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شهر عرصه سیاستگذاری و فضای اعمال قدرت بر مبنای باورها و بنیانهاای فرهنگا
مورد نظر سیاستگذاران است .سیاستگذاری در سه سطح محل  ،منطقهای و مل  ،باه مااباه
روابط مردمان و نیز نظام اجتماع و سیاس است .فرهنگ به عنوان بنمایه فضای عموم
بر سیاست و شهر تأثیر م گذارد و سیاستگذاری فضای عموم بر اساس فرهنگ زیربنای
رق م خورد .این نوشتار به «فرهنگ پیشرو» به عنوان مبنای سیاستگذاری فضای عماوم
م پردازد و آن را در مقام مبنای سیاستگذاری و روح و کالبد شاهر و مناسابات سیاسا
بررس م کند و ضمن بررس روابط شهر ،فرهنگ ،سیاستگذاری و امنیت ،نظریه فرهناگ
پیشرو را که ناظر به ابعاد ملموس و شفاف فرهناگ اسات ،در اهاار ساطح شای،اتگ ،
بای،تگ  ،اح،اسات تصعیدشده و تعقل سلی  ،در کالباد سیاساتگذاری در فضاای شاهر

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

تجل امرِ اعمال و توزیع قدرت ،در فضای صورت م گیرد که بر پایه فرهنگ حااک بار

واکاوی م نماید.

کلید واژگان :شهر ،فرهنگ پيشرو ،سياستگذاری ،فضا ،عالمه جعفری.

 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.
 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.
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شهر در يک نگاه کلی از دو عنصر انسان و ساختهای فيزيکی شکل گرفته است .در
اين ميان انسان هم ساکن اين شهر است و هم ايجادکننده آن و چون شکلگيری شهر در
طول تاريخ بر اساس ديدگاه و نظر انسان بوده است ،برای شناخت هر شهر مییتیوان بیه
ديدگاه حاکمان و انسانهای ساکن آن مراجعه نمود .ديدگاه حاکمان و انسانهیا در اابی
کنش و رفتارشان تبلور میيابد .اين کنش و رفتارها از بنمايههای «فرهنیگ» حیاکم بیر
زندگی انسانها ناشی می شود .فرهنگ مفهوم بنيادينی است که دارای ويژگی تأثير و تأثر
همزمان است؛ يعنی از يک سو بر رفتارهای انسانی تأثير مییگیذارد و از سیوی ديگیر از
همين رفتارها تأثير میپذيرد و هر بحظه در حال ارائه سیاخت نیويی از خیود اسیت و بیر
اساس همين ويژگی خاص ،اين مقابه از اين فرض تبعيت میکند که هر آنچه فرهنگ در
ميان کنشگران ساکن شهر تلقی میشود ،بی آسي برای کنشگران و کاببد فيزيکی شیهر
نيست؛ ازاينرو نياز است در اابی میديريتهیا و سياسیتگذاریهیای کیالن بیه احایال
بخشهای آسي زای فرهنگ اادام شود .بر اساس اين فرض ،در اين مقابه در پی بررسی
و تطبيق ابگوی فرهنگی مبتنی بر نظريه «فرهنگ پيشرو» عالمه محمد تقی جعفری در
کاببد شهر هستيم .در اين راستا ضمن بررسی مقوبههیای شیهر ،سياسیتگذاری و انیواو و
دستهبندیهای فضا در شهر ،فرهنگ پيشرو و مؤبفههیای چهارگانیه آن را ابگیوی بیرای
بنيان سياستگذاری معرفی خواهيم نمود؛ در ادامه سياستگذاری بر مبنای فرهنگ پيشرو را
در سه سطح محلی ،منطقهای و ملی بر اساس ابعاد شايستگی و بايستگی فرهنگ و ابعیاد
احساسات تصعيدشده و تعقل سليم فرهنگ و تأثير آن بر فضای عمومی بررسیی خیواهيم
کرد .در اين نوشتار از روشهای مطابعه اسنادی استفاده شده است.
شهر و سیاستگذاری
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بحث دربارة منشأ شهر ،توحايف شهرهای باستانی و دگرگونی شهرها و همچنين ظهور
شهرهای جديد سهم درخور توجهی از ادبيات تیاريخی را بیه خیود اختصیاص داده اسیت
(فکوهی ،7383 ،ص  .)31عام ترين تعريفی که از شهر ارائیه شیده ،آن را مکیان اسیکان
گروهی انسانها و محل فعابيتهايشان میداند (ربانی و وحيدا ،7387 ،ص  .)7بیر طبیق
اين نظر ،شهر فقط ساختمان نيست؛ بلکه از انسانها ،گروههیا ،سیازمانهیای اجتمیاعی،
طبقات ،خانوادهها و غيره متشکل شده است (توسلی ،7314 ،ص .)4
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شهر در نگرش سياسی به نحوة ارتباط ادرت با فضیا اشیاره دارد؛ بیر اسیاس همیين
نگرش سياسی به شهر ،شهر تبلور نوعی رابطة نابرابر در ادرت دانسته میشود که با ظهور
پديدة «حکومت» يعنی روابط فرماندهی و فرمانبرداری انطبیا دارد (فکیوهی ،7383،ص
 .)83-88از همين روی مسئله مهم اين است که حکومتهای (ادرت) مختلف چگونه بیه
اداره فضای شهر اادام میکنند؟ در حال حاضر سه نوو سيستم حکومت شهری در جهیان
مشاهده می شود و عموماً هر کدام از کشورها برای اداره امور شهرها يکیی از نظیامهیا را
برگزيدهاند:
ابف) سيستم غيرمتمرکیز در نظیامهیای فیدرابی (سيسیتم فیدرابی) .ايین سيسیتم در
کشورهايی از ابيل اياالتمتحده آمريکا ،آبمان و هند مشاهده میشود.
ب) سيستم غيرمتمرکز در نظامهیای متمرکیز (سيسیتم بريتانيیايی) .ايین سيسیتم در
کشورهايی از ابيل انگلستان ،استرابيا ،کانادا ،ژاپن و کشیورهای اسیکانديناوی بیه چشیم
میآيد.
ج) سيستم نظارتی فرانسوی (سيستم ناپلئونی) .ايین سيسیتم را در بخیش وسیيعی از
جهان – بهخصوص کمترتوسعهيافتیه – مییتیوان ديید ،از جملیه کشیورهايی آسیيايی و
آمريکای التين و فرانسه (طاهرخانی ،7387 ،ص .)66
مهمترين عنصر اين طبقهبندی به نحوة استقالل ادرتهای محلی از حکومت مرکزی
در برنامهريزی شهر اشاره دارد .برنامه ريزی شهر از منظر مطابعیات شیهری بیه دو گونیه
کالن و خرد تقسيم میشود (بينچ ،7316 ،ص  )66که در اينجا منظیور نويسیندگان نیوو
کالن برنامهريزی در شهر است که به مفهوم سياستگذاری در حوزه علوم سياسی نزديیک
میباشد .سياستگذاری مداخله هدفمند ،آگاهانه و سنجيده برای پيشبينی و اعمال تغييرات
است (بااری مياب و بااری .)7337 ،در ااب سياستگذاری معموالً يیک سلسیله احایول و
اواعدی وضع می شود که ساختارها و نهادهای کشور را با يکديگر هماهنگ میسازد .اين
احاول و اواعد به حاورت حاريح يا ضمنی در اوانين میآيند و اببته بسيار کلیتر و فراگيرتر
از اوانين خاصاند (ابوانی ،7386 ،ص  .)87مسئله مهم در بخش سياستگذاری اين اسیت
که وضعيت توزيع فضايی ادرت چگونه است؛ به بيان ديگیر تمیام دوبیتهیا بیه حایورت
يکسان در زمينه توزيع فضايی ادرت عمل نمیکنند و هیر کیدام بیه مقیداری در زمينیه
تصدی گری امور فرهنگی ،سياسی و اجتماعی مداخله میکننید؛ دوبیت بسیيط ،مرکی و
منطقییهای نییوعی تقسییيمبنییدی بییر اسییاس همییين نحییوة توزيییع فضییايی اییدرت اسییت 743
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(پيشگاهیفرد و ديگران ،7338 ،ص  .)34در اينجا ما میتوانيم از سه سطح سياستگذرای
نام ببريم؛ سياستگذاری محلی ،سياستگذاری منطقهای و سياستگذاری ملی يا کالن .شايد
تأثير نحوة توزيع فضايی ادرت باعث شود که از اين حاورتها در کشیوری انجیام نشیود؛
وبی به حاورت منطقی می توان گفت که هر سه حاورت در يک کشور بر اساس ااتضاهای
مختلف اابليت ظهور دارند.
بر اين اساس می توان گفت شهر در نظرگاه سياسی به نحوة ارتباط ادرت و فضا اشاره
دارد .اعمال ادرت در مفهوم سياستگذاری متبلور میشود؛ اما بخش دوم فضاست .فضا در
حوزه شهر به سه حاورت کلی توحايف میشود :اول در ااب «تئوری برنامهريزی» که بیه
چگونگی اتخاذ تصميمات عمیومی و پيچيیده توسیعه شیهری مییپیردازد؛ دوم «تئیوری
عملکردی» که در پی بيان چرايی تفاوت شکل شهرها و عملکرد چنين شکلهايی است؛
سوم «تئوری هنجاری» که با روابط تعميمپذير بين ارزشهای انسانی و شکل مجتمعهای
زيستی و اينکه چگونه میتوان يک شهر خوب را شناخت ،سیر و کیار دارد (بيینچ،7316 ،
ص  .) 43بر اساس رويکرد کلی اين مقابه میا مفهیوم سیوم از فضیا را میورد توجیه ایرار
میدهيم و برآنيم که چگونگی شکل دهی و ساماندهی فضا با سياسیتگذاری و اسیتفاده از
ارزشها و هنجارها (فرهنگ) را تبيين کنيم.
فضا

مفهوم فضا از بنيادیتیرين مفیاهيمی اسیت کیه از روزگیار باسیتان تیا کنیون ذهین
انديشمندان و متفکران را در خاستگاه های احالی تمدن جهانی بیه خیود معطیوا داشیته
است .همواره سعی بشر بر آن بوده است تا ضمن تبيين مواعيت و جايگاه خیود در مقابیل
اين مفهوم فراگير و پيچيده به تبيين مبانی ،شيوههیای ادرا ،،نحیوه ارتبیاط و درنهايیت
نظاممندکردن آن بپردازد .اهميت مسئله نيز از اين نياز بشر ناشی میگردد که هر موجیود
انسانی برای بقا و استمرار حيات خود در جهیان نيازمنید در ،محیيط (میادی و معنیوی)
پيرامون خود و تعامل با آن است و اساساً انسان بیدون در ،فضیای دربرگيرنیدة خیود و
شناخت روابط حاکم بر آن و تعامالت فیمابين اادر به ادامة زندگی نخواهد بود (طغيیانی،
 ،7388ص  .)8احاطال «فضا» فینفسه از مفهوم «مکان» انتزاعیتر است و هم مفهومی
است که در زبان برای مقاحاد گوناگون مورد استفاده ارار میگيرد (اُژه ،7381 ،ص )713؛
ازهمينرو تعريف آن دشوار است و بهجای ارائه يک تعريف آن را توحايف میکنيم.

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

در توحايف فضا می توان گفت احاوالً انسان به سب طبيعت خاص خیود بیرای ادامیه
حيات نيازمند زنجيرهای گسترده از تعامالت از طريق براراری نوعی ارتباط حسی يا ذهنی
با موضوو مورد ادرا ،است .اينگونه ارتباط را ارادی يا مؤثر مینامند که از طريق انتقیال
نوعی از نيروهای مادی از مکانی به مکان ديگر حاورت مییپیذيرد و هماننید هیر پديیدة
وااعی ديگر برای بروز نيازمندِ بستری است که آن را فضا مینامند (سیيد جیوادی،7386 ،
ص .)747
به حاورت خاص ما در حوزه شهری با سه نوو فضا مواجه هستيم :فضیای خصوحایی،
فضای نيمهخصوحای و فضای عمومی .فضیای خصوحایی فضیايی اسیت کیه احساسیات
شخصی در آن موج میزند و ديگران آن را امتداد بخشی از بدن فرد تلقی میکنند .فرد در
فضای خصوحای برای حفظ و حراست از خود و همچنين ارتباط برارار کردن با ديگران از
حابت بدن ،بباس و سخنگفیتن اسیتفاده مییکنید (میدنیپیور ،7381 ،ص  .)47فضیای
نيمهخصوحای به فضايی گفته میشود که از يک سو جنبه خصوحای بیرای افیراد نداشیته
باشد و از سوی ديگر برای همگان هم جنبه عمومی نداشته باشد؛ به بيیان ديگیر فیرد در
اين فضا به اندازه فضای خصوحای خود احساس راحتی نمیکند؛ وبی اين فضیا را مقدمیه
برای ورود به فضای عمومی مورد نظر و دات خود ارار میدهد؛ مفهیوم محلیه مفهیومی
است که میتوان برای اين فضای نيمهخصوحای در شهر به کار برد .نیوو سیوم نیاظر بیه
فضای عمومی است .فضای عمومی فضايی است که برای انس و معاشرت بر روابط بیين
شخصی در مکانهای عمومی به عنوان عنصیر احایلی و پيونید زنیدگی اجتمیاعی تأکيید
میورزد؛ اما حاوی اهداا سياسی نيست .از سوی ديگر میتوان گفیت فضیايی را فضیای
عمومی می دانند که امکان دسترسی افراد به حداال چهار زيرگروه مهيیا باشید؛ دسترسیی
فيزيکی به «فضا» ،دسترسی به «فعابيتها» ،دسترسی بیه «اطالعیات» و دسترسیی بیه
«منابع» (مدنیپور ،7381 ،ص .)736
بهطورکلی فضای عمومی به دو بخش تقسيم مییشیود :اول کاببیدهايی کیه رفتیار و
کنش انسانها در آن اتفا می افتد؛ دوم نحوة تصوي و وضع ایوانين و مقیررات توسیط
سازمان ها و نهادهای متوبی (حاابحی ميالنی و محمدی ،7331 ،ص  .)43بخش دوم بیه
همان سياستگذاری در حوزه شهر مربوط میشود ( .)Lang, 2005بر اين اساس در حوزه
فضا در شهر ،سياستگذاری در حوزه فضای عمومی انجام میگيرد و نتايج و عملکرد آن به
فضاهای نيمهخصوحای و خصوحای منتقل میشود .حال بايد مبنايی را توضيح بدهيم کیه 767

میخواهيم اين سياستگذاری فضای عمومی بیر اسیاس آن شیکل بگيیرد .ايین پیژوهش
«فرهنگ پيشرو» را مبنايی سياستگذاری فضای عمومی می داند و آن را در مقیام مبنیای
سياستگذاری و رو و کاببد شهر و مناسبات سياسی بررسی میکند.
فرهنگ پیشرو
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فرهنگ در نظرگاه متفکران علوم اجتماعی و حوزه علوم انسانی دارای تعاريف مختلف
و متکثری است (آشوری )7381 ،و اکثر اين تعاريف بر اسیاس مبنیای فکیری و معرفتیی
مادی شکل گرفتهاند و با انگارهها و بينشهای فرامادی به زندگی و حيات بشری چنیدان
نسبتی ندارد؛ اما نگارندگان اين مقابه از تعريف «فرهنگ پيشرو» کیه برگرفتیه از ديیدگاه
فرامادی و دينی است استفاده میکنند.
بر اساس نظرية فرهنگ پيشرو فرهنگ کيفيت يا شيوة بايسیته يیا شايسیته بیرای آن
دسته از فعابيتهای حيات مادی و معنوی انسانهاست که مستند به طیرز تعقیل سیليم و
احساسات تصعيدشده در حيات معقول تکاملی میباشد (جعفیری« ،7388 ،ب» ،ص .)71
بر اساس اين تعريف فرهنگ اسالمی حداال چهار رکن بايستگی ،شايستگی ،تعقل سیليم
و احساسات تصعيدشده است .اين امور بر اساس تعريف مذکور نوعی کيفيیت هسیتند؛ بیر
اساس تعريف منطقيون کيف ماهيتی است که بذاته اابیل مسیاوات و المسیاوات و اابیل
تقسيم نباشد و تعقل آن هم منوط به تعقل امر ديگر نباشد( .م.ش .خوانساری ،7316 ،ص
 .)871ازاين رو ماهيت فرهنگ پيشرو و اجزای آن عينی نيست و بیه ايین ترتيی تجلیی
فرهنگ پيشرو در ااب امور عينی اابل رحاد است .در ادامه چهیار رکین کيفیی فرهنیگ
پيشرو را بر اساس مبنای فکری اين نظرگاه به اختصار تعريف و توحايف میکنيم.

مدل شماره ( )7فرهنگ پيشرو
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شايستگی و بايستگی عناحاریاند که می توان آنها را در ااب اخیال و ديین تعريیف
نمود .اخال در منظر اين نگرش (فرهنگ پيشرو) ،اخیال فضیيلتمحیور اسیت .اخیال
فضيلت محور معتقد است انسان تا آنجا که مقدور است بايد حد معتدل تمیايالت میادی و
روحی خود را منظور بدارد؛ هر روز کوشش نمايد که حداکثر تکامل روحی خیود را هیدا
اساسی ارار دهد؛ از بذايذ مادی تا آنجا که برای حيات جسمانی او ضروری است اسیتفاده
کند و از آالم تا آنجا که به کمال روحیاش حادمهای نزند فیرار کنید .اگیر انسیان دربیارة
تمايالت طبيعی خود افراط يا تفريط بورزد ،اگرچه اين افراط و تفريط به سیعادت ديگیران
منجر گردد ،دارای فضيلت نخواهد بود؛ زيرا چنين شخصی با طبيعت خود مبارزه میکنید.
اگر ما به اين احال توجه کرده بوديم ،مکت سعادت شخصی امروزه به اين شکل افراطی
خودنمايی نمیکرد (جعفری« ،7388 ،ابف» ،ص .)776
دين در چارچوب نظريه و فرهنگ پيشرو «از دو رکن اساسی تشکيل میگیردد :رکین
اول اعتقاد به وجود خداوند يکتا [با اوحااا و حافات خاص خويش] که همه اين اعتقادات
مستند به عقل سليم و دريافت فطری بدون تقليد است .رکن دوم برنامه حرکت به سیوی
هدا است که احکام و تکابيف ناميده میشود .مبنای اين دو رکن بر دو امر استوار اسیت:
يکی اخالايات و ديگری احکام فقهی» (جعفری ،7318 ،ص  .)36اين دو عنصیر موجی
می شوند مفهوم فرهنگ پيشیرو در اابی يیک نگیرش و نظرگیاه هیدادار ارائیه شیود؛
ازاين روست که اين تعريف نسبت به تعاريف ديگر از فرهنگ که در حوزه حارا فرهنیگ
مادی ارائه میشود ،دارای برتری و برجستگی است؛ در نظامات مادی و حوزه تفکر مادی 763
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وجودِ هدا و هدادار بودن عابم مورد ترديد يا انکار ارار میگيرد.
مفهوم بعدی تعقل سليم است .تعقیل را مییتیوان انديشیه در پرتیو احایول و ایوانين
تثبيت شده برای وحاول بیه مقاحاید دانسیت کیه شخصیيت در فعابيیت تعقلیی از کليیات
تجريدشده برای تطبيق با موارد اضايا استفاده میکند و چون در ،اضايای کلی مسیتلزم
دريافت حقايق تجريدی است ،شخصيت در اين جريان نيیز فعابيیت فیو طبيعیی انجیام
میدهد (جعفری ،7384 ،ج  ،84ص  .)31تعقل سليم در اين نظريه از ترکي دو نوو عقل
حاحال می شود؛ عقل نظری ،عقل عملی .در اين چارچوب «عقل نظری از يیک طیرا و
عقل عملی که در احال وجدان آگاه و فعّال و محرّ ،است از طیرا ديگیر ،در اسیتخدام
شخصيتِ رو به رشد و کمال ارار می گيرند .هماهنگی عقل نظری با عقیل عملیی را کیه
وجدان آگاه به همه ابعاد مادی و روحی انسان است ،مییتیوان مقدمیه وحایول بیه مقیام
نمونهای واال از عقل کل يا عقل کلی در احاطال عرفای جهانشناسیی و حکمیا معرّفیی
نمود» (جعفری« ،7388 ،ب» ،ص .)68-61
آخیرين مؤبفیة فرهنییگ پيشیرو احساسییات تصعيدشیده اسییت .مقصیود از احساسییات
تصعيدشده اين است که تأثر روان از انگيزه احساسات مانند يک معلیول ماشیينی از يیک
علت ماشينی نيست؛ بلکه پيش از آنکه انگيزه احساسات در روان آدمی تأثير ايجیاد کنید،
مجموو نيروها و عناحار شناخته شده شخصيت است که در روان اثرگذار مییباشیند .هیر
اندازه که معرفت آدمی درباره آن انگيزهها و شئون مربوط به آنها بيشتر باشد ،تأثر از آنهیا
معقول تر خواهد بود .احساسات تصعيدشده آن پديدههای روانی است کیه شخصیيتهیای
رشديافته با همکاری معلومات و دريافتهای منطقی و تجربی در برابر انگيیزههیا از خیود
بروز می دهند؛ بنابراين معنای احساسات تصعيدشده نفیی خاحایيت تأثيرپیذيری انسیان از
انگيزههای محر ،احساسات نيست؛ بلکه نشان دهنده رشد شخصیيت در ابعیاد گونیاگون
است (جعفری ،7363 ،ج  ،6ص .)784-781
در اينجا میبايد اين نکته را متذکر شد که در نظريه «فرهنگ پيشرو» فرهنیگ دارای
دو بُعد است :نخست بعد محسوس و ملموس و ديگری بعیدی شیفاا .بُعید محسیوس و
ملموس فرهنگ عبارت است از «انديشهها و آرمانها و ساير توجيهات تجسميافتة زندگی
که بر اثر کار فکری و عضالنی در جهان عينی مشهود و ملموس است؛ مانند آثار هنیری
تجسميافتهای که با چشم يا گوش اابل احساس میباشند» .در اين بُعد فرهنگ ،آنچه که
بشر ساخته است (چه به حاورت محصوالت هنری و فرهنگی و چه به حاورت ساختمانها

و )...همه از اين بُعد فرهنگ نشئت گرفته است .بُعد ملموس را میتیوان بررسیی و نقید و
تجزيه و تحليل کرد؛ چراکه در جهان حاورتی عينیی يافتیه اسیت .بُعید دوم ،بُعید شیفاا
فرهنگ است که عبارت است از «آرمانها ،عواطف و اخال و هداهايی که برای حيات
انتخاب می شوند و آگاهانه يا ناآگاهانه زندگی آدمی را چه در حابت فردی و چه در المیرو
اجتماعی توجيه مینمايند» (جعفری« ،7388 ،ج».)763 ،
با مشخص شدن تعريف فرهنگ بر اساس مبنای فرامیادی در ادامیه ايین نوشیتار بیه
توضيح و توحايف مفهوم شهر میپردازيم.
سیاستگذاری بر مبنای فرهنگ پیشرو

مدل شماره ( )8سياستگذاری فرهنگی بر اساس نظريه فرهنگ پيشرو

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

پيش از اين گفته شد که در عرحاه سياستگذاری در شهر بحث ميان نحوة توزيع ادرت
و فضا هست .اين دو مؤبفه در اسمتهای پيشين به حایورت خیاص توضیيح داده شید و
مشخص گرديد حداال سه نوو سياستگذاری را می توان بیه حایورت منطقیی از يکیديگر
تفکيک نمود؛ سياستگذاری محلی ،سياستگذاری منطقهای و سياستگیذاری ملیی .بسیتر
انجام سياستگذاری در شهر ،فضاست .فضا همان عنصر نامرئی است که بر اساس فرهنگ
حاکم بر روابط مردم و همچنين نظام اجتماعی و سياسی شکل می گيرد .فضا در شهر بیه
سه سطح خصوحای ،نيمهخصوحای و عمومی تقسيم میشود .فرهنگ ،بنمايه فضا ،بر هر
سه سطح فضا در شهر تأثير میگذارد و ما در اينجا سعی میکنیيم بیا اسیتفاده از اجیزای
مختلف فرهنگ و سطو چهارگانه فرهنگ پيشرو به بحث دربارة سياستگذاری در سیطح
فضای عمومی بپردازيم.
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الف) ابعاد شایستگی و بایستگی فرهنگ و تأثیر آن بر فضای عمومی

بحث پيرامون اخال فضيلت محور و دين در حوزه شايستگی و بايستگی است .فرد در
اخال فضيلتمحور بايد به حاورتی رفتار کند که دچار افراط و تفريط نگردد .در بحث دين
هم کنشگران فضای شهری بايد بر اساس مفاهيم دينی رفتارها و کنشهیای خیود را در
سطح فردی و اجتماعی تنظيم نماين د .دين و اخال در دين اسالم از يکديگر مجزا نيست
و اخال بر اساس نگرش های دينی سامان يافته است؛ به عبارتی بنياد و بنمايیة اخیال
فضيلت محور و بُعد شايستگی ف رهنیگ ارائیه يیک وضیعيت متعیادل در زنیدگی روزمیره
کنشگران است و اين وضعيت متعادل ايجاد نمیشود مگر با رعايت اواعد حاکم بر دين و
شريعت که ايجادکننده يک زندگی روزمره متعادل با توجه بیه بضیاعت ذاتیی کنشیگران
است.
ازاين رو اين دو مفهوم (دين و اخال ) در دين اسالم دو روی يک سکهانید و در کنیار
يکديگر به ايفای نقش در حيات انسانها میپردازند و بیه همیين دبيیل میا ايین دو بُعید
شايستگی و بايستگی را به حاورت توأمان بررسی مییکنیيم .عیدابت در توزيیع امکانیات
شهری ،در ميان نقاط مختلیف يیک کشیور ،اوبیين نکتیهای اسیت کیه بیر اسیاس بُعید

«شايستگی» و «بايستگی» فرهنگ مطر میشود؛ ازاينرو پیرداختن دايیق بیه مسیائل
آمايش سرزمينی و توجه به پتانسيل های موجود در نقاط مختلف میتوانید باعیث بیروز و
شکوفايی استعدادهای موجود در هر منطقه و ناحيه در بُعد منطقهای و بهطورکلی پيشرفت
کشور در حد کالن شود .در سطح سياستگذاری ملی و منطقهای ،در حوزه فضای شهری،
بايد به اين نکته توجه شود که امکانات شهری به حاورت برابر و متعادل توزيع گردد؛ فرم
و ساختار شهرها به حاورتی نباشد که موج شود در نقطیهای بیا تیراکم بیاالی امکانیات
مواجه باشيم و در جای ديگر با نبود يا کمبود امکانات.

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

فرم ساختاری شهر از مسائلی است که به بُعد محلی سياستگذاری مربوط میشود .فرم
شهر بر اساس خواستههای انسانها و با توجه به اراردادهای اانونی شکل میگيرد .از يک
سو بايد به اين نکته توجه نمود که انسان موجودی است که هيچگاه کامالً راضی نيست و
هميشه به دنبال ايجاد و ابداو حاورت و فرم جديدی است .اين ابداعات در حوزه فرهنیگ
اسالمی بدون حدومرز نيست؛ اراردادهای اانونی بايد به حایورتی عمیل کنید کیه فیرم و
ر يخت شهری به حاورت نامتوازن نمودار نشود .ايجیاد آپارتمیان در منطقیهای کیه در آن
هيچ گونه آپارتمانی وجود ندارد يا احداث بناهای مجلل که عنصر ريختشناسیی محیالت
اديمی را برهم زند ،از نمونه چيزهايی است که از يک سو يکدستی ساختار شهر را به هم
میزند و از سوی ديگر احساس نابرابری و تضييع حقو را در ساکنان منیاطق و محیالت
ايجاد می کند که در بُعد کنشی ميان کنشگران سیاکن ايین منیاطق هیم ايجیاد مشیکل
مینمايد.
به بيان ديگر مباحثی که در زمينه فرم و ريختشناسی شهری مطر میشیود ،بيشیتر
نشئت گرفته از بُعد ملموس و محسوس فرهنگ است .آنچنان که گفتيم  iاين بُعد در طول
زمان و به دبيل عوامل مختلف علمی و تکنوبوژيکی تغيير و تحول میيابد .به دبيیل ايین
خصوحايت است که اوانين و مقررات در طول زمان تغيير میيابند .اما مسئله احایلی ايین
است که اين ابعاد تغييريابنده بُعد ملموس فرهنگ بر اساس بُعد شفاا بايد تغيير يابند؛ زيرا
بن مايه بُعد شفاا فرهنگ در اين نکته خالحاه میشود که تغيير و تحیولپیذير نيسیت و
هميشه پايدار است .اين پايداری موج می شود در طول زمان يک نوو پيشرفت و تحول
i
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رو به جلو حاحال گردد؛ برای مثال اگر زمانی وضعيت اجتماعی به اين حاورت بوده اسیت
که چند خانواده در يک خانه زندگی کنند ،حال با تغيير شرايط اجتماعی و ااتصادی داشتن
خانه مستقل نشانة تغيير در خواستهها و نيازهای امروزين انسان معاحار است .در اين حابت
فرم ساخت خانه از خانههای چند حاد متری بزرگ اديم به خانه  61تیا  11متیری جديید
تغيير شکل میدهد که به جای چند خانواده يک خانواده در آن زندگی میکنند .در اينجا از
يکسو ،بُعد شفاا فرهنگ بر اين نکته تأکيد دارد که انسیان نيازمنید يیک سیرپناه بیرای
زندگی است ،از سوی ديگر بُعد ملموس فرهنگ با طراحیی و ايجیاد نمودهیای جديید در
حوزه ساختوساز موج میشود از يکسو روند ساخت خانههای جديد تسريع شود که اين
مسئله بر اساس نياز و تقاضای باالی مسکن در جامعه در دوران معاحار اسیت و از سیوی
ديگر در نحوة فرم ساخت مسکن تغييری روی دهد .حاورتی که اگر در گذشته مسیکن در
يک سطح وسيع افقی ساخته می شد ،امروزه عمودیسیازی فیرم جديیدی را بیه سیاختار
ريختشناسی شهر بخشيده است.
حال با توجه به اين موارد بايد اين سؤال را مطر نمود که آيا تلفيق درستی ميان بُعید
شفاا و بُعد ملموس فرهنگ انجام يافته است؟ با توجه به مطاببی که تا کنون مطر شده
است میتوان ا ينچنين به اين پرسش پاسخ داد که در حوزه بُعد شفاا داشتن سرپناه يک
مقوبة ضروری است که در هردوره يک ظهور و بروز خاحای را بر اساس پيشرفت بشر بیه
خود می گيرد (بُعد ملموس فرهنگ) .اما ساخت خانههای کوچک فعلیی بیه نیوعی ايجیاد
فرهنگ زندگی انفرادی و غيرگروهی را ترويج می نمايد؛ اين زندگی در شیهرهای بیزرگ
باعث ايجاد مشکالت فراوانی مانند پايينآمدن سطح امنيت ،عدم ايجاد هويت محلیهای و
درنهايت پايينآمدن سطح اعتماد و مشارکت اجتماعی میشود.
در اين حابت نوعی عدم تعادل در سطح فضای خصوحای و نيمهخصوحای يیا فضیای
عمومی ايجاد می شود و درنتيجه بُعید شیفاا را از حقيقیت درونیی خیود کیه مبتنیی بیر
آموزههای دينی و اخالای است ،تهی میکند و به نوعی يک تفسير و توجيه ديگیر بیرای
ايجاد سرپناه ايجاد می شود که اين تفسير و توجيه در ااب اخال و دين نمیتواند مطر
شود و بيشتر بر اساس محاسبات مادی حاورت می گيرد که اين نگرش با مبنای فرهنیگ
اسالمی سازگار نيست .برای ايجاد تعادل در اين فیرم جديید از ريخیتشناسیی ،نيیاز بیه
شناخت دايق فرهنگِ مبدو آن ضروری است .از سوی ديگیر نمییتیوان فراينید سیاخت
آپارتمان در شهرهای امروزين ايران را با نمونه و ابگیوی غربیی آن در حیوزه شهرسیازی

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

مقايسه نمیود؛ زيیرا زمينیه فرهنگیی و معرفتیی تشیکيلدهنیده ايین دو متفیاوت اسیت.
ازهمينروست که در بُعد «شايستگی» و بُعد «بايستگی» فرهنگ نياز است نیوعی تعیادل
ايجاد گردد و بر اساس هويت هر محله روند ساخت و بازسازی آن مشخص شیود .بیرای
حصول چنين امری نياز است در زمينه اانونگذاری و سياستگذاری محلی در زمينه ساخت
اين گونه ساختارهای جديد شهری به نکاتی همچون ايجیاد مکیانهیا و فضیاهايی بیرای
آشنايی ساکنان مجتمع های مسکونی و باال بردن سطح مشارکت آنان ماننید اتیا بیازی
کودکان يا فضاهای سبز عمومی در کنار مجتمعها ،انجام فعابيت هیای گروهیی در اابی
تميزکردن راهپله ها يا ساماندهی فعابيت در جهت کمک به افراد ناتوان توجه کند به وضع
اانون و ارائه برنامه بپردازد.
مسئله مهم تر در اين زمينه ايجاد و گسترش فضای عمومی مسجد در اينگونه مناطق
است؛ زيرا مسیجد میی توانید بیه عنیوان يیک کیانون مردمیی بسیياری از مضیرتهیای
خصوحای شدن شديد زندگی اجتماعی معاحار در ااب ساختار جديد شهری را از بين ببیرد
يا به ترميم آن اادام کند .از اين نکته آخر (وجود مسجد) میتوان وارد يکی از مهیمتیرين
بحثها در زمينه سياستگذاری محلی در بُعد شايستگی و بايستگی فرهنگ شد.
در زمينه تأثير بُعد شايستگی و بايستگی فرهنگ بر فضا در شهر میبايد به اين نکتیه
به حاورت خاص اشاره نمود که کيفيت تعامالت ميان انسانها و انسان با محيط در سطح
محالت بر اساس يک روند متعادل طراحی شود .در اين طراحی مهمترين بحیث بیر سیر
تربيت انسان است .تربيت عاملی است که باعث می شود فیرد در نیوو تعیامالت خیود بیا
محيط و انسان های ديگر به هنجارها و اوانين عمل نمايید (م.ش.گوبید و کوبی ،7316 ،
ص  )71و از انجام برخی رفتارها که جنبه افراط يا جنبه تفريط دارد ،بپرهيزد.
اخال فضيلتمحور و دين بر اساس توانايی انسان و همچنين نيازهای وااعی او بنيیاد
نهاده شده است؛ ازاين رو فضای ايجادشده از طريق اين نوو اخالايات و دين فضايی است
که از يک سو برای متعادلشدن نيازهای انسیان مناسی اسیت و از سیوی ديگیر باعیث
پيشرفت و تکامل فرد و اجتماو میشود .تربيت اخالای و دينی در فضای شهری بر اساس
ساخت کاببدی مسجد امکانپذير میشود .مسجد از دوران ابتدای حيیات اسیالم از جملیه
مکان هايی بوده است که به امر آموزش و تربيت مؤمنان اادام میکرده اسیت و در طیول
تاريخ مراکز علمی در اطراا آن بنا شده است (بمات )7363 ،که خود منشأ تربيت دينی و
763
اخالای کنشگران جامعه اسالمی بوده است.

سال شانزدهم /شماره شصت و سوم  /پاییز 29

نکته مهم تر دربارة مسجد اين است که اين فضا در شهرهای اسالمی بر اسیاس يیک
فکر و معماری توحيدی بنا می شده است که رفتارهای دينی در آن تجلی يابید (بلخیاری،
 ،7388ص )61-43؛ اما در تمام ادوار دارای کارکردهای مختلفی به غير از تربيیت دينیی
نيز بوده است؛ کارکردهايی مانند اضايی ،نظامی ،آرامشبخشی روحی و روانی ،ارتباطیات
اجتماعی و کنترل و مددکاری اجتماعی (ميرعباسی ،7337 ،ج  ،8ص  .)674-673بنماية
تمام اين کارکردها در اين نکته خالحاه میشود که مسجد فضايی در شهر است که تربيت
و تزکيه در آن سَرَيان و جريان دارد.
در نهايت می توان گفت فضای محلیی در شیهر اسیالمی در حیوزه بُعید شايسیتگی و
بايستگی فرهنگ در مسجد شکل و معنا می يابد و به اين دبيل هر محلیه نيازمنید وجیود
مسجدی فعال است؛ ازاين رو در حوزه سياستگذاری محلی بايد در بافت و فضای شهر بیه
حاورت خاص به نهاد مسجد توجه شود؛ زيرا اين نهاد از يک سو توانايی نظیارت و توبيید
کنش ها و رفتارهای بهنجار اجتماعی را دارد که منبعث از دين و اخال است و مییتوانید
چون ابگويی در سطح جامعه يا محلیه نمیودار شیود و از ايین رهگیذر کنشیگران روابیط
ميانفردی خود را در فضای شهری بر اساس آن تنظيم نمايد .ايجاد منیابع میابی مسیتمر
مانند واف اماکن تجاری برای رفع مسائل ااتصادی مسجد و از محل درآمدهای عمیومی
شهرداریها میتواند يکی از اوانينی باشد که به شکوفايی مسیاجد در منیاطق و محیالت
کمک کند .از سوی ديگر کمک به ارتقای جايگاه امامان جماعت مسیاجد و دادن جايگیاه
اداری و اانونی به آنان در مديريت محالت که بیه مشیکالت رسیيدگی کننید و رابیط بیا
شهرداریها و مراکز اداری شوند ،موج خواهد شد از يک سو مشکالت محالت و مناطق
شهری بهدرستی شناسايی گردد و از سوی ديگر فعابيت و حضور امامان جماعت در سطح
محالت پررنگتر شود.
ب) بُعد احساسات تصعید شده و تعقل سلیم فرهنگ و تأثیر آن بر فضای شهری
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اين دو بُعد از فرهنگ پيشرو را میتوان در زمينه فضای شهر با مصدا های مختلفیی
توضيح داد و تببين کرد؛ اما در اين بخش ما تنها به مسئله مهمتر و اساسیتر امنيیت کیه
جنبه کاربردی دارد میپردازيم .احساس امنيت از جمله مقوبههای بسيار مهمی اسیت کیه
امروزه در مسائل مربوط به شهر به حاورت گسترده مورد توجه ایرار مییگيیرد .احسیاس
امنيت حابتی است که در آن احتياجات و خواسیتههیای فیردی و اجتمیاعی افیراد محقیق
می شود و شخص در آن احساس ارزش ،اطمينیان خیاطر و اعتمیاد بیه نفیس میینمايید
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(شعارینژاد ،7364 ،ص .)88
مقوبه احساس امنيت متأثر از شرايط وضعيت امنيت در يک شهر است؛ اما کل فرآينید
برنامه ريزی شهری بايد به مسئله احساس امنيت شهروندان به مثابه يک مؤبفیه حيیاتی و
تأثيرگذار بر حيات شهر توجه کند (ربانی ،7386 ،ص  .)881مسائلی که امروزه در جامعیه
شهری بر روند احساس امنيت تأثير میگذارد بسيار فراوان است که برخی از ايین مسیائل
عبارتاند از :بیاعتماد ،هتک حرمت ،عدم ضمانت اوانين ،بیاعتمادی به روندهای آينیده،
نداشتن برنامه برای آينده ،فساد اخالای ،عدم امنيت جانی و مابی ،هیر چيیزی کیه میانع
آسايش خانواده است ،تضعيف دين ،بی کاری ،عیدم تیأمين شیغل و ازدواج ،فسیاد اداری،
تجاوز به عنف و ناموس ،حمل اسلحه سرد و گرم ،سرات ،عدم امنيت سرمايه ،عدم اميید
به زندگی ،عدم آزادی بيان ،عدم رضايت از وضع موجود ،عدم آرامش خاطر ،سل آسايش،
اغتشاشات و اعتراضات سياسی ،عدم آزادی اجتماعی ،ترس و وحشیت از ديگیران ،وجیود
اتل ،فحشا ،فساد و اختالس ،هنجارشکنی ،آزار ديگران ،مزاحمت هیای خيابیانی ،اخیالل
آرامش فکری (همان ،ص  .)883با مشخص شیدن ابعیاد مختلیف و داليیل ايجیاد عیدم
احساس امنيت در جامعه نياز است بر اساس دو بُعد احساسات تصعيدشده و عقل سیليم در
نظريه فرهنگ پيشیرو بیه بررسیی سياسیتگذاری در فضیای شیهری در سیطو محلیی،
منطقهای و ملی بپردازيم.
مسائل متعددی در سياستگذاری در سطح محله مطر میشود .محله و نحوة چيدمان
خانهها در آن يکی از مهم ترين مسائل در اين زمينه است .در بسياری از میوارد شیاهد آن
هستيم که تصوي طر جامع شهری بسيار طوالنی میشود؛ در اين روند شهر به عنیوان
يک بافت و فضای زنده در حال بازسازی خود است .اين بازسازی به حایورتی در کوچیه و
محالت خود را نشان میدهد که شاهد گونهای فرورفتگی و برآمدگیهای مختلف هستيم.
اين فضاها به فضای بیدفاو شهری شناخته میشوند و به حاورتی عمل میکنند که افراد
مجرم میتوانند برای اختفا از آن ها استفاده کنند و به همين دبيل اين فضاها نیوعی عیدم
احساس امنيت را در اينگونه مناطق و محالت ايجاد میکنند .مهمتیرين راهکیار در ايین
زمينه ارائه برنامه های جامع شهری بلندمدت و ارائه و تصوي طیر هیای ضیربتی بیرای
احاال چنين مواردی در طول سال در شهرها از جانی شیوراهای اسیالمی شیهر اسیت.
مسئله ديگر وجود هويت محلهای است .وجود هويت محلهای موج میشود افراد غريبیه
نتوانند بهراحتی در يک مرحله به رفتو آمید بپردازنید و بیه نیوعی فرحایت جرمیی بیرای 767
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بزهکاران از بين خواهد رفت .در کنار اين مسئله استفاده از دستگاهها و طر های حفاظتی
نيز کمک خواهد کرد تا سطح احساس امنيت در منطقه يا محله باال رود.
نقش مسجد در حفظ امنيت و باالبردن احساس امنيت در يک منطقه از مسیائل مهیم
ديگر در سطح محله و منطقه است .مساجد به عنوان يک فضای شهری میتوانند مرکزی
برای ايجاد ،ارائه و طراحی امنيت يک محله باشند و همچنين در حوزه فضايی به تربيت و
جهت دهی افراد برای ايجاد يک فضای مطلوب که در آن احساس امنيت باالست ،کمیک
نمايند.
تمامی اين طر ها با زمينه عقل سليم اابل توضيح است؛ بیه حایورتی کیه کنشیگران
اجتماعی بدون توجه به سود آنی خود و درنظرگرفتن آينده و شناخت دايق نيازها میتوانند
از عوامل فو و بسياری از موارد ديگر در جهت باالبردن احساس امنيیت خیود و اجتمیاو
استفاده نمايند .از دريچة عقل سليم در فرهنگ پيشرو انسان با توجه به نيازهای خیود (در
اينجا احساس امنيت) سعی میکند از ابزارهیای اابیل دسترسیی کیه بتوانید نيیاز او را در
بلندمدت برطرا کند ،استفاده نمايد .طراحی دايق منزل مسکونی و نحوة تنظيم رفتوآمد
در مناطق خطرنا ،از جمله عواملی است که با استفاده از عقل سليم امکانپذير اسیت .از
سوی ديگر بحث احساسات تصعيدشده نيز مطر است .اگر افراد سیعی بکننید در مقابیل
خطرها به جای بروز احساسات خام که در ااب بروز رفتار احساسی شديد است؛ احساسات
تصعيدشده از خود نشان دهند ،درموااع خطر و احساس ناامنی میتوانند از تعقل سليم خود
برای مقابله با خطر استفاده کنند ،ازاين رو احساسات تصعيدشده موجی افیزايش بیازدهی
تفکر سليم نزد کنشگران اجتماعی خواهد شد.
در بررسی تأثير فرهنگ پيشرو بر فضای شهر بايد به اين نکته توجیه نمیود کیه نبیود
احساس امنيت بيشتر با بُعد روانی و ذهنی انسان مرتبط است .برای شیناخت ايین مسیئله
بايد ابتدا فعاالن عرحاه اجتماو را تقسيم نمیود و سیپس تیأثير عقیل سیليم و احساسیات
تصعيدشده را درباره هر گروه به حاورت خیاص توضیيح داد .اگیر فعیاالن عرحایه کینش
اجتماعی در بحث احساس امنيت را سه گروه بدانيم ،میتوان ايین سیه گیروه را بیه ايین
حاورت دستهبندی نمود :گروه اول ،کنشگران منفعلاند که بيشتر افیراد سیاکن اجتمیاو را
دربرمی گيرد؛ اين گروه در احال همان افراد در معرض جرايم و آسي هسیتند .گیروه دوم
کنشگران فعال در حوزه حفظ يا ارتقای احساس امنيتاند کیه همیان نيروهیای امنيتیی و
انتظامی میباشند .دسته سوم کنشگران مختلکننده احساس امنيتاند که تمامی بزهکاران
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در اين دسته ارار میگيرند.
اگر بخواهيم از دريچه فرهنگ پيشرو به اين مسئله نگاهی بيندازيم ،مییتیوانيم بيیان
کنيم که دسته اول کنشگران اجتماعی در حاورتی میتوانند از سطح احساس امنيت بااليی
برخوردار باشند کیه از يیک سیو احساسیات خیام را در وجودشیان تبیديل بیه احساسیات
تصعيدشده بنمايند؛ يعنی در مقابل هر عمل در حاحنه اجتماعی به حاورت احساسی دست
به رفتار و کنش نزنند و سعی کنند در برابر رويیدادها و رفتارهیا يیک نیوو عکیسابعمیل
منطبق بر احساسات تصعيدشده از خود نشان بدهند .ديدن حاحنه اتل برای يیک فیرد در
دسته اول کنشگران اجتماعی همراه فرياد و شيون است که نمیتواند هيچ کمکی به حیل
يا رفع اين جرم نمايد؛ درحابیکه دسته دوم کنشگران جامعه با ديدن اينگونیه حایحنههیا
سعی دارند عوامل مختلف درگير در اين مسئله را بازشناسی کنند و از وجیود سیرنخهیای
موجود در حاحنه به پاسخ های درستی دست يابند .پس احساسات تصعيدشده در بیدو امیر
موج میشود فرد از نشان دادن رفتار هيجانی خودداری کند و در ادامه موج مییشیود
فضای اجتماو کمتر دچار کاهش احساس امنيت شود و ازاينروست که میتوان گفت روند
درست برخورد با يک پديده بزهکاری خود موج میشود تبعات آن پديده برای اجتماو و
فرد کاهش يابد.
مسئله دوم دربارة تعقل سليم است .واتی که کنشگران اجتماعی از سر تعقل سليم بیه
کنش و واکنش در جامعه بپردازند ،اين امر موج میشود بسياری از رفتارهايی که باعیث
ايجاد فضای عدم احساس امنيت میشود کاهش يابد .واتی فردی ماشين خیود را روشین
در کنار خيابان رها می کند تا به خريد روزنامه بپردازد ،در عمل شاهد يک رفتیار خیارج از
عقل سليم هستيم؛ زيرا فرحات جرم را برای مجرم فراهم نموده است .در اين حابت نبايید
انتظار داشت که با انجام اين گونه رفتارها سطح احساس امنيت در اجتماو افزايش يابد .در
هر حال در مورد گروه اول کنشگران اجتماعی می توان به اين مسئله اشاره نمود که بايید
رفتارها و کنش ها منطبق بر عقل سليم و احساسات تصعيدشیده شیکل بگيیرد تیا ميیزان
احساس امنيت اجتماعی افزايش يابد .اين امر نيز به بحث تربيت و جامعهپیذيری فیرد در
سطح اج تماو مربوط است که در موارد ابل به آن اشیاره کیرديم و از مسیجد بیه عنیوان
کانون و بنياد اينگونه رفتارها نام برده شد.
بحث سياستگذاری در اين زمينه می طلبد در سطح ملی و کالن در اابی بازديیدها و
اردوها و متون درسی دانشآموزان با مخاطرات رفتاری که میتواند امنيت را به خطر اندازد 763
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آشنا شد و راههای پيشگيری يا مقابله با اين مسائل آموخته شود؛ همچنين نحوة برخورد با
اربانی بزههای اجتماعی نيز به افراد ياد داده شود؛ زيرا در بسياری از موااع افراد مورد جرم
وااع شده (اربانی) در مقابل جرم هيچ واکنشی از بحاظ اانونی ندارند که اين عمل موج
کاهش سطح امنيت در جامعه و افزايش جرايم میشود.
گروه دوم فعاالن عرحاه کنش اجتماعی بايد به شناخت عواملی کیه باعیث مییشیود
بزهکاری و جرم در اجتماو رشد کند بپردازند و همچنين نگرش بزهکیاران را در ارتکیاب
جرم بررسی نمايند .اين امور خود بيانکننده اين مسئله است که هيچگاه بدون عقل سليم
و احساسات تصعيدشده نمی توان چنين وظايفی را جامه عمل پوشاند؛ پس نتيجه منطقیی
اين مسئله اين است که بايد دسته دوم کنشگران کسانی باشند که از سطح عقل سیليم و
احساسات تصعيدشده بااليی برخوردار باشند.
در حوزه سياستگذاری محلی و منطقهای و همچنين ملی ،ايجاد مراکز علمی مقابله بیا
جرايم شهری و همچنين پرورش نيروهای انسانی مجرب و مورد نياز و استفاده از آخیرين
امکانات در جهت کشف جرم میتواند در ااب سياستهای جیرمزدايیی و مهیار جیرم در
ااب اوانين مصوب مجلس به دستگاههای اجرايی و متوبی ارائه گردد.
اما گروه سوم همان بزهکاراناند که با استفاده از عدم تعقل درست در مورد رفتارهیا و
کنش ها و وجود احساسات غيرتصعيدشده يیا همیان احساسیات خیام دسیت بیه شیناخت
فرحاتهای جرم در اجتماو میزنند و با توجه به نظريه گزينش عقالنی (سليمی و داوری،
 )7386سعی میکنند پرمنفعتترين کنشها را که کمترين خطر دستگيری را داشته باشند
انتخاب نمايند و به انجام آن مبادرت نمايند .در اينجا مهمترين مسئله اين است که اجتماو
و کنشگران اجتماعی بايد بزهکاران را بيشتر در فشار ایرار دهنید تیا خطیر انجیام رفتیار
بزهکارانه باال نرود و اين امر در پناه اتکا به عقل سليم و احساسات تصعيدشده نیزد عامیه
کنشگران اجتماو تحقق میيابد .مهمترين سازوکاری که میتواند در سطح سياسیتگذاری
ملی در اين زمينه خود را نشان دهد وضع اوانينی است که هزينیه جیرم را بیرای مجیرم
افزايش دهد؛ بهحاورتی که اين افزايش هزينه فرد مجرم را در ارتکاب جرم ناتوان سازد .از
سوی ديگر آموزش به کنشگران اجتماعی در جهت مقابل با جرايم در اابی برنامیههیای
آموزشی در سطح محلی میتواند به نوعی باعث افزايش هزينه برای انجام جرم شود.
نتیجه

«فرهنگ پیشرو» در کالبد سیاست و شهر

شهر در نگرش سياسی به نحوة ارتباط ادرت با فضا اشاره دارد .بر اساس اين نگیرش
شهر تبلور نوعی رابطة نابرابر در ادرت دانسته میشود که با ظهور پديدة «حکومت» يعنی
روابط فرماندهی و فرمانبرداری انطبا دارد؛ ازهمينروی چگیونگی اایدام حکومیتهیای
مختلف در اداره فضای شهر که فرهنگ نقش زيربنايی در آن ايفا میکند ،اهميت زيیادی
دارد که در ااب برنامههای کالن و سياستگذاری متجلی میشود.
سياستگذاری مداخله هدفمند ،آگاهانه و سنجيده برای پيشبينی و اعمال تغييرات است
کییه در سییه سییطح اعمییال میییشییود :سياسییتگذاری محلییی ،سياسییتگذاری منطقییهای و
سياستگذاری ملی يا کالن در ااب سياستگذاری معموالً يک سلسیله احایول و اواعیدی
وضع میشود که ساختارها و نهادهای کشور را با يکديگر هماهنیگ مییسیازد و فضیای
عمومی را سامان و جهت می دهد .فضای عمومی هم به دو بخش تقسیيم مییشیود :اول
کاببدهايی که رفتار و کنش انسان ها در آن اتفا مییافتید؛ دوم نحیوة تصیوي و وضیع
اوانين و مقررات توسط سازمانها و نهادهای متوبی.
فرهنگ به عنوان بنماية فضا در شهر تأثير میگذارد و سياستگذاری فضای عمومی بر
اساس فرهنگیی زيربنیايی رایم مییخیورد .ايین پیژوهش «فرهنیگ پيشیرو» را مبنیای
سياستگذاری فضای عمومی ارار داده و آن را در مقام مبنای سياستگذاری و رو و کاببید
شهر و مناسبات سياسی بررسی مینمايد.
بر اساس نظريه «فرهنگ پيشرو» ،فرهنگ کيفيت يا شيوة بايسته يا شايسته برای آن
دسته از فعابيتهای حيات مادی و معنوی انسانهاست که مستند به طیرز تعقیل سیليم و
احساسات تصعيدشده در حيات معقول تکاملی میباشد .بیر اسیاس ايین تعريیف فرهنیگ
اسالمی حداال چهار رکن دارد :بايستگی ،شايستگی ،تعقل سليم و احساسات تصعيدشده.
اخال فضيلت محور و دين در حیوزه شايسیتگی و بايسیتگی کیانون سياسیتگذاری و
فرهنگ زيرين آن است .در اخال فضيلتمحور فرد بايد به حاورتی رفتار کنید کیه دچیار
افراط و تفريط نگردد .در بحث دين هم کنشگران فضای شهری بايد رفتارها و کنشهای
خود را بر اساس مفاهيم دينی در سطح فردی و اجتماعی تنظيم نمايند.
امنيت شهروندان ،در بُعد احساسات تصعيدشده و تعقل سليم فرهنیگ و تیأثير آن بیر
فضای شهری ،مقوبه بسيار مهمی است که بايد به مثابه يک مؤبفه حياتی و تأثيرگذار بیر
حيات شهر در فرايند سياستگذاری فرهنگی فضای شهری مورد توجه ارار گيرد.
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