

 ندهایافرو  ندهایافرکالن نیا ریثأتتحتنبوده و  یقاعده مستثن نیاز ا زیکشورمان ن ی. شهرهادیشهر نام یهاارزشتوان در قالب  یم
  قرار گرفته است.

ها بر شهر  ندیو فرآ اندهیکالن فرآ ریثأت یو بررس یدر شهر و واکاو ندهایافرو  ندهایافرکالن نییدر پژوهش حاضر، هدف تب: هدف

 .است یاسالم ییگرااز منظر واقع یرانیمعاصر ا

 کردیو رو یلیتحل-یفیقرار داد. روش پژوهش، توص یفیتوان در زمره مطالعات کیمبا توجه به اهداف، پژوهش حاضر را   روش:

 یدلف کیو پرسشنامه در جهت استفاده از تکن یو اسناد یاخانهکتاباز مطالعات  یری(، با بهره گیگفتمان-ی)فرهنگ یاستدالل منطق
 .ی باشدم

 نییو تب یبررس یشهر یهالفهؤمرا در قالب  ندهایافرو  ندهایافرکالنتوان یمانجام شده  یهایابیارزبا توجه به مطالعات و : هایافته

 یندهایشدن آن، کالن فرآ یو جهان یاقتصاد راتییتغ ،یفرهنگ یندهایکالن فرآ ،یاجتماع یندهایآنمود که مشتمل بر کالن فر
 یم یطیمح ستیز یندهایو کالن فرآ یحمل و نقل یندهایکالن فرآ ،یو حقوق یاسیس یندهایکالن فرآ ،یشهر یکالبد-ییفضا

عنوان چهارچوب هب -باشد یم یاسالم-یرانیا یشهرها نهیکه برخاسته از زم- یاسالم ییواقعگرا ینظر کردیرو نیباشد. همچن
 ،یدر سطوح مطالعات یدتیو عق یمطالعات لترین فیدر صورت عبور از ا ندهایو فرآ ندهاینمود که کالن فرآ یمعرف لتریو ف یبررس

 شوند. یدر کشور جار ییواجرا یپژوهش

ها طرحها، پژوهشآن ها در ابعاد  یگذار ریثأت ةمطالعها و حوزه یدر تمام یجار یندهایو فرآ ندهایتوجه به کالن فرآ: گیرینتیجه

از  یکیعنوان به یاسالم ییواقعگرا کردیرو نشیامر با گز نیواقع شود اثر ؤمکارآ و  اریتواند بس یم یشهر یهاپروژهها و برنامهو 
 شود. یتر میکاربردکارآتر و  اریبس ن،یامروز یکردهایو رو یرانیار با شهر اسازگ ینگرش ییچهارچوب ها

 نکات برجسته:
 ؛«گونه ها و مصادیق شهری و اسالمی»و ارائه  «های شهریلفه ؤم»در قالب  «یندهاافرو یندها افرکالن»مطالعه و بررسی تفصیلی 

فلسفی رئالیسم اسالمی )واقعگرایی اسالمی( تحت عنوان رویکرد نظری پژوهش در راستای ارزیابی و تبیین اثرات کالن  بهره گیری از مکتب
 فرآیندها و فرآیندها بر پیکره شهر معاصر ایرانی.

 
اول و دوم  نگارنده ییبه راهنما «یکالبد-ییبر مولفه فضا دیبا تاک ندهاآیو کالن فر یاسالم-یرانیا شهر یهاارزش» سوم تحت عنوان نگارنده یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر 9 

 باشد. یم زیتبر یدانشگاه هنر اسالم یو شهرساز یدر دانشکده معمار ،یاسالم یرشته شهرساز یدر مقطع دکتر

گرایی ایرانی از منظر واقع معاصر فرآیندها و فرآیندها بر شهربازشناسی و تبیین اثرات کالن(. 9311. )ومهمعص ،آیشم و احد ،نژادابراهیمی ،مرتضی ،میرغالمی ارجاع به این مقاله:

 doi: 10.22124/UPK.2020.15330.1365 .33-91 ،(3)4 ،شهرسازی دانش. اسالمی
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 9311 پاییز ،33-91، 3شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 له ئبیان مس
متقابل کشورها و ملل،  یروز افزون وابستگ شیاتفاقات، افزا نی. اوندندیپیبه وقوع م یشتریجامعه با سرعت ب راتییامروزه تغ

 یروزافزون به جهان لیاست، تما افتهی یشتریاطالعات شتاب ب یگسترش فناور لیدلهموجود که ب یجوامع و نهادها ییتمرکز زدا
ها، دولت یرا برا ندهیو آ راتییلزوم درک بهتر از تغ گر،یعوامل د یاریو بس یو فرهنگ ی، قومیمل یهایژگیشدن به همراه حفظ و

گسترش در  یدر پ فرایندهاو  فرایندهاکالنعنوان تحت دادها،یو رو راتییتغ نیکند. ایم جابیکسب وکارها، سازمان ها و مردم ا
و  فرایندهاکالن زین رانیهستند. در کشور ا یپژوهندهیآشدن و  یدر موضوع جهان شرانیپ یهاها بوده و موجنیسرزم یتمام

و  فرایندهاو  فرایندهاکالناگذاشته است. توجه به  یهروندو ش یوجوه شهر یدر تمام یاریبس راتیثأتورود کرده و  فرایندها
 .باشد یدر شهرها م یاساس اتیآن از جمله ضرور یشرویو جهات پ راتیثأت ینیبشیپ

فنآورانه است  ایو  یطیمح ستیز ،یصاداقت ،یاجتماع ،یاسیس میعظ رییتغ کیعنوان بهباشد و  یمعنادار م یمفهوم ندیافرکالن
و  یو ادراکات در ابعاد اجتماع فرایندهاها، تیفعالاز  یعیوس فیط یده ها سال بر رو یبرا دیاما شا رد،یگیمشکل  یکه به کند

 راتیثأتاست که خود قادر به خلق  ییفرایندهاریاز ز یبیترک ایده و اثر عم کیاز  یاگسترده ندیافر ،ندیافرکالنبگذارد.  ریثأت یدولت
و  ریثأت نیشتریدر جهان حاضر ب فرایندهاکالنتوان گفت یمدر واقع  (.0222، 1)شیته، زمپروتی، بنتی، روگیلی باشندیعمده م

از عمر  شتریب یطوالن یبازه زمان نیمانده و گاها ا یشهرها باق رینظ ییدر بسترها یطوالن یانزم زهوجود آورده و در بابهرا  راتییتغ
موضوع،  قیدر جهت تدق یرانیو انتخاب شهر معاصر ا ،فرایندهاو  فرایندهاکالن یگذار ریثأتگردد. با توجه به بستر یم زیها نانسان

 ینظر کردیبا استفاده از رو یرو نیباشد. از ا یم یضرور ینگرش چوبچهار قیدر جهت تدق ینظر کردیز روا یریبهره گ
: : شودرا شامل میاین موارد  حاضر ها در پژوهشپرسشابعاد موضوع پرداخته شده است. یو واکاو یبه بررس ،یاسالم ییواقعگرا

و  یدر بررس یاسالم ییکدامند؟ اصول و احکام و حقوق واقعگرا یرانیبر شهر معاصر ا رگذاریثأت یفرایندهاو  فرایندهاکالنا»
)بعنوان  یاسالم ییاز منظر واقعگرا ایو آبر شهر معاصر گذاشته؟  یراتیثأتچه  فرایندهاو  فرایندهاکالنا نیمطالعه مسائل کدامند؟ ا

شده،  نیوبا توجه به سواالت تد «را دارند؟ یریپذهیتوج تی( قابلیرانیمتناسب با شهر معاصر ا دگاهیپژوهش و د ینظر کردیرو
از  یرانیبر شهر معاصر ا فرایندهاو  یندهافراکالنا یگذار ریثأتابعاد و وجوه  یتمام یو واکاو یاز پژوهش حاضر بررس یهدف کل

 قیروش تحق ازمندیحاضر ن قیباشد. روش پژوهش حاضر با توجه به پرسش ها و اهداف، تحق یم یاسالم ییمنظر واقعگرا
 ینظر کردیموضوع از رو نیی( است. در پژوهش حاضر در جهت تبیگفتمان-ی)فرهنگ یمنطق لاستدال کردیو رو یلیتحل-یفیتوص

 نییو پرسشنامه در جهت تب یاکتابخانهو  یمطالعات اسناد قیتحق نیمورد استفاده در ا یهاوهیشاستفاده شده و  یاسالم ییواقعگرا
 یاسالم ییاز منظر واقعگرا یرانیشهر معاصر ا در فرایندهاکالنا ریثأت یباشد. در ادامه به بررس یشهر م یفرایندهاو  فرایندهاکالنا

 پرداخته شده است.

 پژوهش مبانی نظری
  و اصول ، احکام و حقوق آن یاسالم ییگرا: واقعینظر کردیرو

(. 1831واقع گرایی یا رئالیسم، یک مکتب فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم قابلیت تطابق وجود دارد )طباطبایی، 
شناخت را حاصل انعکاس ساده و مستقیم جهان  واقع گرایی خام یا واقع گرایی پوزیتیستی (1گرایی عبارتند از: واقعده دو دیدگاه عم

که معتقد است دانش همواره تقریبی از واقعیت  گرایی انتقادیواقع (0طبیعت و مادی در ابزارهای حسی و خیالی انسان می داند. 
گرایی انتقادی است )سایر، )صدرایی( قائل به واقع بین دو نوع واقعگرایی یاد شده، فلسفه اسالمی (. از11 ،1831است )اسکندری، 

احکام متغیر منشا و  گرایی اسالمی، دو نوع احکام ثابت و(. در دین مبین اسالم و خاصه در واقع10 ،1831( و )اسکندری، 1831
 ه و شهرهای اسالمی است.داری در جامعگذاری و حکومتریزی، قانوناساس برنامه

احکام اسالم فقط شامل امور ثابت حیات انسان است؛ درباره این که چه امورى از حیات انسان ثابت و چه امورى متغیر است؟ 
توان ابعاد مختلف زندگى انسان را در چهار بخش بررسی نمود: الف( رابطه انسان با خدا: مانند پرستش ب( رابطه انسان با خود: می

مانند تهذیب نفس ج( رابطه انسان با طبیعت: مانند نوع خوراک، پوشاک، مسکن و ابزار و وسائل مورد استفاده در زندگى د( رابطه 

                                                           
1 Sheate, Zamparutti, Bennetti & Rogeli, 2007 
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 
هاى دیگر: مانند روابط خانوادگى، روابط اجتماعى در داخل یک جامعه و روابط اجتماعى بین جوامع که تنظیم این انسان با انسان

(. احکام، اصول و 03-81 ،1822کند )مطهری، دنى، قضایى، اساسى، بین الملل و مانند آن تجلی میروابط در قالب قوانین م
 مقرراتی که در جامعه اسالمی می بایست تبیین و اجرا گردد مشتمل بر دو قسم است: 

تغییر می باشند،  : احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام غیر قابلقوانین ثابت و ابدیت دین و شریعت (1
اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم )ص( نازل شده اند و 

ی فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَِّهِ الَِّتِ"برای همیشه در میان بشر واجب االجرا معرفی گردیده، چنانکه اشاره می شود: 
نَ )پس ]با توجه به بی پایه بودن شرک[ حق فَطَرَ النَِّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَِّهِ ذَلِکَ الدِِّینُ الْقَیِِّمُ وَلَکِنَِّ أَکْثَرَ النَِّاسِ لَا یَعْلَمُو

سرشت خدا که مردم را بر  گرایانه و بدون انحراف با همه وجودت به سوی این دین ]توحیدی[ روی آور، ]پای بند و استوار بر[
آن سرشته است باش برای آفرینش خدا هیچگونه تغییر و تبدیلی نیست؛ این است دین درست و استوار؛ ولی بیشتر مردم 

حَالَلُ مُحَمَّدٍ حَالَلٌ أَبَداً إِلَى "؛ و در سنت نیز وارد شده است:  82معرفت و دانش ]به این حقیقت اصیل[ ندارند( سوره روم، آیه
. در "مت حرام استوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ؛ حالل محمد تا روز قیامت حالل است وحرام محمد تا قیایَ

میان همین قوانین مدنی نیز نمونه های بسیار از مواد ثابت داریم، مانند: وجوب زندگی اجتماعی، و اصل دفاع از مقدسات، و 
(. بنابراین توجه به اصل این قوانین ثابت 11 ،1831اصل اختصاص مالی، و تأسیس حکومت و نظایر آنها )به نقل از موالیی، 

 در جامعه اسالمی واجب می باشد. 

: مقرراتی است که از کرسی والیت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و قوانین متغیر و مصلحت جامعه (0
نوع مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیات و تغییر  اجرا می شود، این

(. این احکام و اصول وجهه ای موقت داشته و در 21-23 ،1832مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل می یابد )طباطبایی، 
ی شود. تفاوت ها در سبک های زندگی و به طور عام تر در های محلی به کار برده ممقیاسهای کوچکتر نظیر مقیاس

فرهنگ جامعه بستر تفاوت در این اصول و احکام متغیر می شود. اصول و احکام متغیر در بستر زمانی خویش می تواند 
 پذیرای رویدادهای نوین باشد.

آنچه مربوط به رابطه  (0رابطه انسان با خدا؛  (1از نظر شهید مطهری، قوانین اسالمی )احکام ثابت( مشتمل بر چهار دسته اند: 
 ،1831آنچه مربوط به رابطه انسان با انسان است )مطهری،  (4آنچه مربوط به رابطه انسان با طبیعت است؛  (8انسان با خود اوست؛ 

تعامل انسان با خود شامل  (1(. همچنین آیت اهلل جوادی آملی تعامل انسان )احکام ثابت( را در پنج بخش بررسی نموده اند: 80-03
های اسالمی درباره تفکر و تدبّر، یادگیری و دانش اندوزی، کار و تالش، حفظ تن و حرمت اضرار به احکام و دستورات و توصیه

نفس، نظافت و بهداشت، خوردن و آشامیدن، لباس و پوشش، زینت و آراستگی، مسکن، مسافرت، خواب و بیداری، تفریحات سالم و 
تعامل  (8 تعامل انسان با همنوعان که انجام اعمال و مناسبات عبادی، اخالقی، اجتماعی و سیاسی را تنظیم می نماید؛ (0ورزش؛

مردم و نظام اسالمی دارای چهار بخش نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام شهرسازی و نظام خدمات عمومی و نظام اقتصادی 
 خش می باشد که عبارتند از: نگهداری حیوان، بهره گیری از حیوان و حقوق حیوان؛تعامل انسان با حیوان که شامل سه ب (4 است؛

ها، فضای (تعامل انسان با خلقت زیست محیطی  که شامل نه بخش محیط زیست، آب و هوا و خاک حاصلخیز، درختان و جنگل1
. با توجه به مطالب آورده شده (1834جوادی آملی، ها، مواد سوختی و گردشگری است )اد و باران، دریاها و نهرها، راه، بسبز و مرات

یگر فیلتر و چهارچوب بررسی احکام ثابت توانایی بررسی موضوعات مختلف را داشته، بعبارتی دتوان به این مهم اشاره نمود که می
ری واقعگرایی اسالمی، و باشند. به همین دلیل تبیین این احکام از ضروریات در پژوهش حاضر است. در رابطه با رویکرد نظما می

اند؛ همچنین با نگرشی بر سخنان شهید مطهری و آیت اهلل جوادی آملی که احکام ثابت را در محوریت های گوناگون تقسیم نموده
حقوق و اصول الهی )خداوند(، حقوق و اصول نفس، حقوق و اصول سایر انسانها احکام ثابت در پژوهش حاضر به این شرح هستند: 

  و اصول خلقت زیست محیطی.و حقوق 
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 1جدول

 احکام ، اصول و حقوق ثابت واقعگرایی اسالمی 
ت

ق ثاب
صول و حقو

احکام ، ا
 

 
 الزامات / توصیف ابعاد

 حقوق خداوند
ن به حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان و خداوند بوده و مشتمل بر تمامی احکام و اصول عبادی و نیایشی می شود که انسا

 عنوان یک مسلمان ملزم به انجام آن هستند. اصول و قوانینی نظیر: نماز، روزه، حج، جهاد، خمس و ...

 حقوق نفس
حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با خود می شود و مشتمل بر فضائل و دوری از رذایل است. این اصول و احکام را می توان 

 م، حیا، تواضع، تقوی، دوری از رذایلی نظیر دروغ و خیانت و ... دانست.متشکل از: قاعده حالل و حرا

حقوق سایر 
 انسانها

حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با سایر همنوعان خود شده و مشتمل بر قوانین اجتماعی شهر اسالمی است. انسان در جهت 
ن قوانین و اصول را می توان متشکل از: حق مالکیت، حقوق همسایگی، قاعده زیست بهتر در بستر شهری ملزم به رعایت آنها است. ای

 الضرر، مصلحت اجتماع، روابط و تعامالت اجتماعی و ... دانست.

حقوق خلقت 
 زیست محیطی

حیطی ملزم حقوق و اصولی که در رابطه با ارتباط انسان با خلقت زیست محیطی است. همه انسان ها در ارتباط خویش با خلقت زیست م
به رعایت و در نظر گرفتن آن ها هستند. این اصول و قوانین متشکل از: جلوگیری از اسراف و حیف و میل منابع طبیعی و حیاتی، آزار 

 نرساندن به سایر مخلوقات زیست محیط و ... می باشند.

 

 فرایندهاکالناشهر و 

د مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، ارتباطی، زیست محیطی، فنِّاوری و... جهانی شدن واقعیتی چند بُعدی است که ابعا
شدن و  ی(. در رابطه با مفهوم جهان11 ،1838 ،یریهای گوناگونی وجود دارد )معتحلیلگیرد و در مورد آن رویکردها و میرا در بر 

مهم نشانگر فقدان  نیآورده شده است؛ که ا یاریپردازان بس هیون توسط نظردر کتب گوناگ یمتنوعآن سخنان  ندیافرها و روش
شدن در فرآیند توسعه سریع  یجهان»شدن می گوید:  یحوزه است. جان تالینسون در تعریف جهان نیدر ا نیمحقق انیم یکل یتوافق

شدن را متضمن دو  یپیدا می کند و هاروی جهان نقاط جهانی معنا امیپیوندهای پیچیده میان جوامع فرهنگها، نهادها و افراد در تم
ساده از مفهوم  یفیتوان در تعر ی(. اما م1 ،1832 ،ی)گودرز« داند یعنصر فشردگی در زمان و مکان و کاستن از فاصله ها م

و  یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد تتعامال رینظ ییاز توسعه و رشد در محورها یا جهیشدن نت یجهانآورد که:  نگونهیشدن ا یجهان
نظم برآمده از شدن مشتمل بر امواجی است که به نظر می رسد  یباشد. جهان یم گریکدیدولت ها و ملت ها با  انیدر م یفرهنگ

ر در جامعه و عصر حاض فرایندهاو  فرایندهاکالنهمان  قتیامواج در حق نیرا دستخوش تغییر و دگرگونی نموده است. ا عصر جدید
به منصه ظهور  یپژوه ندهیآن، ضرورت مطالعه آ یهایژگیوشدن و  یجهان یته شده، در باب معرفهستند. با توجه به مباحث گف ما
و  فرایندهاو  فرایندهاکالنا گرید ی. از طرفدیشدن، کارآ جلوه نما یجهان ریمس یط یتواند در راستا یم یپژوه ندهیرسد. آ یم

 است. ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیدر آ یدیکل یاز روش ها و بخش ها یکیها آن لیتحل
 

 
 وهی، عنصر ارتباط دهنده جهانی شدن و مطالعات آینده پژفرایندهاو  فرایندهاکالن .1شکل 

 
و  ات،یتوان در اعتقادات، اخالقیمموضوع را  نیاست. ا «ندهیتوجه به آ»مقدس اسالم  عتیهای شریژگیو نیتراز مهم یکی

بود که باورها و  نیا دبخشینو الدی،یدر قرن ششم م تیبرای بشر نید نیعنوان آخربهمشاهده نمود. ظهور اسالم  ینیمناسک د
و  یبه گونه ای طرِّاح نید نیاعصار خواهد بود. باورها، ارزش ها، و احکام ا ةنجات بخش انسان ها در هم ن،ید نیدستورهای ا

 یبشری را دارد. اعتقاد و باور به معاد و زندگ ازهایین ةبه هم ییزمان و مکان، توان پاسخ گو دنیعرضه شده است که با درنورد
 م،یقرآن کر اتیاز آ یبه قدری مهم است که در برخ ندهیآاست. توجه به  تیبشر ندهیآ یجاودان برای انسان، نمونه ای از طراح
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 
 ندهیاز نمونه های ارزشمند آ گرید یکی(. 1831 ،ی)منطق کرده است انیب یرا حتم امتیخداوند با ذکر قسم های متعدد، وقوع ق

 مشاهده نمود. عصر یعصر ظهور حضرت ول رییدر خصوص شکل گ یوعده الهتوان  یاسالم، را م نیمب نیدر جامعه و د یپژوه
 

 
 ی و مصادیق آنهای متأثر از آینده پژوهحوزه .0شکل

 
 یاژهیو یایارکردها و مزاکتواند یم وهیشود؛ هر شیو پژوهش استفاده م دنیشیاند یمختلف برا یهاوهیاز ش یپژوه ندهیآدر 

 ندهیمساله سبب شده است که آ نیارائه دهد. ا یسوال منتسب با آن پاسخ مناسب کیخاص به  یداشته باشد و بتواند در حوزه ا
و  فرایندهاکالن ریو تاث لیروش تحل ،یپژوه ندهیآ یهاروش انی. در پژوهش حاضر از مدیبهره جو یپرشمار یاز روش ها یپژوه

 یسالما ییدر شهر معاصر از منظر واقعگرا فرایندهاو  فرایندهاکالن یمطالعه به بررس نیشده است. در واقع در ا نشیگز فرایندها
 پرداخته شده است.

 در شهر معاصر فرایندهاو  فرایندهاکالن

هستند.  فرایندهاکالنمتصور شده،  یاندازهاچشم اتیفیک یابیشهرها و ارز ندهیمهم در بحث مطالعه آ یهاتیاز محور یکی
از  زین یمختلف فیو تنوع، تعار یاند و به تبع گستردگرا به خود جلب کرده یاژهیتوجه و نیامروز یهادر پژوهش فرایندهاکالن
تحت  یبا انتشار کتاب تیسبیتوسط جان نا یالدیم 1330بار در سال  نیاول یبرا ندیافرکالن. واژه ستا دهیارائه گرد فرایندهاکالن

 وهیو ش دیکش ریبه تصو ندیبراساس ده کالن فرآ دیرا از هزاره جد دیجد یکتاب چشم انداز نیمطرح شد. ا «ایندهافرکالنا»عنوان 
 ارتقا داد. یپژوه ندهیرا در حوزه آ ندیفرآ لیتحل

 ،فرایندهاکالنا»شده است: صورت آورده  نیعبارت به ا نیا فیتعر ،فرایندهاکالن ةحوزدر  یا هیپا یهااز پژوهش یکیدر 
قدر آن فرایندهاکالنا ی. گاهمانندیم یباق یطوالن ییهادوره یو ط رندیگیهستند که در بستر زمان شکل م یخیتار ییهادهیا

 ریفراگ فرایندهاکالنسل است. ن کیشان فراتر از عمر . چون عمرمیکنیها را فراموش مآن یرکه حضور و اثرگذا شوندیم یطوالن
 (.02111)دیکسون،  «کنندیانسان را متحول م یزندگ خیهستند تار
گام در  نی. نخستوندندیپ یمشاهده گر هستند که در طول زمان بوقوع م دیاز د تیپراهم یزهایدر چ رییتغ یالگوها ،فرایندها

قرائن و شواهد  یاز رو ندهیآ ینیب شیپ قتیروش در حق نیهستند. ا انیاست که هم اکنون در جر ییفرایندهاکشف  ،یپژوه ندهیآ
 انیها و نما یگذاراستیس ییسنجش کارا یبرا ژهیبو یندکاویدهد. فرآیگذشته نشان م رداده د کی راتییاست که تغ یخیتار

مدت کوتاه  کیکه در  یا دهیپد یعنی)روند، ترند(  ندیفرآ (.30 ،1834 ،یمیباشد )مق یسودمند م جاد،یساختن مشکالت در حال ا
و متفاوت. به  دیجد زیچ کیو توسعه به سمت  رییتغ یعنی فرایندها گرید یبه عبارت ایشود یتکرار م یو منطق خاص شیگرا کیبا 

 شیو گرا لیم یخاص شیو گرا گاهیجامفهوم خاص به سمت  ای یموضوع اجتماع کیدهد که ینشان م فرایندها کی یعبارت
 ینیب شیپ یها کیتکن نیتر یکاربرد از یکی فرایندها لیتحل. خاص تداوم داشته است یبرهه زمان کیدر  شیگرا نیداشته و ا

                                                           
1 Dixon, 2016 
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 دیبا رد،یانجام پذ یبه درست ندهیروش به آ نیکه ا نیا یگسترده و به نسبت آسان دارد. اما برا یکاربرد فرایندها لیاست. تحل

 نی(. در واقع ا1831 ،یریقد، ی)ناظم خواهد ماند یخود باق ریجهت نداده و در مس رییمورد مطالعه، تغ فرایندهاداشت که  نانیاطم
 دهد. ینشان م یزمان یداده در بستر کی راتییتغاست که  یخیو شواهد تار نیقرا یاز رو ندهیآ ینیب شیروش پ

ها، بلکه ها نه سالدهند که اثرات آن یم رییکسب و کار و جامعه را تغ یفضا یبه گونه ا ت،یاز لحاظ ماه فرایندهاکالنرایندهاف
 داتیها و تهدخواهد بود و فرصت یفرد جامعه انسان بر هر فرایندهاکالنفرایندها نیاثر ا گر،ید یماند. از سو یدهه پابرجا م نیچند

 تیدر هر فعال فرایندهاکالنفرایندهانگرش به  ،یرو نیآورند. از ا یفرود م یو جوامع انسان رکسب وکا یخود را بر فضا یهژیو
 توان یرا م فرایندهاکالنفرایندهااساس،  نیبر ا. باشد یم یاجبار ،یطوالن یکالن با برد زمان یهااستیس نیو تدو یپژوه ندهیآ

 یرویپ یاصل یژگیکرد که از سه و فیتعر یاسیس طیاقتصاد و شرا یها، عرصه  یفنآوردر سطح جوامع،  یعمده ا نیادیبن راتییتغ
 کنند: یم

 ماند؛سال پابرجا می 01آهسته است ولی در زمانی که به تبلور می رسند اثر آنها حداقل تا  فرایندهاکالنفرایندهاتوسعه ی  (1

 گذارند؛بر گستره های گوناگون و متنوعی از حیات انسان اثر می فرایندهاکالن (0

، خوی و منش جهانی دارند و منحصر به جغرافیا و کشور نیستند هر چند که ممکن است اثر آنها در یک فرایندهاکالن (8
 (.0210، 1)مولر جغرافیای ویژه، چشمگیرتر باشد

 یداشته و اثرگذار یدوره عمر طوالن باشند که یم و توسعه در جامعه رییتغ یسرمشق و الگوها ،فرایندهاگفت:  توانیدر واقع م
 فرایندهاگذارند. یم ریتاث یانسان اتیح یهاابعاد و جنبه یدر تمام فرایندها نیشود. ا یمطرح م یتریطوالن یدر بازه زمان زیها نآن

 ایذات مثبت و  فرایندهاکالنو  فرایندهاروند.  یحوزه به شمار م نیا شرانیدهند و پیم ندیکالن فرآ لیتشک ،حوزه کیا مرتبط ب
موجود و  یفرایندهاو  هافرایندکالنباشد.  یمنف ایتواند مثبت و یماز آنها در جامعه و افراد  یناش راتیثأتندارند، در واقع  یمنف

تواند یم ییایمختلف جغراف یها در بسترهاحاصله از آن جیباشند، اما نتا یم کسانیجامعه  کی در یبازه زمان کیگذار در ریثأت
جنگ،  ،یاقتصاد یریپذبیآس نترنت،یو ا یمجاز یفضا ،ینیشهرنش رینظ ییفرایندهاکالن یامروزباشد. در جامعه  ژهیمتفاوت و و

 یگذاشته و شهر را به سو ریتاث نیامروز ی... در گسترش شهرهاو ستیز طیاعتقادات و باورها، مسائل مح رییها، تغنسل نیشکاف ب
 یشهرها ندهیآ یبه بررس دیجد یهانگران کننده شده است که در پژوهش یموضوع به اندازه ا نیدهد. ا یمبهم سوق م یاندهیآ
 پرداخته شده است.  دیدر هزاره جد یاسالم-یرانیا

شهرها توسط  یریرپذیگسترش و تاث یهاشرانیبه عنوان پ فرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهابه امر  یقابل توجه دیاما توجه و تاک
را ارائه نموده  یآنها مطالب یجامعه حاضر و دسته بند یفرایندهاکالنفرایندهادر خصوص  یپردازان متعدد هیها نشده است. نظرآن

 ها آورده شده است. یدسته بند نیا ریدر جدول ز شتریب ییاند؛ در جهت خوانا
 

 
 0جدول

 از دیدگاه صاحبنظران و موسسات مرتبط فرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهادسته بندی  

 ی جهانیفرایندهاکالنفرایندهادسته بندی  موسسه پرداز/نظریه 

 13300نایسبیت، 
( تمرکز زدایی؛ 1( مدیریت کسب وکار؛ 4( ظهور اقتصاد جهانی به جای اقتصادهای ملی و محلی؛ 8( فنآوری پیشرفته؛ 0( تولید انبوه اطالعات؛ 1
( تنوع 12( شهرنشینی و سرعت باالی گسترش آن؛ 3( شبکه ها به عنوان تسهیل گر؛ 3 ( دموکراسی مشارکتی؛2( نگرش جدید به فردگرایی؛ 1

 گزینه ها بخصوص در رابطه با نقش زنان در جامعه.

پانک، -شرکت مشاوره زد
02238 

( زندگی دیجیتال؛ 2؛ ( الگوهای جدید شبکه1( تنوع فرهنگی؛ 1( خیزش زنان؛ 4( مسائل بهداشتی؛ 8( افزایش فردگرایی؛ 0( تغییرات جمعیتی؛ 1
( تغییرات 14(چرخه کسب و کار؛ 18( اقتصاد دانش بنیان؛ 10( جهانی سازی؛ 11( تکنولوژی همگرا؛ 12( هوش هیجانی؛ 3( توجه به طبیعت؛ 3

ظم جدید ( ن13( شهرنشینی و گسترش آن؛ 13( تغییرات اقلیمی؛ 12( انرژی و منابع بازاریابی؛ 11( الگوهای جدید مصرف؛ 11چرخه جهان؛ 
 ( افزایش تهدیدات امنیت بین المللی.02سیاسی؛ 

زد، -شرکت مشاوره اچ
02114 

( تغییرات کالن در محیط اقتصادی و سیاسی؛ 8( شتاب روزافزون در تکنولوژی؛ 0افزایش مسئولیت پذیری های زیست محیطی و اجتماعی؛  (1
 ( تغییرات جمعیتی.1( تغییر مراکز رشد اقتصادی 4

                                                           
1 Moller, 2012 
2 Naisbitt, 1982 
3 Z_Punkt Consulting Firm, 2008 
4 H&Z Consulting, 2011 
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 

 0214فل، شوونکر، را
-( کمبود منابع بخصوص سوخت4( تکنولوژی و فنآروی های جدید؛ 8( تغییرات جمعیتی؛ 0( جهانی شدن و افزایش همگرایی اقتصاد جهانی؛ 1

 ( افزایش اهمیت مسئولیت پذیری در مقیاس جهانی.2( دانش اجتماعی؛ 1( تغییرات اقلیمی؛ 1های فسیلی؛ 

 02111، بریشرا
( بازار 1( افزایش کارآفرینی؛ 1( منابع موجود در جهان؛ 4( شهرنشینی و گرایشات آن؛ 8(بازخوانی محوریت سالمت؛ 0جیتالی شده؛ (آینده هوشمند و دی1

 جهانی.

 02110آتکینسون، 

بال آن افزایش ( افزایش فرصت ها و به دن0یی مشتمل بر: افزایش جمعیت، پیری جمعیت و ...(؛ فرایندها( تحرکات و تغییرات جمعیتی )1
( سالمت و 1( افزایش ارتباطات و کاهش حریم خصوصی؛ 4( مگاشهرها )افزایش شهرنشینی و ...(؛ 8نابرابری )بهره گیری از اینترنت و ...(؛ 

عه و کاهش ( افزایش فردیت جام2( افزایش انتخاب های فردی؛ 1بیماری ها )افزایش امید به زندگی، سبک زندگی، تغییرات آب و هوایی و ...(؛ 
( همگرایی فرهنگی )صحبت به زبان مادری، تنوع 3انسجام اجتماعی )تغییر ساختار سنتی خانواده، افزایش تعداد خانواده های تک نفره و ...(؛ 

 ( افکار عمومی به عنوان یک نیروی انقالبی.12( استفاده از اینترنت و شبکه مجازی )دور کاری و ...(؛ 3فرهنگی و ...(؛ 

 0211، دیکسون
1 )Fast 0شود(؛ تر می)همه چیز سریع )Urban  ( 8)توسعه شهرنشینی(؛Tribal 4های جدید(؛ گیری قبیله)شکل )Universal  جهانی شدن(

 )تغییر نگرش به اخالق(. Ethical( 1گری(؛ )افراطی Radical( 1همه چیز(؛ 

 02118ام سی کان، 

( نوزایی و احیاء شهرنشینی )شهرنشینی فشار زیادی را بر شهرها و به تبع آن در سیستم 1ط با مسائل شهری: ی مرتبفرایندهاکالنفرایندها
( زیرساخت های شهری )شهرنشینی و رشد جمعیت نیاز به بهبود شرایط کیفی و کمی را در شهر 0برنامه ریزی و سرریز جمعیت وارد می نماید(؛ 

( جمعیت سالخورده )جمعیت سالخورده 8ری بخصوص در مسائل اجتماعی و اقتصادی افزایش می دهد(؛ داشته و تقاضا برای زیرساخت های شه
(افزایش منابع مالی )فرآیند رو به 4بهداشتی و شرایط ویژه در مسکن و زندگی در همه جنبه های زندگی می باشد(؛ -نیازمند خدمات حمایتی

ق های بازنشستگی و صندوق های مستقل توسط سرمایه گذاران بزرگ و غالب ( تحت تاثیر صندو 4FUMرشد در بودجه تحت مدیریت )
( پایداری )موضوع پایداری در محوریت ها و جنبه های مختلف یک جامعه ضروری است نظیر: ساختار دولت، سرمایه 1شکل گرفته است(؛ 

محیطی و اجتماعی مطلوبی را در جامعه به ارمغان می آورد. به  گذاران و مصرف کنندگان در رابطه با تولیدات و ... ؛ که برقراری این امر نتایج
اقتصادی کشور می باشند و دلیل این امر عالوه بر -طور معمول تمام افراد جامعه به نوعی خواستار برقراری پایداری در تمام جنبه های اداری

 ( تکنولوژی و فنآوری های مخرب1یز است(؛ اجتماعی، افزایش تولید و کارآیی بیشتر ن-نتایج مطلوب بر حوزه های اقتصادی

 02121، لریس
( محوریت مسائل سیاسی )افزایش اهمیت سازمان ملل متحد، مطرح شدن کمیته 0( محوریت مسائل اقتصادی )افزایش تجارت و تعامالت جهانی و ...(؛ 1

 ( محوریت مسائل اکولوژیکی )تنوع ریستی، تغییرات اقلیمی و ...(.4 ( محوریت مسائل فرهنگی )تنوع فرهنگی، تنوع در هنر و ...(؛8های جهانی و ...(؛ 

 1838سیدمیرزایی، 

محور جمعیتی: رشد قابل توجه جمعیت شهری در کشور های در حال توسعه، سرریز جمعیت روستایی و ادامه  (1: محورهای عمده در کالن فرآیند شهرنشینی
رقابت پذیری اقتصادی، جهانی ( محور اقتصادی: افزایش تولید در سایه برخورداری از فناوری های مؤثر، 0. ؛ ..مهاجرتی، افزایش نسبت کهنساالن وحرکت های 

( محور اجتماعی: دگرگونی در خانواده و ساختار آن، استمرار نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به ویژه برای 8، فقر و انباشت ثروت، افزایش تقاضا و ... .؛ شدن
 ایش طالق، کاهش استحکام خانوادهو نابرابری شهری، توزیع نامتعادل ثروت، افزایش جرائم، شیوع رفتارهای انحرافی توسط زنان و مردان جوان، افززنان، فقر 

ت در دستیابی به ، رقابفزایش حجم تقاضا، کاهش منابع آب( محور زیست محیطی: افزایش فشار بر منابع طبیعی، رشد قابل توجه مصرف انرژی در اثر ا4... ؛ و
ه ای و خطرات انرژی اتمی، خطرات مسلم ناشی از استفاده نابخردانه از آن در به کرسی نشاندن برخی مسائل از سوی بعضی حکومت ها، افزایش گازهای گلخان

یاها و فاجعه های زیست محیطی ناشی از حتمی آن در باال رفتن دمای زمین با پیآمدهای فراوان آن، خطر ذوب شدن یخ های قطبی و باال آمدن سطح آبهای در
 ...و آن

 1831دولتشاه، 
( 0(رشد ناهمگون جمعیت جهان که به صورت کاهش رشد جمعیت کشورهای توسعه یافته و افزایش رشد جمعیت کشورهای در حال توسعه؛ 1

افزایش  (4ی، دورشدن از مذاهب سنتی؛ ( تنوع در اعتقادات مذهب8رشد ارزش های شخصی و افول ارزش های سنتی، قدرت گرفتن افراد؛ 
 ( گسترش شهرنشینی و رشد شهرها در سراسر جهان.1( ارتقای سطح تحصیالت توام با افزایش اطالعات در دسترس؛ 1مهاجرت بین کشورها؛ 

 1838فنی، 
اف وسیع جهانی میان فقر و ( شک4( افزایش مسائل محیط زیست؛ 8( رشد شهرنشینی و شهرهای جهانی؛ 0( گسترش فرآیند صنعتی شدن؛ 1

 ( و... .1( مهاجرت های انسانی؛ 1غنا؛ 

 
 یم ،فرایندهاکالنفرایندهاو  فرایندهاپردازان و موسسات در رابطه با موضوع  هیآورده شده در قالب نظر یهادگاهیبا توجه به د

 و زمان نهیبسته به بستر، زمتنها بوده و  کسانیعصر حاضر، در مجموع  یفرایندهاکالنافرایندهموضوع اشاره نمود که  نیتوان به ا
 ،یتیجمع راتییتغ ندیشود. به عنوان مثال کالن فرآ یآن بروز داده م جیهر روند و نتا یفرایندهادر  رییتغ نیکند. ایم دایپ رییتغ

 جیو نتا ندیممکن است فرآ یو بستر مطالعات نهیاما با توجه به زماست،  دهیردرا درنو یاریبوده که کشورها و جوامع بس یمبحث مهم
در  یجار عیتوجه به وقا .مسئله مهاجرت باشد یگریبوده و در نمونه د نکهنساال تیجمع شیبه صورت افزا یامنتج از آن در جامعه

 فرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهاتر  قیدق نییند در تبتوا یحوزه م نیارائه شده در ا یها یها و دسته بنددگاهیجامعه در کنار د
 یرگذاریتاث یاصل تیدر سه محور فرایندهاکالنفرایندهاموضوع  د،یاشاره گرد زین شتریهمانطور که پ .دینما یاریپژوهشگران را 
 یریگخود منجر به شکل تی. هر سه محوراجتماع و اقتصاد-هنگفر است،یسبر مشتمل  تیسه محور نیدهند، ا یخود را نشان م

                                                           
1 Schreiber, 2015 
2 Atkinson, 2016 
3 McCann, 2016 
4 Funds Under Management 
5 Sieler, 2017 
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 9311 پاییز ،33-91، 3شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
را تحت  نیبوده که شهر امروز یداخل ییفرایندهاخود متشکل از  ندیشود و هر کالن فرآ یدر جوامع م ییفرایندهاکالنفرایندها

دهند. همانطور که در شکل یباشد( م فیتضع ایو  تیتواند تقویم رییتغ نی)ا رییموجود در آن را تغ یخود قرار داده و ارزش ها ریتاث
بستر  گرید یطرف زدهند. ا یقرار م ریرا تحت تاث استیفرهنگ، اقتصاد و س تیشدن و امواج آن سه محور یاست، جهان ایگو 1
راستا  نی. در همردیگ یصورت م ینیشهرنش یها یمولفه ها هیهمواره برپا یباشدو  مطالعات شهر و شهر یدر شهر م یرگذاریتاث
آنگونه که از  ارائه نمود. 8در شکل  کیبه تفک یشهرشناس یهامعاصر در قالب مولفه یشهرها یفرایندهاکالنفرایندهاتوان  یم

ته است و بر صورت گرف یشناخت شهر یدر شهر براساس مولفه ها یجهان یفرایندهاکالنفرایندها قیتدق دیآیبر م 8شکل 
 نیشده است. ا نیبراساس شش مولفه تدو تیشهر معاصر در هفت محور یفرایندهاکالنفرایندهاحسب ضرورت شهر معاصر، 

شدن  یو جهان یاقتصاد راتییتغ ،یاجتماع یفرایندهاکالنفرایندها ،یفرهنگ یفرایندهاکالنفرایندهاشامل:  فرایندهاکالنفرایندها
و  یحمل و نقل یفرایندهاکالنفرایندها ،یو حقوق یاسیس یفرایندهاکالنفرایندها ،یکالبد-ییفضا یفرایندهاکالنفرایندهاآن، 

 .باشند یم 1یطیمح ستیز یفرایندهاکالنفرایندها
 

 
 ی شهر معاصرفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهااج استنت. 8شکل

 
در هر کالن  یداخل یفرایندهاخاصه  فرایندهاکالنفرایندها نییتب یمورد اشاره قرار گرفت، در راستا زین شتریهمانطور که پ

و سپس  فرایندهاکالنفرایندها ،ی. در پرسشنامه ارسالدیگرد عیزه توزحو نیصاحب نظران ا انیو در م میتنظ یاپرسشنامه ند،یفرآ
 جیآن ها در قالب نتا نیشده و پرتکرار تر یگذار بوده جمع آور ریتاث رانیمعاصر ا یدر شهرها ندیکه در کالن فرآ ییفرایندها

و  فرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهاطالب آورده شده در رابطه با شده است. در ادامه با توجه به م یبندجمع سشنامهحاصل از پر
بوده که  یمتفاوت یهامتشکل از مولفه کپارچهی تیموجود کیموضوع که شهر در قالب  نیو با اتکا به ا مانیمعاصر شهرها طیشرا

شهر معاصر،  یفرایندهاکالنفرایندهاهر  یداخل یفرایندهاها، مهحاصله از پرسشنا جیکنند و نتایرا مطالعه م یهر کدام بخش خاص
 آورده شده است. ریدر جدول ز کیهر مولفه به تفک هیبرپا

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
برشهر  رگذاریتاث یموجود درحوزه اجتماع یفرایندهاکالنفرایندها یبه معنا ،یاجتماع ندفرآی = بعنوان مثال کالنیشهرشناس های و مولفه ندیدو واژه کالن فرآ ینیهمنش  1
 ارائه شده است. کیبه تفک ندیهر کالن فرآ یاخلد ندیندوفرآیکالن فرآ 8که درجدول  باشدیم ندیتحت عنوان فرآ یخود مشتمل بر اجزا کوچکتر یاجتماع ندی. کالن فرآباشدیم
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 
 8جدول

 ی شهر معاصر و گونه ها و مصادیق آنفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها 

فرایندها
ن

ال
ک

فرا
یندها

ی
ساز

شهر
شهر و 

ی 
 

 مولفه
 فرایندها)مگاترند( و  فرایندهاکالنفرایندها

 )ترند(
 گونه ها / مصادیق

مولفه اجتماعی
-

فرهنگی
 

الن فرآیند 
ک

ی
اجتماع

 ها NGO*ظهور  
 *جنبش های اجتماعی

 *افزایش جمعیت شهرنشینی
 *گسترش جوامع و شبکه مجازی

NGO* ی، اجتماعی، هنری و...های زیست محیط 
 *خیزش زنان، سه شنبه های بدون خودرو، پیاده روی اربعین، اجتماع جهانی حج
 *سبک زندگی آپارتمانی، مهاجرت ها، اسکان غیررسمی، آسیب های اجتماعی

 *فیس بوک، تلگرام، واتساپ، رسانه های مجازی،

الن فرآیند 
ک

فرهنگی
 

 مجازیفردگرایی/ارتباط *افزایش
 ایش مصرف گرایی*افز

 *جهانی شدن فرهنگی
 *تحوالت سبک زندگی

 *کارکرد گرایی و تضعیف معنویت

 *وابستگی به تلفن همراه و ارتباطات مجازی و کاهش تعامالت رودر رو،
 *گسترش فروشگاه های زنجیره ای، تبلیغات برندها و کاالها و ایجاد نیاز کاذب،

 شش ها و غذاها، آداب و رسوم محلی*از بین رفتن خرده فرهنگها، گویش ها و پو
 *کمرنگ شدن دین و مسائل دینی بین نسل های جدید،

ی
صاد

مولفه اقت
 

ی 
ی و جهان

صاد
ت اقت

تغییرا
شدن آن

 

 *افزایش سلطه ارز دالر در اقتصاد جهانی
 *گسترش بورس ها

 *تضعیف کسب و کارهای محلی
 *تغییر الگوهای خرید و فروش

 *گسترش سرمایه داری

گی اقتصادهای محلی به ارزهای رایج نظیر دالر،تاثیرپذیری بورس ها از تحوالت منطقه *وابست
 ای و جهانی،

 *ظهور حوزه های جدید اقتصاد در کسب و کار،
*فرسودگی صنایع و مکانیزه شدن روش های تولید، گسترش فروشگاه های زنجیره ای، تولید 

 انبوه،
 ای *خرید و فروش مجازی، فروشگاه های زنجیره

 *خصوصی سازی،

ضایی
مولفه ف

-
ی

کالبد
 

ضایی
الن فرآیند ف

ک
-

ی
ی شهر

کالبد
 

*هوشمندسازی و تکنولوژی های ساخت و 
 ساز

*گسترش اسکان غیر رسمی و بافت های 
 مسئله دار شهری

 *ظهور آسمان خراش ها و برجها
 *افزایش آپارتمان نشینی

 شهرسازی*گسترش رویکردهای نوین

ای ساخت هوشمند و ساختمان های هوشمند، اینترنت اشیا، کنترل و *ظهور مصالح و روش ه
 نظارت هوشمند، همسانی الگوی ساخت و ساز

 *افزایش شکاف طبقاتی، رشد فقر و بی خانمانی و بیکاری ، رشد حومه های شهری و ...
 *بلندمرتبه سازی، احداث برج های تجاری و اداری و مسکونی و یادمانی و خدماتی

 مسکونی آپارتمانی، کوی های سازمانی، مسکن مهر، مسکن اجتماعی *شهرک های
 *رویکردهای توسعه پایدار، مدرنیسم، پست مدرنیسم، نوشهرگرایی، شهر هوشمند،

مولفه سیاسی
-

حقوقی
 

الن فرآیند 
ک

ی
ی و حقوق

سیاس
*افزایش روندهای بین المللی در حوزه  

 های ورزشی و فرهنگی و ...
قطبی و چند *شکل گیری جهان تک 

 قطبی
 *افزایش مناقشات بین المللی

 سیاسی و ...-، فیفا، پروتکل های نظامیNPT ،2030*پروتکل های یونسکو، 

 *ایاالت متحده، چین، روسیه و ...
 *جنگهای خاورمیانه، شمال آفریقا

مولفه حمل و نقل
 

الن فرآیند 
ک

حمل و نقلی
 

 *هوشمندسازی سیستم حمل و نقل
ه از قطار و هواپیما، افزایش استفاده از مترو و ...، نرم افزار های حمل و نقل *افزایش استفاد

 هوشمند )اسنپ، تپسی و ... (

مولفه 
زیستمحیطی

 

فرایندها
الن

ک
فراین

دها
ت 

ی زیس
محیطی

 *تغییرات اقلیمی 
 *کاهش منابع حیاتی

 *گسترش جنبش های محیط زیست پایدار

ید انبوه و کشاورزی های صنعتی، مصنوعی شدن محصوالت، گلخانه *محصوالت تراریخته، تول
های کشاورزی، آتش سوزی ها و سیالب های شهری، گرم شدن زمین، جزایر حرارتی، آلودگی 

 های زیست محیطی و ...
 *کمبود آب،

 ،01*اجالس ریو و دستور کار 

 
 فرایندهاکالنفرایندها یدر پژوهش حاضر، به بررس یاسالم ییمنتج از واقعگرا نیدر ادامه پژوهش براساس اصول، احکام و قوان

و مطالعات انجام شده( پرداخته شده است.  یدلف کینخبگان در تکن یشهر معاصر )برداشت شده از پرسشنامه ها یفرایندهاو 
 شود. یعبور داده م یاسالم ییواقعگرا لتریاز ف یخلدا یفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها گرید یبعبارت

  پژوهشپیشینه 
و  فرایندهاکالنفرایندهامنتشر شده، اما در رابطه با  یکنون یشدن در شهرها یدر رابطه با جهان یاریبس یمقاالت و پژوهش ها

رسد.  یبه نظر م یامروزه ضرور طیدر شرا فرایندهاو  فرایندهاکالنرایندهافانجام شده است. مطالعه  یمطالعات محدود فرایندها
 یاسالم ییاز منظر واقعگرا یرانیدر شهر معاصر ا فرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها یراستا در پژوهش حاضر به بررس نیدررهم

بار به موضوع  نیاول یبرا فرایندهاکالنفرایندهاخود با عنوان ( در کتاب 1330) سبتیپرداخته شده است. جان نا
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را از  دیجد یکتاب چشم انداز نیها داشته است. اآن یبنددر دسته یاشاره نموده و سع دیدر هزاره جد «فرایندهاکالنفرایندها»

 (.1330)نایسبیت،  ارتقا داد یپژوه ندهیرا در حوزه آ ندیفرآ لیتحل وهیو ش دیکش ریبه تصو ندیبراساس ده کالن فرآ دیهزاره جد
و بصورت  کیهر کدام از آنها به تفک یفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندهادر کتاب خود در رابطه با  زی( ن0211) کسونید کیپاتر

 فرایندهاکالنفرایندها نیرا در جوامع متصور شد، که ا ندیالن فرآتوان ده ک یم دیدر هزاره جد یمفصل بحث نموده است. از نظر و
موضوع  یبه بررس 1( در رساله خود0210. مولر  )(0211)دیکسون،  بردیسو م کیو آرام جهان را به  یادیبه صورت بن

از موضوع  یمطالعات نهیبا توجه به زم یدیجد یبندود دستهدر پژوهش خ یآن ها پرداخته است. و راتیو تاث فرایندهاکالنفرایندها
( در 0211کان ) یام س (.0210)مولر،  مطالعه نموده است داتیها را در حوزه تولآن راتیارائه نموده و تاث فرایندهاکالنفرایندها

را در قالب شش  فرایندهاکالنفرایندها نیصحبت نموده و ا ینیرنشمرتبط با شه یفرایندهاکالنفرایندهادر رابطه با  دپژوهش خو
)ام سی کان،  باشد یآن م راتیو تاث ینیقدرتمند در رابطه با شهرنش یمحور یمسائل مال یدهد. از نظر و یقرار م تیمحور
شود،  یم یمتفاوت بررس یا وهیبه گونه و ش زیشدن ن ینث جهادر مباح فرایندهاکالنفرایندهاحوزه مطالعات  کهییاز آنجا (.0211

 یو عباس یی( و رضا1833) گرانیو د ی(، سراق1830) یو اشرف ی(، زال1833) گرانیو د یسجاد رینظ ییتوان به پژوهش ها یم
 یو شهرساز ینینششهر ،یمسائل شهر رامونیآن پ راتیشدن و تاث یو مطالعه جهان یاشاره نمود که به نقد، بررس رهی( و غ1833)

با  یاسالم -یرانیتقابل شهر ا»با عنوان  ی( در مقاله ا1831و همکاران ) این یجهان سوم و ... پرداخته اند. توکل یدر کشورها
 اتیاستفاده از آدر  ینموده و سع ییرا شناسا یشهر نیامروز یفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها «هزاره سوم یشهر یچالش ها

موضوع اشاره  نیبه ا تایبوده و نها یریتفس کردیو رو یداشته است. روش پژوهش، روش اسناد راتیبا تاث هدر جهت مقابل یقرآن
 ادهیمختلط و پ یخود اتکا با کاربر یاز جمله محلِّه ها یمنحصر به فرد یها یژگیاز و یاسالم-یرانینموده است که شهر ناب ا

مسکن مناسب و در  ،ییگرا عتیطب ،ییفضا کیتنوّع، عدم تفک ،یو عدالت محور ضیعدم تبع ،یستیز طیمحور، عدالت مح
و  یرو ادهیاجتناب از ز ،ییتکثرِّگرا ،یاجتماع یمشارکت و همبستگ دار،یپا تّیامن م،یخاص و سازگار با اقل یاستطاعت، معمار

در اغلب موارد در برخورد  ندتوان ین کردن فقر برخوردار است که مک شهیو ر لیبودن سنتها و احکام گوناگون تقل یاسراف و جار
با عنوان  ی( در مقاله ا1838پور ) ی(. نب12-22 ،1831و همکاران،  این ی)توکل ندیهزاره سوم موفق عمل نما یشهر یبا چالشها

اشاره  دیهزاره جد یفرایندهاکالنفرایندهابه موضوع  "سیاست های کالن سالمت جمهوری اسالمی ایران ندیتحلیل کالن فرآ"
 یرینموده است تا جهت گ یبررس  فرایندهاکالنفرایندهاکالن در حوزه سالمت کشور را در رابطه با  یها استینموده است و س

انجام شده است. در  کرویماکرو به م شیو پ ندیفرآ لی. روش پژوهش حاضر به صورت تحلدینما یابیکشور را ارز یکل یها استیس
به  ازیامر ن نیکالن را مطرح نموده اما ا یها استیاز س یبرخ ییمسوحوزه سالمت کشور، ه یفرایندها یبعد از گردآور زین انیپا

( در پژوهش خود در خصوص 1838) ییرزایدمی(. س1222-1282 ،1838پور،  یطلبد )نب یرا م شتریو مطالعه ب یبررس
 ندیکالن فرآ چهار یانجام داده است. از نظر و یخود قرار داده است مطالعات ریرا تحت تاث ینیکه شهرنش ییفرایندهاکالنفرایندها

: 1838 ،ییرزایدمیتر است )س ییجز ییفرایندهاخود مشتمل بر  ت،یتوان در مباحث مرتبط با شهر در نظر گرفت که هر محور یرا م
124-31 .) 

 پژوهش شرو
( یگفتمان-ی)فرهنگ یاستدالل منطق کردیو رو یلیتحل-یفیتوص قیروش تحق ازمندیحاضر ن قیها و اهداف تحقتوجه به پرسش

را  یاتفاق خاص ای یش ای دهیپد کیخواهد وضع موجود  یمحقق م داستیهمان گونه که از نام آن پ یفیتوص قاتیاست. در تحق
در »ها در سطح جامعه دارد.  یاستگذاریها و س یریگ میبه تصم یانیکمک شا قاتیتحق نیا جی. امروزه نتادینما فیو توص یبررس

مولفه ها و ابعاد موضوع  نکهیروشن نمودن ا یمعموال برا قینوع تحق نیشود. ا یم لیعناصر تحل نیروابط ب ،یلیتحل قیروش تحق
 نیماب راتیتاث لیو تحل هیتجز یبرا ،ینظر لعاتوش در مطار نی(. ا018،1823 ،ی)خاک «شود یباهم دارند؟ انجام م یچه رابطه ا

مورد استفاده  یروابط بهره گرفته شده است. ابزارها لیو تحل یاسالم ییشهر معاصر و واقع گرا یفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها
حاضر ر  وهششده در پژ نیباشد. پرسشنامه تدو ینامه ماز پرسش یریو بهره گ یاسناد ،یدر پژوهش حاضر، مطالعات کتابخانه ا

در  یجار یفرایندهاو  فرایندهاکالنفرایندها نییصاحب نظران در خصوص تب یها دگاهیو د یدلف کیاز تکن یریبهره گ یراستا

                                                           
1 A critical review of the megatrends and their implications for procurement 
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 
 یو معمار یو شهرساز یپژوه ندهیه آدر حوز نینفر از متخصص 12 نیباشد.  پرسشنامه حاضر در ب یم یرانیمعاصر ا یشهرها

پژوهش بهره گرفته شده است. در  ندیحاصله در فرآ جی. از نتادیگرد افتیپرسشنامه به صورت کامل در 81 تیشد و در نها عیتوز
 پژوهش آورده شده است. ندیفرآ ریشکل ز

 
 فرآیند پژوهش .4شکل

  بحث و هایافته
مشتمل بر  یشهرشناس یهامولفه کیموجود در شهر امروز، به تفک یفرایندهاو  فرایندهاکالنندهافرایهمانطور که صحبت شد، 

شدن  یو جهان یاقتصاد راتییتغ ،یفرهنگ یفرایندهاکالنفرایندها ،یاجتماع یفرایندهاکالنفرایندها»باشد:  یها متیمحور نیا
حمل و  یفرایندهاکالنفرایندها ،یو حقوق یاسیس یفرایندهاکالنفرایندها ،یشهر یکالبد-ییفضا یفرایندهاکالنیندهافراآن، 

 یماسال ییکه واقعگرا قیتحق ینظر کردیبخش از پژوهش با استفاده از رو نیدر ا .«یطیمح ستیز یفرایندهاکالنفرایندها ،ینقل
خاصه  یدر شهرساز فرایندهاکالنفرایندها نیا راتیپرداخته شده است. تاث یدر شهرساز فرایندهاکالنفرایندهاآثار  یاست به بررس
 ت.شده اس قیآن تدق یایزوا یاسالم ییشده و از منظر واقعگرا یبررس یدر نمود شهر

 یفرهنگ یفرایندهاکالنفرایندهاو  یاجتماع یفرایندهاکالنفرایندها
ابعاد شهر و مردم  یگذاشته و بصورت ملموس در تمام یرا از خود برجا ریتاث نیشتریکه در شهر معاصر ب یندیکالن فرآ نیاول

قرار داده  یرد بررسمو کیبه تفک یاجتماع-یفرهنگ ندیاست. کالن فرآ یاجتماع-یفرهنگ راتییتغ ندیشود، کالن فرآ یحس م
 ینیشهرنش تیجمع شیافزا ،یاجتماع یها، جنبش ها NGOظهور  یداخل یفرایندها برمشتمل  ،یاجتماع ندیشده است. کالن فرآ

 شیافزا ،یو ارتباطات مجاز ییفردگرا شیافزاشامل:  زین یفرهنگ ندیباشد. و کالن فرآ یم یمجاز یو گسترش جوامع و شبکه ها
 است. تیومعن فیو تضع ییو کارکردگرا یتحوالت سبک زندگ ،یشدن فرهنگ یجهان ،ییگرامصرف

عصر حاضر با همه ابعاد وسیعی که دارد، هر چند نتوانسته است به طور  شرانیپ یبه عنوان موج ها فرایندهاکالنفرایندهاحرکت 
، مفهوم اصیل خود را از دست بدهد؛ به «حاکمیت»ب شده است که کامل حاکمیت ملی دولت ها را کنار بزند، اما در عین حال موج

خود را از دست داده اند. موضوعاتی از قبیل: حقوق بشر، منع گسترش سالح های  کاملطوری که دولت ها استقالل و آزادی عمل 
-38 ،1838 ،یند )سرفرازدیوان کیفری بین المللی و... از مصادیق محدودیت به شمار می آی سیهسته ای، تجارت جهانی، تأس

در قالب:  ییها تیشود؛ محور یامروزه در قالب ارزش مطرح م زیاز فرهنگ ن یدیجد یگونه ها و نمودها راتییتغ نی(. در کنار ا30
اگر با فرهنگ جامعه مقصد در تقابل باشد به آن جامعه توسط مردم  ی؛ که حت و ... سمیسکوالر ،یآزاد ،یحقوق بشر، دموکراس

با موضوعات و اهداف  یاجتماع یجنبش ها وستنیمنجر به وقوع پ یاجتماع -یفرهنگ راتییتغ ندیشود. کالن فرآ یم لیتحم
و ... در  یو مذهب ینید یجنبش ها ،یقوم یزنان، جنبش ها زشیخ رینظ ییها تیجنبش ها با محور نیشود. ا یگوناگون م

 یرگذاریو تاث تیفعال نیشتریب یمذهب یو جنبش ها نیمرتبط با د یموضوع جنبش ها انیم نیدهد. در ا یم یسرتاسر جهان رو
 دهند. یرا از خود نشان م

 نیمب نیخاصه در د یمذهب-ینید یجنبش ها ندیمعتبر آورده شده است، کالن فرآ اتیو روا میقران کر اتیهمانطور که در آ
را به  خوب ینوع عدالت و حمکران نیترکاملحکومت  نیاست. ا ایو واحد در سرتاسر دن یجهان یحکومت ییبرپا یاسالم به معنا
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 نیمب نیکه در د ییها یژگیو گری. از ددینما یفراهم م مردم یمرحله رشد و تعال نیالتربا یبرا یمنصه ظهور خواهد رساند و بستر

بر دوش  یت جهانحکوم یرهبر: رینظ یتوان به موارد یآورده شده است م یمذهب-ینید یجنبش ها ندیاسالم در باب کالن فرآ
عقل، اخالق،  هیبر پا یحکومت جهان نیا یاصلاند، محور  نیزم یدستورات خدا بر رو انیصالح و عادل بوده که مجر یافراد
 اریشده و در اخت نیآن است، رشد و توسعه علم از همه وجوه تام ینفش و وسوسه ها یاستوار بوده و دور از هوا تیو امن تیمعنو

 ندیرا مطرح نمود که کالن فرآ یا جهینت نیتوان چن یبا توجه به موارد گفته شده م و ... اشاره نمود. فتهمه قرار خواهد گر
 یو تعال تیکه در جامعه غرب مطرح شده است نه تنها آرامش، امن یمذهب-ینید یو خاصه جنبش ها یاجتماع-یفرهنگ راتییتغ

که استوار بر فطرت است و  یشدن اسالم یجهان عخواهد بود. در واق کنشپر از التهاب و  یبستررا به همراه ندارد، بلکه  تیبشر
 نیآثار ا یبه بررس ریداشته باشد. در جدول ز شیمطلوب در پ جهیتواند نت یکند، م یثابت را مخدوش نم نیقوان

کالن  ،«یاسالم ییواقعگرا»پژوهش  یاز راهبرد نظر یریپرداخته شده و سپس با بهره گ یدر شهرساز فرایندهاکالنفرایندها
 آن آورده شده است. بیو معا ایمورد نقد قرار گرفته و  مزا یاجتماع-یرات فرهنگییتغ ندیفرآ
 

 4جدول
 کالن فرآیند فرهنگی و کالن فرآیند اجتماعی از منظر واقعگرایی اسالمی 

ی
مولفه اجتماع

-
ی

فرهنگ
 

کالن 

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی هاحقوق سایرانسان حقوق نفس حقوق الهی

فرایندها
الن

ک
فرایندها

ی
ی اجتماع

 

 NGOظهور 
 ها

ی مِن واجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَی العِبادِ النَّصیحَةُ بِمَبلَغِ جُهدِهِم وَ التَّعاوُنُ عَل"نهج البالغه می فرمایند:  011امام علی )ع( در خطبه 
. در این خطبه به اهمیت همکاری و خیرخواهی برای مردم و خاوست مردم برای تحقق آن سخن گفته شده "إقامَةِ الحَقِّ بَینَهُم

( می تواند در پیشبرد برخی از اهداف به شهر کمک نماید. اما این امر مانند NGOاست. در شرایط امروزه شهر، وجود سمن ها )
اسالمی حرکت نموده و موجبات آسیب -ی می تواند در خالف جهت احکام و قوانین ثابت شهر ایرانیشمشیری دو لبه بوده و به آن

-به ارزش ها را فراهم نماید. این سمن ها عالوه بر اینکه می تواند بعنوان یک نمود از وحدت در قالب ارزش های شهر ایرانی
وحید نباشد، ارزش ها را زیر سوال برده و میزان تاثیرپذیری اسالمی باشد،  در صورتیکه مطابق با احکام ثابت خاصه موضوع ت

 نادرست از اصول دیگر را افزایش می دهد. 

جنبش های 
 اجتماعی

إِنَِّ هَذِهِ أُمَِّتُکُمْ أُمَِّةً  "سوره انبیا به اهمیت اتحاد و همبستگی در پیشبرد اهداف بدین سان سخن می گوید:  30قرآن کریم در آیه 
. جنبش های اجتماعی با توجه به هدف خود طیف های مختلفی را در بر می گیرد. جنبش های "أَنَا رَبُِّکُمْ فَاعْبُدُونِوَاحِدَةً وَ

اجتماعی، جنبش های مذهبی، خیزش زنان و ... را می توان عنوان نمود. در این جنبش ها نیز بسته به هدف می توان تحلیل 
اسالمی به وقوع می پیوندد می بایست با احکام ثابت واقعگرایی اسالمی در -یرانینمود. ظاهر و باطن پنبش هایی که درشهر ا

 یک جهت باشد.

افزایش 
جمعیت 
 شهرنشینی

افزایش روز افزون جمعیت ساکن در شهرها، خاصه در شهرهای معاصر ما، می تواند فرصت ها و تهدیدات بسیاری را پیش روی 
اتی نظیر بافت های مشکل دار شهری، افزایش مهاجرتها، خالی شدن روستاها و ... را به قرار دهد. این امر خود مشکالت و تهدید

 همراه دارد. این مسائل منجر به نقض حقوق الهی، حقوق نفس و خاصه حقوق سایر انسان ها می شود.

گسترش 
جوامع و 

شبکه های 
 مجازی

)روندها، ترندها( اصلی در جهت جهانی شدن می باشد که در تمامی و  دهافراینجوامع و شبکه های مجازی امروزه بعنوان یکی از 
ابعاد و وجوه انسان تاثیر گذاشته است در رابطه با شرایط امروزین می توان گفت در بهره برداری از شبکه های مجازی اغلب 

حکام ثابت به استفاده از جوامع و حقوق الهی و اخالقی و حقوق سایر انسان ها رعایت نشده است. در صورتیکه با توجه به ا
 فضاهای مجازی اقدام شود، می تواند در پیشبرد اهداف کارآ واقع گردد. 

فرایندها
الن

ک
فرایندها

ی
ی فرهنگ

افزایش  
فردگرایی و 
ارتباطات 
 مجازی

ن آیه مشهور آورده شده است: سوره آل عمران ای 128فردگرایی در قرآن کریم مذموم و ناپسندیده خطاب می شود. در آیه 
)ترند، روند( از منظر فرهنگی، افزایش فرد گرایی می باشد. این  فرایندهایکی از مهمترین  "وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَال تَفَرَّقوا"

نادیده گرفتن سایر مخلوقات و سایر  امر در فرآیند سبک زندگی نیز بیشترین تاثیر خود را گذاشته است. افزایش فردگرایی منجر به
حقوق و اصول واقعگرایی اسالمی می شود. بعبارتی دیگر فرد گرایی که در شهر امروز بیشترین نمود را دارد موجب نادیده گرفته 

 شدن حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسانها و حقوق خلقت زیست محیطی می شود.

جهانی شدن 
 فرهنگی

ی حال حاضر در کالن فرآیند فرهنگی، موضوع جهانی شدن فرهنگی می باشد. تمایل روز افزون و سوق یافتن فرایندهایکی از 
به یک فرهنگ یکسان، از جمله محوریت های مهم در شهر امروز می باشد. این فرآیند موجب از بین رفتن خرده فرهنگ ها، 

این فرآیند حتی به دین و معنویت نیز آسیب وارد نموده و باورهای مردم را  آداب و رسوم، گویش ها و پوشش ها و ... شده است.
تضعیف نموده است. این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی ناقض حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست 

 محیطی می باشد.
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 و همکاران میرغالمی.../ فرآیندها و فرآیندهاکالن اثرات تبیین و بازشناسی

 

افزایش 
 مصرف گرایی

وَلَا  "سوره انعام نیز در این رابطه آورده است: 141الم می باشد. آیه مصرف گرایی نیز از جمله خصوصیات مذموم در دین اس
.افزایش مصرف گرایی نیز همچون افزایش فردگرایی تاثیر بسزایی در تغییر شکل سبک زندگی "تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ

امروزه بسیار مطرح شده و بیشترین نمودهای کالبدی  مردم در سطح شهر می گذارد. مصرف گرایی از جمله رویدادهایی هست که
تحت عنوان مظاهر شهری را به نمایش گذاشته است. با توجه به وجود شکاف طبقانی در سطح جامعه، می توان این فرایند را در 

محیطی نقض حقیقت در خالف حقوق سایر انسان ها و حقوق نفس قرار داد و در اغلب موارد حقوق الهی و حقوق خلقت زیست 
 می نماید.

کارکرد  
گرایی و 
تضعیف 
 معنویت

فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَّی عَن ذِکرِنَا  "در نکوهش دنیاگرایی و اهمیت بیش دادن به آن آورده شده است:  03-82در سوره نجم آیات 
معنویت و دین گرایی، از جمله موضوعات مهمی است که به زندیگ توجه به ."وَلَمْ یرِدْ إِلَّا الْحَیاةَ الدُّنْیا ذلِک مَبْلَغُهُم مِنَ الْعِلْمِ

می  "کارکرد گرایی و تضعیف معنویت"ی کالن فرآیند فرهنگی، فرایندهاانسان هدف داده و او را به تعالی می رساند. یکی از 
از جمله آسیب هایی می باشد که باشد. توجه صرف به کارکرد در شهر معاصر و به ورطه فراموشی سپرده شدن معنویت و دین 

اسالمی را تحت تاثیر خود قرار میدهد. این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی حقوق نفس و حقوق سایر انسان -اساس شهر ایرانی
 هارا تحت تاثیر قرار می دهد.

تحوالت 
 سبک زندگی

چه در شهر و چه در میان انسان ها تحت تاثیر خود  سبک زندگی از جمله موضوعات مهم در شهرسازی می باشد که تمام وجوه را
قرار داده است. مولفه ها و موارد بسیاری در تغییرات سبک زندگی موثر هستند و این امر حساسیت این محوریت را باالتر می برد. 

ی داخلی خود، در طی دو الی سه دهه اخیر فرایندهای دیگر و حتی فرایندهاکالنفرایندهای فرایندهاسبک زندگی تحت تاثیر 
بسیار متفاوت تر شده است. این تحوالت پیش آمده در حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست 

به محیطی نیز نمود پیدا می نماید. کمرنگ شدن جایگاه معنویت در زندگی مردم، بی توجهی به سایر همنوعان، بی توجهی 
زیست پیرامون و شکاف طبقاتی و فقر و ... و بسیاری از مثالهای دیگر همه نمودهایی از تحوالت سبک زندگی هستند. در تبیین 

 اسالمی همواره توجه به چهار اصل و حکم ثابت ضروری می باشد.-معیارها و مولفه های سبک زندگی سالم در شهر ایرانی

 

 شدن آن یو جهان یاقتصاد راتییتغ

است. اولین و ابتدایی  یاسالم-یرانیدر عصر حاضر شهر ا ندیکالن فرآ نیشدن آن دوم یو جهان یاقتصاد راتییتغ ندیالن فرآک
شدن تجارت آزاد است که اثر آن بر اقتصاد جهانی قابل  یو جهان یاقتصاد راتییتغ ندیترین فرصت به دست آمده از کالن فرآ

تعبیر یعنی تجارت بسیار، که نتیجه آن افزایش جریان های مالی است. همچنین افزایش  نریمشاهده است. تجارت آزاد در ساده ت
جریان های مالی و تجاری منجر به توزیع مجدد سرمایه می شود که این توزیع مجدد از سرمایه می تواند به کشورهای در حال 

 نیاز اصول، احکام و قوان یریبا بهره گ ریدول زدر ج. توسعه کمک کند تا از توقف در انتهای مسیر توسعه جهانی رها شوند
 آن پرداخته شده است. یداخل یفرایندهاشدن و  یو جهان یاقتصاد راتییتغ ندیکالن فرآ یابیبه نقد و ارز یاسالم ییواقعگرا

 

 1جدول
 کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن از منظر واقعگرایی اسالمی 

ی
صاد

مولفه اقت
 

الن ک

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی حقوق سایرانسانها حقوق نفس حقوق الهی

ی شدن آن
ی و جهان

صاد
ت اقت

تغییرا
 

سلطه ارز 
دالر در 
اقتصاد 
 جهانی

در اقتصاد جهانی است. همانطور که ی مهم در کالن فرآیند تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن، موضوع سلطه دالر فرایندهایکی از 
در تحلیل های بسیاری به این موضوع اشاره شده است، این فرآیند منجر به نتایج منفی ای می شود که از منظر واقعگرایی اسالمی نیز 

سلط و زورگویی ها نیز زیر پا گذاشته می شود. این فرآیند زمینه و بستر تحقوق خود انسان در قالب حقوق نفس و حقوق سایر انسان
 کشوری بر کشور دیگر را فراهم می آورد.

تضعیف 
کسب و 
کارهای 

 محلی

فرآیند تضعیف کسب و کار های محلی از جمله مهمترین رویدادهای پیرامون همه ما می باشد. رونق پاساژها و فروشگاه های زنجیره 
سیستم اقتصادی شهرهای امروزین به کنار راند. این فرآیند از منظر ای اولین لطمه را به کسب و کارهای محلی وارد نمود و آن ها را از 

 واقعگرایی اسالمی نیز حقوق نفس و حقوق سایر انسان ها را تضعیف نموده است.

تغییر 
الگوهای 
خرید و 
 فروش

مَنْ أَرَادَ اَلتِّجَارَةَ  "رمایند: رعایت آداب معامله و خرید و فروش نیز در اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. امام صادق)ع( می ف
پیدایش فضای مجازی و ." ثُمَّ اِتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی اَلشُّبُهَاتِفَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ

دگرگون کرده است. یکی از این حوزه ها، بحث خرید و فروش می باشد. خرید فروش محازی را می  گسترش آن حوزه های بسیاری را
توان یکی از مصادیق این فرآیند دانست. پرداخت نکردن مالیات توسط این کسب و کارها، یکی از نکته های مهمی می باشد که ارزش 

 نقاط مثبت این فرآیند می باشد.  عدالت را زیر سوال می برد، اما از طرفی دیگر کارآفرینی از
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گسترش 
 بورس ها

های جدید اقتصاد در ی بسیار مهم در نظام اقتصادی جهان می باشد. در واقع ما شاهد ظهور حوزهفرایندهاها از جمله گسترش بورس
کند و ند به مانند شمشیر دولبه عمل مییباشیم که در پیشرانی اقتصاد و کالن فرآیند آن بسیار کلیدی است. این فرآکسب و کار می

نمی توان به صورت قطع یقین در رابطه با تغییرات ایجاد شده توسط آن در شهر و شهرسازی صحبت نمود. این فرآیند در صورتی که 
 ناقض اصول واقعگرایی اسالمی نباشد میتوان فرصتهای جدیدی را در پیش روی شهر ایرانی قرار دهد.

گسترش 
 سرمایه
 داری

داری، افزایش خصوصی سازی نیز از فرآیند جهانی در این کالن فرآیند است. این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی گسترش سرمایه
 حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها، حقوق خلقت زیست محیطی و حقوق الهی را در اغلب موارد نقض می نماید.

 یوقو حق یاسیس یفرایندهاکالن

عنوان بهها را دولتجهانی شکل گرفته که نقش مطلق  ة، نیروهای جدیدی در عرص یو حقوق یاسیس یفرایندهاکالنبا ظهور 
ق بشر و ها را به احترام به افکار عمومی در سطح ملِّی و جهانی، رعایت حقودولتالملل متزلزل کرده و بینتنها عنصر نظام حقوق 

تأمین آزادی های افراد و نیز رعایت قوانین بین المللی برای حفظ محیط زیست ملزم نموده است. در این نظام جدید، هیچ نوع 
ساختار سازمانی این امکان را به یک دولت نمی دهد که به طور مطلق، جامع، عالی و یک جانبه، جریانات جهانی را که بر قلمرو 

 ندیکالن فرآ رامونیبا توجه به مطالب آورده شده پ ری(. در جدول ز122 ،1830گذارند کنترل کند )شولت،  مورد ادعایش تأثیر می
 گذاشته شده است. یابیبه ارز یاسالم ییگرااز منظر واقع ندیافرکالن نیا یداخل یفرایندها ،یو حقوق یاسیس

 
 1جدول

 حقوقی از منظر واقعگرایی اسالمیسیاسی و یند افرکالن 

ی
س

سیا
مولفه 

-
ی

حقوق
 

کالن 

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی هاحقوق سایرانسان حقوق نفس حقوق الهی

الن
ک

فرایندها
ی

ی و حقوق
ی سیاس

 

افزایش روندهای 
بین المللی در حوزه 

های ورزشی و 
 فرهنگی و ...

کی از فرآیند های داخلی در این کالن فرآیند موضوع افزایش روندهای بین المللی در حوزه های ورزشی و فرهنگی و ... می ی
، و ... این روندها خود به عنوان اهرم فشار در برخی مواقع 2030باشد. روندهایی نظیر قوانینی که یونسکو تعیین می کند، 

شور را تحت تاثیر خود قرار داده و منشا فشار کشوری بر کشور دیگر را فراهم می عمل نموده و سیاست های جاری در یک ک
 آورد. این فرآیندحقوقی نظیر حقوق نفس و سایر انسان ها را نیز مخدوش می نماید.

شکل گیری جهان 
تک قطبی و چند 

 قطبی

فشار وارد شدن به سایر کشورها بود. چیزی که امروزه در جهان، می توان شاهد آن بود، موضوع چند قطبی شدن جهان و 
کشورهایی نظیر ایاالت متحده، چین، روسیه و ... به ابر قطبهایی در جهان مبدل شده اند که منجر به آسیب رساندن به سایر 
نقاط می گردند. این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی نیز، حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت 

 ست محیطی را نقض نموده است.زی

افزایش مناقشات 
 بین المللی

افزایش مناقشات بین المللی را می توان از تبعات جهان چند قطبی دانست. این فرآیند ناقض تمامی احکام، اصول و حقوق از 
 منظر واقعگرایی اسالمی می باشد.

 

 یطیمح ستیز یفرایندهاکالن

را الزاماً دارای اثرات نامطلوب بر محیط زیست دانست. با این حال، برخی از جلوه های  یطیمح ستیز یفرایندهاکالننمی توان 
همچون گسترش و افزایش ترافیک هوایی، افزایش خودروها و کامیون ها و افزایش حمل ونقل  یطیمح ستیز یفرایندهاکالن

های مقیاسدر  فرایندهاتأثیراتی چشمگیر بر محیط زیست طبیعی داشته اند. این  یرژی فسیلدریایی و مصرف بیشتر آب و ان
، 1پناهندگان برای ملل سازمان عالی کمیساریایگذارند؛ از مقیاس محلی گرفته تا مقیاس جهانی )میمختلف بر محیط زیست تأثیر 

 شده است. یبررس یاسالم ییه به واقعگرابا توج فرایندها ری(. در جدول ز1332
 

 
 
 
 

                                                           
1 United Nations High Commissioner for Refugees. (UNHCR(, 1997 
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 2جدول 

 زیست محیطی از منظر واقعگرایی اسالمییند افرکالن 

ی
حیط

ت م
س

مولفه زی
 

کالن 

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی حقوق سایرانسانها حقوق نفس حقوق الهی

ت محیطی
الن فرآیند زیس

ک
 

تغییرات 
 میاقلی

اهمیت محیط زیست و توجه و حفاظت از آن را می توان جز اصول مهم در اسالم و خاصه در رویکرد واقعگرایی اسالمی عنوان نمود. 
که ضرورت حفاظت محیط زیست و پیرامون و  "وَ تَحَفَّظُوا مِنَ األَرْضِ فَإِنَّها أُمُّکُمْ"در حیثی از پیامبر اکرم)ص( آورده شده است: 

وازن در بهره براری از آن را بیان نموده است. فرآیند تغییرات اقلیمی مهمتری فرآیند در کالن فرآیند زیست محیطی در شهر تعادل و ت
امروز می باشد. افزایش تراریخته، تولید انبوه و کشاورزی های صنعتی، مصنوعی شدن محصوالت، گلخانه های کشاورزی، آتش 

زمین، جزایر حرارتی، آلودگی های زیست محیطی و ... همه از جمله مصادیق این فرآیند سوزی ها و سیالب های شهری، گرم شدن 
 می باشد. این فرآیند حقوق توجه به خلقت زیست محیطی، حقوق نفس و حقوق سایر انسان ها را مورد هدف قرار داده است.

کاهش منابع 
 حیاتی

گسترش 
جنبش های 

محیط 
 زیست پایدار

معضالت پیش آمده در عصر حاضر در رابطه با محیط زیست، جنبش هایی در این راستا شکل گرفته اند. این در پی مشکالت و 
جنبش ها در واقع، سعی در آگاه کردن مردم، نهادها، مسئولین و حکومت داشته اند. این جنبش ها در صورتیکه در پی نقض اصول، 

 اسالمی پیش نمی آورد.-ایرانی احکام و حقوق واقعگرایی اسالمی نباشد، مشکلی را شهر

 

 یحمل و نقل یفرایندهاکالن

المللی بینآورانه جایگاه عمدهای در کمرنگ کردن نقش زمان و مکان در تحوالت فندر عصر جهانی شدن، ارتباطات و تغییرات 
ها شدن در چگونگی تأثیر این فرایند و بهره گیری از فرصت عنوان محرک اصلی فرایند جهانیبهها داشته اند. از سوی دیگر، رسانه

حاضر در عصر  یشرفتهای(. پ128 ،1838 ،یحسن، ییا اجتناب از تهدیدات آن نقش بسیار کلیدی و بنیادین ایفا می کنند )کاوس
تحوالت  یحمل و نقل یفرایندهاکالندر  راتیتاث نیرا در تمام وجوه مرتبط با انسان داشته اند، اما ا ریتاث نیشتریب یتکنولوژ

 قیمصاد نیاز جمله مهمتر یدرون و برون شهر یحمل و نقل یرهااز نرم افزا یریرا به ارمغان آورده است. بهره گ یاریبس
 یحمل و نقل یفرایندهاکالن یداخل ندیفرآ ،یاسالم ییبا استفاده از واقعگرا ریباشد. در جدول ز یم یحمل و نقل یفرایندهاکالن
 شده است. یبررس
 

 3 جدول
 حمل و نقلی از منظر واقعگرایی اسالمییند افرکالن  

مولفه حمل و نقل
 

کالن 

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی حقوق سایرانسانها حقوق نفس حقوق الهی

ا
الن

ک
فر

ایندها
حمل و نقلیی 
 

هوشمندسازی 
سیستم حمل و 

 نقل

هوشمند سازی را می توان از جمله مهمترین فرآیند داخلی در کالن فرآیند حمل و نقلی می باشد. این فرآیند در کنر 
ی مردم مسائلی نظیر: افزایش آلودگی هوا و آلوده نمودن منابع حیاتی انسانی و ... منجر به تحوالتی شگرف در رفاه و راحت

در زندگی در کالن شهر ها شده است. در بررسی این فرآیند از منظر واقعگرایی اسالمی که تحت تاثیر قرار داده می شوند، 
می توان گفت که این کالن فرآیند نیز دارای مرز باریکی بوده که در صورت عبور از احکام، اصول و حقوق واقعگرایی 

 اسالمی نکوهیده قلمداد می شود. 

 

 کالبدی شهری-ی فضاییفرایندهاکالن
سابقه شهرنشینی و به دنبال آن، ظهور بیرشد  ،یشهر یکالبد-ییفضا یفرایندهاکالنو پیامدهای  جییکی از برجسته ترین نتا

 یدر کشورها نیشهرنش تیخ جمعنر شیتوان شاهد افزا ی(. به دنبال آن م113 ،1838 ،یبرتر و جدیدی از شهرهاست )فن ةمجموع
 نیبوده اند. ا استیاقتصاد و س رینظ ییهاتیدر محور عیو سر یاساس راتییتغ جادیا یکه در پ ییدر حال توسعه بود؛ کشورها

 یکشورها یاز شهرها یگسترده ا فیشد که ط یاریو بس دیمسائل و مشکالت جد یریمنجر به شکل گ ،ینینرخ شهرنش شیافزا
از  یکالبد-ییفضا ندیافرکالندر  یداخل یفرایندها ری. در جدول زدیبزرگ( را در نورد یکوچه و شهرها ی)شهرها در حال توسعه
 گذاشته شده است. یابیبه ارز یاسالم ییمنظر واقعگرا
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 3 جدول

 کالبدی از منظر واقعگرایی اسالمی-کالن فرآیند فضایی 

ی 
ضای

مولفه ف
- 

ی
کالبد

 

کالن 

 فرآیند
 فرآیند

 اصول واقعگرایی اسالمی

 حقوق خلقت زیست محیطی هاحقوق سایرانسان حقوق نفس حقوق الهی

ضایی
الن فرآیند ف

ک
-

ی
کالبد

 

گسترش رویکردهای نوین 
 شهرسازی

 شود. نادیده گرفتن حقوق الهی در اغلب موارد و سایر حقوق نیز گاها با توجه به نکته نظر هر رویکرد کنار گذاشته می

گسترش اسکان غیر 
-ی مسئلههارسمی و بافت

 دار
 ادیده گرفتن حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق توجه به خلقت زیست محیطن

ها و ظهور آسمان خراش
 هابرج

 افزایش آپارتمان نشینی

هوشمندسازی و 
های ساخت و تکنولوژی

 ساز

کالبدی می باشد. این -ای ساخت و ساز یکی از فرآیند های اصلی در کالن فرآیند فضاییهوشمندسازی و تکنولوژی ه
فرآیند را می توان ناشی از انقالب در تکنولوژی های نوین دانست. افزایش ساخت و ساز با استفاده از روش های نوین و 

دانست. این فرآیند با توجه به فراهم آوردن بهره گیری از مصالح به روز را امروزه می توان از مصادیق این کالن فرآیند 
نکات مثبت و حائز اهمیت، گاها حقوق الهی، حقوق نفس، حقوق سایر انسان ها و حقوق خلقت زیست محیطی را زیر 

 سوال برده و مخدوش می نماید.

 گیرینتیجه
 یو شهروند یابعاد و وجوه شهر یباشند که در تمام یمجهان معاصر  یها تیشدن از جمله واقع یو موضوع جهان فرایندهاکالن

جبهه ها،  یبر تمام یگذار ری( در واقع در حال تاثفرایندهاو  فرایندهاکالنآن ) یهاشرانیشدن و پ یگذارند. موج جهانیم ریثأت
ها و ارزشدر  یراتییتغ نهیو زم رگذاشتهیثأتها در سطوح مختلف شهر  ندیافرو  فرایندهاکالنباشد.  یحوزه ها و موضوعات م

 شیو گرا لیهستند که م ییهادهیپد ایو  دادی)روند، ترند( در واقع رو ندیافررسانند. یمآن در شهر را به منصه ظهور  ینمودها
 شیو گرا لیچه م یدهند که در برهه خاص زمان ینشان م فرایندها گرید یعبارتدهند، به یخاص را نشان م یسو کیجامعه به 

تحول  نهیحوزه خاص در کنار هم قرار گرفته و زم کیاز  ندیکه چند فرآ ی. زمانابدی یوجود داشته و تداوم م ییها تیدر چه محور
را در  یو منش جهان یدر واقع خو فرایندهاکالنبود.  میخواه ندیکند، ما شاهد شکل گرفتن کالن فرا یدر آن حوزه را فراهم م

پژوهش موضوع  نیهستند. در ا نیبر سطوح مختلف شهر امروز یرگذاریثأت یآهسته در پ یذات خود داشته و با سرعت
 ریثأتشهر  ستمیدر س فرایندهاو  فرایندهاکالن نیا نکهیو با توجه به ا قرار داده شده یابیو ارز یمورد بررس فرایندهاو  فرایندهاکالن

استنتاج  فرایندهاو  فرایندهاکالن نیا یشهرشناس یهالفه ؤمباشد؛ براساس  یپژوهش م نیدر ا یامر موضوع اصل نیگذاشته و ا
صورت  یها یجمع بندبراساس مطالعات پژوهش و  ندیافرهر  ینمودها زیشده است . در ادامه ن قیدقت 8شده و در قالب جدول

توان  یشهر معاصر را م یفرایندهاکالن نیآورده شده است. ا کیحوزه، تفک نی( در ایدلف کیکننخبگان )ت یهاگرفته از پرسشنامه
 یکالبد-ییفضا ندیشدن آن، کالن فرآ یو جهان یاقتصاد راتییتغ ،یفرهنگ ندیکالن فرآ ،یاعاجتم ندیافرکالن مشتمل بر: 

خود  ندیدانست. هر کالن فرآ یطیمح ستیز یفرایندهاکالنو  یحمل و نقل ندیکالن فرآ ،یو حقوق یاسیس ندیکالن فرآ ،یشهر
 یمعاصر خاصه شهرها یو پژوهش در شهرها یکامل نوشته شده است. بررسبه طور  8بوده در جدول یداخل ییفرایندهاشامل 

 کردیدر مقاله حاضر رو یرو نیباشد، از ا یم یبه عنوان چهارچوب نگرش ینظر کردیرو نشیگز ازمندین ،یاسالم یا نهیبا زم یرانیا
و  یاسالم ییدر شهر معاصر از منظر واقعگرا فرایندهاو  افرایندهکالن ریتاث گرید یانتخاب شده است. بعبارت یاسالم ییواقعگرا
 فرایندهاو  فرایندهاکالنآورده شده،  یلیشده است. همانطور که در جداول تحل یمعتبر بررس ثیو احاد اتیو روا اتیاز آ یریبهره گ

اصول همراستا بوده و  نیبا ا یبوده، برخ ییناقض حقوق و اصول واقعگرا یبرخ ،راتیثأتگذاشته و با توجه به  یاریبس ریثأتدر شهر 
امر است که  نیتوان در پژوهش حاضر بدان اشاره نمود، ا یقرار داده شده اند. آنچه که در م فیط نیا انهیدر م زین یبرخ

 ریثأتموجود در شهرها راتحت  یهاارزشامر  نیباشند و ا یدر حال گسترش م یانجه ییدادهایوعنوان رهب فرایندهاو  فرایندهاکالن
 نیآورد و راه مقابله با ا یوجود م زیرا ن یشمار یب داتیها، تهدعالوه بر فراهم نمودن فرصت یگذار ریثأت نیدهد. ا یخود قرار م

را به  داتیتواند تهد یو نگرش م یآگاه نیباشد. ا یآن ها م یریتگو جه فرایندهاو  دهافراینکالندر برابر  یآگاه دات،یتهد
 یشهر خاصه ارزش ها یتواند اصالت و ارزش ها یم فرایندهاکالنهمه جانبه از  یکنترل و آگاه زی. در شهر ندیفرصت مبدل نما
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 یها تیریدر کشور خاصه در مد میعظ یهاموج نیاست توجه به ا دینراند. ام هیحاشو آن را به  دیرا حفظ نما یاسالم-یرانیشهر ا
 خود ادامه دهند. تیشهرها به فعال ترقیدق نشیتر و با بشده و آگاهانه شتریمعاصر ب یشهرها

 منابع
 .22-11.، 13، خردنامه پژوهشیفصلنامه علمی. گرایی اسالمیشناختی با واقع (. پارادایم پیچیدگی و همگرایی معرفت1831اسکندری، حسین. )

اسالمی با چالش های شهری هزاره -(. تقابل شهر ایرانی1831توکلی نیا، جمیله و محمدیان، حسن و ضرغامی، سعید و رستمی، قهرمان. )
 .22-12(، 01)2، اسالمی-مطالعات شهر ایرانیسوم. 

 ان: انتشارات اسراء.. تهرمفاتیح الحیاه(. 1834جوادی آملی، عبداهلل. )

 . تهران: انتشارات بازتاب.روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی(. 1823خاکی، غالمرضا. )
 . شیراز: موسسه آینده نگاران فن آفرین جنوب.آینده پژوهی و آینده نگاری(. 1831دولتشاه، عماد. )

. تهران: انتشارات مرکز ملی جهانی جهانی شدن: ابعاد، مفاهیم، آثار و پیامدها (.1838سرافرازی، مهرزاد و خرمی، احمد و بهبودی، محمدحسن. )
 شدن.

 .124-31، 40و  41. پژوهشنامه علوم انسانی(. نگاهی به آینده شهر. 1838سیدمیرزایی، سید محمد. )
زاده آملی. قم:  ی با مقدمه عالمه حسن. گرداوری توسط محمد بدیعمعنویت تشیع به ضمیمه چند مقاله دیگر(. 1832طباطبایی، محمدحسین. )

 انتشارات تشیع.
 . تهران: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن.توسعه، پایداری و جهانی شدن(. 1838فنی، زهره. )

 . تهران: انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.فرهنگ و جهانی شدن(. 1838کاوسی، اسماعیل. )
 .143-181، 1و  4. نشریه کمال مدیریتمفهومی مدیریت بحران آینده نگری با رویکرد فرهنگی. (. طراحی مدل 1838گودرزی، غالمرضا. )
 . جلد دوم. تهران: انتشارات صدرا.اسالم و مقتضیات زمان(. 1831مطهری، مرتضی. )
 دن.. تهران: انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی شرویکردی چند رشته ای به جهانی شدن(. 1838معیری، علیرضا. )

نشریه (. معرفت شناسی آینده پژوهی در رویکردهای نظری به برنامه ریزی شهری، معماری و صنعت ساختمان.  1834مقیمی، ابوالفضل. )
 .124-21، 83، مدیریت شهری

 .88-13(، 4)1، اسالم و پژوهش های مدیریتی(. درآمدی بر اسالم و آینده پژوهی. 1831منطقی، محسن. )
. رساله منتشر نشده دکتری، گرایی اسالمی )نمونه موردی: بازار شهر تبریز( تبیین نظم و پیچیدگی شهر از منظر واقع(. 1831موالیی، اصغر. )

 دانشکده معماری و شهرسازی. دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
 وین.تهران: مرکز صنایع ن آینده نگاری از مفهوم تا اجرا،(. 1831ناظمی اشنی، امیر و قدیری، روح اهلل. )
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