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    چکیده:چکیده:چکیده:چکیده:

قرنهاست شهرهاي اسالمی از غرب در شمال آفریقا تا شرق در چین علی رغم حوادث و تحوالت بیشمار، 

حوادث و تحوالت زیادي در تاریخ خود  تغییر نیازها، کارکردها و شکلها به حیات خود ادامه می دهند. این شهرها

تجربه کرده اند ولی اغلب بدلیل وجود شبکه اي پایدار از سیستم هاي کالبدي و جوامع انسانی با انعطاف پذیري الزم 

» آوري تاب«این ظرفیت تحمل بعنوان  امروزه در برابر حوادث و تغییرات، قابلیت انطباق با شرایط جدید را داشته اند.

(Resiliency)  آوري شهر عبارت ازمعیاري براي سنجش میزان  تاب«توجه محققین قرار گرفته است. شهرها مورد

توانایی سیستم شهري براي جذب تغییرات و سازماندهی مجدد تغییرات حاصل از اختالالت، قلمرو پایداري، ظرفیت 

 «.سازي و یادگیري می باشد

ل صورت نگرفته لذا این تحقیق مقدماتی و از نوع آوري شهرهاي اسالمی پژوهش مستق در خصوص تاب

آوري شهرها براساس تحقیقات انجام شده و نظریات ارائه شده شاخصها  که ضمن بررسی مفهومی تاب استاکتشافی 

در این مقاله جهت بررسی تاب آوري . گردیده است و ویژگیهاي کلی آن استخراج شده و با شهرهاي اسالمی مقایسه

با رویکرد مبتنی بر جا ظرفیت تحمل در ابعاد مادي و معنوي قلمداد شده است از الگوي ارزیابی ظرفیت شهر که در این

در این مقاله  استفاده گردیده است. بر این اساس شهر به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته می شود. نگرش سیستمی

هرهاي سایر تمدنها و فرهنگها که در برابر تاکید بر خصوصیات ممتازي است که شهرهاي اسالمی در مقایسه با ش

اند،  حوادث و تحوالت آسیب پذیر بوده و نتوانسته اند به حیات خود ادامه دهند و یا در شرایط جدید مستحیل گشته

 .تاکنون تاب آور نموده استیهایی که شهرهاي اسالمی را واجد آن بوده و هستند. ویژگ
 

 .، ارزیابی ظرفیت یسیستمرویکرد  ی،شهر اسالم تاب آوري، کلید واژه ها:
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 مقدمه:  -1

ده ترین ساخته دست بشر بوجود آمده، یدر طول تاریخ، شهرها به عنوان عظیم ترین و پیچ

و تحوالت شگرفی را داشته و به حیات خود ادامه داده اند و برخی نیز  و حضیضرشد نموده و اوج 

. در این میان پاك شده اندنیاورده و از صحنه تاریخ  در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی تاب مقاومت

ه اي دارند. این شهرها که بعضاً از تبدیل و تحول سایر شهرها بر اثر ژشهرهاي اسالمی حکایت وی

واقع شدن در حوزه تمدن اسالمی و تشرف ساکنانشان به دین مبین اسالم بوجود آمده و یا از ابتدا 

شده اند مکانی براي تحقق آرمانها و تأمین نیازهاي مادي و  توسط مسلمانان پی ریزي و احداث

اي هم به دلیل محدوده وسیعی از هاي گستردهشهرها با ریسکامروزه  معنوي مسلمانان بوده است.

هاي شهري در سیب پذیريآشان مواجه هستند. سیب پذیري هاي چندگانهآمخاطرات و هم به دلیل 

ها تا مخابرات، ترابري و خطوط انرژي مشخص است و کاهش انها و ساختمجا، از زیرساختهمه

 .)Moor, 2001( ها نیستسازي ساختمانها در مقیاس شهر به سادگی مقاومآسیب پذیري

شهرهاي اسالمی داراي ظرفیت تحمل فوق العاده اي بوده اند و امروزه نیز پاسخگوي 

یح ابعاد ظرفیتی آنها می تواند هم براي شهروندان خود هستند. لذا بررسی و ارزیابی صحنیازهاي 

توسعه پایدار، با هدف کاهش فقر و  مناسبی را براي خود آنها و هم سایر شهرهاي دنیا الگوهاي

ارائه و اثرات آنها  و غیر طبیعی درنظر گرفتن ریسک مخاطرات طبیعی باحفاظت از محیط زیست، 

شهرها که  نمودنآسیب پذیري و تاب آور کاهش گفتمان جدیدنماید. الزم به توضیح است که در 

در حال گسترش است صرفاً به مخاطرات طبیعی بین المللی و خصوصاً سازمان ملل  مجامعاخیراً در 

توجه می شود در حالیکه با نگاه جامعتر می باید سایر ابعاد وجودي انسان ازجمله مقوالت معنوي نیز 

ارزیابی "د این مهم بصورت مقدماتی و با روش در نظر گرفته شود. در این مقاله تالش می شو

 شهرهاي اسالمی طرح شود. "ظرفیتی

 

 

 روش تحقیق: -2

رویکرد سیستمها است.  شهر و تاب آوري و ظرفیت تحمل آن،نگرش ما به در این تحقیق 

نگرش سیستمی بنیاد مناسبی براي شناخت جوامع محلی به دست می دهد. در این نگرش اشیاء و 

دامنه اي از نفر تا خانواده و جامعه و تا کیهان در سطح  ها به صورتمثابه تیپهاي سیستمحوادث به 

محلی به عنوان یک  -شهري  . بدین ترتیب جامعه(Miller, 1978)پیچده می تواند دسته بندي شود 

یده آراسته گرد المللیکه با دامنه اي از خانواده تا جامعه ملی و اقتصادهاي بین  "سیستم سیستمها"



٣ 

 

که جامع، انعطاف پذیر و  ظرفیترویکرد سیستمها به ،  . در این راستا(Moe, 1960)تلقی می شود 

به لحاظ روش شناسی، مناسب اهداف این تأکید به ارتباطات و وابستگی متقابل بین عناصر دارد، 

 است. ارزیابی ظرفیت شهر اسالمیمقاله در 

 

 چارچوب نظري -3

 

  شهر آوريمفهوم تاب -3-1

 را تاب آوريوي شد.  ارائهدر زمینه اکولوژي  1973در  مفهوم تاب آوري توسط هالینگ

براي سنجش میزان توانایی اینگونه  معیارعبارتست از یک  کهتداوم ارتباط با یک سیستم بیان می کند 

داري ، متغیرهاي متحرك و پارامترها و با این وجود پای4سیستم ها براي جذب تغییر در متغیر وضعیت

  .(Holling, 1973) حفظ شودسیستم 

که ساختار/عملکرد آنرا را میزان پتانسیل موجود در ترکیب خاصی از یک سیستم لویس لبل 

همچنین توانایی سیستم براي سازماندهی مجدد تغییرات  و در مواجه با اختالالت حفظ می کند

آوري یک سیستم بیان می نوان تابرا بعحاصل از اختالالت و تعیین میزان قلمرو پایداري سیستم 

 .  (Lebel, 2001) کند

به سه خصوصیت  رااکولوژیکی  -تاب آوري سیستم هاي اجتماعی ،دیگرانکارل فولک و 

) بزرگی شوکی که یک سیستم می تواند تحمل کند و در یک وضعیت 1: بندي کردندتقسیممتفاوت 

) درجه اي که یک 3است.  5سازماندهی -خود ) درجه اي که یک سیستم قادر به2معین باقی بماند. 

 .   (Folk et al, 2002)ایجاد کند راسیستم می تواند ظرفیت سازگاري و یادگیري 

یک شهر تاب آور، شبکه اي پایدار از سیستم هاي کالبدي و جوامع انسانی است. سیستم 

ساختمان ها، زیرساخت  شامل جاده ها، که هاي کالبدي، مولفه هاي ساخته شده و طبیعی شهر هستند

ها، ارتباطات، و تاسیسات تامین انرژي و همچنین مسیرهاي آب، خاك، توپوگرافی، جغرافیا و سیستم 

ابه بدن شهر است، استخوان ها، سرخرگ ها ثهاي طبیعی هستند. در مجموع، سیستم هاي کالبدي به م

 گوناگون و تغییرات ر حوادثو ماهیچه هایش. یک شهر بدون سیستم هاي کالبدي تاب آور در براب

خواهد بود. جوامع انسانی، مولفه هاي اجتماعی و نهادي یک شهر هستند. آنها  آسیب پذیربسیار 

شامل اجتماعات انسانی رسمی و غیررسمی، پایدار و منفرد هستند که در یک فضاي شهري عمل می 

نظیر آنها. در مجموع، جوامع و  ، نهادها، شرکت ها، نیروهاکنند: مدارس، همسایگان، سازمان ها

                                                             

4 state variable 
5 self-organization 
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و  کردهبعنوان ذهن و مغز شهر عمل می کنند، فعالیت هایش را هدایت می کنند، نیازهایش را براورده 

، شبکه هاي انسانی نیز باید باقی و در طول تاریخ از تجارب اش استفاده می کنند. در حین حوادث

  بمانند و عملکردهایشان را ادامه دهند.

توجهات و عالیقی که به مقوله و مفهوم تاب آوري جوامع وجود دارد، تعداد  م تمامغرعلی

کمی از قوانین سیستماتیک فرموله شده در مورد تاب آوري وجود دارد که در مقیاس شهر کاربردي 

اصول و طبقه بندي کلی براي کسب تاب آوري  )Harold Foster, 1997( هارولد فاستر .استشده 

، عملیاتی، زمان سنجی، اجتماعی، اقتصادي و محیط کالبديسیستم هاي کلی، : زیر را عنوان کرد

فاستر، تاب آوري سیستم هاي کلی مستقل، متنوع، قابل تجدید، و ازنظر  نظریهزیستی. بر طبق 

ذخیره از طریق تکثیر، تبادل پذیري و ارتباطات میانی. سیستم هاي  عملکردي مازاد هستند با ظرفیت

کوچک هستند، استانداردسازي را بکارمی  و ترکیبی از واحدهاي نیمه خودمختارتاب آور  يکالبد

هیچگونه قسمت هاي محرمانه با مهارت هاي منحصر به فردي را نیاز ندارد،  و گیرند، سیار هستند

کشف سریع نقص قدرت را بکار می گیرند، و داراي  6شکست -پایدار هستند و طراحی ایمن 

اتی تاب آور کافی، برگشت پذیر، خودمختار و فزاینده هستند. زمان سنجی هستند. سیستم هاي عملی

سیستم هاي اجتماعی تاب آور با سیستم هاي  .شامل زمان هاي رهبري کوتاه و مقابله سریع می باشد

تعادل بین مخارج و هزینه  کرده ومتنوعی سازگارهستند، می توانند همزمان چندین هدف را برآورده 

سیستم  د.ندار ید و دسترسی باالیند، بطور سخاوتمندانه اي خسارات را جبران می کنحفظ کننرا ها 

را بکار می گیرد، محدوده گسترده اي از حمایت  باال سودآوريبا هاي اقتصادي تاب آور تامین مالی 

 زودبازده است، و هستند،دار سود باالیی برخور -هاي مالی بالقوه را تامین می کند، از نرخ هزینه 

 مخرب کند. سیستم هاي محیط زیستی تاب آور، اثراتها و سودها را بطور مساوي تقسیم میهزینه

 و داراي منابع گسترده یا قابل تجدید است.  دادهرا کاهش 

هسته  عوامل، مجموعه )Henestra, 2004(موسسه کاهش تلفات حاصل از فجایع کانادا 

یک جامعه تاب آور مورد استفاده قرار گیرد، مشخص  ي زیر را که می تواند در طراحی و توسعهمرکز

 کرده است. 

 نگرش هاي فرهنگی باید تاب آوري را همراهی کنند.  -

 تاب آوري حوادث، یک فلسفه، فرایند و یک وضعیت است.  -

 تاب آوري نیازمند یک رویکرد جامع مخاطرات نگر است.  -

 سیستم هاي جامعه باید منعطف باشند.  -

                                                             

6 Fail-safe 
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 معه باید تقویت شود و بهبود یابد. ظرفیت بازسازي جا -

 جوامع باید یک ظرفیت تطبیقی را گسترش دهند. -

برگزار گردید، چهار مولفه اصلی که براي تاب  2005در کارگاهی که در گوتنبرگ سوئد در سال 

 ،براي ما روشن می سازد کارگاهردي که این امو آوري سیستم ها و مناظر شهري موثر است، بیان شد.

وم است که یک درك چندسطحی از تاب آوري سیستم هاي شهري داشته باشیم که نقش این مفه

را در پایداري کارکردهاي شهري، آسایش و رفاه انسانی و کیفیت زندگی؛  هاي متابولسمیجریان

و توانایی جامعه را در یادگیري، تطابق و سازماندهی مجدد براي دیدن  شبکه هاي حکومتینقش 

مردم بعنوان شهروندان، اعضاي اجتماع، کاربران  پویایی اجتماعینقش  چالش هاي شهري؛ و

که الگوهاي کالبدي فرم  محیط مصنوعشان با کنندگان محصوالت و ... و رابطهخدمات، مصرف

  .)CSIRO Australia, 2007( کندکند، مشخص میشان را تعریف میشهري و ارتباط فضایی

 

 رمفهوم و ابعاد ظرفیت در شه -3-2

شهر یک سیستم به هم پیوسته و پیچیده از عناصر مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، 

آن در همه این ابعاد باید وجود داشته باشد. ظرفیت تحمل  و اقتصادي و کالبدي است. که تاب آوري

سه جنبه اساسی سیستم عبارت از ساختار، کارکرد و توسعه است. ساختار مجموع عناصر و "

ن آنهاست. کارکرد به جریانهایی مربوط می شود که در بین اتصاالت در حرکتند. توسعه اتصاالت مابی

 "مبین تغییر در ساختار و همچنین در کارکرد است که ممکن است در طول زمان صورت پذیرد

 ).174: 1376جنسن،  –(هولت

علوم سیاسی، علوم اقتصادي، جامعه شناسی، علوم  -رشته هاي مختلف علوم اجتماعی

 European)برجنبه هاي مختلف ظرفیت تاکید دارند   -سازمانی، روانشناسی و علوم تربیتی 

Communities, 2007: 6)  ،در نگاه کلی و جامع ظرفیت عبارت از توانایی افراد، گروهها، سارمانها .

نهادها و جوامع جهت انجام موثر، کارآمد و پایدار وظایف و نقشهاي خود و همچنین تعامل با 

 .(UNDP, 1998)یکدیگر می باشد 

شده و به لحاظ روش شناسی، روش  رویکرد توسعه ظرفیتی بر بنیاد نظریه سیستم ها ایجاد

جهت بررسی تاب  کارهاي کاربردي مناسب هر یک از سطوح کالن، میانی و خرد را ارائه می نماید.

ت استفاده نمود. بر این آوري شهر که همان ظرفیت تحمل است، می توان از الگوي ارزیابی ظرفی
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داده ها و منابع را  زمینه هاي خاصاساس شهر به مثابه یک سیستم باز در نظر گرفته می شود که در 

میگیرد و ظرفیت هایش را براي فرآوري این داده ها به ستانده ها (اعم از خدمات یا تولیدات) بکار 

 میگیرد.

توجه می کنیم که انها چه  -ولیداتخدمات و ت –براي ارزیابی ظرفیت، به ستانده ها 

چیزهایی هستند و آیا در دوره هاي مختلف و تغییرات و تحوالت شهري آنها نیز تحول یافته و با 

ویژگیهاي جدید ارائه شده اند؟ زمینه ها و داده ها و منابع و ساختارها و نهادها و همچنین مردم 

 نها بررسی می شود.شهرمورد بررسی قرار می گیرند و تغییرات از جنبه آ

یک فرآیند ساختار یافته و تحلیلی است که به  (Capacity Assessment)ارزیابی ظرفیتی 

موجب آن ابعاد مختلف ظرفیت در داخل یک سیستم وسیعتر ارزیابی می شود. همچنین از منظر 

ي کاربرد سازمانها و افراد داخل یک سیستم نیز ارزشیابی صورت می گیرد و تأکید ویژه آن بر رو

ظرفیتهاي موجود می باشد. این ارزیابی ها در سطوح مختلف از قبیل، سطح خرد، سطح میانی و 

بررسی و ارزیابی ظرفیت شهر اسالمی در سطح کالن و با  سطح کالن می تواند انجام شود. در اینجا

حیط کلی و رویکرد سیستم ها انجام می شود. ظرفیت در این سطح داراي ابعاد مختلفی از قبیل: م

عمومی، قوانین و مقرارت، مدیریتها و مسئولیتها، منابع و فرآیندها و روابط است که هرکدام توسط 

 مولفه هاي مربوطه تعریف می شوند. 

 

 شهر اسالمیو نظام مفهوم  -3-3

هـاي گونـاگون از    اسالم یک روش کامل زندگی است که الگوهاي نظم اجتماعی را در زمینـه 

قوانین مدنی و جزائی و تجارت گرفته تا آداب معاشرت، نحوة غذا خوردن، لبـاس   زندگی خانوادگی،

اسالم هم یک سنت دینی و هم یک تمـدن اسـت.   کند.  پوشیدن و حتی بهداشت شخصی را عنوان می

بنابراین تمایزي که در غرب بین دو مفهوم امور مقدس و امـور دنیـوي وجـود دارد، در سـنت اسـالم      

و عوامل مـؤثر اولیـه   » اصول و ضوابط حقوقی دینی«هاي اسالمی براساس ترکیب شود. شهر دیده نمی

 ).1381محلی شکل گرفته است (موریس، 

آورند، قوانینی که همـه   ن و حدیث در کنار هم اساس شریعت (قوانین الهی) را بوجود میقرآ

گیرد. فقه به معنی علـم تفسـیر    ابعاد زندگی عمومی، خصوصی، اجتماعی و فردي مسلمانان را دربرمی
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 پردازد. قانون یا دانش حقوق دینی در اسالم است و به همه ابعاد زندگی و کارهاي جمعی و فردي می

سازي همانند سایر مسائل مربوطه  از همه مهمتر در فقه به مسائل و مشکالت ناشی از فرآیند ساختمان

 فقه طیف وسیعی از قوانین حقـوقی ). 1381ارتباطات انسانی پرداخته شده است (حکیم، به فعالیت و 

انین نیازهاي کند. بکار بستن این قو عرضه میرا براي ساختن شهر  از قرآن و سنت گسترش داده شده

زمـین،   بهـره بـرداري از   . این نیازها تأکید بر ثبـات و تـداوم در  بوده استزندگی اسالمی را پاسخگو 

تـا الگوهـاي اجتمـاعی را در شـهر اسـالمی       نیـاز دارنـد   گیاهان و محدثات است. مردم به این قوانین

 برآورده کنند.  

امعه اسالمی توسعه یافته همچنین شهر اسالمی همیشه یک موجود زنده بوده که با نیازهاي ج

فقـه اسـالمی نقـش اصـلی و مهمـی در سـاخت شـهر         و اصول اسالم پیوند خورده است.با ریشه ها 

خـود را   ت. از آنجا که فقه اصول و قـوانین اسالمی، آبادي آن، زندگی و سیستم مدیریتی آن داشته اس

نیز تأثیر یافتـه و پیوسـته در جهـت     از قرآن و سنت استخراج می کند، از توسعه هاي زندگی اسالمی

، (حکـیم  حل مشکالت بوجود آمده در جامعه اسـالمی راه حـل هـاي مناسـب را جسـتجو مـی کنـد       

احکام ساختمانی بر اساس اصول و راهبردهاي اسالمی در کنار تصمیمات و سیاستهاي کـالن   ).1381

وقعیت مکانی در شکل گیري شهري و همچنین ویژگیهاي اقلیمی و دسترسی به مصالح ساختمانی و م

ثیر بسزایی داشته است. فقه در اینجا عبارت از ساز و کـاري اسـت کـه    أو طرح کلی و ساختار شهر ت

نظام ارزشی شریعت را در چارچوب فرآیند ساخت و ساز و توسعه شهري تفسیر نموده و بکـار مـی   

 بندد.

برنامـه هـاي شهرسـازي و    نظام اندیشه اي متعالی موجود در شهرهاي اسالمی مبناي تحقـق  

روابـط اجتمـاعی و حقـوقی بـین     موسسات مربوط به زندگی شهري در جوامع اسـالمی بـوده اسـت.    

ساکنین سکونتگاههاي سنتی اسالمی بوسیله جوامع محلی و هنجارهاي محلی کـه ناشـی از قـوانین و    

شوند لـذا   ل داده میاصول اسالمی بود شکل داده شده بود ولی امروزه این روابط بوسیله حکومتها شک

ها بـا سـاکنین    بست ها و بن نگهداري محالت، کوچه در شهرهاي اسالمی جوامع سنتی پایدارتر بودند.

کردند و این یکـی از   راههاي اصلی و بزرگ و بازارها را مأموران دولتی مراقبت میمحلی بوده است و 

یرا در غـرب مسـئولیت معـابر بـا     هاي غربی بوده است ز فرقهاي اساسی محیط سنتی اسالمی با محیط

 ).1387دولتها و مقامات محلی است (پیربابائی، 
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 شهر اسالمی تاب آوري : ارزیابی ظرفیتیه هاتیاف -4

براي ارزیابی تاب آوري یک جامعه معین، تمام ابعاد باید بررسی شوند. هر بعد، بیانگر یک 

تاب آور باید مدنظر قرار گیرد. جنبه هاي  جنبه از جامعه است و تمام جنبه ها براي ایجاد یک جامعه

انسانی باید در کنار جنبه هاي کالبدي جامعه مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم به هدف مان که ایجاد 

جامعه اي تاب آور است دست یابیم. در بعضی جوامع شاهد آن هستیم که در تعدادي ابعاد داراي 

وادث گوناگون خود را با شرایط وفق میدهند و دچار تاب آوري کافی هستند و در نتیجه آن در ح

آسیب هاي کمتري می شوند. با این حال اینگونه جوامع هم می تواند در دیگر ابعادي که داراي تاب 

آوري کافی نیستند نیز آسیب پذیر باشند. بعنوان مثال، جامعه اي از نظر اقتصادي یا اجتماعی در سطح 

دارد، ولی از نظر سیاسی یا زیست محیطی آسیب پذیر است. شهري با  قابل قبولی از تاب آوري قرار

 بافت کالبدي مستحکم و زیرساخت هاي منعطف اما بدون سرمایه اجتماعی و فرهنگی قوي، مسلماً

در مواقع اضطراري و بحران ها با مشکالت عدیده اي مواجه خواهد بود. در نتیجه براي اینکه شهري 

داشته باشیم، باید مولفه هایی که داراي کاستی هستند را نیز بهبود ببخشیم.  مناسب از جنبه تاب آوري

بدین مفهوم که تمام ابعاد و مولفه ها را مدنظر قرار داده و شهري تاب آور در تمامی جنبه ها ایجاد 

 کنیم. 

روش باتوجه به هدف تحقیق که بررسی و ارزیابی ظرفیت شهر اسالمی است در اینجا

ارزیابی ظرفیتی در سطح کالن و با رویکرد سیستم ها می باشد. ظرفیت در این سطح تحقیق  شناسی

داراي ابعاد مختلفی از قبیل: محیط کلی و عمومی، قوانین و مقرارت، مدیریتها و مسئولیتها، منابع و 

که هرکدام توسط مولفه ها و عواملی به شرح زیر مشخص  (UNDP, 1998) فرآیندها و روابط است

 د:می شون

 

 :(Policy Framework)ـ محیط کلی و عمومی 1

سیستم ها یک هدف غایی دارند، علت وجودي آنها جهت پاسخگویی به نیازهاي مشخص 

جامعه و یا یک گروه از سازمانها و نهادها است. و همچنین شامل سیستم هاي ارزشی که روابط 

سی محیط کلی و سیاستهاي عمومی از سازمانها را در داخل سیستم کلی تنظیم می کنند می باشد. برر

 طریق تحلیل عوامل موثر زیر انجام می پذیرد:

ـ عوامل اجتماعی ـ سیاسی که شامل جامعه مدنی، ساختارهاي اجتماعی و ارزشها، فرهنگ و 

سنت، دموکراسی و برابري، فرآیندها و ویژگیهاي سیاسی و همچنین عوامل غیرمستقیم دیگر از قبیل 

 ط منطقه اي/ بین المللی و غیره می باشد.تهدیدها و رواب
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ـ عوامل بخش دولتی/ عمومی که شامل وظیفه و نقش دولت و سیاستها و ابتکارات آن، 

 محیط قانونی و مقرراتی، بخش مشترك عمومی ـ خصوصی، اعمال قانون در میان دیگران ...

 فن آوريطات جهانی، ـ عوامل اقتصادي/ فنی که شامل بازارها، چارچوب اقتصاد کالن، ارتبا

 اطالعاتی و ارتباطاتی، کمک و یاري توسعه، تبدیل/ تحول بازار می باشد. 

ـ عوامل زیست محیطی و کالبدي که شامل مسائل حفظ محیط زیست، پایداري منابع، 

 ابتکارات سبز، بهره برداري انرژي... و تعامل آنها با محیط کالبدي می باشد.

 

 :(Legal and Regulatory) ـ قوانین و مقررات2

 که سیستم را اداره می کند می شود. ها و استانداردها شامل قوانین، مقررات، نرم

 

 :(Management/Accountability) ـ مدیریت ها/ مسئولیت ها3

مسئولیت که سیستم را مدیریت می کنندو  سازمان، نهاد و یا اشخاصی (گروه ها یا افراد)

جرا، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و همه ظرفیتهاي مربوط دیگر در فعالیتهاي طراحی، مدیریت و ا

 د.نسطح سیستم را دار

 

 :(Resources) ـ منابع4

براي اجرا و توسعه شامل منابع انسانی، مالی و اطالعاتی که ممکن است در داخل سیستم 

 .باشدقابل دسترس ظرفیتها و برنامه ها 

 

 :(Processes and Relationships) ـ فرآیندها و روابط5

شامل روابط بینابینی، وابستگی ها و تعامالت میان نهادها و سازمانها، همچنین شامل روابط 

بینابینی سازمانها و نهادها برحسب جریان منابع، اطالعات، شبکه هاي رسمی و غیررسمی مردمی و 

 حتی حمایت زیرساختهاي ارتباطاتی می باشد.

 

اسالمی در تاب آوري آن در ابعاد مختلف و مولفه هاي ارزیابی سیستمی ظرفیت هاي شهر 

 ) ارائه می گردد.1آنها در جدول شماره (

 

 

 



١٠ 

 

 

 در تاب آوري ظرفیت شهر اسالمی مولفه ها ابعاد ظرفیتی

محیط کلی و  -1

 عمومی

 سیاسی –اجتماعی 
 سرمایه هاي اجتماعی از قبیل هیأتهاي مذهبی، تشکلهاي خیریه و ... -

 دینیمردم توسط فقها و علماي رهبري و هدایت  -

 بخش دولتی / عمومی
توجه دولتها به آموزه هاي دینی جهت کسب مشروعیت و در نتیجه  -

 رعایت نسبی عدالت و رسیدگی به امور مردم و اجتناب از فساد اداري

 اقتصادي / فنی
پیشرفتهاي قابل توجه شهرهاي اسالمی بر اساس آموزه هاي دینی و  -

 ع علم و دانشمند در آنجایگاه رفی

زیست محیطی و 

 کالبدي

و آب و ضرورت حفظ منابع  تکریم محیط زیست و حرمت درخت و گیاه -

 آب و همچنین محیط کالبدي در آموزه هاي دینی مسلمانان

قوانین و  -2

 مقررات

 حقوقی / قانونی

هاي گوناگون از زندگی  الگوهاي نظم اجتماعی در زمینه و وجود قوانین -

وادگی، قوانین مدنی و جزائی و تجارت گرفته تا آداب معاشرت، نحوة خان

 غذا خوردن، لباس پوشیدن و حتی بهداشت شخصی 

 ضوابط
اصول و ضوابط حقوقی «شهرهاي اسالمی براساس ترکیب شکل گیري  -

 و عوامل مؤثر اولیه محلی » دینی

مدیریت ها و  -3

 مسئولیتها

 طراحی و تصمیم گیري
شهرهاي  در ها بست ها و بن نگهداري محالت، کوچهو  طراحی، ساخت -

 راههاي اصلی و بزرگ و بازارها توسطساکنین محلی و  توسط اسالمی

 مأموران دولتی

 مدیران و مجریان
 مدیریت بخش قابل توجهی از امور مردم توسط نهادهاي مردمی -

 لتیمدیریت کلی شهر از نظر امنیت، حفاظت و توسعه توسط مأموران دو -

 هماهنگی نهادها مختلف مردمی و دولتی از طریق روساي آنها با همدیگر - هماهنگی و ارزشیابی

 منابع -4

 

 انسانی
وجود نیروي انسانی کارآمد در شهر باتوجه به تأکیدات و آموزه هاي دینی  -

 در باب علم و فن آموزي

 مالی
تکالیف مالی از طریق جمع آوري (بیت المال) وجود منابع مالی کافی  -

  مسلمانان

 اطالعات
که مسلمانان جهت  گردش اطالعات وانتقال آنها از طریق تریبونهاي دینی -

 انجام فرایض دینی در اماکن مربوطه مانند مساجد و تکایا شرکت می نمایند.

فرآیندها و  -5

 روابط

 

 محله ايابتکارات محله اي و مردمی در گردش کارها براساس نظام  - نظام و گردش کار

 ارتباطات داخلی از طریق نهادهاي محالت و ریش سفیدان و علما - تعامالت داخلی

 تعامالت بیرونی
ارتباطات و تبادالت علمی، اقتصادي و اجتماعی با شهرهاي دیگر از طریق  -

 علما، طالب، تجار، فامیلها وغیره.

 ع: نگارندگان): ارزیابی ظرفیت هاي شهر اسالمی در تاب آوري (منب 1جدول 
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 نتیجه گیري -5

شهرهاي اسالمی داراي ظرفیت تحمل فوق العاده اي بوده اند و امروزه نیز پاسخگوي 

نیازهاي شهروندان خود هستند. در این مقاله جهت بررسی تاب آوري شهر که ظرفیت تحمل در ابعاد 

 استفاده گردید. گوناگون تلقی شده بود از الگوي ارزیابی ظرفیتی با رویکرد سیستمی 

توجه دولتها به و رهبران دینی، بر اساس یافته هاي این تحقیق وجود سرمایه هاي اجتماعی 

، پیشرفتهاي قابل توجه شهرهاي جهت کسب مشروعیترعایت نسبی عدالت  و آموزه هاي دینی

و محیط  تکریم محیط زیست، اسالمی بر اساس آموزه هاي دینی و جایگاه رفیع علم و دانشمند در آن

، هاي گوناگون ظم اجتماعی در زمینهالگوهاي ن وجود قوانین و ،کالبدي در آموزه هاي دینی مسلمانان

طراحی، ساخت و ، »اصول و ضوابط حقوقی دینی«ترکیب شکل گیري شهرهاي اسالمی براساس 

ش مدیریت بخ  ،ها در شهرهاي اسالمی توسط ساکنین محلی بست ها و بن نگهداري محالت، کوچه

وجود نیروي انسانی کارآمد در شهر باتوجه به  ،قابل توجهی از امور مردم توسط نهادهاي مردمی

وجود منابع مالی کافی (بیت المال) از طریق  ،تأکیدات و آموزه هاي دینی در باب علم و فن آموزي

ابتکارات  ،گردش اطالعات وانتقال آنها از طریق تریبونهاي دینی ،جمع آوري تکالیف مالی مسلمانان

برخی از ظرفیت هاي شهرهاي اسالمی  محله اي و مردمی در گردش کارها براساس نظام محله اي

 است که آنرا در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی تاب آور نموده است.
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 منابع: فهرست 
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