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چکیــــده:

شناسایی عوامل فرهنگی و هنری در شهر خالق اسالمی ایرانی

نورالدین عظیمی
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن، رشت، ایران.

یکی از جدیدترین استراتژی های توسعه شهری که تأکید اصلی بر محوریت فرهنگ و هنر در روند توسعه شهری 
زندگی  کیفیت  ارتقای  بر  که  است  شهر  توسعه  در  فرهنگی  رویکردی  خالق  شهر  است.  خالق  شهر  ایده  دارد- 
شهروندان از طریق جذب و پرورش استعدادها و خالقیت افراد تأکید دارد. برای این منظور، شاخص های شهر خالق 
با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل اسناد و مدارک جمع آوری شد؛ و جهت بررسی میزان انطباق شاخص ها 
با معیارهای اسالمی- ایرانی ، از نظرات و دیدگاه های طالب و اساتید علوم دینی و اساتید شهرسازی استفاده به 
این مطالعه شامل 230 نفر از طالب حوزه علمیه اصفهان برای تکمیل پرسشنامه و  عمل آمد. جمعیت نمونه در 
15 نفر از متخصصین شهرسازی و اساتید حوزه برای مصاحبه عمیق بودند. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی جهت 
توسعه  گروه  چهار  در  اسالمی-ایرانی،  خالق  شهر  تحقق  عوامل  نهایت  در  شد؛  استفاده  اطالعات  تجزیه وتحلیل 

فرهنگ و هنر، ادبیات و هنرهای تجسمی، آزادی اجتماعی و فکری و آزادی سیاسی طبقه  بندی شد.
نتایج پژوهش نشان داد که »افزایش سطح سواد مردم«، »دسترسی به منابع معتبر کتابخانه ای و تألیفات جدید« و 

»افزایش کمیت و کیفیت مطبوعات و نشریات« ازجمله مهم ترین شاخص های فرهنگی هنری، می باشند.

واژه های کلیدی: عوامل فرهنگی هنری، شهر خالق ایرانی- اسالمی، تحلیل عاملی، کالن شهر اصفهان.
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مقدمه
به  تولید،  از  اقتصادی  رشد  موتور  توسعه جهانی شدن1،  با 
دانش و اقتصاد مبتنی بر خالقیت تغییر یافت. این توسعه 
گرفت  قرار  توجه  مورد  گسترده  به طور  جدید  اقتصادی 
مبتنی  شهرهای  به نحوی که   ،)4  ،2012 )آریتنانگ2 
بر  متکی  شهرهای  و   کاهش  حال  در  تولیدی  اقتصاد  بر 
خالقیت، خدمات، فرهنگ و مصرف در حال شکل گیری 
هستند؛ و این تغییر از مبنای صنعتی به مبنای فراصنعتی 
توسعه، محسوب می شود )ریکویتز3 2009، 21(. دالیل مهم 
پارادایم می تواند مسائل و مشکالت بی شماری  تغییر  این 
چون  مسائلی  دارند؛  همراه  به  شهرهای صنعتی  که  باشد 
کمبود منابع اولیه و خطر اتمام آن ها، نبود بازارهای مصرف 
محصوالت، آمار بیکاری باال به دلیل مکانیزه شدن خطوط 
آلودگی  مهم تر  همه  از  و  انسانی،  نیروی  حذف  و  تولید 
هوا و محیط که شهرهای صنعتی را گریبان گیر نموده و 

است. داشته  دنبال  به  را  جبران ناپذیری  زیان های 
توجه به مفهوم خالقیت در شهر یکی از جدیدترین مسائل 
بر  شهری  توسعه  نوع  این  اساس  دنیاست.  در  مطرح شده 
مبنای خالقیت در هنر و فناوریست )آریتنانگ4 2012، 4( 
که حاصل آن مطرح شدن الگوی توسعه شهر خالق است. 
در این رویکرد هدف نهایی دستیابی به توسعه دانایی محور 
است؛ در این راستا عالوه بر توجه به نقش خالقیت در رشد 
فیزیکی،  موانع  و  محدودیت ها  حذف  شهر،  شکل دهی  و 
خالقیت  تا  است  مدنظر  شهرها  از  فرهنگی  و  اجتماعی 
را  شهر  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  محرکه  نیروی  به عنوان 
دیگران 1395، 327(. شهر  و  )سرور  به جلو حرکت دهد 
خالق رویکردی نو در مدیریت شهر است که با تمرکز ویژه  
بر برنامه ریزی فرهنگی در شهرها سعی در توسعه شهر با 
محوریت جذب طبقه خالق، توسعه صنایع خالق و صنایع 
فرهنگی و در نهایت رشد اقتصادی شهر برمبنای خالقیت 

دارد.
مشکالت  با  کشورمان  کالن شهرهای  از  بسیاری  امروزه 
این  و  هستند  مواجه  مناسب  برنامه ریزی  عدم  از  ناشی 
دشوارتر  شهرها  ساکنان  برای  را  زندگی  روزبه روز  شرایط 
نموده است؛ رویکرد شهر خالق می تواند به عنوان استراتژی 

توسعه شهری و ابزاری در راستای برطرف نمودن پیامدهای 
صنعتی شدن بی قاعده در شهرها پیاده سازی شود و تأثیرات 
مثبتی به همراه داشته باشد. به منظور مطرح شدن در عرصه 
برنامه ریزی  نوین  رویکرد  این  پیاده سازی  جهانی،  اقتصاد 
شهری می تواند گام مؤثری باشد؛ شایسته است شهرهای 
اصالت  و  باال  قدمت  فراوان،  پتانسیل   به  توجه  با  ایرانی، 
پیاده سازی  با  و  نمانند  عقب  عرصه  این  در  فرهنگی، 
آن ها  جهانی  برندسازی  و  خالق  شهر  شاخص های 
پیامدهای مفیدی چون توسعه اقتصادی را به دنبال داشته 
انداختن  خطر  به  و  منابع  نابودی  با  که  توسعه ای  باشند. 
شرایط اکولوژیک حاصل نشده؛ بلکه با تقویت و حفظ منابع 

آمد. به دست خواهد  دارایی ها  و 
این  بومی سازی  که  است  ضروری  نکته  این  درنظرگیری 
به عبارتی  بود.  از پیش شرط های موفقیت آن خواهد  ایده 
شهر  برای  تعریف شده  شاخص های  پیاده سازی  از  پیش 
شرایط  با  تناسب  در  را  آن ها  بایستی  شهرها  در  خالق 
پیش تر  که  اصولی  و  قواعد  داد.  قرار  موردسنجش  موجود 
در  بوده،  مطرح  پیشینیان  شهرسازی  و  معماری  سنت  در 
جهت ایجاد هماهنگی بین شهر از یک سو و زمینه و بستر 
ثروتی  و  )حمزه نژاد  است  بوده  دیگر  سویی  از  آن  طبیعی 
توجه  عدم  امروزی  شهرسازی  در  حال آنکه   .)56  ،1396
به ساختارها و سنت های موجود مشکالت فراوانی را برای 
شهرها به وجود آورده است. با توجه به اینکه شهرهای ما 
از دیرباز بر اساس فرهنگ و الگوی ایرانی- اسالمی بناشده 
و توسعه یافته اند؛ توجه به این الگو زمینه ای برای بازتعریف 
و اجرای برنامه های رشد و توسعه آتی شهر می تواند مفید 

باشد.
بستری  به صورت  اصفهان  کالن شهر  حاضر،  پژوهش  در 
مورد  خالق  شهر  فرهنگی  شاخص های  شناسایی  جهت 
کارکرد  یافتن  برای  جستجو  در  است.  گرفته  قرار  مطالعه 
و شکل مطلوب توسعه شهر اصفهان بایستی به هویت و 
پتانسیل های ذاتی این شهر رجوع نمود. در سند چشم انداز 
1404 استان اصفهان، بر حفظ هویت و فرهنگ اسالمی- 
ابعاد  در  هنری  و  فرهنگی  علمی،  روابط  گسترش  ایرانی، 
علمی،  فرهنگی،  تولیدات  فعال  حضور  بین المللی،  و  ملی 
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هنری و صنایع دستی در بازارهای ملی و بین المللی، بهبود 
شاخص های نشاط، و عدالت اجتماعی تأکید شده است. در 
فرصت ها  منابع،  از  جامعه  برخورداری  همچنین  سند  این 
و  فرهنگی  مناسب  ساختار  پی ریزی  موجود،  امکانات  و 
اجتماعی برای تعامل خالق و خردمندانه، خلق مزیت های 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مؤثر  حضور  جهت  جدید 
بین المللی موردتوجه قرارگرفته  بازارهای ملی و  استان در 
فرهنگ  بر  مبتنی  توسعه  لزوم  بر  موارد  این  کلیه  است؛ 
که همان پیاده سازی ارکان شهر خالق است تأکید دارند. 
اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  با  اصفهان  شهر 
صنایع دستی  قطب   ،)2006 اسالمی  کنفرانس  )سازمان 
کشور، و کانون جذب گردشگران داخلی و خارجی که رتبه 
را  از نظر گردشگری داخلی  پربازدید کشور  پنجمین شهر 
داراست )مرکز آمار ایران5( و همچنین ساختار معماری و 
شهرسازی خاص و منحصربه فرد این شهر که برگرفته از 
اصول ایرانی- اسالمیست که وجود ابنیه تاریخی، مساجد 
امر  این  بر  گواهی  بی همتا  شهری  میدان های  و  باشکوه 
این  تمامی  گردید.  انتخاب  بررسی  و  مطالعه  است؛ جهت 
قابلیت ها و مواردی از این دست می تواند قرابت الگوی 
توسعه این شهر با الگوی ایرانی-اسالمی و شهر خالق را 
بیان کند. به عبارتی این شهر و ساکنان آن به عنوان بستری 
برای بازتعریف شاخص های شهر خالق و متناسب سازی آن 
با اصول شهرهای ایرانی- اسالمی مورد استفاده قرارگرفته 
است. ازاین رو، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل 
با  متناسب  به شهر خالق  دستیابی  در  تأثیرگذار  فرهنگی 

شرایط حاکم بر شهر اصفهان است.

مبانی نظری
ایده های  منطقه ای،  و  توسعه شهری  نوین  نظریه های  در 
انسانی  خالقانه و عامل به وجود آورنده آن یعنی سرمایه 
این مهم،  راستای  در  است.  بوده  توجه  بسیار مورد  خالق 
مورد مکان ها و شهرهایی  در  بسیاری  مفاهیم  و  نظریه ها 
که بتوانند خالقیت و سرمایه انسانی خالق را پرورش، حفظ 
ارائه  شده است. مفاهیمی نظیر شهر خالق  و جذب کنند 
)لندری و بیانچینی6 1995(، طبقه خالق )فلوریدا7 2002( 

و خوشه های خالق )ایوانز8 2009( در این خصوص قابل  
بررسی است. از میانه دهه 1990 به بعد، ابتدا در بریتانیا و 
سپس در آمریکا مفهوم شهر خالق به یک پارادایم معمول 
و یک مدل جدید از گرایش به برنامه ریزی و سیاست های 
فلوریدا   ،)4  ،2009( ریکویتز9  است  تبدیل  شده  شهری 
)2002(، و لندری )2008(، ارائه دهندگان اصلی این نظریه 

می شوند. محسوب 
سیستم  افول  با  که  است  تدبیری  به عنوان  خالقیت 
فرهنگ  جدید  اقتصاد  ظهور  و  فوردیستی  سرمایه داری 
فرارسیده  شهری  جغرافیای  به  آن  ورود  زمان  شناختی10 
است )اسکات11 2014، 567(. مامفورد در کتاب »فرهنگ 
شهرها« اقتصادهای پولی که مگاپلیس ها را تحت سیطره 
خود قرار داده بود را مورد هجوم قرار می دهد؛ و اقتصادهای 
پیشنهاد  را  دارد  تأکید  انسانی  زندگی  ابعاد  بر  فرهنگی که 
در  خالق  شهر  بنابراین،   .)78  ،2008 )سازاکی12  می کند 
قالب یک نگرش جدید در توسعه شهری و منطقه ای عمدتًا 
می شود.  ارائه  اقتصادی  و  فرهنگی  ساختارهای  قالب  در 
ویژگی اصلی که در مناطق خالق مطرح است؛ ترکیب و 
نظم  از  گونه ای  در  فرهنگ  و  اقتصاد  مختلف  ابعاد  تلفیق 
منطقی انسانی است )زوکین13 1995(. مباحثی نظیر صنایع 
و  خالقیت  برتر،  خدمات  چندرسانه ای،  هنرهای  فرهنگی، 
فرهنگی-اجتماعی  محصوالت  و  صنایع دستی  در  نوآوری 
همچنین  است.  نظریه  این  در  مطرح  مباحث  ازجمله 
صنایع  و  فرهنگی  صنایع  هنر،  صنعت  چون  اصطالحاتی 
خالق -که خمیرمایه آن فرهنگ و هنر است- واژگان رایج 
در  است  ممکن  هرچند  سکونت گاه هاست؛  این  اقتصاد  در 
باشد؛  یک شهر خالق صنایع کارخانه ای هم وجود داشته 
ولی بخش اعظم درآمد و تولید را باید در صنایع فرهنگی 
تولید  مد،  طراحی،  موسیقی،  فیلم،  رسانه،  چون  خالقی  و 
نرم افزار، تئاتر، گردشگری، انتشارات، نقاشی و... جست وجو 

 .)13،1392 دیگران  و  )قربانی  کرد 
صنایع خالق شامل طیف وسیعی از فعالیت هایی است که 
شامل صنایع فرهنگی به همراه تولیدات فرهنگی و هنری 
می شود. صنایع خالق به آن مجموعه از تولیدات و خدمات 
شکل گیری شان  مهم  و  اصلی  عنصر  که  می شود  گفته 
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تالش های هنری و خالقانه باشد و بر این اساس فعالیت هایی 
مثل معماری و تبلیغات را نیز شامل می شود. در دهه های 
اخیر صنایع خالق به عنوان عرصه ای ممتاز در ایجاد منافع 
سیاست گذاران  و  فرهنگی  فعاالن  اقتصادگران،  برای 
نسبت  آگاهی  رشد  بیان گر  که  است  شناخته شده  عمومی 
به پتانسیل اقتصادی آن ها و نقششان در توسعه و ارتقای 
دیگران  و  )رضائیان  است  بازار  خالل  در  فرهنگی  تنوع 
45،1391(. به اعتقاد ارنستو پیدراس14، فعالیت هایی که از 
خالقیت ناشی می شود؛ نه تنها تولید کار و رفاه می کنند بلکه 
می شوند  جمعیت  سامان  افزایش  باعث  عمومی  به صورت 
زندگی  در  را  و حضور شهروندان  مشارکت  ازآنجایی که  و 
عمومی توسعه می دهند؛ احساس هویت و امنیت اجتماعی 
را مطلوب می کنند و ادراک عمومی را گسترش می دهند.

در شهر خالق مسائل شهری به صورت خالقانه و با تفکر 
شهروندان  یعنی  شهری،  فضاهای  اصلی  صاحبان  جمعی 
و صاحبان مشاغل، در کنار مدیران و برنامه ریزان شهری 
الزرتی15  و  )کوک  می گیرد  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
12،2007(، این شهرها قادرند راه حل های جدیدی را برای 
حل مشکالت روزمره شان ارائه دهند )کاستا16 و دیگران 
2008(، در راستای ایده ها و خالقیت حرکت می کنند و به 
پرورش، حفظ و جذب خالقیت، پرورش شهروندان خالق 
شهرها  فلوریدا  نظر  از  می ورزند.  اهتمام  خالق  طبقه  و 
طوالنی  مدتی  برای  آن ها  هستند.  خالقیت  نقطه جوش 
وسیله ای برای تحرک، تمرکز و هدایت انرژی انسانی در 

 .)102،1395 دیگران  و  )فتوحی  بوده اند  مسیر خالق 
جمعیتی  باالی  تنوع  بتواند  بایستی  خالق  شهر  همچنین 
خالق  طبقه  جاذب  عبارتی  به  باشد؛  پذیرا  را  فرهنگی  و 
فعال  افراد  شامل  خالق  نخبگان  باشد.  جهان  سرتاسر  از 
در حوزه های علوم مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، 
هنر، موسیقی، و تفریح هستند که کارکرد اقتصادی آن ها، 
جهان  نوآورانه  محتوای  و  نوین،  فناوری  جدید،  ایده های 

.)3،1395 دیگران  و  )پوراحمد  می کنند  ایجاد  را  امروز 
تاکید  و  خالق  شهر  نظریه  قلمرو  معرفی  از  پس  حال  
مجدد بر این نکته که تمرکز اصلی آن بر فرهنگ و هنر و 
بهره وری اقتصادی است؛ به نظر می رسد که در نظرگیری 

این الگوی توسعه برای شهرهای ایرانی با توجه به غنای 
فرهنگی و جذابیت و تنوع باالی هنرها و صنایع دستی و 
تواند  می  اصفهان  شهر  در  خصوصا  خالق  صنایع  حضور 
رویکرد مفیدی باشد. ولی پیش از اجرای آن، الزم است به 
بررسی این موضوع پرداخت که آیا تمامی ابعاد و جنبه های 
معرفی شده در این نظریه با مبانی ایدئولوژیک و جهان بینی 
به  خیر؟  یا  دارد  همخوانی  ما  کشور  شهرهای  بر  مسلط 
پیش  نظریه  این  پاالیش  و  مناسب سازی  دقیق تر  عبارتی 
از اجرای آن در هر محدوده جغرافیایی از ضروریات اولیه 
است. خاستگاه نظریه شهرهای خالق شهرهای توسعه یافته 
غربی است که اجرای آن در شهرهای درحال توسعه از روند 
آیات  در   .)2،2012 )آریتنانگ17  می کند  پیروی  متفاوتی 
18105 و 19156 سوره آل عمران، 2021 و 2147 سوره 
خاص  جوامعی  و  افراد  به  بودن  شبیه  از  مسلمانان  انفال، 
نهی شده اند، همچنین در آیه 221 سوره ممتحنه بر عدم 
پذیرش والیت کفار و مشرکین تأکید شده است و نتیجه 
هم پیمانی با آنان را ضاللت و گمراهی معرفی نموده است؛ 
امری  دیگران  از  کورکورانه  تقلید  اسالم  دین  در  بنابراین 
مردود شناخته شده و اهمیت بومی سازی هر نظریه پیش از 
اجرا آشکار می گردد. اصطالح ظرفیت سازی یا بومی سازی 
برای اولین بار توسط گروسمن در سال 1981 مطرح شد 
)نوری و یگانه 22،1393(؛ مفهوم بومی سازی از تعامل بین 
علم و تاریخ و فرهنگ یک جامعه پدید می آید و ازنظر نحوه 
عملکرد و رویه، بومی سازی سعی در هدایت سازمان یافته 
با  دارد.  معین  جامعه  در  آن  از  بهره برداری  به سوی  علم 
باالیی  تمدن  و  قدمت  از  ایرانی  اینکه شهرهای  به  توجه 
برخوردارند و ساختار فرهنگی مذهبی آن ها تفاوت فاحشی 
با شهرهای غربی دارد. بررسی شاخص های فرهنگی این 
نظریه و بومی سازی آن ها در انطباق با معیارهای ایرانی- 
اسالمی بسیار مهم و عامل کلیدی در موفقیت اجرای این 

است.  نظریه 
در جدول زیر، شاخص های اجتماعی فرهنگی شهر خالق 
مستخرج از منابع کتابخانه ای و مطالعات پیشین، ارائه شده 
به  ورود  جهت  مناسب سازی  و  بررسی  نیازمند  که  است 
شاخص ها  این  به عبارتی دیگر  است.  اسالمی  شهرهای 
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با  را  الزم  هماهنگی  تا  هستند  خاصی  مالحظات  نیازمند 
خصوص  در  بیابند.  اسالمی  شهرهای  تمدن  و  فرهنگ 
مراکز  گسترش  فرهنگی،  ذوب  نظیر  شاخص ها،  برخی 
می تواند  اسالم  دیدگاه  بررسی  و...  کتابخانه ای،  و  علمی 
مفید باشد؛ زیرا این معیارها و شاخص ها پیش از مطرح شدن 
در نظریه شهر خالق، مورد تأکید اصول اسالمی بوده اند. 

به عبارتی بخشی از شاخص های غربی شهر خالق در متن 
خود  این  که  است  نهفته شده  اسالمی  شاخص های شهر 
شاخص  است.  اسالم  مبین  دین  تعالی  و  غنا  بر  شاهدی 
های ارائه شده در جدول مبنای طراحی پرسشنامه محقق 

هستند. ساخته 

بنابراین مسئله اصلی -که این تحقیق به دنبال پاسخ گویی 
به آن است- مناسب سازی شاخص های فرهنگی خالقیت 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ویژگی های  اساس  بر  شهرها  در 
هویتی جامعه ایرانی و آموزه های اسالمی است که از این 
رهگذر بتوان الگوی شهر خالق بومی سازی شده با فرهنگ 

ایرانی- اسالمی را استخراج نمود.
روش شناسی تحقیق

رویکردی  با  و  بوده  کاربردی  هدف  ازنظر  حاضر  مطالعه 
استفاده  مورد  تکنیک های  رسید.  انجام  به  کیفی  و  کّمی 

شامل تحلیل اسناد و مدارک، پرسشنامه، مشاهده و انجام 
و  شهری  برنامه ریزی  صاحب نظران  با  عمیق  مصاحبه 
مورد  آماری  جامعه  است.  دینی  فقهای  و  علما  همچنین 
بررسی کالن شهر اصفهان است. جهت بررسی و شناسایی 
شاخص های فرهنگی هنری شهر خالق ایرانی- اسالمی 
تحلیل  و  کتابخانه ای  مطالعات  انجام  با  نخست،  گام  در 
اسناد و مدارک موجود، شاخص های فرهنگی شهر خالق 

.)1 )جدول  گردید  استخراج 
این  هم خوانی  میزان  سنجش  به منظور  بعدی  گام  در 
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به منظور  مناسب  راهبردهای  به  دستیابی  جهت  درنهایت، 
انجام  به  شناسایی شده،  شاخص های  سازی  عملی  و  اجرا 
اساتید و صاحب نظران رشته  از  نفر  با 15  مصاحبه عمیق 
شهرسازی و همچنین علمای مطرح دینی -که هر دو گروه 
ساکن شهر اصفهان بودند- پرداخته شد؛ زیرا هدف کسب 
نظرات محتوایی- تخصصی در هر دو حوزه علمی و فقهی 
از  علمی  حوزه  در  خاطر  همین  به  انتخاب  مالک  و  بوده 
اساتید دانشگاه و در حوزه فقهی از علما و مدرسین باسابقه 
حوزه بوده است. با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی 
کلیه پاسخ ها بررسی و جمع بندی شده و راهبردهای نهایی 
مستخرج  راهبردهای  و  راهکارها  است.  گردیده  استخراج 
ارائه شده  پایانی  از مصاحبه های صورت پذیرفته در بخش 

است.

یافته های تحقیق
خصوصیات دموگرافی جامعه نمونه

نفر   160 تعداد  پرسشنامه،  تکمیل کننده  فرد   230 بین  از 
 28 پاسخگویان  سنی  میانگین  بودند.  مرد  نفر   70 و  زن 
سال با انحراف معیار 8.05 است. توزیع فراوانی پاسخگویان 
برحسب تحصیالت شامل 72 درصد دارای مدرک تحصیلی 
دیپلم و یا کمتر و 28 درصد دارای مدرک لیسانس و باالتر 
است. از میان پاسخگویان 56.5 درصد داخل شهر اصفهان 
و 42.2 درصد افراد در شهرهای اطراف اصفهان سکونت 

داشتند.

بررسی رابطه خصوصیات دموگرافیکی 
پاسخگویان و عوامل فرهنگی هنری

خصوصیات  بین  آیا  که  فرض  این  بررسی  به منظور 
دموگرافیکی پاسخگویان و عوامل فرهنگی هنری، ارتباطی 
وجود دارد یا خیر از آزمون آماری تی استفاده گردید. این 
آزمون به منظور بررسی وجود رابطه معنادار احتمالی بین هر 
مدت زمان  تحصیالت،  میزان  جنسیت،  متغیرهای  از  یک 
عوامل  با  پاسخگویان  مکان سکونت  و  حوزه  در  تحصیل 
در  به دست آمده  نتایج  که  گرفت  انجام  هنری  فرهنگی 

است. ارائه شده  ذیل  جدول 

شد.  تهیه  مناسب  پرسشنامه  اسالمی  مبانی  با  شاخص ها 
به دلیل محدودیت پرسشنامه، شاخص های چالش برانگیزی 
یا  و  بودند  مغایر  اسالمی  اصول  با  نخست  نگاه  در  که  را 
صراحتًا در دین اسالم مورد تأکید قرار نگرفته بودند انتخاب 
بومی سازی  بر  مبتنی  پژوهش  اصلی  هدف  چراکه  شدند؛ 
شاخص های موردنظر است. روایی پرسشنامه توسط اساتید 
شهرسازی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از 

پیش آزمون  به صورت  باخ  آلفای کرون  ضریب 
مقدار  و  شد  بررسی  علمیه  حوزه های  در  پرسشنامه(   30(
آلفای محاسبه شده برابر با 0.924 به دست آمد که حاکی از 

پایایی پرسشنامه محقق ساخته است.
است  تشریحی  و  تستی  سؤاالت  شامل  پرسشنامه  این 
با  میزان مطابقت شاخص ها  که در بخش سؤاالت تستی 
سنجش  این که  به  توجه  با  شد.  سنجیده  اسالمی  اصول 
اسالمی  اصیل  معیارهای  با  شاخص ها  مطابقت  میزان 
شرعی  و  فقهی  مسائل  به  آشنا  افراد  توسط  می بایستی 
صورت می پذیرفت؛ به همین دلیل پاسخ دهندگان از میان 
تصادفی  به صورت  اصفهان  علمیه  حوزه  اساتید  و  طالب 
در  را  خود  نظر  که  شد  خواسته  آنان  از  و  شدند  انتخاب 
آموزه های  با  انطباق هر شاخص  یا عدم  انطباق  خصوص 
دینی بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت )کاماًل موافقم، 
موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کاماًل مخالفم( بیان کنند. 
افراد  از  قالب 10 سؤال  پرسشنامه در  در بخش تشریحی 
خواسته شد که نظر خود را در خصوص ویژگی های شهر 
مدیریتی،  مختلف  بخش های  در  ایرانی-اسالمی  خالق 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، آموزشی، و... بیان 
به  بتوان  پاسخ ها  بررسی  از  پس  که  هدف  این  با  کنند؛ 
از  اسالمی  ایرانی-  خالق  شهر  از  مناسبی  ذهنی  تصویر 
دیدگاه پاسخ دهندگان رسید و با تحلیل محتوای مطالب به 

یافت. دست  الگو  این  به  دستیابی  راهبردهای 
فرهنگی  شاخص های  شناسایی  به منظور  تحقیق  این  در 
تعداد 300 پرسشنامه  ران،  بر اساس فرمول کوک  هنری 
 230 تعداد  این  از  که  گردید  توزیع  علمیه  حوزه های  در 
پرسشنامه قابل اعتماد و صحیح تشخیص داده شد و وارد 

گردید. بعدی  تحلیل های 
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بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های آماری 
تنها ازنظر جنسیت، بین دو گروه زنان و مردان در خصوص 
عوامل فرهنگی اختالف نظر وجود داشت؛ به این صورت که 
مردان تأکید بیشتری بر اهمیت این عوامل در تحقق شهر 
خالق ایرانی- اسالمی داشتند و در مورد سایر خصوصیات 
معنای  به  این  که  داشت  وجود  اتفاق نظر  دموگرافیکی 
باال  آماری و همبستگی و مشابهت  یکدست بودن جامعه 
بین آن هاست؛ و می تواند این گونه تفسیر شود که افرادی 
با سطح تفکر یکسان اقدام به تحصیل در حوزه های علمیه 
و  مانده  ثابت  تفکر در مدت تحصیل  این طرز  و  می کنند 

چه بسا تقویت می شود.
تحقق  در  هنری  فرهنگی  عوامل  اولویت بندی 

اسالمی ایرانی–  خالق  شهر 

انحراف معیار،  از جمع آوری پرسش نامه ها و محاسبه  پس 
نهایت  از گزاره ها، در  تغییرات هر یک  میانگین و ضریب 
این  نظرگیری  در  با  شد؛  پرداخته  عوامل  اولویت بندی  به 
اصل که هرچه ضریب تغییرات یک گزاره کوچک تر باشد؛ 
»افزایش   ،3 جدول  اساس  بر  می پذیرد.  را  باالتری  رتبه 
سطح سواد مردم«، »دسترسی به منابع معتبر کتابخانه ای 
تألیفات جدید«، و »افزایش کمیت و کیفیت مطبوعات  و 
هنری،  فرهنگی  عوامل  مهم ترین  ازجمله  نشریات«  و 
دیدگاه  از  اسالمی  ایرانی-  خالق  شهر  تحقق  جهت 
»پذیرش  درحالی که  است  شده  تلقی  دینی  علوم  طالب 
افراد از سایر شهرها و کشورها جهت ایجاد تنوع جمعیتی 
و فرهنگی«، »بسط و گسترش هنر موسیقی«، »افزایش 
تعداد فروشگاه ها و آموزشگاه های موسیقی«، به ترتیب سه 

دارند. را  آخر  اولویت 

توضیحاتنتیجهFtdfsigابعاد

اختالف معنی دار2/2231780.000-0/603جنسیت
بین زنان و مردان ازنظر متغیر عوامل فرهنگی تفاوت وجود 
دارد و دیدگاه آنان یکسان نیست و مردان عوامل فرهنگی 

را بیش از زنان مثبت ارزیابی نموده اند.

میزان تحصیالت اثر معنی داری بر شاخص های فرهنگی واریانس برابر0.9011690/465-0/856میزان تحصیالت
ندارد.

بین سطوح مختلف تحصیالت و متغیر موردنظر تفاوت واریانس برابر0/7771.7271590/461مدت تحصیل
معنی داری وجود ندارد.

مکان سکونت اثر معنی داری بر شاخص های فرهنگی ندارد.واریانس برابر0/3881780.984-1/193مکان سکونت

جدول 2. تحلیل رابطه دموگرافی پاسخگویان و عوامل فرهنگی هنری با استفاده از آزمون t )مأخذ: نگارندگان(

انحراف فرض هاردیف
معیار

میانگین 
رتبه ای

ضریب 
اولویتتغییرات

0.5934.6770.1271الزم است سطح سواد مردم افزایش یابد1

در جامعــه اســالمی دسترســی بــه منابــع معتبــر کتابخانــه ای و تألیفــات جدیــد ضــروری 2
ست 0.6984.5910.1522ا

0.8114.3910.1853کمیت و کیفیت مطبوعات و نشریات بایستی افزایش یابد3
0.8664.1910.2074توجه ویژه به حوزه ادبیات و آثار ادبی گران بها ضروری است4

ضــروری اســت فعالیت هــای خــالق نظیــر صنایع دســتی و هنرهــای تجســمی 5
0.8694.1740.2085توســعه یافته و تقویــت شــوند

0.9584.1090.2336بایستی سرگرمی ها و تفریحات گروهی ایجاد و فراهم سازی شود6
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تحقق  در  هنری  فرهنگی  عامل های  شناسایی 
اسالمی ایرانی-  خالق  شهر 

 در این قسمت از تحلیل عاملی تأییدی به منظور شناسایی 
داده های گردآوری شده  بین  در  نهفته  ساختارهای عاملی 
این هدف  از پاسخگویان استفاده شده است. برای تحقق 
از روش تحلیل مؤلفه های اصلی23 استفاده شد. به منظور 
از ضریب  برای تحلیل عاملی  تعیین مناسب بودن داده ها 
میزان  است.  شده  استفاده  بارتلت25  آزمون  و   KMO24

ضریب KMO همواره بین 0-1 است. در صورتی که مقدار 
برای تحلیل عاملی  باشد داده ها  از 0.5  این ضریب کمتر 
مناسب نخواهند بود؛ و اگر مقدار آن بین 0.5 تا 0.69 باشد؛ 
می توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت. چنانچه 
مقدار ضریب مذکور بزرگتر از 0.7 باشد داده ها برای تحلیل 

عاملی مناسب خواهند بود.
ضریب KMO محاسبه شده در این پژوهش برابر با 0/846 
بود که برای تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شد. در 
معیار مقدار  از  تعداد عامل ها  تعیین  به منظور  این تحقیق 

پیشین استفاده شده است. دلیل این امر آن است که از این 
طریق دستیابی به عوامل ساده و قابل تفسیر در مقایسه با 
سایر روش های استخراج عوامل، میسر گردد. همچنین به 
قابل  و  ماتریس عاملی ساده، معنی دار  به  منظور دستیابی 
است. الزم  شده  استفاده  متعامد  عاملی  از چرخش  تفسیر 
به ذکر است که از میان رهیافت های متعدد چرخش عاملی 
متعامد، رهیافت واریماکس مورد استفاده قرار گرفته است. با 
به کارگیری این تکنیک عوامل فرهنگی در 4 عامل خالصه 
شدند که نتایج به دست آمده در جدول 4 ارائه شده است. 

1.0043.7250.2697الزم است حمایت و پشتیبانی از هنر و هنرمندان صورت پذیرد7
1.0583.7000.2868برقراری آزادی سیاسی در جامعه ضروری است8
1.0423.6090.2899برپایی جشنواره ها و فستیوال های هنری و فرهنگی بایستی افزایش یابد9
1.1233.1480.35710بایستی آزادی فکری در جامعه اسالمی پذیرفته شود10
1.3073.6000.36311پذیرش سبک های جدید زندگی در جامعه الزم است11
1.1563.1090.37212بایستی زیرساخت های الزم درزمینه توسعه صنعت سینما فراهم شود12
1.2533.2910.38113وجود آزادی اجتماعی در جامعه ضروری است13
1.1903.1090.38314وجود گروه ها و احزاب مختلف و متنوع در جامعه الزم است14
1.2433.1170.39915بایستی تراکم جمعیت در شهر افزایش یابد15
1.2933.2000.40416افزایش تعداد آموزشگاه های سینمایی و سالن سینما ضروری است16
1.2472.9740.41917افزایش فعالیت ها و تفریحات شبانه ضروری است17

ــرای ایجــاد تنــوع جمعیتــی و فرهنگــی در شــهر پذیــرش افــراد از ســایر شــهرها و 18 ب
1.3773.0870.44618کشــورها ضــروری اســت

1.2762.7350.46719بسط و گسترش هنر موسیقی ضروری است19
1.2352.4870.49720افزایش تعداد فروشگاه ها و آموزشگاه های موسیقی الزم است20

جدول 3. اولویت بندی عوامل فرهنگی هنری در تحقق شهر خالق ایرانی- اسالمی )مأخذ: یافته های نگارندگان(
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پس از شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر تحقق شهر خالق 
ایرانی- اسالمی به انجام مصاحبه عمیق با طالب و اساتید 
نظر  و  شد  پرداخته  شهرسازی  اساتید  و  علمیه  حوزه های 
در  شده  شناسایی  کلیدی  مؤلفه  چهار  با  ارتباط  در  آن ها 
تحلیل عاملی و شاخص های فرهنگی تحقق شهر خالق 
ایرانی- اسالمی در راستای نزدیک نمودن این شاخص ها 
موارد  شناسایی  و  اسالمی  ایرانی-  شهرسازی  اصول  با 
شناسایی نشده، مورد پرسش قرار گرفت. جمع بندی نظرات 
پرسشنامه های  و  پاسخگویان  با  مصاحبه  در  شده  ارائه 
کیفی  محتوای  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  شده  تکمیل 
نتایج به دست آمده به شرح  مورد بررسی قرار گرفت که 

می باشد. زیر 

عامل اول که بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده 
است تحت عنوان »توسعه فرهنگ و هنر« می باشد.

در دین مبین اسالم و خصوصًا سیره حضرت محمد)ص( 
سه شیوه برخورد با عناصر فرهنگی رایج بین مردم، قابل 

است: شناسایی 
حذف: اگر آن عنصر با مبانی اسالم ناسازگار بود   -1
و هرگز قابل اصالح نبود؛ پیامبر آن را حذف می کردند و 
قانون جدیدی را جانشین آن می کردند؛ نظیر سنت زنده به 

دختران. کردن  گور 
اصالح: اگر عناصر آن فرهنگ با معارف اسالم تا   -2
حدی در تعارض بود؛ اما قابلیت اصالح را داشت؛ حضرت 

می کردند. اصالح  را  آن 

درصد واریانسمقدار ویژهبار عاملیگویه هاعوامل

توسعه 
فرهنگ و 

هنر

0.823بسط و گسترش هنر موسیقی ضروری است

3/8037/79

0.820افزایش تعداد فروشگاه ها و آموزشگاه های موسیقی الزم است
0.761بایستی زیرساخت های الزم در زمینه توسعه صنعت سینما فراهم شود

0.722افزایش تعداد آموزشگاه های سینمایی و سالن سینما ضروری است
0.666الزم است حمایت و پشتیبانی از هنر و هنرمندان صورت پذیرد

0.617برپایی جشنواره ها و فستیوال های هنری و فرهنگی بایستی افزایش یابد

ادبیات و 
هنرهای 
تجسمی

ــد  ــات جدی ــه ای و تألیف ــر کتابخان ــع معتب ــه مناب ــه اســالمی دسترســی ب در جامع
0.727ضــروری اســت

2/3723/57
0.713توجه ویژه به حوزه ادبیات و آثار ادبی گران بها ضروری است

ــمی  ــای تجس ــتی و هنره ــر صنایع دس ــالق نظی ــای خ ــت فعالیت ه ــروری اس ض
0.675توســعه یافتــه و تقویــت شــوند

0.552بایستی سرگرمی ها و تفریحات گروهی ایجاد و فراهم سازی شود

آزادی 
اجتماعی و 

فکری

0.774افزایش فعالیت ها و تفریحات شبانه ضروری است
2/1521/40 0.693وجود آزادی اجتماعی در جامعه ضروری است

0.548بایستی آزادی فکری در جامعه اسالمی پذیرفته شود

آزادی 
سیاسی

0.787وجود گروه ها و احزاب مختلف و متنوع در جامعه الزم است
1/7317/23 0.643برقراری آزادی سیاسی در جامعه ضروری است

0.512کمیت و کیفیت مطبوعات و نشریات بایستی افزایش یابد
KMO: 846/0            Bartllet: 63 /1222                sig: 0/0

جدول 4. تحلیل عاملی عوامل فرهنگی هنری در تحقق شهر خالق ایرانی- اسالمی )مأخذ: یافته های نگارندگان(



 
133سهیال رضایی آدریانی و همکاران / شناسایی عوامل فرهنگی و هنری در شهر...

در  اسالم  مبانی  با  فرهنگ  آن  اگر  پذیرش:   -3
تضاد نبود و مطابق فطرت انسان ها بود و برای جامعه نیز 
مصلحت داشت؛ حضرت آن را قبول می کردند و مهر تأیید 

.)23،1393 )لیراوی  می زدند  آن  بر 
می بایست  اسالمی  ایرانی-  اصیل  شهر  راستا،  همین  در 
برخورد  در  و  باشد  منجی خود  و  دنباله رو سیره هدایت گر 
به  نماید.  اتخاذ  را  رویه هایی  چنین  جدید  فرهنگ های  با 
و  فرهنگ ها  ارزشمندی  و  ارزیابی  مبنای  دیگر  عبارت 

باشد. الهی  دستورات  و  اسالمی  معارف  سنت ها 
به منظور ارتقای سطح فرهنگ و هنر در جامعه اسالمی، 
صنعت  هنرمندان،  از  حمایت  نظیر  اقداماتی  و  راهکارها 
هنری  فستیوال های  برپایی  و همچنین  سینما  و  موسیقی 
این خصوص پیشنهاد  با رعایت اصل فوق در  و فرهنگی 
می گردد. در خصوص موسیقی در اسالم بحث های مختلفی 
مطرح شده است؛ ولی در مجموع بنا بر نظر پاسخ دهندگان 
ضوابط  از  پیروی  و  مشخص  شرایط  وجود  صورت  در 
اسالمی، بهره گیری از موسیقی مفید خواهد بود. از دیدگاه 
لعب  و  لهو  مخصوص  که  موسیقی هایی  تنها  مراجع  اکثر 
در  غنا  که  شد  یادآور  است  می باشد. ضروری  حرام  است 
اسالم حرام است و غنا چیزی است که باعث غفلت انسان 
و دوری او از خدا شود که پرهیز از پرداختن به آن در ساخت 

و تولید موسیقی در شهر اسالمی الزم و ضروری است.
قطعًا موسیقی می تواند جنبه مثبت هم داشته باشد به این 
صورت که به عنوان ابزاری در جهت ارتقای فرهنگ جامعه 
و تحقق آرمان های شهر خالق مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا 
موسیقی یک ابزار بسیار مؤثر برای تأثیر در ذات و روح و 
روان انسان هاست همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی از 
موسیقی به منظور تشویق، تهییج و ترغیب مردم در دفاع و 
پاسداری از سرزمینشان استفاده شد و نتایج مثبت بسیاری 
را در پی داشت و یا صوت دلنشین و آهنگین تالوت قرآن 

باعث جذب تعداد کثیری به دین مبین اسالم گردید.
از نظر مصاحبه شوندگان، علت پناه بردن افراد به موسیقی 
و  اضطراب،  از  فرار  آرامش،  به  دستیابی  است:  چیز  سه 
شهر  که  است  حالی  در  این  شادی.  کسب  و  مشکالت 
خالق خود شادی آفرین است؛ آرامش در آن موج می زند؛ 

ندارد. پس در صورت  راهی  استرس و اضطراب در آن  و 
به  موسیقی  اسالمی  شهر خالق  الگوی  تحقق  و  استقرار 
به سمت و سوی مثبت حرکت خواهد  صورت خودجوش 

کرد.
در خصوص سینما و صنعت فیلم سازی نیز شرایط به همین 
شکل است. نکته مهم این است که ارزش های متعالی و 
سعادت بخش شناسایی شده و هنر و فرهنگ پیرامون این 
ارزش ها باشد. سینما و کلیه رسانه های دیداری و شنیداری 
می بایست به رسالت خود که ارتقای سطح فرهنگ و هنر 
نمایند.  کوشش  راستا  این  در  و  باشند  واقف  است  جامعه 
در شهر  آن  با  مرتبط  فعالیت های  و  هنر  آرمان  مهم ترین 
خالق بایستی ارتقای سطح دانش و فرهنگ تک تک مردم 
آیه 23 سوره مائده  بر  بنا  باشد.  در جهت مثبت و متعالی 
که می فرماید: »َو َمن اَحیاها َفَکَأنما أحَیا االناَس َجمیعًا: هر 
کس، کس دیگری را حیات بخشد؛ چون کسی است که 
در بحث  فرد  اهمیت  باشد«  بخشیده  را حیات  مردم  همه 
هدایت گری دریافت می شود. مسئله مورد توجه دیگر نحوه 
ارائه پیام محصوالت فرهنگی تولید شده به مخاطبان است، 
قرآن می فرماید: »َو لََقد َیَسرنَا القرآَن لِلذکِر...: و قطعًا قرآن 
را برای پندآموزی آسان کردیم...« )قمر/ 17-32-40(، این 
اینکه  بر  و  است  شده  تکرار  قمر  سوره  در  بار  چهار  آیه 
قرآن کتاب آسانی است داللت دارد. این کتاب هیچ گونه 
دستوراتش مشخص،  روشن،  اندرزهایش  ندارد؛  پیچیدگی 
تعبیراتش جذاب و شیرین، و عباراتش خسته کننده و مالل 
آور نیست. بنابراین، فهمش برای مردم عادی آسان و برای 
خواص نیز دلچسب است. از این رو، با توجه به اینکه قرآن 
از ویژگی  باید  کتابی فرهنگی است؛ پس هرکار فرهنگی 
باال برخوردار باشد تا مردم آن را بپذیرند. سادگی در عین 
استواری، می تواند مخاطبان فراوانی را جذب کند. نکته آخر 
هنر  و  فرهنگ  ارتقای سطح  راستای  در  و  بخش  این  در 
از هنرمندان، پیشکسوتان و فعاالن عرصه  جامعه حمایت 
آمده  چنین  پیامبر  از  حدیثی  در  می باشد.  هنر  و  فرهنگ 
است »احترام نهادن به ریش سفید و حافظ قرآن و پیشوای 
دادگر بگونه ای بزرگداشت جالل و شکوه خداوند عزوجل 
است« )میزان الحکمه، ج 7، 443(، در این حدیث پیامبر ارج 

درصد واریانسمقدار ویژهبار عاملیگویه هاعوامل

توسعه 
فرهنگ و 

هنر

0.823بسط و گسترش هنر موسیقی ضروری است

3/8037/79

0.820افزایش تعداد فروشگاه ها و آموزشگاه های موسیقی الزم است
0.761بایستی زیرساخت های الزم در زمینه توسعه صنعت سینما فراهم شود

0.722افزایش تعداد آموزشگاه های سینمایی و سالن سینما ضروری است
0.666الزم است حمایت و پشتیبانی از هنر و هنرمندان صورت پذیرد

0.617برپایی جشنواره ها و فستیوال های هنری و فرهنگی بایستی افزایش یابد

ادبیات و 
هنرهای 
تجسمی

ــد  ــات جدی ــه ای و تألیف ــر کتابخان ــع معتب ــه مناب ــه اســالمی دسترســی ب در جامع
0.727ضــروری اســت

2/3723/57
0.713توجه ویژه به حوزه ادبیات و آثار ادبی گران بها ضروری است

ــمی  ــای تجس ــتی و هنره ــر صنایع دس ــالق نظی ــای خ ــت فعالیت ه ــروری اس ض
0.675توســعه یافتــه و تقویــت شــوند

0.552بایستی سرگرمی ها و تفریحات گروهی ایجاد و فراهم سازی شود

آزادی 
اجتماعی و 

فکری

0.774افزایش فعالیت ها و تفریحات شبانه ضروری است
2/1521/40 0.693وجود آزادی اجتماعی در جامعه ضروری است

0.548بایستی آزادی فکری در جامعه اسالمی پذیرفته شود

آزادی 
سیاسی

0.787وجود گروه ها و احزاب مختلف و متنوع در جامعه الزم است
1/7317/23 0.643برقراری آزادی سیاسی در جامعه ضروری است

0.512کمیت و کیفیت مطبوعات و نشریات بایستی افزایش یابد
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به خداوند می داند؛  نهادن  ارج  را معادل  بزرگان  به  نهادن 
درنتیجه تکریم و نکوداشت بزرگان علم و فرهنگ و دین 
در واقع تجلیل از آرمان هایی است که این افراد برای آن 

می کنند. تالش 
در یک جمع بندی، راهبردهای زیر در خصوص عامل اول 
که توسعه فرهنگ و هنر اسالمی می باشد بر اساس تحلیل 

خداوند در آیه 2 سوره جمعه می فرماید »ُهَو الَّذی بََعَث فی 
یِهم َو ُیَعلُِّمُهم  یِّیَن َرُسوال ِمنُهم َیتلو َعلَیِهم آیاتِِه َو ُیَزکِّ ااُلمِّ
ُمبین:  َضاَلل  لَفی  َقبُل  ِمن  َکانُوا  اِن  و  َوالِحکَمه  الِکتاَب 
اوست آن کس که در میان درس ناخواندگان فرستاده ای از 
خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان 
نشان  این  بیاموزد...«.  بدیشان  حکمت  و  کتاب  و  گرداند 
و  تزکیه  و  علمی  سطح  ارتقای  بر  اسالم  دین  تاکید  از 
پیشوای  اصلی  رسالت  زیرا  دارد،  اسالمی  امت  پاکسازی 
خود را آموزش حکمت به مردم معرفی کرده است. در واقع 
اهمیت دانش اندوزی و کسب علم و معرفت در دین اسالم 
بسیار باال بوده به نحوی که ارزش تأمل عالم بسیار بیشتر 
از عبادت عابد محسوب شده است. یکی از راه های دستیابی 
به این مهم فرهنگ سازی در جهت افزایش گرایش مردم 
پراکندگی  اصفهان  شهر  در  خوشبختانه  است،  مطالعه  به 

مناسب و گسترده کتابخانه ها، فرهنگ سراها و سالن های 
موجود  کتابخانه های  همچنین  و  می شود؛  دیده  مطالعه 
قرار  مناسبی  وضع  در  متنوع  کتب  از  برخورداری  نظر  از 
دارند؛ به گفته مدیرکل نهاد کتابخانه های استان اصفهان، 
این استان با برخوارداری از 175 کتابخانه نهادی، از این 
نظر در جایگاه نخست کشور قرار دارد؛ همچنین در حال 
 200 و  میلیون   3 مجموع  از  عضو  نفر  هزار   200 حاضر 
هزار جلد کتاب موجود در 129 هزار مترمربع فضای مفید 
)پایگاه  می کنند  استفاده  اصفهان،  استان  در  کتابخانه ای 
باالی  پراکندگی  و  گستردگی  وجود  با  ایمنا26(.  خبری 
کتابخانه ها، سرانه مطالعه در شهر اصفهان، و کاًل کشور ما 
بسیار پایین است. بنابر اعالم دبیر کل نهاد کتابخانه های 
ایران 75 دقیقه می باشد  عمومی کشور، سرانه مطالعه در 
شامل  را  فیزیکی  و  مجازی  فضای  دو  هر  آمار  این  که 

محتوای کیفی مصاحبه های صورت گرفته قابل ارائه است.
ایجاد  و  و هنرهای تجسمی  ادبیات  توسعه  بر  عامل دوم 
دارد.  تأکید  در شهر خالق  سالم  تفریحات  و  سرگرمی ها 

راهبردردیف

تدوین برنامه جامع، چارچوب کلی و خط مشی اصلی توسعه فرهنگی، بر مبنای اصول شهر خالق ایرانی اسالمی1

نظارت مناسب بر پیروی فعالیت های فرهنگی هنری از برنامه جامع تهیه شده2

ترغیب و تشویق محصوالت با محتوای  اخالقی و موافق با اصول اساسی شهر خالق ایرانی اسالمی3

ــی 4 ــه مخاطــب در قالب ــا ب ــن ارزش ه ــه ای ــد شــده و ارائ ــری تولی ــت ارزش هــا و اصــول اســالمی در محصــوالت فرهنگــی هن محوری
شــیرین، جــذاب، و ســاده

انجــام نیازســنجی در مخاطبــان و خصوصــًا نســل جــوان بــه منظــور شناســایی عالیــق آن هــا و تــالش در جهــت ســاخت محصــوالت  5
ایرانــی اســالمی کــه در عیــن حــال بــاب طبــع گروه هــای مخاطــب بــاش

حمایت مناسب و کافی از فعالیت های فرهنگی هنری و هنرمندان فعال در این عرصه در جهت اعتال و پیشرفت جامعه6

ــه منظــور اشــاعه هرچــه 7 ــا موضــوع هنــر ایرانــی- اســالمی ب برپایــی جشــنواره های فیلــم و موســیقی در ســطح ملــی و بین المللــی ب
بیشــتر مفاهیــم نــاب ایرانــی- اســالمی

جدول 5. راهبردهای توسعه فرهنگ و هنر در شهر خالق ایرانی- اسالمی )مأخذ: یافته های نگارندگان(
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می شود. )پایگاه خبری دنیای اقتصاد27(، از آنجا که مطالعه 
در  تأثیرگذار  و  اصلی  عناصر  از  یکی  کودکی  دوران  در 
شکل گیری شخصیت کودک است؛ آشنا کردن کودکان با 
کتاب و کتاب خوانی تأثیر بسزایی در رشد و تکامل هرچه 
بنابراین  دارد؛  شخصیتی  ابعاد  تمامی  در  کودکان  بیشتر 
توجه به این مهم موجب تربیت افرادی سالم و در نهایت 
شکل گیری جامعه سالم خواهد شد. عالوه بر نهادینه کردن 
فرهنگ کتاب خوانی در کودکان بایستی به تشویق و ترغیب 
سایر اقشار و گروه های جامعه به این امر پرداخته شود. برای 
مسابقات  برگزاری  نظیر  اقداماتی  به  می توان  منظور  این 
نمایشگاه های  برپایی  کتاب،  خرید  بن  توزیع  کتاب خوانی، 
به صورت  یا در فضاهای سبز  و  کتاب در سطح محالت 
دائمی یا موقت و اجرای طرح هایی نظیر تعویض کتاب در 

کرد. اشاره  توسط شهروندان  کتابخانه ها 
زیرساخت های  از  بهینه  استفاده  حوزه  این  در  دیگر  نکته 
فرهنگ سراها،  کتابخانه ها،  نظیر  آموزشی موجود  فرهنگی 
سالن های مطالعه، مساجد، حسینه ها، دانشگاه ها، و مدارس 
است. این فضاها با برخورداری از امکانات موجود در صورت 
ایجاد  در  را  پررنگی  نقش  می توانند  مناسب  برنامه ریزی 
ایفا کنند.  برای مخاطبان  تفریحات و سرگرمی های سالم 
در نظام برنامه ریزی امروز استفاده تک محوری از کاربری ها 
منسوخ شده و تعریف و ارائه عملکردهای متنوع برای هر 
کاربری و استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های فضا مطرح 
گردیده است. این رویکرد در نخستین شهرهای اسالمی، 
شده  نهادینه  مساجد  نظیر  کاربری ها  برخی  درخصوص 
نماز  برای عبادت و برگزاری  تنها محلی  بود؛ زیرا مسجد 
نبوده بلکه کارکردهای مختلف عبادی، آموزشی، فرهنگی، 
تبلیغی، علمی، و... )موظف رستمی 14،1392( را نیز داشته 

است28.
بازتعریف  و  بازگشت  اسالمی  ایرانی-  خالق  شهر  در 
و  مهم  بسیار  فرهنگی  آموزشی  فضاهای  عملکردهای 
اثرگذار است. مساجد می توانند فعال و پویا باشند؛ همچنین 
کتابخانه ها و فرهنگ سراها در زمینه آموزش، فرهنگ سازی، 
و جذب مخاطبان جوان بایستی صاحب خالقیت و نوآوری 
دانشگاه ها  و  مدارس  نظیر  آموزشی  فضاهای  سایر  باشند. 

استفاده جهت  برای  مناسبی  از ساعات کاری محل  خارج 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی هستند. همچنین استفاده 
طبقه خالق  تأمین  موجب  کشور  دانشگاه های  ظرفیت  از 
)آریتنانگ29  می شود  تحقیقاتی  فعالیت های  انجام  و 

.)2،2012
عالوه بر گسترش مراکز کتابخانه ای، فراهم سازی دسترسی 
و  توسعه  آنها،  برای  متنوع  عملکردهای  تعریف  و  مناسب 
مسئله ای  تجسمی  هنرهای  و  خالق  فعالیت های  تقویت 
قرار  مدنظر  بایستی  هنر  و  فرهنگ  بخش  در  که  است 
گیرد. استان اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز تولید انواع 
مختلف صنایع دستی ایران محسوب می شود. این استان از 
است.  بوده  زیبا و صنایع ظریِف  قدیم االیام مهد هنرهای 
آثار  در  انواع خط  و  تزئینات آجری، کاشی کاری، گچ بری، 
تاریخی اصفهان، از حدود قرن ها پیش تا دوره معاصر، بر 
و داخل و خارج مساجد، قصرها  مناره ها  اطراف و جوانب 
و  نقره کاری  و  ترمه  قلمکاری،  و  زری دوزی  هنرهای  و 
و  نگارگری  قطعات  و  قرآن  کتاب،  انواع  تحریر  و  تذهیب 
نقاشی جملگی به مرکزیت هنری اصفهان گواهی می دهند. 
پولک دوزی،  گالبتون دوزی،  زربافی،  زرکشی،  سیم کشی، 
رایج  صنایع دستی  از  نساجی  و  قالی بافی،  زنجیره بافی، 
اصفهان  صنایع دستی  اهم  حاضر  حال  در  است.  اصفهان 
و  ساخت  خاتم سازی،  قلمکارسازی،  قالی بافی،  از:  عبارتند 
قلم زنی فراورده های مسی و برنجی، منبت کاری، نمدمالی، 
طالکوبی،  نقره سازی،  نگارگری،  سرامیک سازی،  و  سفال 
فیروزه کوبی، و... که تنها بخشی از صنایع دستی و هنرهای 

این شهر است. تجسمی موجود در 
با توجه به استقرار این گونه های متنوع در شهر اصفهان و 
استقبال باالی گردشگران داخلی و خارجی از محصوالت 
ارائه شده سرمایه گذاری در این بخش می تواند بسیار زود 
بازده و مفید باشد. این سرمایه گذاری شامل تربیت نیروی 
کارگاه های  برپایی  همچنین  و  حرفه  هر  در  کارآزموده 
آنان می شود؛ در این  بازارهای عرضه  تولید محصوالت و 
مناسب  بسته بندی  و  محصوالت  کیفیت  ارتقای  خصوص 
آن ها بر اساس استانداردهای جهانی اقدامی در جهت ثبت 
کار  این  با  بود.  برای محصوالت خواهد  برند جهانی  یک 



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره سه /  پاییز1401 /  سال دهم 136

راهبردردیف
اصالح ساختار برنامه ریزی شهری باال به پایین و توجه به برنامه ریزی خردگرا و در سطح پایین1

استقرار سیستم مدیریتی باز و انعطاف پذیر2

تعامل مناسب مدیران شهری با مردم و شهروندان در تصمیم گیری ها و توجه به اصل برنامه ریزی مشارکتی3

وضوح رویه های انجام کار و گردش آزاد اطالعات4

ایجاد شبکه های واقعی دریافت نظرات نیازها و پیشنهادات شهروندان5

برخورداری از حق آزادی بیان و افزایش اختیار مطبوعات و جراید در انجام رسالت های خبری خود6

ارزیابی منظم عملکرد مسئوالن7

تقویت نقش و عملکرد شوراهای محلی8

بازنگری در قوانین و مقررات مدیریت شهری موجود و حذف ساختارها و دستورالعمل های دست وپاگیر و اضافه9

ایجاد بستر و چارچوبی مناسب برای فعالیت احزاب و گروه های مختلف سیاسی، دینی، مذهبی، و... با رعایت اصول و موازین 10
تعریف شده

موجبات اشتغال زایی جمع کثیری از افراد جویای کار فراهم 
آموزشی هنرهای مذکور  برپایی کالس های  خواهد شد و 
می تواند گزینه مناسبی برای گذران اوقات فراغت و ایجاد 
راهبردهای  بنابراین  باشد.  افراد  برای  سالم  سرگرمی های 

اسالمی  ایرانی-  خالق  شهر  در  آزادی  وجود  بر  سیاسی، 
انتخاب  در  شهروندان  و  افراد  که  معنا  بدین  دارد؛  تأکید 
راه و روش زندگی آزاد بوده و به راحتی امکان ارائه نظر، 
ایده، طرح، و یا انتقاد و پیشنهاد را داشته باشند، خداوند در 
ر لَسَت َعلَیِهم  ر انَّما اَنَت ُمَذکِّ قرآن کریم می فرماید: »َفَذکِّ
بُِمَسیِطر: پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای و بر آنان 
تسلطی نداری«)غاشیه/ 21-22(؛ همچنین در آیه دیگری 
: در دین  آمده »ال اِکراَه فی الّدیِن َقد تََبیََّن الّرشُد ِمن الَغیِّ
آشکار شده  خوبی  به  بیراهه  از  راه  و  نیست  اجباری  هیچ 
است« )بقره/ 256(؛ بنابراین با استناد بر آیات فوق ماهیت 

دین اسالم بر آزادی و اختیار نهاده شده است.
در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر این طور آمده »ظهور 

دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و 
فقر فارغ باشند به عنوان باالترین آرمان بشری اعالم شده 
است«. پس در واقع بزرگ ترین آرزوی بشری این است که 
جهانی آزاد به وجود بیاید که در آن بیان عقیده هر کس 

آزاد باشد.
در ماده نوزدهم این اعالمیه چنین آمده است: »هر کس 
حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است 
که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد. در 
تمام  به  آن  انتشار  و  اخذ  در  و  افکار  و  اطالعات  کسب 

باشد«.  آزاد  مرزی  بدون مالحظات  و  وسائل ممکن 
شهید مطهری بر آنچه تأکید می کند وجود آزادی سیاسی 
را الزمه رشد بشر می داند و  در جامعه است؛ چرا که آن 

کلی ذیل در خصوص عامل دوم قابل ارائه است.
دو عامل آخر با نام عمومی آزادی فکری- اجتماعی و آزادی 

راهبردردیف
استقرار و پراکندگی مناسب مراکز کتابخانه، سالن های مطالعه و فرهنگ سراها در سطح شهر1

تجهیز و مناسب سازی کتابخانه های شهر به محصوالت جدید به نحوی که پاسخگوی تمامی گروه های سنی باشد2

انسجام بخشی فضاهای آموزشی فرهنگی در قالب نظام فرهنگی از طریق اصالح نقش ها و کارکردها و تحول در ساختار و تنظیم روابط و 3
مناسبات بین آنها، در جهت افزایش بهره وری و کاهش تعارض کارکردی

تعامل مناسب و پویای مراکز علمی، فرهنگی و دانشگاهی با جامعه4

بازتعریف نظام آموزشی کشور و تغییر رویکرد آموزش محور به پژوهش محور خصوصًا در دوران ابتدایی5

حمایت از ناشران کتاب و تخصیص یارانه های دولتی به چاپ و انتشار کتاب به منظور کاهش قیمت نهایی محصوالت6

توجه ویژه به بحث صنایع فرهنگی و سرمایه گذاری در این حوزه7

خلق مزیت های فرهنگی هنری جدید در کنار اتکا به مزیت های تاریخی موجود8

حمایت دولتی مناسب از کارگاه ها و بخش های فعال در زمینه صنایع دستی و محصوالت فرهنگی و کارآفرینان9

انجام بازاریابی وسیع به منظور عرضه محصوالت و صنایع دستی به بازار هدف10

ارتقای کیفیت محصوالت تولید شده و ثبت برندهای جهانی با رعایت استانداردهای بین المللی11

توزیع مناسب صنایع دستی در بازارهای مشخص جهت استفاده گردشگران داخلی و خارجی12

جدول 6. راهبردهای توسعه ادبیات و هنرهای تجسمی )مأخذ: یافته های نگارندگان(
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آزاد  رشید  و  بالغ  جامعه ای  به  دستیابی  برای  است  معتقد 
است  از ضروریات  و تصمیم گیری  انتخاب  در  بودن مردم 
»بایستی  شوند؛  اشتباه  مرتکب  راه  این  در  بارها  هرچند 
بلوغ  و  رشد  به  تا  گذاشت  آزاد  مسائل  این  در  را  انسان 
اجتماعی الزم برسد هر چند بارها اشتباه کند و این مسئله 

.)1384 )مطهری  است«  سیاسی  آزادی  مصداق 
جنبه دیگری از وجود آزادی در یک شهر در خصوص بحث 
پذیرش تنوع جمعیتی از نظر فرهنگ و نژاد در شهر است 
شهر خالق  برای  مطرح  جهانی  شاخص های  از  یکی  که 
تحت عنوان »ذوب فرهنگی« نیز می باشد پس از مصاحبه 
با افراد این گونه برداشت شد که این افتخاری است برای 
را  بااستعداد  و  نخبه  افراد  که  اسالمی  شهر  و  کشور  یک 

ایجاد شرایطی  این درگرو  و  نماید  از سراسر جهان جذب 
مناسب و مساعد برای کار و زندگی این افراد است. بنابراین 
چه  هر  جذب  جهت  در  بایستی  شده  اتخاذ  سیاست های 
بیشتر استعدادها و یا در اصطالح »طبقه خالق« باشد. در 
دین اسالم تفاوت های قومی و نژادی به هیچ عنوان مطرح 
نیست و این اعتقاد حکم فرماست که اصل برابری بین همه 

انسان ها برقرار است.
فکری،  آزادی  آن  در  که  جامعه ای  به  دستیابی  به منظور 
اجتماعی و سیاسی وجود داشته باشد راهبردهای زیر قابل 

است. ارائه 
بنابراین در یک جمع بندی کلی این گونه می توان بیان کرد 

که در بخش شاخص های فرهنگی تمرکز اصلی بر توسعه 
بومی موجود در  و  ارتقای فرهنگ اصیل  و  تقویت هنر  و 
شهر و تالش در راستای ایجاد شرایط مناسب جهت بارورتر 
شدن این بخش است که وجود محیطی آزاد و دموکراتیک 

کمک مؤثری در این راستاست.
نتیجه گیری

شهر خالق از جمله مباحث جدید در زمینه برنامه ریزی و 
مدیریت شهری است و ارتباط نزدیکی با مباحث فرهنگی 
شهر  آن  در  که  دارد  هنر  و  فرهنگ  بر  مبتنی  اقتصاد  و 
ابتکار است.  محل شکل گیری خالقیت، نوآوری، دانش و 
به همین منظور پژوهش حاضر در پی یافتن شاخص ها و 
معیارهای فرهنگی هنری شهر خالق ایرانی- اسالمی بود 

راهبردردیف
اصالح ساختار برنامه ریزی شهری باال به پایین و توجه به برنامه ریزی خردگرا و در سطح پایین1

استقرار سیستم مدیریتی باز و انعطاف پذیر2

تعامل مناسب مدیران شهری با مردم و شهروندان در تصمیم گیری ها و توجه به اصل برنامه ریزی مشارکتی3

وضوح رویه های انجام کار و گردش آزاد اطالعات4

ایجاد شبکه های واقعی دریافت نظرات نیازها و پیشنهادات شهروندان5

برخورداری از حق آزادی بیان و افزایش اختیار مطبوعات و جراید در انجام رسالت های خبری خود6

ارزیابی منظم عملکرد مسئوالن7

تقویت نقش و عملکرد شوراهای محلی8

بازنگری در قوانین و مقررات مدیریت شهری موجود و حذف ساختارها و دستورالعمل های دست وپاگیر و اضافه9

ایجاد بستر و چارچوبی مناسب برای فعالیت احزاب و گروه های مختلف سیاسی، دینی، مذهبی، و... با رعایت اصول و موازین 10
تعریف شده

جدول 7. راهبردهای آزادی فکری، اجتماعی و سیاسی )مأخذ: یافته های نگارندگان(
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و تالش اصلی محققان بر ایجاد یک تصور ذهنی از چنین 
شهری بود. پس از جمع آوری شاخص های مطرح شده در 
سایر منابع و تفکیک آن ها به حوزه های مختلف، داده ها و 
اطالعات الزم در ارتباط با بخش فرهنگی از طریق تکمیل 
اساتید و طالب حوزه های  با  پرسشنامه و مصاحبه عمیق 
علمیه گردآوری شد. سپس از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی 
به عنوان ابزاری در راستای طبقه بندی شاخص های تعریف 
شده استفاده  به عمل آمد و در نهایت شاخص های مورد 
بحث در چهار دسته توسعه فرهنگ و هنر، ادبیات و هنرهای 
آزادی سیاسی مورد  آزادی اجتماعی و فکری و  تجسمی، 
بررسی و دسته بندی قرار گرفت، همچنین در مرحله آخر 
جهت دستیابی به شاخص های مطرح نشده و بررسی دیدگاه 
اسالمی در خصوص شاخص های ارائه شده، از طریق انجام 
مصاحبه عمیق با علمای دینی و صاحب نظران شهرسازی و 
استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی راهبردهایی جهت 

دستیابی به شهر خالق ایرانی- اسالمی بیان گردید.
در این پژوهش فرهنگ که به عنوان زیربنا و مبنای تحقق 
مهم ترین  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  است؛  خالق  شهر 
اولویت در دستیابی به شهری فرهنگ مبنا و خالق، افزایش 
افزایش  این  شد.  شناسایی  مردم  آگاهی  و  سواد  سطح 
این  از  یکی  که  است  امکان پذیر  مختلف  طرق  از  آگاهی 
هنر  باالی  ظرفیت  از  بهره گیری  آن ها  موثرترین  و  راه ها 
در نهادینه سازی ارزش ها در جان و روان انسان هاست. در 
این راستا صنعت سینما، فیلم سازی و هنرهای وابسته نظیر 
اجرای نمایش، تئاتر، و... می تواند نقش مهمی را ایفا کند، 
به محتوای مطالب  توجه  تأکید شد که  نکته  این  بر  البته 
است. همچنین  بسیار مهم  و سناریوها  فیلم ها  و مضمون 
از موسیقی به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بیشتر مکارم 
اخالقی و مبانی فرهنگی در شهر خالق یاد شد. اقدام دیگر 
مناسب  پراکنش  و  توسعه  مردم  آگاهی  افزایش  در جهت 
تألیفات  و  کتب  به  مناسب  دسترسی  و  کتابخانه ای  مراکز 
جدید است. شایان ذکر است که محتوای کتاب ها، نشریات 
و مجالت منتشر شده بایستی متناسب با اصول شهر خالق 
عملکردهای  بازتعریف  همچنین  باشد.  اسالمی  ایرانی- 
مختلف برای کاربری های آموزشی فرهنگی و مذهبی مورد 

اشاره قرار گرفت.
حمایت از هنرهای تجسمی، صنایع دستی و بومی شهر اقدامی 
اقتصادی  منافع  که  شد  شمرده  فرهنگی  اقتصاد  راستای  در 
زودبازده و ارتقای سطح فرهنگ و هنر شهر را در پی خواهد 
داشت. در نهایت آزادی بیان، آزادی اندیشه، و آزادی سیاسی 
از اصول اصلی در مبانی اسالمی برشمرده شد. با اجرای این 
اصول و پیاده سازی شرایط مطرح شده در شهر، اعتالی سطح 
زمان  گذر  در  امر  این  که  شد  خواهد  مشاهده  شهر  فرهنگی 
خواهد  پی  در  را  بسیاری  مثبت  پیامدهای  و  می شود  ممکن 

داشت.
در پایان شایان ذکر است که مطالعه حاضر در جهت شناسایی 

و بومی سازی شاخص های فرهنگی هنری در شهر خالق
میزان  سنجش  و  است  شده  گردآوری  اسالمی  ایرانی- 
برخورداری نمونه مطالعاتی )شهر اصفهان( از این شاخص ها با 
توجه به محدودیت ارائه مطالب در این مقاله مورد بررسی قرار 
نگرفته است که می تواند موضوعی پیشنهادی برای مطالعات 

باشد. آتی 

پی نوشت

1. globalization
2. Aritenang
3. Reckwitz
4. Aritenang
5. www.amar.org
6. Landry and Bianchini
7. Florida
8. Evans
9. Reckwitz
10.Cognitive-Cultural
11.Scott
12.Sasaki
13.Zukin
14.Ernesto Piedras
15.Cooke and Lazzeretti
16.Costa 
17.Aritenang
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اٌب َعِظیــٌم...: و شــما مســلمانان ماننــد ملــی نباشــید کــه 
َ

ُهــْم َعــذ
َ
ِئــک ل

َ
ول

ُ
َبیَنــاُت  َوأ

ْ
ُفــوا ِمــْن َبْعــِد َمــا َجاَءُهــُم ال

َ
ــوا َواْخَتل

ُ
ق َفرَّ

َ
ِذیــَن ت

َّ
ــوا کال

ُ
کون

َ
 ت

َ
َول  .18

پــس از آنکــه آیــات روشــن بــرای (هدایــت) آن هــا آمــد راه تفرقــه و اختــاف پیمودنــد کــه البتــه بــرای آنهــا عــذاب بــزرگ خواهــد بــود (آل عمــران/ ۱۰۵).

ِذیــَن کَفــُروا : ای گرویــدگان (بــه دیــن اســام)، شــما ماننــد کســا�ن نباشــید کــه راه کفــر (و نفــاق) پیمودنــد (آل 
َّ
ــوا کال

ُ
کون  تَ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا ل

َّ
یَهــا ال

َ
یــا أ  .19

.(۱۵۶ عمــران/ 

 یْســَمُعوَن : و شــما مؤمنــان چــون کســا�ن (منافقــان) نباشــید کــه گفتنــد شــنیدیم و بــه حقیقــت 
َ

ــوا َســِمْعَنا َوُهــْم ل
ُ
ال

َ
ِذیــَن ق

َّ
ــوا کال

ُ
کون  تَ

َ
َول  .20

.(۲۱ (انفــال/  نیم شــنوند 

ــوَن ُمِحیــٌط : و شــما مؤمنــان ماننــد آن 
ُ
ُ ِبَمــا یْعَمل ِ َواللَّ

وَن َعــْن َســِبیِل اللَّ ــاِس َویُصــدُّ ــاَء النَّ
َ
ِذیــَن َخَرُجــوا ِمــْن ِدیاِرِهــْم َبَطــًرا َوِرئ

َّ
ــوا کال

ُ
کون  تَ

َ
َول  .21

ســند کــه) علــم خــدا بــه هــر  کســان (کافــران) نباشــید کــه بــرای هــوس و غــرور و ریــا و تظاهــر از دیــار خویــش خــارج شــدند و از راه خــدا منــع یم کننــد؛ و (ب�ت
چــه کننــد محیــط اس. (انفــال/ ۴۷).

ْن 
َ
ُســوَل َوِإیاکــْم أ َحــقِّ یْخِرُجــوَن الرَّ

ْ
ــْد کَفــُروا ِبَمــا َجاَءکــْم ِمــَن ال

َ
ِة َوق َمــَودَّ

ْ
یِهــْم ِبال

َ
ُقــوَن ِإل

ْ
ل ْوِلیــاَء تُ

َ
کــْم أ ی َوَعُدوَّ وا َعــُدوِّ

ُ
ِخــذ تَّ  تَ

َ
ِذیــَن آَمُنــوا ل

َّ
یَهــا ال

َ
یــا أ  .22

َقــْد 
َ
ــُه ِمْنکــْم ف

ْ
ْنُتــْم َوَمــْن یْفَعل

َ
ْعل

َ
ْخَفیُتــْم َوَمــا أ

َ
ــُم ِبَمــا أ

َ
ْعل

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ِة َوأ َمــَودَّ

ْ
یِهــْم ِبال

َ
وَن ِإل ِ ُتــِرُّ

ِ َســِبیِی َواْبِتَغــاَء َمْرَضــا�ت
کــْم ِإْن کْنُتــْم َخَرْجُتــْم ِجَهــاًدا �ن ِ َربِّ

ْؤِمُنــوا ِبــاللَّ تُ
ــِبیِل: ای کســا�ن کــه بــه خــدا ایمــان آورده ایــد؛ هرگــز نبایــد کافــران را کــه دشــمن مــن و شــمایند یــاران خــود برگرفتــه و طــرح دوســیت بــا آنهــا  َضــلَّ َســَواَء السَّ
افکنیــد در صــور�ت کــه آنــان بــه کتــا�ب کــه بــر شــما آمــد یعــین قــرآن حــق ســخت کافــر شــدند؛ رســول خــدا و شــما مؤمنــان را بــه جــرم ایمــان بــه خــدا از وطــن 
ون آمده ایــد پنهــا�ن بــا آنهــا دوســیت کنیــد و مــن بــه ارسار  خــود آواره یم کننــد؛ پــس نبایــد اگــر شــما بــرای جهــاد در راه مــن و طلــب رضــا و خشــنودی مــن بــ�ی

ن کنــد ســخت بــه راه ضالــت شــتافته اســت (ممتحنــه/ 1). نهــان و اعمــال آشــکار شــما داناتــرم و هــر کــه از شــما چنــ�ی

23. Principal Component Analysis
24. Kaiser- Meyer- Olkin 
25. Bartlett Test
26. https://www.imna.ir/
27. donya-e-\eqtesad.com
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عبایس. 1391. برنامه ریزی شهر خاق. تهران: آذرخش. رضائیان قراگوزلو، عی، اسماعیل قادری، و رمضان م�ی  .4

، و مرضیــه تالــیش انبــویه. 1395. تحلیــل کارا�ی محــات شــهری از لحــاظ شــاخص های شــهر  ی، مریــم امــا�ن رسور، رحیــم، مجیــد اکــ�ب  .5
.322-351  :(48)  14 ایــران  جغرافیــای  انجمــن  بنــاب).  شــهر  مــوردی  (مطالعــه  خــاق 

. انجمــن جغرافیــای  . 1395. شــهر خــاق و شــاخص های شــهر خــاق ایــرا�ن ی، و ســید عبــاس رجــا�ی ، باقــر، محســن کانــ�ت فتــویح مهربــا�ن  .6
ایــران

.101-118 :(51) 14 



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره سه /  پاییز1401 /  سال دهم 140

 در توســعه شــهری. مطالعات جغرافیا�ی 
گ

. 1392. شــهرهای خاق، رویکردی فرهن� ن آبادی، و عی طورا�ن ، رســول، ســعید حســ�ی قربا�ن  .7
.1-18  :(11)  3 خشــک  مناطــق 

اوی، محمدصادق. 1393. اهمیت فرهنگ از منظر آیات و روایات. قم: مرکز پژوهش های اسایم صدا و سیما. ل�ی  .8

ان الحکمه. قم: دارالحدیث. ن محمدی ری شهری، محمد. 1385. م�ی  .9

امون جمهوری اسایم. تهران: صدرا.  . 1384. پ�ی مطهری، مرت�ن  .10

موظف رستیم، محمدعی. 1392. نقش مساجد در تحقق شعار سال حماسه سیایس و حماسه اقتصادی. سازمان تبلیغات اسایم.  .11

ه ارزش. اکتشاف و تولید نفت و گاز (119): 21-27. نوری، بهروز، و رضا علیپور یگانه. 1393. سیاست های بویم سازی در زنج�ی  .12

References
1. Holy Quran.
2. Albrow, M. 2001. Society as Social Diversity: The Challenge for Governance in the Global Aga.
3. Aritenang, A. 2012. The City of Bandung: Unfolding the Process of a Creative City. Munich Personal 
RePEc Archive, available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/48629/1/MPRA_paper_48629.pdf
4. Cooke, P., and L. Lazzeretti. 2007. Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development. 
Cheltenham UK, Northampton, MA: Edward Elgar.
5. Costa. P. Magalhães, B. M. Vasconcelos, and G. Sugahara. 2008. On ‘Creative Cities’ Governance 
Models: A Comparative Approach. The Service Industries Journal 28(3): 393–413.
6. Evans, G. 2009. From Cultural Quarters to Creative Clusters- Creative Space in the New City Economy. 
In The Sustainability and Development of Cultural Quarters: International Perspectives, (Ed: Legner, M), 
pp. 5-32.
7. Florida, R. 2002. The Rise of the Creative Class and How its Transforming Leisure, Community and 
Everyday Life. Newyork, n, y: basic books
8. ________. 2005. Cities and the Creative Class. Routledge (New York, London).
9. Ghorbani, R., S. Hosseinabadi, and A. Toorani. 2013. Creative Cities, a Cultural Approach in Urban 
Development. Geography 3 (11): 1- 18.
10. Gossling, T, and R. Rutten. 2007. Innovation in Regions. European Planning Studies 15 (2): 253-270.
11. Hamzehnejad, M, and Z. Servati. 2018. Environment Vernacular Designing Components to Provide 
Health for Human Based on Islamic and Traditional Medicine. Researches in Islamic Architecture 5 (4) 
:55-77
12. Hartley, J., J. Potts, T. MacDonald, C. Erkunt, and C. Kufleitner. 2012. The CCI Creative City Index 
2012. Cultural Science Journal 5(1): 1-145.
13. Hoyman, M., and C. Faricy. 2008. A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital 
Theories. Urban Affairs Review 44(3): 311-333.
14. Landry, Ch. And F. Bianchini. 1995. The Creative City. Demos, London. 
15. _________. 2006. Lineages of the Creative City. Research Journal for Creative Cities 1(1): 1-13.
16. _________. 2008. The Creative City. A Toolkit for Urban Innovators, 2nd Edition. Near Stroud: 
Comedia
17. _________. 2010. The Creative City Index: Measuring the Creative Pulse of Your City. Retrieved April 
2012, from http://www.vwec2010.be/notulen/VWEC2010_Landry _Creative%20City%20 Index.pdf
18. _________. 2011. The Creativity City Index. City, Culture and Society 2(3):173–76;
19. Liravi, M. S. 2014. Qom: IRIB Islamic Researches Center.
20. Mohammadi Reyshahri, M. 2006. Mizan al-Hekmat. Qom: Dar al-Hadith.
21. Mottahari, M. 2005. Around the Islamic Republic. Tehran: Sadra.
22. Movazzaf Rostami, M. 2013. The Role of Mosques in Realizing the Device of the Year of Political Epic 



 
141سهیال رضایی آدریانی و همکاران / شناسایی عوامل فرهنگی و هنری در شهر...

and Economic Epic. Islamic Development Organization
23. Noori, Behrooz, and Reza Alipoor Yeganeh. 2014. Localization Policies in the Value Chain. Exploration 
and Production of Oil and Gas (119): 21-27.
24. Poorahmad, A., A Hamidi, E Farhadi, and M. Hosseinpoor. 2016. Evaluation of Challenges and 
Opportunities Creating a Creative City in Free Trade Zones (Case Study: Aras Free Trade Zone). Human 
Residence Planning Studies 11 (37): 1-19.
25. Reckwitz, A. 2009. Die Selbstkultivierung der Stadt. Zur Transformation moderner Urbanitat in der 
creative city. Mittelweg 36 (2): 2-34
26. Rezaeean A., E. Ghaderi, and R. Mirabbasi. 2012. Creative City Planning. Tehran: Azarakhsh. 
27. Romien, A., and J. J. Trip. 2009. Key Elements of Creative City Development: An Assessment of Local 
Policies in Amsterdam and Rotterdam, Universidad Rey Juan Carlos of Madrid. Available at: http://
resolver.tudelft.nl/uuid:c53f0f71-da54-4591-879e-618b9d69421b.
28. Sands, Gary, and Laura Reese. 2008. Cultivating the Creative Class: And What About Nanaimo? 
Economic Development 22 (1): 8-23.
29. Sarvar, R., M. Akbari, M. Amani, and M. Taleshi Anboohi. 2016. Analyzing the efficiency of urban 
neighborhoods in terms of creative city indicators (Bonab City Case Study). Geography 14 (48): 322- 
351. 
30. Sasaki, M. 2008. Developing Creative Cities Throgh Networking. Policy Science 15(3): 77-88.
31. Scott, A. J. 2014. Beyond the Creative City: Cognitive– Cultural Capitalism and the New Urbanism. 
Regional Studies 48(4): 565–578.
32. Stern, Mark J., and Susan C. Seifert. 2007. Culture and Urban Revitalization. A Harvest Document 
University of Pennsylvania, A Collaboration of social Impact of the Arts Project and Reinvestment 
Funded by the Rockefeller Foundation. http://repository.upenn.edu/siap_revitalization/7
33. Vanolo, A. 2008. The Image of the Creative City: Some Reflections on Urban Branding in Turin. Cities 
25 (2008): 370-382.
34. Zoltan J. Acs, and Megyesi Monika I. 2009. Creativity and Industrial Cities: A Case Study of Baltimore. 
Entrepreneurship and Regional Development 21(4): 421-439.
35. Zukin, Sh. 1995. The Cultures of Cities. Oxford: Blackwell.
36. https://www.amar.org/
37. https://fa.wikipedia.org/
38. http://www.imam-khomeini.ir/
39. http://hawzahnews.com/
40. http://donya-e-eqtesad.com,
41. https://www.imna.ir/
42. http://www.unesco.org



142

Exploring the role of cultural and artistic factors in 
Iranian-Islamic creative city

Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.3 / fall 2022

Received: 15/04/2019         Accepted: 02/09/2022

  Associate Professor, Department of Urban Planning, University of
Guilan, Rasht, Iran

Abstract
 The Shrine of Abdolazim located in Ancient historical city of Ray is a complex including holy
 shrines of Immamzadeh Taher, Immamzadeh Hamzeh and Abdolazim Hassni. Immamzadeh
 Taher’s shrine is placed at the north side of the complex and at the east side of Abdolazim
 Hassni’s shrine and the museum of the complex also is at the south east of Mosalla (praying
 room for muslims) which is ornamented with decorative arrays. The complex is one of the
 most valuable treasures of architectural works and related arts. Its construction dates back to
 the second half of third Hijri century and it has been developed and evolved up to the present
 century. The complex has been greatly decorated with some artistic works. Some of the most
 significant of which are inscriptions by "Mohammd Ebrahim Tehrani known for Mirza Amo"
 who has been one of the outstanding and well-experienced inscription creators of Qajar era in
 Iran. The inscriptions were executed by applying Nastaliq script, and are considered important
 documents in the study of the development of Nastaliq scripts. They were written and made in
two calligraphic and architectural methods, respectively, on papers and on seven-color tiles.
 Nastaliq as a favorite script has appeared in architectural designs attributed to Qajar era along
 with Thulth script. Thus recognition and awareness of prevalent Nastaliq inscriptions and their
 transformations are considered crucial needs for calligraphy and architecture communities, but
 the subject has been neglected by most researchers. Evaluation of calligraphic transformation
 through paper inscriptions which are directly written by calligraphers is an excellent and
 professional case study. Furthermore, since the quality of scripts undergo some changes or
 defects when transferring to tiles, stones or other things, analysis and comparison of paper
 inscriptions and seven-color tile inscriptions should be paid close attention to. Actually, it is
 a new look at epigraphy on seven-color tiles in which not only the calligrapher but the tiler
also is involved.
 It can¬¬ not be¬ denied that production of calligraphic works specially Nastaliq script, is
 influenced by understanding transformations of scripts and manuscripts in form and structure
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 over time; hence epigraphy and its transformation especially in holy places and the conformity of Nastaliq
 script with characteristics and requirements of epigraphy as well, have been overlooked by researchers.
 The purpose of this survey is to distinguish the differences between two methods of epigraphy, on papers
 and on tiles, and to realize transformations of Nastaliq letters and words when they were transferred from
 paper sheets to tiles. Library-based and field study resources as well as observational descriptive and
 analytical methods have been implemented to conduct the study. Some questions should necessarily be
 answered to obtain the aim of this study. Firstly, what are the differences between Mohammd Ebrahim
 Tehrani’s paper inscriptions kept in the museum of Abdolazim Hassani’s holy shrine and his seven-color
 tile inscriptions located in the veranda of Imamzadeh Taher’s holly shrine in terms of writing form of
 Nastaliq and its composition (tarkib)? Secondly, which attributes should be taken into consideration to
classify these inscriptions?
 The result of evaluation in both types of epigraphy indicated some stylistic features and visual standards
 for the works available from second period of the Qajar era, namely, writing big sizes of words and
 letters plus relative structural coherence in Nastaliq writings. It was revealed that slight variations exist
 between the two types of epigraphy. In the tile inscriptions, for instance, letters and words were written
 smaller in size and they were also executed bolder in comparison to the paper inscriptions. Thestretched
 letters (kashidas)are noticed to be elongated shorter in this type of epigraphy, though. Individual letters
 such as ra and vav "و،ر" are not attached tothe letter of ha "ه". Additionally, the angel between calligraphy
 pen and the paper while writing dots (noghte) varies between 36 and 50 degrees. Furthermore, fewer
 ‘seating’ lines (korsi) and the same type of gemination, the doubling of a consonantal sound, were
conceived in composition (tarkib) of the tile inscriptions.
 It was observed that words and letters underwent minor changes when they were transferred from the
 papers to the tiles, due to direct supervision of the calligrapher and his expertise in writing on variety of
 surfaces in addition to theskillful tiler who neatly created the tile inscriptions. Tehrani also has signed
 his paper inscriptions (1291 Hijri), available in Abdolazim Hassani’s Shrine, as "Mohammd Ebrahim
 Tehrani" which is the calligrapher's full name. He has utilized black ink on the pale gold background
 papers to make the inscriptions. Another notable feature is that two types of curved and angular frames
 are perceived in his paper inscriptions. His tile inscriptions (1301 Hijri), however, have been signed
 as "Mohammd Ebrahim, Mashhor Be Mirza Amo" which includes calligrapher’s first and nick names.
 White ink, navy blue backgrounds and curved shape frames were noted as the characteristics of the tile
inscriptions by Tehrani.

 Cultural and artistic factors, Irani Islamic creative city, factor analysis,
Isfahan metropolitan
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Extended Abstract
Introduction
 In the 21st century, the rapid growth of urbanization, along with the information revolution, and the further
 development of new technologies, show a structural change in the urban development process. Cities are focusing
 their efforts on providing a suitable environment for attracting as many elite and talented individuals as the "creative
class" in the term.
 One of the latest urban development strategies that emphasizes the importance of culture and art in the urban
 development process is the idea of creative city. This theory was first introduced by Richard Florida in 1990 and
 considered as one of the new urban planning approaches. Creative city is a cultural approach of urban development
 that emphasizes the improvement of the citizens’ life quality through the attraction and development of people's
talents and creativity.
 The creative city is the center of innovation, creativity, technology, and conversion of ideas to wealth. Since today,
 taking advantage of these attributes is one of the goals of any city, it is necessary to measure and evaluate the
 factors that facilitate the achievement of this vision. If a city succeeds in attracting and nurturing the creative class
 and employing them in the fields of management, economics and creative industries, it can win the competition
 with other cities. It is important to note that entering to the global network is attractive, but, preserving the local
 culture and national identity is also very important. Accordingly, in the present study, we have tried to find a model
 for city development that support local culture and national identity.In this regard, we have tried to make it possible
to localize the indicators of a creative city based on the Islamic perspective.
Materials and Methods
 The purpose of this study is to investigate the effects of cultural factors on the formation of creative Irani-Islamic
 city, and we attempt to answer this question that what are the indicators to localize the Irani-Islamic creative city
 with regard to the important role and influence of Islamic culture in the way of organizing urban centers and
 residential spaces in Iran?To answer this question, the present research tries to identify the factors and indicators
 that can provide the ground for the realization of the creative city in the urban community of Iran through the views
of religious scholars and urban planning.
 After collecting a number of indexes with regard to creative city from existing literature, and dividing them into
 different sections, we separated items related to the art and culture sections.Then, by making a questionnaire, we
 measured their compatibility from Islamic perspective through questioning religious students in Isfahan.Factor
analysis technique was used to categorize the selected indicators.
 By using factor analysis, indicators were reduced in four categories including first: "development of culture and
art", second:"literature and visual arts", third:"social and intellectual freedom", and forth:"political freedom".
Discussion and Results

  The strength of this study is based on the results obtained through in-depth interviews with the questioners. Here
 are some important points that if they are implemented in the city, access to the Iranian-Islamic creative city in the
field of art and culture will be possible. These tips include:
 The result of the research showed that in order to reach the Irani-Islamic creative city in the field of culture and art,
 at first, we should increase the level of literacy and awareness among people.In this regard, we found that, using
 tools such as mass media, cinema, theater, music, etc. will be very influential.It is also very important to support
 craft, visual arts, artists and local culture. Another point is the strengthening and development of infrastructure for
 the promotion of books and reading, which is achieved by appropriate distribution of libraries and updating the
existing ones. Also, the protection and dissemination of new and precious works, alongside the promotion of book-
 reading culture will be very helpful. Finally, it is emphasized that the existence of social, intellectual and political
 freedom in a culturally oriented society, will increase the rationalization of citizens, and would be very effective
in fostering their creativity
Conclusions
 At the end, creative Iranian-Islamic city is not a far reachable dream, as in the past centuries, the Islamic cities have
 been the flagship of urban development. "Creative city", today through adoption of Islamic principles with realities
today society may lead to more glority of Islamic cities.




