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جستارگشایی
شهر اثر ماندگا تا یخی و ک عدنحال واحد جغرافدایی و اجتماعی تکاملپذیری است ه با تدأثر
از بدنش ناظر بر ناحده ه توان و سطح ا برک ندروهای اقتصاکی و فنی ا وی شدهر مردخص
می ند و به مقتضای اندیرههای ا زشمند معما ان ،شهرسازان و همدا ی ا شناسان نظامهدای
علمی کیگر و با بهرهمندی از عاک های اجتماعی سا نان شهر و با ا اکه و تصمد نظام سداسدی
بر پهنه زمدن و وی محدط ط دعی شدکل مدیگددرک و ک مسددر زمدان ک فضدای جغرافددایی
معدنی ،برحسب شدوه م اکال اقتصاکی و اجتماعی بدر پویدایی فضدایی ،اقتصداکی و اجتمداعی
خوک تداوم میبخرد و سرانجام سدمای برونی و فدزیکی خوک و حدا انسانهایی ا ه ک بطن
خویش کا ک ،کگرگون می ند .گداه فداه و بهزیسدتی ا و زمدانی نابهنجدا ی و کهواپسدی ا بدر
شهرنردنان عرضه میکا ک (فرید :1368 ،ز).
بنابراین شهر ق ل از اینکه اه دی فدزیکی و بیجان باشد ،محل زیست انسان و تجلدیگداه
اصول و ا زشهای فرهنگی و مو ک باو انسان است ،تا یخ و جهانبدنی سازنده خویش ا معرفی
می ند و نمایری از نحوه نگرش انسانی به ط دعت است .شهر ک حاهی ه جلوهگاه هویدت اهدل
خویش است ،نرانکهنده تمایل اهاهی به هویتی ده عالقده کا ندد بده آن شدناخته شدوند نددز
میباشد ه این امر بدانگر ابطه اهل آن با یکدیگر است .شهر شدوه زیسدت سدا نان خدویش ا
بدان می ند و محل تحول عاملهای فرهنگی و اجتماعی است (توسلی و بلخدا یقهدی:1392 ،
 .)240ک حقدقت هر شهر محو ی از تجمع ا زشهایی است ه تمدنی ا میسازند و ک نتدجده
تصویر جهان ا بر اسا

یک جهانبدنی به وجوک مدیآو ندد (زکی و ج دیسدناجرکی:1391 ،

.)143
ک همدن چا چوب ،کین و ازجمله کین اسالم یکی از عناصر فرهنگی و بهعندوان پدیددهای
اجتماعی -فرهنگی منرأ ایجاک تغددر ،تیاو و ت این ک مکانهای گوناگون و بهویژه ک شدهرها
از گذشته تا نون بوکه است؛ اگرچه ویکرک به کین و متعلقدا آن ک جهدان معاصدر و زنددگی
انسان امروزی ک عمل با بیاعتناییهایی مواجده شدده ،امدا ک عرصده نظدری م احدن کیندی و
اسالمی از مسائل مه و مو ک توجه معاصران است (مدرمدران و اهداسی.)1392 ،
ک همدن استا ،اسالم بهعنوان کینی ه ه برخو کا از جها و آموزههای معرفدتبخدش
ک مو ک انسان و ا ت اطا وجوکی اوست و ه مرتمل بر ا ائه نظام ا زشی و هنجدا ی ک بدا ه
زندگی مطلوب آکمی ک حدا فرکی و اجتماعی است ،ظرفدت آن ا کا ک ه ک زمدنه میداهد
لددی همچون قد  ،کوهت ،اقتدا  ،حا مددت و مانندد آن و نددز م احدن هنجدا ی و ا زشدی
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مربوط به سداست و سداستگذا ی؛ حضدو ی پر ندو و سرنوشدتسداز کاشدته باشدد (واعظدی،
.)1387
با این وجوک ،ک سدههای اخدر وند مدیریت شهری ایران به تقلددد از انگدا ههدای اربدی و
پدیدههای جهانیشدن کچدا ندوعی انقطداع تدا یخی و ناسدازگا ی نسد ت بده ندوع فرهندو و
جهانبدنی اسالمی رو ک زمدنه پذیرش پدیدههای مدیریتی همچون حکمرانی خوب شهری
بهعنوان پدیدهای اربی و گدج ننده شده است .توضدح آنکه ،شهرسازی و بدهت دع آن مددیریت
شهری ،بعد از اسالم از یک سدر منطقی پدروی می رکه است ه ک نهایدت بده سد ک اصدیهان
منتج شد ه ک این س ک از شهرسازی ،هم ستگی بدن شهرسازی و مدیریت شهری من عن از
مذهب تردع هویدا بوک .اما ک کو ه ضاشاه ،س کی به نام سد ک تهدران بدر شهرسدازی ردو
مستوهی شد ه بدرتر بر ایران پددش از اسدالم تأ ددد کاشدت .ک کو ان پهلدوی کوم بده علدت
استقرا اقتصاک نیتی ،انت حاصله و ندز تأثر از سداستهای شر تهای چنددملدتی و ت عددت از
نگرش سرمایهکا ی ،گسست از فرهنو و جهانبدنی اسالمی ک زمدنه شهرسازی و ندز مدیریت
شهری به اوج خوک سدد.
این ک حاهی است ه نهتنها کین اسالم کا ای قابلدت ا ائه مؤهیدههدای حکمراندی شایسدته
است؛ بهگونه ای ه بتوان از حکمرانی شایسته اسدالمی ک شدهرهای ردو بدهعندوان قابلددت
آموزههای اسالمی سخن اند؛ بلکه به نظدر مدی سدد حکمراندی شایسدته اسدالمی از جامعددت
باالتری نس ت به نوع اربی ،برای استقرا ک شهرهای رو برخدو کا باشدد .هدذا اجمداال ایدن
پژوهش به س ب اهمدت موضوع و بده هددر پاسدخگویی بده کو پرسدش زیدر و ک نهایدت ا ائده
پدرنهاکهایی برای تعمدق اهگوی اسالمیایرانی پدررفت به تحقدق پرکاخت:


آیا کین اسالم کا ای قابلدتهای ا ائه مؤهیههای حکمرانی شایسته شهری است؟



آیا حکمرانی شهری شایسته اسالمی از جامعدت باالتری نس ت به نوع اربدی ،بدرای
استقرا ک شهرهایایران برخو کا میباشند؟

از مه ترین پژوهشها ک حدوزه مددیریت از کیددگاه اسدالمی و ازجملده مددیریت شدهری

میتدوان بده حمتدی ( ،)1388سددارزاکه و همکدا ان ( ،)1395سدتا ی سدا بانقلی و ذبدحدی
( ،)1388چاوشی ( ،)1388بماندان ( ،)1392تدوالیی ( ،)1386حمدددیزاکه ( ،)1378افجدهای
( 1380و  ،)1377تقوی کامغانی ( ،)1378عسگریان ( ،)1370ق اکی ( ،)1378مردررجدواکی
( ،)1378ن ددوی ( ،)1380نقددیپددو ( ،)1381مسددعوکی و مدرزایددی ( ،)1388وکگددر (،)1385
آقاپدروز و همکدا ان ( ،)1388مکدا م شددرازی ( ،)1368اختدری ( ،)1384شدددپو (،)1370
مصدد ای یددزکی ( ،)1376بها سددتان ( 1381و  ،)1383مطهددری ( ،)1354امدددری (،)1386
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عابدیجعیری ( ،)1377جلدلی ( ،)1389م ا ک و آذ پدوند ( ،)1388شاهآباکی و جامدهبز گدی
( )1392اشا ه رک ه با توجه به عناوین و مند جا این تحقدقدا

ده بدنده اصدلی و شدا له

تحقدقا مدیریت اسالمی ا ترکدل میکهد ،این پژوهش میتواند بدهگوندهای بددیع محسدوب
شوک .توضدح آنکه ،پرکاختن به موضوع محو ی پژوهش ک چا چوب پرسشهدای تحقددق از آن
جهت میتواند بدیع و کا ای نوآو ی تلقی شوک ه ک آن بدا بهدرهگددری از نگرشدی سدسدتمی
ضمن آسدبشناسی اسناک اهگوی اسالمیایرانی پدررفت و ندز شرایط نونی ردو  ،معدا هدای
حکمرانی شایسته شدهری اسدالمی اسدتخراج شدده و پدردنهاکهایی ک جهدت تعمددق اهگدوی
اسالمیایرانی پدررفت ا ائه شده است.

 .1الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
مقام معظ

ه ری ک تا یخ کوم خرکاک سدال  1390ک حکمدی ،مر دز اهگدوی اسدالمیایراندی

پدررفت ا ترکدل کاکند و ئدس و اعضای شو ای عاهی آن ا منصدوب رکندد .ک حکد آمدده
است« :با توجه به عزم جدی برای کستدابی به اهگوی اسالمیایراندی پدردرفت و هدزوم اسدتیاکه
همهجان ده از ظرفددتهدای موجدوک ک عرصدههدای علمدی (حدوزهای و کانردگاهی) ک جهدت
فراه سازی مقدما تدوین اهگو و توسعه گیتمانی و توهددد علد ک ایدن حدوزه ،مر دز اهگدوی
اسالمیایرانی پدررفت ترکدل میگرکک» .مقام معظ

ه دری ک توضددحی از چدسدتی اهگدوی

اسالمیایرانی پدررفت میفرمایند« :این اهگو ،یک سند باالکستی خواهدد بدوک نسد ت بده همده
اسناک برنامهای رو و چر انداز رو و سداستگذا یهای رو ؛ یعنی حتی چر انددازهای
بدستساهه و کهساهه ه ک آینده تدوین خواهند شد ،باید بدر اسدا

ایدن اهگدو تددوین شدوند،

سداستگذا یهایی ه خواهد شد -سداستهای الن رو  -باید از این اهگو پددروی ندد و ک
ک ون این اهگو بگنجد».
پس از ابدال حکد مقدام معظد

ه دری ،نخسدتدن جلسده شدو ای عداهی مر دز اهگدوی

اسالمیایرانی پدررفت ک تا یخ  1390/3/18ترکدل شد .اساسنامه مر ز نددز یدکمداه پدس از
ابال حک تأسدس مر ز ،به تصویب مقام معظ
ایرانی پدررفت تحت نظر مقام معظ

ه ری سدد .ک نتدجه ،مر دز اهگدوی اسدالمی

ه ری ،نهاکی علمی و پژوهری کا ای شخصدت حقدوقی

و استقالل ماهی ،اکا ی و استخدامی است ه ط ق اساسنامه خوک اکا ه میشوک .ئدس و اعضای
شو ای عاهی مر ز با حک

ه ر معظ انقالب اسالمی برای یک کو ه سهساهه منصوب میشوند.

از آن زمان تا نون شش نیرانس برگزا شده است ه حاصدل آن تهدده پددشنویسدی شدامل
بخشهای م انی ،آ مان ،ساهت ،افق و تدابدر بوکه است.

91

تحلدلی بر مدخلدت حکمرانی شهری شایسته اسالمی

 .2پیشینه کاربرد واژه حکمرانی شایسته شهری
حکمرانی شایسته شهری ،ک اواخر کهه  1980و گذ از ویکرک کوهت بز گ به کوهدت وچدک
ظهو یافت .پس از یک کهه سداستهای تعدیل اقتصاکی سداختا ی ک بسددا ی از ردو های
آفریقایی ،بانک جهانی به این نتدجه سدد ده حکمراندی ،موضدوع اساسدی ک اه درک توسدعه
رو هایی است ه عملکرکشان ضعدف است .به ع ا تی بانک جهانی ک مطاهعدا سدال 1989
ک یافت ه حکمرانی موضوع محو ی توسعه است .پس از آن ،سازمان ملل ک کومدن نیدرانس
مربوط به سکونتگاههای انسانی ک سال  1996استان ول ،شعا خدوک ا «فعاهددت جهدانی بدرای
حکمرانی شهری خوب» قرا کاک و تأ ددد درک ده شدهرهای جهدان بایدد ک جهدت اسدتقرا
حکمرانی شهری قدم برکا ند (تقوایی و تاجدا  1388 ،و عظدمیآملی.)1393 ،

 .3مفهوم حکمرانی شایسته شهری
حکمرانی شهری مجموعهای از افراک ،نهاکها ،بخش عمومی و خصوصی است ه امدو شدهرها ا
برنامه یزی و اکا ه می ند .ک واقع فرایندی مسدتمر از تط ددق و همسوسدازی مندافع متضداک و
متیاو افراک و گروههاست (اجزاء شکوهی و همکدا ان .)1393 ،حکمراندی شدهری ،بدر اهمددت
نحوه مق وهدت ،حقاندت و جا یشدن ا اکه مدیریت جمعی ندزک تمدامی شدهروندان اصدرا کا ک.
مددک ددا نی و همکددا ان حکمرانددی ا ابطدده بدددن جامعدده مدددنی و کوهددت ،بدددن حکمرانددان و
حکمرانیشوندگان ،حکومت و حکومتشوندگان تعریف رکهاندد .دوفیعندان کبددر دل سدابق
سازمان ملل متحد ندز ،حکمرانی شایسته ا تضمدن احترام به حقوق انسانی و حا مدت قانونی،
تقویت کمو راسی ،ا تقای شیافدت و ظرفدت اکا ه عمومی تعریدف درکه اسدت (حداتمیندژاک و
شریفزاکه اقدم .)108 :1394 ،ک همدن استا ،ک نگا ه شما ه ( ،)1ویژگیهای اصلی حکومدت
و حکمرانی مقایسه شده است .همانگونه ه مرخص است ،حکومدت و حکمراندی تیداو هدای
عمدهای ک عواملی همچون بازیگران ،ا رکها (وظایف) ،ساختا  ،قرا کاکهدای تعامدل و توزیدع
قد

کا ند.
نگاره شماره ( -)1مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمرانی

عوامل مقایسه
بازیگران

حکومت

حکمرانی

تعداک بسدا محدوک مرا ت نندگان

تعداک بسدا زیاک مرا ت نندگان

عوامل اجرایی اساسا کوهتی

بازیگران بخش خصوصی و عمومی

مراو های صو
ا رکها
(وظایف)

نمیگدرک.

هد همکا ی ک صو بندی سداستها و
اجرای آنها صو

نمیگدرک.

انجام مراو ه
همکا ی تا حد امکان ک صو بندی و اجرای
سداستها
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مرزهای بسته

مرزهای بسدا باز

عضویت ادرا اکی

عضویت کاوطل انه (ا اکی)

اقتدا سلسلهمرات ی ،ه ری متصل از باال

مراو ه افقی/تحرک ک ونی

قرا کاکهای

تعامل خصمانه /وانه متضاک

توافق بر سر هنجا های تکنو راتدک /وابط تعاونی

تعامل

برخو ک ادر سمی

برخو کهای بسدا ادر سمی

پنهان ا ی

باز بوکن (شیافدت)

ساختا

آزاکی عمل باالی کوهت از جامعه

توزیع قد

(هدایتشده)/توسط کوهت

آزاکی عمل اندک کوهت از جامعه

گروههای ذینیع جامعه هد نیوذی ک

(خوکسازمانکه)/تسلط پرا نده کوهت

کوهت ندا ک.

گروههای ذینیع ،نیوذ پرا ندهای ک کوهت کا ند.

هد تعاکل یا همزیستی بدن بازیگران وجوک

تعاکل و همزیستی بدن بازیگران وجوک کا ک.

ندا ک.

(برکپو و اسدی)199 :1390 ،

حکمرانی خوب ،ک حقدقت یک فرایند افقی مدان بدازیگران مختلدف جامعده مددنی ایجداک
می ند و طی این فرایند و همچندن بر اسا

اصول حکمراندی خدوب ،بده ندازهدا و تقاضداهای

شهروندان و بازا پاسخ کاکه میشوک (اسدماعدلزاکه .)129 :1388 ،شدکل ( ،)1سداخت اهگدوی
حکمرانی خوب ا بهصو

شماتدک نران میکهد.
شکل ( -)1ساخت الگوی حکمرانی خوب

(اسماعدلزاکه)129 :1388 ،
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 .4معیارهای حکمروایی شایسته شهری
معدا های حکمرانی شایسته ا تعداکی از سازمانهای توسعه و صاح نظران ا ائه رکهاند ه ک
هر دام از رو ها ،بر یکی از این اهگوها تأ دد بدرتری شده است .هذا بهصو

عملدی ک هدد

رو ی جامعدتی کیده نمیشوک (نوبری و حدمی:)20:1389 ،
 :UNDPمرددا ت ،برابددری ،شددیافدت ،پاسددخگویی ،حا مدددت قددانون ،وفدداقگرایددی ،بدددنش
اه رکی اثربخری و ا ایی.
بانک جهاانی :حا مددت قدانون ،مردروعدت انتخدابی ،آزاکی بددان و فعاهددت انجمدنهدا،
پاسخگویی و شیافدت ،ه ری توسعهمدا و اکا ه با یایت و ا امد.
 :UNCHSتمر ززکایی مندابع و اختددا ا  ،کسترسدی برابدر بده مندابع و تصدمد گددریهدا،
شیافدت ،پاسخگویی ،مداخلده مددنی و شدهروندی ،دا ایی ،بددنش اه درکی ،توسدعه
انسانی پایدا  ،پایدا ی و امندت.
جان فریدمن :فراگدری و همهشموهی ،پاسخگویی عمومی ،پاسدخکهدی ،مددیریت خردن و
ه ری سداسی.
بانک جهانی (در سندی دیگر) :حق اظها نظر و پاسخگویی ،پرهدز از بیث اتی سداسدی و
خرونت ،اثربخری کوهت ،با ماهی مقر ا  ،حا مدت قانون ،پرهدز از فساک.
منشور هبیتات 1سازمان ملل متحد :پایدا ی ،برابری ،ا امدی ،شدیافدت و پاسدخگویی،
امندت ،فعاهدتهای مدنی و شهروندی.
برنامه عمران سازمان ملل متحد :مدیریت عمومی بر اسدا

حا مددت قدانون ،کسدتگاه

قضایی ا امد و عاکالنه ،مرا ت گسترکه مرکم ک فرایند حکومتکا ی.
گروه تحقیق مؤسسه بینالمللی علوم اداری :ک جه مرروعدت ،نمایندگی ،مسدئوهدت و
ا ایی.
دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاههای انساانی :مردا ت شدهروندان ،قانونمنددی،
شیافدت ،مسئوهدت و پاسدخگدویی ،جهدتگددری تدوافقی ،عدداهت و انصدار ،دا ایی و
اثربخری بدنش اه رکی ،پذیرابوکن و پاسخگویی.

. HABITAT

1
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 .5الگوهای حکمرانی شهری
حکمرانی شهری ا میتوان ک چها مدل عمومی ک قاهب اهگوهای «مدیریتی»« ،شرا تگدرا»،
«طرفدا شد» و «حکمرانی فاهی» ک نظر گرفت ه هر یک ویژگیهای خاصی کا ند (ندوبری
و حدمی.)1389 ،
نگاره شماره ( -)2ویژگیهای تعریفکننده الگوهای حکمرانی شهری
الگوهای حکمرانی شهری

ویژگیهای تعریفکننده

شراکتگرا

مدیریتی

رفاهی

طرفدار رشد

ا آیی

توزیعی

شد

توزیع مجدک

سبک سیاستگذاری

عملگرا

ایدئوهوژیک

عملگرا

ایدئوهوژیک

ماهیت مبادالت سیاسی

اجتماعی

ستدزهای

اجتماعی

ستدزهای

ماهیت مبادالت عمومی-خصوصی

قابتی

هماهنو

تعاملی

محدوک ننده

روابط دولت محلی-شهروندان

اختصاصی

عمومی

اختصاصی

عمومی

وابستگی اصلی

ا شناسان

ه ران مدنی

اسب ا ان

کوهت

ابزارهای اصلی

قرا کاکها

مذا ره

شرا ت

ش کهها

معیارهای اصلی ارزیابی

اثربخری

مرا ت

شد

عداهت

اهداف سیاستگذاری

(نوبری و حدمی)13 :1389 ،

 .6مبانی و مؤلفههای قدرت و حاکمیت شهری در نظریههای پایه
خاستگاه نظری ویکرک حکمرانی شهری کو کیدگاه نئوهد رال و سوسدالکمو راسی بوکه ده ک
ویکرکهای نظری انتخاب عمدومی ،نخ دهگرایدی ،ثدر گرایدی ،ماشددن شدد ،نظریده ژید ،
تحلدلهای نئوما سدستی و نظریه نظ ک قاهدب نظریدههدای مطاهعدا قدد

ک اجتماعدا

محلی و اقتصاک سداسی انسجام یافته است.
نگاره شماره ( -)3بررسی مقایسهای مبانی و مؤلفههای قدرت و
حاکمیت شهری در نظریههای پایه
نظریهها و
رویکردها

مفاهیم بنیادین

نظریه انتخاب عمومی

 خرکگرایانه بوکن اقدامافرک
 بدردنهسازی بهرهو یافراک و جامعه
 بدردنهسازی امکانانتخاب برای عموم مرکم
 افزایش قابت بدنسازمانهای مدیریت امو
عمومی

پرسشها و فرضیات

عنصر اصلی و مؤثر

الگو و ساختار

بنیادین

در حاکمیت

پیشنهادی

 شهروندان برای استیاکها امدتر و ا زانتر از
االهای عمومی عرضهشده
توسط سازمانها و
حکومتهای محلی ،به
انتخاب محل و محدوکه
زندگی و اشتغال خوک
میپرکازند.

 افراک بازا االهایعمومی
 سازمانها وحکومتهای محلی

 اهگوی حکومتشهری
 اهگوی چندهستهایو متیرق
 محدوکههایمدیریتی مستقل و
وچک و متعدک

95

تحلدلی بر مدخلدت حکمرانی شهری شایسته اسالمی

کثرتگرایی

 فرایند سداستگذا ی واعمال قد

 چه سی بر شهر حکومتمی ند؟
 قد ک بدن گروههایاجتماعی و حتی گروههای
محروم پرا نده است و همه
ا
آنها امکان اعمال قد
کا ند.

 تمام گروههایاجتماعی .اگرچه
برخی بازیگران از
فرصتها و مزایای
سدستماتدک بدرتری
برخو کا ند.

 اهگوی حکمرانیشهری
 اهگوی مدیریتیکپا چه شهری با
اتکا بر عموم گروههای
اجتماعی.

ماشین رشد

 فرایند سداستگذا ی واعمال قد
 اقتصاک سداسی مکان زمدن بهمثابه سرمایه ثابتو منابع انت.

 چه سی بر شهر حکومتمی ند؟
 قد شهری و شدپدرامون منافع م تنی بر
زمدن سازمان مییابد.

 صاح ان مستغال وانتخوا ان
 ساخت و سازگران،و ال ،مهندسان،
نهاکهای ماهی،
سانهها ،نهاکهای
کوهتی و عمومی.

 اهگوی حکومتشهری
 اهگوی مدیریتیکپا چه شهری با
اتکا بر صاح ان
مستغال و بخش
خصوصی.

نظریه رژیم

 ظرفدت عمل جمعی برایاهدار عمومی ( ژی )
 پدوندهای ک ونی حکومت،اقتصاک و بخش عمومی و
مرکمی.

 چه سی بر شهر حکومتمی ند؟
 چگونگی ائتالر و پدوندگروههای قدب برای ندل به
اهدار مرترک ک
سداستگذا ی عمومی.

 حکومتگران صاح ان منافعاقتصاکی
 گروههای مرکمی وکاوطل انه.

 اهگوی حکمرانیشهری با اتکا بر تمام
بازیگران و گروههای
اجتماعی و اقتصاکی.

تحلیلهای نئومارکسیستی

 ساختا سداسی اقتصاکحا
 ان اشت سرمایه -م ا زه ط قاتی.

 ساختا های حابهمنظو ان اشت سرمایه و
حیظ نظ اجتماعی به نیع
خوکشان ،کوهت و
سازمانهای محلی ا تحت
نیوذ خوک ک میآو ند.

 نهاکهای ادرمحلی -احزاب ادرحکومتی.

نخبهگرایی

 فرایند سداستگذا ی واعمال قد

 چه سی بر شهر حکومتمی ند؟
 قد و امکان اعمال آنک اختدا نخ گان است.

 نخ گان (صاح انامالک و مستغال ،
ؤسای صنایع و
شر تها،
نترل نندگان اصلی
اقتصاک و ماهده).

 اهگوی حکومتشهری
 اهگوی مدیریتیکپا چه شهری و
النشهری با اتکا بر
گروههای نخ ه و
قد تمند.

نظریه مطالعات قدرت در اجتماعات محلی
تئوری اقتصاد سیاسی

 اهگوی خاصی ا ائهنمیشوک
این کیدگاه اصوال بهتوسعه اجتماعا
محلی ،حکومتهای
محلی و حکمرانی
شهری اعتقاکی ندا ک
و آنها ا ک خدمت
حیظ نظ عمومی
موجوک و ان اشت
سرمایه میکاند.
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نظریه نظم

 ژی نظ تحتساختا های اقتصاکی و
سداسی حا به بازتوهدد و
پایدا سازی ژی ان اشت و
سازگا ی کو نظام توهدد و
مصرر ک سطح جهانی
میپرکازک.

 ساختا های سداسی واقتصاکی حا
 ژی ان اشت ژی نظ نقش جدید شهرها کبستر جهانی

 ساختا اقتصاکی وسداسی حا
 سازمانها وشر تها

 اهگوی خاصی ا ائهنمیشوک.
این کیدگاه اصوال بهتوسعه اجتماعا
محلی ،حکومتهای
محلی و حکمرانی
شهری اعتقاکی ندا ک
و آنها ا ک خدمت
حیظ نظ عمومی
موجوک و ان اشت
سرمایه میکاند.

(پرهدز ا و اظمدان)1384 ،

 .1-6نگرش نئولیبرالی و حکمرانی شایسته شهری
نگرش نئوهد راهی ،فرک ا م نای ا زشهای اخالقی میشما ک و همده افدراک ا کا ای ا زش برابدر
میکاند .اصل اساسی آن ،خوشبدنی نس ت به ذا انسان است .از نظر آنها ،انسان مدیتواندد بدا
مک خرک و عقل خوک بدون نداز به اهنمایی کیگران پدررفت ند .از این و ،انسان باید تا حدد
ممکن آزاک باشد .این ایدئوهوژی ،با اشکال سنتی قد

ضدیت کا ک و از بسط اختدا و انتخداب

فرک تا حد ممکن کفاع می ند .سداست اقتصاکی نظامهای نئوهد رال ،زمدنه ا برای شد بخدش
خصوصی و سرمایهگذا ی متهو به س ک کو ان سرمایهکا ی هد رال فراه

درکه اسدت .از ایدن

منظر ،بهترین شکل مک حکومت به اقتصاک این است ه بازا ا ک تعددن سرنوشت خوک آزاک
بگذا ک .اصول اساسی نئوهد راهدس شامل موا ک زیر است (ندکنران و همکا ان:)1391 ،


قطع هزینههای عمومی برای خدما اجتماعی مانند آموزشوپرو ش و مراق تهای
بهداشتی؛



خصوصیسازی؛



حذر میهوم «نیع عمومی» یا «اجتماعی» و جدایگزینی آن بدا میهدوم «مسدئوهدت
فرکی».

ک نگرش نئوهد راهی ا ائه خدما

فاهی ک ک جه نخست بر عهده بازا و سپس مؤسسدا

خدریه و خانواکه هاست و نقش کوهت محدوک به نظا

بر عملکرک بازا است و جمعددت فقددر ا

هدر قرا میکهد و بر ا ائه خدما محددوک م تندی اسدت .جمعددت هددر بدر اسدا
استطاعت ماهی تعددن میشوک و وابستگی بازتوزیع ک آمد و مدزان االزکایی

آزمدون

است (وصاهی و

امددی.)185 :1393 ،

م انی فکری و نظری نئوهد راهدس  ،بر عقاید و نظریههای اقتصداککانان آمریکدایی فرک یدک
فنهایک و مدلتون فریدمن پایه یزی شده است (حاجیوسیی.)54 :1394 ،
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 .2-6نگرش سوسیالدمکراسی و حکمرانی شایسته شهری
کیدگاه کوم ،سوسدال کمو راسی یا بازا اجتماعی است .این کیدگاه ک پی شناخت و بهرهگدری
از ا ایی بازا ک شدرایطی اسدت ده بدر اسدتاندا کهای عدداهت اجتمداعی و به دوک اقتصداکی
ک ازمد استوا شده است .این کیدگاه بهخوبی به وظایف ایجاک زیرساختهای سداسی و نهاکی
و توانمندیهای اجتماعی توجه کا ک .این وظایف ک مناطق النشهری ع ا

از ا ایی سطوی

محلی ،بهرهو ی ،قابت و برابری اجتماعی است؛ وظاییی ه بازا بهتنهایی قاک بده تدأمدن آنهدا
ندست ).(Scott, 2001: 12
سوسدالکمو راسی بر فاه نهاکی م تندی اسدت و ک آن مددزان داالییزکایدی و بدازتوزیع
ک آمد بسدا باالست .برنامههای فاهی بهصو

عمومی و فراگدر اجرا میشوند .ک این نگدرش،

بر مقوهه شهروندی و حقوق اجتماعی با هدر مساوا طل ی تأ دد مدیشدوک (وصداهی و امددری،
 .)186 :1393ک این نگرش ،بهجای تأ دد بر نقش محو ی کوهت ک امو اجتماعی و اقتصاکی،
به موضوعهای مهمی مانند ا ایی و بهرهو ی اقتصاکی ،کمو راسی مرا تی ،توسعه منطقدهای
و محلی و تمر ززکایی و اتکا به ندروهای مرکمی جامعه مدنی و توجه ک خو بده محددطزیسدت
ط دعی و انسانی و توسعه انسانی و اجتماعی توجه نران میکهندد (حداجیوسدیی.)55 :1394 ،
سوسدالکمو راسی حکمرانی ا بهمثابه مجموعهای پدچدده از تعاملهای نهداکی و سدازمانی ک
ق ال مسائل گسترکه فرا وی سازگا ی اجتماعی -اقتصاکی ک وند پدددایش سدسدت جهدانی-
محلی میبدند .ک این کیدگاه نهاکگرایانهتر ،موضوع حداتی ایجاک هماهنگی فراسوی مقدا های
جغرافدایی است ).)Scott, 2001
ک صو تی ه ک نگرش نئوهد راهدستی ،حا مدت شهری ک پی جایگزینی قابدت بدهجدای
تقابل بدن منافع بخش خصوصی و عمومی برای حل مسائل محلی با یدک ویکدرک فدنسداال انه
است .ک این ویکرک ،هر آنچه برای بنگاههای اقتصاکی محلی خدوب اسدت ،بدرای دل منطقده
شهری خوب است (پدرگاهیفرک و همکا ان .)96 :1392 ،این نگرش متضمن ک هد آمدختگدی
بخش خصوصی و عمومی ک یک شرا ت

نو و سست است (پرهدز دا و همکدا ان:1384 ،

.)33
روششناسی تحقیق .ک این پژوهش از وشی توصدیی -تحلدلی و م تندی بدر مطاهعدا
تابخانهای و اسناکی و تحلدل محتوا بهره گرفته شده است .ک این استا ،ک ابتددا بخدشهدای
پنجگانه پدشنویس اوهده سند اهگوی پایه پدررفت ،شامل پدشنویس بخشهای م دانی ،آ مدان،
ساهت ،افق و تدابدر ک چا چوب نگرش بده مددیریت شدهری آسددبشناسدی شدده اسدت ده
ک نهایت آسدب «عدم توجه به حکمرانی شایسته از کیدگاه اسالمی» مو ک شناسایی قرا گرفت.
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سپس ک چا چوب وش تحلدل محتوا و ذیل گزا ه «مدخلدت حکمروایی شهری شایسدته
اسالمی ک تعمدق اهگوی اسالمی ایرانی پدردرفت»؛ بده ترتددب فراینددهای )1 :تعدددن تکلددف
محتوای آشکا و پنهان (تلیدقی از آشدکا و پنهدان بدا تیاسددری ک عمدق)؛  )2واحدد تحلددل
(شهرهای رو )؛  )3واحد معنا (حکمرانی شهری ،حکمروایی شهری ،مدیریت شدهری) تعدددن
تکلدف و اجرا گرکید و سپس سداکهسدازی ،تلخددص و فردرکهسدازی اجدرا شدد .ک اکامده نددز
منطقههای محتوایی ک ا ت اط با حکمرانی شایسته اسالمی ک اسناک مرخص و مزگذا ی شد.
ک نهایت ندز ک مرحله تِ  ،مضامدن و معانی اساسی با ه مرت ط و جهدت ا ائده بدا هد مدرت ط
گرکید.
یافتههای پژوهش« .شدهر اسدالمی» شدهری اسدت ده توسدط مؤمندان و بدا توجده بده
جهانبدنی توحددی آن ساخته میشوک و ک آن به مضامدن جن ههای اه دی (ا ت اط اسدالمی
با عاه ) و جن ههای فتدا ی (اخدالق و فتدا اسدالمی) ،ک جهدت بدرآو کن ندازهدای معندوی،
جسمی و وحی مرکم توجه ویژه میشوک (سجاکزاکه و موسوی .)6 :1393 ،شهر اسالمی جدایی
است ه ک آن احکام اسالمی جا ی است .عاهمان کین بر اسا

نوع حکومتی ده بدر آن شدهر

سایه افکنده است ،آن ا شهری میکانند ه امت اسالمی و حکومت حقه ک آن وجدوک کا ک .ک
اهگوی شهر اسالمی ،عامل مسلط کین اسالم است و بهطو حت تمام شاخصها و عناصر زندگی
اجتماعی و اه دی شهر بر اسا

این عامل ،نظام و هویت مییابند .شدهر اسدالمی ،ق دل از هدر

چدز یک قلعه ایمان است و از نظر سداسی و قانونی ،تابع مقر اتدی اسدت ده ناشدی از شدریعت
هستند و از این و ،نقش مذه ی شهر بر اهدار نظامی -اقتصداکی حکومدتهدای مسدتقر ک آن
شهر اوهویت کا ک (ح د ی .)40 :1384 ،شدهر اسدالمی ،شدهری اسدت ده بدر اسدا

م دانی و

آموزههای مطابقی یا تضمنی و اهتزامی قرآن و وایا صحدح بنا شدده باشدد (شدکرانی:1387 ،
 236و صیاییپو و سجاکیان.)1394 ،
بابائی ساالنقوچ و همکا ان به نقل از نقیزاکه ( ،)1390نوحی ( ،)1388علیآباکی (،)1382
کانش ( ،)1389ا کالن و بختدا ( )1380و احمدی کیسیانی و علدیآبداکی ( )1390مدینگدا ک؛
چون تیکر اسالمی انسان ا بهعنوان جانرددن خداوندد ت دا کوتعداهی ،بدر وی زمددن معرفدی
می ند ،اصول حا
افعال اههی حا

بر اعمال و آثا انسانی باید نو و ص غه اصدوهی ا کاشدته باشدند ده بدر
هستند .برخی از با زترین صیا اههی ه باید بر فرایند طراحی و برنامه یدزی

و مدیریت محدط شهری ،بهعنوان یکی از مه تدرین فدرآو کههدای فعدل انسدان حدا

باشدند،

ع ا تند از :وحد  ،تعاکل ،زی ایی ،نظ  ،هماهنگی ،توازن ،اندازه ،حدد ،هددایت ،سلسدلهمراتدب،
تس دح ،حساب ،حق بوکن ،رم ،احسان ،عدم مرغوهدت به بطاهدت و بدازی .بده نقدل از وی ،ک
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جمعبندی آثا پژوهرگرانی ه این ویکرک ا ک آثا خویش برگزیدهاند ،مدیتدوان مؤهیدههدای
بندگی ،امندت ،جاوکانگی ،عدداهت ،بده هد پدوسدتگی از ک ون ،تغدددر مدداوم و خلقدی جدیدد،
جمعگرایی ،ا ت اط بدن اجزا و اجزا با ل ،توجه به ط دعت و انسجام ا بهعنوان اجدزای میهدوم
فلسیه ساخت شهر اسالمی عرضه رک.
ک همدن استا ،مختا ی ملکآباکی ( ،)1392به نقل از نقیزاکه ویژگیهای شدهر اسدالمی
ا شامل :شهر تجلی توحدد ،شهر ع وکیت و ع اک  ،شهر تقوی ،شهر هدایت ،شهر ذ ر و تیکدر،

شهر عداهت ،شهر اصالی ،شهر شکر ،شهر امندت و شهر مدانه وی میکاند .مؤیددی و کاندشپدو
( ،)1392شش مؤهیه «ع اک و توحددد»« ،حرمدت و امنددت»« ،حددا و زنددگی»« ،عمدران،
آباکی و پا دزگی» « ،سبو ا و وزی حالل» و «تیکر ،اندیره و آزاکی» ا بهعنوان مؤهیههای
سازنده شهر اسالمی معرفی می نند.
ا زشمندترین پایههای معما ی ک کو ه اسالمی ا بده نقدل از نقدره دا ( )1387مدیتدوان
«اصل عداهت محو ی»« ،اصل سدر از ثر به وحد »« ،اصل سدر از ظاهر به باطن» و «اصدل
کهبندی اهدار می و دیی» کانست.
مه ترین خصلتهای یک شهر اسالمی ه بر محو اساسی کسدتگاههدای فکدری و فلسدیه
سداسی اسالم است ،ع ا تند از (حاتمینژاک و همکا ان 1392 ،و خسروی:)1390 ،
 )1اصل خدامحو ی و حا مدت خداوند (اصل حا مدت قانون اههی)؛
 )2اصل استقالل و تساوی مدنی؛
 )3حا مدت انسان بر سرنوشت خویش و برابری ک مقابل قانون؛
 )4برقرا ی عداهت ،برابری و مساوا ؛
 )5تعریف و تنظد

وابط اجتماعی بر اسا

هنجا ها و اهگوهای کینی؛

 )6قاعده تعهد و مسئوهدت افراک؛
 )7آزاکی (عقدده ،بدان ،مخاهیان ،اجتماع و آزاکی انتقاک)؛
 )8قانونگرایی؛
 )9اصل اخو  ،براک ی ،گذشت،ایثا و حس همد کی؛
 )10نظ ؛
 )11برقرا ی قاعده تعاون ،همکا ی و مرا ت همگانی؛
 )12اصل مرو

و شو اییبوکن امو ؛

 )13اصل متقابلبوکن حقوق و احترام به حقوق یکدیگر؛
 )14اعتماک و حسن ندت نس ت به یکدیگر؛
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 )15برقرا ی امندت (جانی ،ماهی ،شخصدتی و ک حوزه خصوصی)؛
 )16وفای به عهد؛
 )17توسعه اقتصاکی و اجتماعی؛
 )18برپایی و حا مدت عالئ و نرانههای کین.
همچندن ک کیدگاههای اسالمی ندازهای مردترک انسدانی نددز ،پایده و اسدا

یدک شدهر

اسالمی است .شهر اسالمی ،شهری است ه ک ک جه نخست ندازهای اساسدی انسدان ا تدأمدن
ند؛ بهنحوی ه انسان از سکونت ک آن شهر احسا

ضایت کاشته باشدد (متقدی و همکدا ان،

.)648 :1392
 .7حکمرانی شایسته شهری از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)
بر پایه تحقق بخرددن به این اهدار ،اصول و چر اندازها اسدت ده پدس از ظهدو اسدالم ک
ش هجزیره عربستان و ترکدل حکومت اسالمی ک مدینه توسط سدول گرامدی اسدالم ،اصدل و
نظریههای سداسی و مدیریتی اسالم بندان نهاکه و ک عمل و گیتا توسط ایران تدا حدد

اسا

ممکن و با توجه به ظرفدت حا

بر آن زمان ت ددن شد (چاوشی.)45 :1388 ،

ک همدن استا ،پدام ر اسالم(ص) با هجدر بده مدینده ،فصدل ندوینی ک نظدام سداسدی-
اجتماعی مسلمانان گروک و ک این زمدنه به وضع و تدوین قانونی جامع پرکاخت .ایدن اقددام ا
ک طلدعه هجر به مدینه میتوان کهدل بر اهتمام آن حضر نس ت به تردکدل جامعده مددنی

کانست ه هجر زمدنهساز آن بوک .ص حی صاهح ک پژوهری با عنوان « تب نوشدته شدده ک
عهد پدام ر» به این مطلب تصریح می ند ه پدام ر اسالم(ص) ک سال اول هجر بده نوشدتن
صحدیهای فرمان کاک ه ش دهترین چدز به قانون اساسی کوهتی بوک ه سول خدا ک آن حقوق
مهاجرین ،انصا  ،یهوک و قوم عرب ک مدینه ا تدوین رک .همچنددن از اکامده سدخن او چنددن
برمی آید ه این تاب نزک صحابه تواتر کاشته است (ع داههزاکه آ انی .)62 :1382 ،همچندن به
نقل از ستا ی سا بانقلی و ذبدحی از عملکرکهای پدام ر میتوان ئوسی ا برکاشت درک ده ک
نگا ه زیر به آن اشا ه میشوک.
نگاره شماره ( -)4مهمترین رئوس عملکردهای کالن پیامبر(ص) و
تفسیر آن در راستای مدیریت شهری کنونی
ردیف

عملکرد

تفسیر

1

تغددر نام شهر یثرب به مدینه

تغددر ظاهر ک استای باطن

2

تغددر میهوم یثرب به مدینه

 تغددر و تحول مدیریت ق دلهای به مدیریت شهری -ایجاک میهوم و احسا شهروندی

3

مراو ه ک مدیریت شهر

 -مدیریت مرا تی
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 برنامه یزی مرا تی4

هم ستگی نهاکها ،قومدتها و طاییههای مختلف
شهری ک مدیریت شهر مدینه

مدیریت یکپا چه

5

پددایش تعلق اجتماعی ک محدط شهری مدینه

بهرهگدری از سرمایه اجتماعی ک احسا
مکان

6

اهمدت ویژه به شهرنردنی و اهمدت شهر ک ق ال
وچنردنی و بدابانگرکی

7

احدای موقعدت و نقش اجتماعی زنان ک مدیریت
شهری

عداهت جنسدتی

8

مدیریت شهری ک استای خلق میهوم امت اسالمی

انسجام اجتماعی

9

بهرهگدری از موقعدتهای اقتصاکی برای تداوم و
تحکد مدیریت شهری

پایدا ی ک آمدهای مدیریت شهری

10

توجه به فضای عرصههای اقتصاکی ک مدیریت شهری

مدیریت فضایی اقتصاک شهری

11

جوانگرایی ک حدطه مدیریت شهری

مدیریت منابع انسانی

12

ث ت آما و توجه به واقعدا موجوک ک مدیریت شهری

مدیریت اطالعا

13

ایجاک وحده تعاون و همکا ی ک تمامی ندروهای
انسانی سطوی شهری

بهرهگدری از وحده مرا ت ک مدیریت منابع انسانی بهمنظو
افزایش ا ایی و اثربخری

14

تداوم مدیریت فضاهای شهری با سنت وقف

پویایی فضاهای شهری با بهرهگدری از وشهای پایدا اقتصاکی

15

مسجد پدام ر فضای چند ا برکی و مر زیت شهری

 وا ک رکن معنویت ک مدیریت شهری -بهرهگدری با حدا ثر اندمان از فضاها

16

مدیریت شهری امو مربوط به بهداشت و فضاهای
بهداشتی

 توجه به بعد بهداشتی مدیریت شهری -نگرشی نظاممند به شهر و کاشتن مدیریت شهری

17

مدیریت شهری پدام ر و شدوههای گذ از جامعه
جاهلی به جامعه اسالمی مدینه

 -گذ از شهرنردنی به شهرگرایی

18

هدایت مدیریت شهری ک استای توسعه فضای س ز

 -اهمدت به محدطزیست شهری

19

مدیریت شهری ک استای عمران و آباکی زمدن

 -مدیریت عمران شهری

20

مدیریت شهری ک ساماندهی به بیخانمانها و
مهاجرین فاقد قد ماهی مناسب و سددگی به
محرومان

 -مدیریت اجتماعی و برقرا ی عداهت اجتماعی ک شهر

21

مدیریت شهری کانشمحو و تقویت نهاکهای آموزشی
ک شهر پدام ر

 اهمدت به فعاهدتهای کانشبندان ک شهر -عداهت آموزشی ک شهر

تقویت وحده و احسا

تعلق و ماندگا ی ک

فرهنو مدنی

(نگا ندگان)

بنابراین وشن است ه پدام ر کا ای اصول مدیریت و به ع دا تی حکمراندی شدهری بدوکه
است؛ چرا ه شواهد تا یخی نران میکهد این ندوع از حکمراندی عدالوهبدر تحدول ابعداک حددا
معنوی شهروندان ،حدا

اه دی و ماکی شهروندان مدینه ا ندز متحول رک.

 .8حکمرانی شایسته شهری از دیدگاه امام علی(ع)
مؤهیههای مدیریتی شهر اسالمی ک الم امدراهمؤمندن علی(ع) ا میتوان بهصو
(بابائی ساالنقوچ:)1393 ،


توجه به آباکانی شهر (نهجاه الاه ،نامه )53؛



توجه به محدطزیست (نهجاه الاه ،خط ه )167؛

زیر برشمرک
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برقرا ی عدل (نهجاه الاه ،نامه )53؛



مرو



وحد و همگرایی (نهجاه الاه ،خط ه )218؛



سکونت ک شهر بز گ (نهجاه الاه ،نامه .)69

(نهجاه الاه ،نامه )53؛

ک این استا ،مدیتدوان شداخصهدای حکمراندی ک انط داق بدا کیددگاه امدام علدی(ع) ک
نهجاه الاه ا بدینصو

خالصه رک (شاهآباکی و جامده بز گدی :)1392 ،پاسدخگدویی و حدق

اظها نظر ،ث ا سداسی و ن وک خردونت ،اثربخردی کوهدت ،دیددت قدواندن ،حا مددت قدانون،
نترل فساک ،توجده بده فرهندو و اصدالحا فرهنگدی ،توجده بده معدردت مدرکم ،شایسدتگی
ا گزا ان و ضرو

مرو

ک حکومت.

امام علی(ع) برای واهدانش برنامههای وشن ترسد

رک و شروطی مردخص ا بددان نمدوک

ه با اجرای آنها ،امو شهروندان سامان میگدرک و عوامل توسعه محقق میشوک ده مهد تدرین
آنهدا ع ا تنددد از (سد حانی :)366 :1391 ،فددراه آو کن زمدندده هم سدتگی اجتمدداعی و تحقددق
مرا ت مرکمی؛ برقرا ی امندت و نظ و پرکاختن به فعاهدتهای حداتی.

 .9اصول موضوعه مدیریت شهری اسالمی در چارچوب حکمرانی شاهری
اسالمی
به کن ال گسترش حکومت اسالمی ک زمان خلیای اشدین ،سازمانها و ترکدال وسدعتری به
وجوک آمد ه قطعا بر نوع مددیریت ایدن تردکدال تدأثدراتی کاشدت .کو ان پدس از آن چندان
ک خران است ه هر جا سخن از تا یخچه نظریههای سازمان و مدیریت به مدان مدیآیدد ،ندام
ن رکن از اندیرمندانی چون ابویوسف ( تاب عوا ض زمدن ک  770مدالکی) ،اهمدوا کی ( تداب
قددواندن کوهتددی ک  1058مدددالکی) ،ازاهددی ( تدداب احدددای علددوماهدددین ک  1093مدددالکی)،
ابنخلدون و ادره باعن ناقص ماندن این تا یخچه است.
ک نگرش اسدالمی ،مددیریت ندوعی ایددئوهوژی اسدت؛ یعندی ندوعی از بایدهاسدت و بددن
ایدئوهوژی و جهانبدندی ا ت داط وجدوک کا ک .از آنجدا ده ایددئوهوژی اسدالمی یعندی مددیریت
فرماندهی اسالمی است ،قهرا جهانبدندی هد بایدد اسدالمی باشدد و ک همددن اسدتا ،اهددار
مدیریت اسالمی همچون آگاهیبخری به انسانها ،تربدت معنوی و احدای ا زشهدای اخالقدی،
اقامه قسط و عدل بهصو

خوکجوش و برخاسته از متن جامعه و آزاکی انسدانهدا از زنجددر از

حکومت اسالمی جدا ندست ( حمتی.)1388 ،
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بر همدن م نا ،میتوان اصول موضدوعه مددیریت شدهری اسدالمی ک چدا چوب حکمراندی
شهری اسالمی ک خاستگاه مکتب ،جامعه ،انسان و ندز اصول متعا فه ک مدیریت اسدالمی ا بدا
شرحی ه ک نگا ه ( )5آمده است ،برشمرک:
نگاره شماره ( -)5اصول موضوعه مدیریت شهری اسالمی در چارچوب حکمرانای
شهری اسالمی
توحدد
خدامحو ی
حقجویی
عداهتمحو ی (اجتماعی ،اقتصاکی و ادره)
در خاستگاه

وحی ،قرآن ،سنت ،عقل ،اجماع بهعنوان منابع حقایق

مکتب

تأ دد بر ا زشها و فضایل اخالقی
تأ دد بر اصل حکمت
اصل هدایت و ه ری
مرا تپذیری همه شهروندان (انتقاک و اصل امربهمعرور و نهی از منکر)
اصل ث ا و پایدا ی ک مواضع حق م تنی بر اصول توحدد و خدامحو ی من عن از حقایق
اسالمی ک وحی ،قرآن ،سنت ،عقل و اجماع
حقوق متقابل شهروندان و مدیریت شهری
مسئوهدتپذیری شهروندان و مدیریت شهری

اصول

پاسخگویی مدیریت شهری (مرکمیبوکن)

موضوعه

احسا

عمدق کینی خدمت به شهروندان

در خاستگاه

برنامه یزی و مدیریت مرا تی

جامعه

تأ دد بر انسان اجتماعی
ایجاک فرصت شد برای شهروندان
مدیریت فرهنگی اجتماع شهری
فرهنوپذیری شهروندان و مدیریت شهری
تأ دد بر اصاهت فرکی شهروندان و ندز اجتماع شهری و افزایش تعامل مدان آنها
تالش مدیریت شهری ک شد تمامی ابعاک وجوکی انسان (نگرش نظاممند به مدیریت شهری)
ک مدیریت منابع انسانی؛ انتظا مدیریت شهری با قد

در خاستگاه
انسان

و توانایی افراک تناسب کاشته باشد.

تناسب برنامه مدیریت شهری با اصل خدامحو ی انسان
تناسب مسئوهدتها با اختدا ا و آزاکیها
سوقکاکن انسانها ک برنامههای مدیریت شهری به سمت مال اههی (اصل آونگی انسان)
حقوق انسانها ک سازمان برابر ،اما هرگز تواناییهای آنها یکسان ندست (اصل برابری و نابرابری)
اه ضایت اههی تأمدن ضایت شهروندان است
برقرا ی و حیظ نظ سازمانی

اصول

در مدیریت

متعارفه

اسالمی

تسلط نگرش نظاممند
تأ دد بر منزه بوکن سازمانی
اعتماکبهنیس ،قاطعدت و صراحت
آیندهنگری ک مدیریت

(نگا ندگان)
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ک ا ت اط با محدوکه اختدا ا کوهت اسالمی ،ک اصل و م نا ک حر ت و فعاهدت انسدان ک
همه شئون زندگی فرکی و اجتماعی ،این است ه از وی اختدا و آزاکی باشد و تنها عاملی ه
این آزاکی ا محدوک می ند ،عایت مصاهح ماکی و معنوی جامعه است .فرک تا وقتی آزاک اسدت
ه به مصاهح جامعه آسدب و زیان نرساند .بدر همددن اسدا  ،اسدا

همده کسدتو ها و احکدام

اسالمی ،م تنی بر اصدل آزاکی و اختددا انسدان اسدت .ایدن م ندا تدأثدر مسدتقد ک محددوکه
اختدا ا کوهت اسالمی و حوزه آزاکی اقتصاکی کا ک .بر همدن اسا  ،مدیتدوان چنددن نتدجده
گرفت ه از نظر آموزههای اسالمی ،آزاکی اقتصاکی تا آنجا ه کیگر ا زشها و مصاهح اجتماعی
ا تهدید نکند ،بهعنوان یک اصل پذیرفته شده است (آقانظری.)18 :1390 ،
ک این استا ،آزاکی اقتصاکی ک اسالم ،ک چا چوب خاصی از ا زشها ،توصدهها و مقر ا
پذیرفته شده است .کوهت اسالمی موظف است این آزاکی ا حیدظ ،حراسدت و حمایدت ندد و
ک عدنحال مانع سوءاستیاکه افراک از این آزاکیها شدوک .بددینمنظدو  ،حکومدت اسدالمی حدق
ا شاک ،نظا

و نترل و ک صو

حق از باب والیت حا

هزوم حق مداخله و ایجاک محدوکیتهای الزم ا کا ک و ایدن

بر جامعه اسالمی اسدت ده بایدد سدالمت وابدط اقتصداکی و صدحت

جهتگدریهای اقتصاکی ا زیر نظر کاشته و جلوی ج ویها و انحرافا

ا از باب احکام اوهدی

یا ثانوی بگدرک (پژوهرگاه حوزه و کانرگاه.)116 :1393 ،

 .10معیارهای حکمروایی شایسته اسالمی
بنا بر یافتههای این پژوهش ،کین اسالم از جامعددت بدینظددری ک ا ائده معدا هدای حکمراندی
خوب شهری ازجمله ک ا ت اط با حکمرانی خوب شهری برای ایران اسالمی ک قاهب منسدج و
نظاممند و م تنی بر اصول خدامحو ی و حا مددت خداوندد ،اسدتقالل و تسداوی مددنی ،اصدل
حا مدت انسان بر سرنوشت خویش و برابری ک مقابل قانون ،اصدل برقدرا ی عدداهت ،برابدری و
مساوا  ،اصل تعریف و تنظد

وابط اجتماعی بر اسا

هنجا ها و اهگوهای کینی ،قاعده تعهد و

مسئوهدت افراک ،اصل آزاکی (عقدده ،بدان ،مخاهیان ،اجتماع و آزاکی انتقاک) ،اصل قدانونگرایدی،
اصل اخو  ،براک ی ،گذشت ،ایثدا و حدس همدد کی ،اصدل نظد  ،قاعدده تعداون ،همکدا ی و
مرا ت همگانی ،اصل مراو

و شو اییبوکن امو  ،اصدل متقابدلبدوکن حقدوق و احتدرام بده

حقوق یکدیگر ،اصل اعتماک و حسن ندت نس ت به یکدیگر ،اصل برقرا ی امندت (جدانی ،مداهی،
شخصدتی ک حوزه خصوصی) ،اصل وفای به عهدد ،اصدل توسدعه اقتصداکی و اجتمداعی ،اصدل
برپایی و حا مدت عالئ و نرانههای کین و ادره برخو کا است.
ک اسالم حکمرانی خوب شامل مرا ت شهروندی ،برابری ،شیافدت ،پاسخگویی ،حا مدت
قانون ،کستگاه قضایی ا امد و عاکالنه ،تأ دد بر ا ایی و اثربخری ،مسئوهدتپدذیری ،عدداهت و
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انصار ،بدنش اه رکی ،پرهدز از فساک ،ه ری سداسدی فراگددر و همدهشدمول ،امنددت ،آزاکی
بدان ،توجه به آباکانی شهر ،توجه به محدطزیست ،وحدد و همگرایدی ،ث دا سداسدی و ن دوک
خرونت ،دیدت قواندن ،توجده بده فرهندو و اصدالحا فرهنگدی ،توجده بده معدردت مدرکم،
شایستگی ا گزا ان ،ایجاک احسا

شدهروندی ،مددیریت و برنامده یدزی مردا تی ،مددیریت

یکپا چه ،بهرهگدری از سرمایه اجتماعی ،عداهت جنسدتی ،انسدجام اجتمداعی ،پایددا ی و اددره
میشوک.

 .11آسیبشناسی حکمرانی شهری ماورد توجاه کناونی در کشاور و در
اسناد الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی
به ساختا نظریههای حکمرانی نونی متدأثر از پدا اکای اث دا گرایدی و دا رکگرایی بدا نگداه
فایدهمحو به پدیدههای اجتماعی و تکده بدشازحد بر ویکرک اقتصاکی بازا محو سدرمایهکا ی
انتقاکا جدی وا ک است .ک همدن استا ،به کو کهدل نتدجه بهرهگدری از حکمرانی م تندی بدر
هستیشناسی ،معرفتشناسی و وششناسی اربی با ترکید مواجه شده است:


نخست آنکه ،حکمرانی خوب اهگویی تجویزی و اهحلی برونمتنی است ه با توجه
به مقتضدا فرهنگی ارب شکل گرفتده و از ایدن و ،موفقددت آن ک فرهندوهدای
کیگر مو ک ترکید است؛ زیرا جوامع ک به دا گدری نظریدههدایی ده ک مدتنهدای
فرهنگی خوکشان ایجاک شده است ندز با مرکل مواجه هستند ،چه سدد بده اینکده
بخواهند این نظریهها ا ک سایر فرهنوها پداکه نند.



ک االب رو های ک حالتوسعه تصو بر این است ه حکمرانی خوب همان اهگوی
سرمایهکا ی ک ه اسدی جدیدد بدوکه و هددر آن ،تحمددل تیکدر سدرمایهکا ی بدر
رو های ک حالتوسعه است .بنابراین ک استیاکه از حکمرانی خدوب بدرای تحقدق
آ مانهای توسعه پایدا و تعهد به اجرای آن ک رو های مختلف ندز باید به کیدده
ترکید نگریست (زاهدی و ابراهد پو .)1391 ،

این ک حاهی است ه ک جهانبدنی اسالمی ،جامعه برخالر جوامع ارب ه متکی بر اصل
انسان محو ی است؛ بر اصل خدامحو ی و حا مدت خداوند (اصل حا مدت قانون اههی) م تندی
است ه به علت بهرهگدری و اعتقاک به وحدی ،کا ای نگرشدی فراسدسدتمی و چندبعددی بدوکه،
بهعالوه حکمرانی شایسته اسالمی ک نا معرفت فلسیی ،معرفدت علمدی و معرفدت پدا اکایمی
کا ای معرفت اهگویی بوکه و بر پایه نظام فلسیی ،نظام انسانشناسی ،نظام ا زشی ،نظام مکت دی
و نظام وششناسی است ه این زمدنهها به علت قلدت زمدان طدری حکمراندی ک ادرب و نددز
کیدگاه انسانمحو ی آنها و عدم استیاکه از ظرفدتهای علوم اههی وجوک ندا ک.
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نظام فلسیی اسالم ،بهویژه حکمت متعاهده به س ب انای معرفتدی و عقالندی ک بدر کا ندده
م احن هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی و کیگر فلسیههای مضدار بده حقدایق
است .اه ته باید تالش شوک تا سایر فلسیههای مضار به حقایق ،مانند فلسدیه جامعده و فلسدیه
فناو ی با ویکرک عقالندت اسالمی تحقق و تدوین شوند .نظام انسانشناسی اسالم ک کو ساحت
به معرفی انسان عام و انسان خاص (انسان سداسی ،اقتصداکی ،حقدوقی ،تربدتدی ،اجتمداعی) ک
اسالم میپرکازک .ک همدن چا چوب ،نظام ا زشی اسالم با مک فقها و علمای اخالق با استیاکه
از وش اجتهاکی و بهرهگدری از قرآن ،سنت و عقدل بدهصدو

حددا ثری ک عرصده فتدا ی،

اجتماعی و مدیریتی ک طول تا یخ اسالم پاسخ کاکه شده است .بنابراین ک نظام مکت ی ،اصدول
حا

بر زندگی فرکی و اجتماعی ه از آن به مکتب اجتماعی ،مکتب سداسی ،مکتب تربدتی و

مکتب اقتصاکی تع در میشوک ،انسجامیافته است .ک انتها ندز از وششناسی حکمی -اجتهاکی
استیاکه میشوک.
بنابراین با توجه به جمدع شواهد میتوان نتدجه گرفت ه نهتنهدا کیدن اسدالم بدر اسدا
آموزههای پایهای و ندز تا یخدش کا ای قابلدتهای ا ائه مؤهیههای حکمرانی است؛ بهگونهای ه
میتوان از حکمرانی اسالمی شایسته شهری سخن اند ،بلکه این حکمرانی شدهری شایسدته از
جامعدت بدرتری نس ت به نوع اربی آن بهمنظو استقرا ک شهرهای ردو ایدران برخدو کا
است .ک ضمن نمیتوان از چاهشهای استقرا حکمرانی شایسته اسدالمی ک شدهرهای ندونی
ایران به احتی گذشت؛ چاهشهایی ه اه آن ع ا تند از:
 )1ک حاهت لی ،به نقل از مر ز مطاهعا و برنامده یدزی شدهر تهدران ،اگدر پددش از
انقالب اسالمی «تقابل و تعا ض اهگوهای سدنتگدرا و ندوگرا» بدر تحدوال توسدعه
شهری تأثدر الن و اصلی ا میگذاشته ،پس از انقالب اسالمی بدا فربده و گسدترکه
شدن این کو جنای فکری ،این تقابل پدچددهتر شده است .به شدکلی ده نسدل اول
اهگوهای اربی (طریهای جامع) ک مقابدل نسدل کوم اهگوهدای اربدی ( اه درکی و
ساختا ی اهگو شهر جهانی) و ندز حا مدت ک مقابل حکمرانی قرا گرفته اسدت .ک
ج هه مقابل ندز جریان سنتگرا و فرهنوگرا ه پدشتر بیاهگو بوک ،با اهگوی شدهر
اسالمی -ایرانی به مصار اندیرههای مقابل خوک می وک؛
 )2عدم اتیاقنظر بر خأل هویت ک شهرهای رو ؛
 )3حا مدت انگا ههای اربی بر م احن حکمرانی شایسته شهری ک رو ؛
 )4شاهد آنکه بر م نای یافته تحقدق م تنی بر پژوهشهدای اینترنتدی ،اگرچده تعدداک
قابلتوجهی تاب و مقاهه ک ا ت اط با مدیریت اسالمی نگاشته شده است ،امدا تنهدا
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عملداتی و ندز تخصصی به م احن حکمرانی شایسته

از کیدگاه اسالم پرکاختهاند.
 )5این ک حاهی است ه سدلی از مرکال ک حوزه مدیریت شهری ،ازجمله تکددهبدر
ساختا ها ،نهاکهای متمر ز ،ادرکمو راتدک و بدیتدوجهی بده نهاکهدای عمدومی و
مدنی ،سدب ک آمدد ناپایددا و انتدی بدرای تدأمدن خددما شدهری ،مددیریت و
برنامه یزی از باال به پایدن بهجای مدیریت و برنامه یزی از پایدن بده بداال ،وتداهی
عمر کو ان مدیریت مدیران شهری ،بیمسئوهدتی ،بدیبرندامگی و تأ ددد بدر نگدرش
بخری بهجای نگرش نظاممند ،تکدهبر پروژهمحو ی بهجای توسعهمحو ی ،تأ دد بر
جن ههای شدد شدهری بدهجدای توسدعه شدهری ،تکددهبدر فدرکمحدو ی بدهجدای
برنامهمحو ی ،چندپا گی ک مدیریت و تصمد گدری ،عدم شدیافدت و پاسدخگدویی
(عدم حسابرسی و اطالع سدانی) ،بدیتدوجهی بده آمدوزش شدهروندان و مددیران و
ا نان نهاکهای خدما

سان شهری و ادره ا موجب شده است؛ اصدوال ک عمدل

انرژی ،توجه ،تمر ز ،اتیاقنظر و عزم ملی بر استخراج ،تدوین ،ت ددن ،ا ائه ،استقرا ،
ا زیابی و اصالی حکمرانی اسالمی شایسته شهری ک شهرهای رو وجوک نداشدته
است.
ک این استا ،قابلذ ر است ه ه ا نون ک اسناک پدشنویس اهگوی پایه پدررفت شدامل
م انی ،آ مدان ،سداهت ،افدق و تددابدر ک سدند پددشندویس م دانی مردتمل بدر خداشناسدی،
جهانشناختی ،انسانشناختی ،جامعهشناختی ،ا زششناختی ،کین شناختی و برایند م انی پایه
ک ا ت اط با موضوع پژوهش آمده است« :عمدهترین ویژگیهای جامعه مطلوب اسدالمی ع دا
اسددت از جامعددهای کا ای پدرددرفت همددهجان دده ،بددا محتددوای ( )1توحددددی )2( ،اخالقددی)3( ،
عقلگرای شریعتمحو و قانونگرا )4( ،کا ای هم ستگی اجتماعی )5( ،استحکام و اقتددا )6( ،
سلسلهمراتب و تقسد

ا اجتماعی م تنی بر شایستگی (ایمانی ،اخالقی ،کانایی ،تواندایی))7( ،

فاه و آسایش )8( ،شد و توسعه سرمایههای اجتماعی ازجمله اعتمداک و امنددت همدهجان ده و
فراگدددر )9( ،آزاکی ک سددرمایه ایمددان بدده خدددا و اهتددزام بدده فددرامدن او و ( )10مددالجددویی و
فضدلتخواهی».
ک پدشنویس سند نظام آ مانها آمده است« :م ناییتدرین ا زش آ مدانی انسدان نددل بده
خالفت اههی است .ا زشهای زندگی انسانی ذیل این ا زش ع ا

اسدت از :ایمدان بده اددب و

نزکیکی به خدا ،سدالمت جسدمی و وحدی ،پدذیرش ه دری اسدالمی ،مددا ا و همزیسدتی بدا
ه نوعان ،حمت و اخو با مسدلمانان ،مقاومدت ک برابدر کشدمنان و بهدرهبدرکا ی عاکالنده از

سال بدستوهیت  /شما ه هرتاکوهیت  /تابستان 1397

108

ط دعت .ا زشهای آ مانی اجتماعی پدررفت بر م ندای ا زشهدای یداک شدده ع دا

اسدت از:

عقالندددت ،ایمددان ،آزاکی ،قددانونمدددا ی ،ه ددری اسددالمی ،عددداهت ،تددوازن اجتمدداعی ،تعدداون،
مسئوهدتپذیری ،انض اط ،صداقت مدنی ،ندل به یار ،خوک یایی و عداهت اقتصاکی».
ک پدشنویس اسناک ساهت ،افق و تدابدر ندز مدیتدوان مؤهیدههدای کیگدری ا ک اسدتای
استقرا حکمرانی شایسته اسالمی ک شهرهای رو استخراج رک ،اما بهصو

مستقد هدد

اشا های به حکمرانی شایسته شهری نرده است.

فرجام
شهر اسالمی ،شهری است ه ک آن شهروندان ،متخلق بده آمدوزههدای اسدالمی هسدتند .ایدن
مؤمنان ،به هحاد جن ههای فتا ی ،کا ای اخالق و فتا اسالمی بوکه و اه د شهر ندز متدأثر از
کو عامل باال ،بسترساز استقرا یک قلعه ایمان مدیشدوک .ک چنددن شدهری؛ ندازهدای معندوی،
جسددمی و وحددی مرددروع شددهروندان ک چددا چوب شددریعت اسددالم مددو ک نظددر بددوکه و تمددام
شاخصهای اجتماعی ،اقتصاکی ،فرهنگی ،زیستمحدطی ،قضایی و قانونگذا ی بر اسا

عامدل

اسالم ،نظام و هویت مییابد .بنابراین ،بهت ع مدوا ک برشدمرکه شدده ،مددیریت اسدالمی سراسدر
من عن از نگرش اسالمی بوکه و بر یک نگرش نظاممند استوا است.
بر م نای آموزههای پدام ر ا رم(ص) و امام علی(ع) ،ک چندن شهری ،ک جهدت کسدتدابی
به وحد  ،تعاکل ،زی ایی ،نظ  ،هماهنگی ،توازن ،اندازه ،حد ،هددایت ،سلسدلهمراتدب ،تسد دح،
حساب ،حقبوکن ،رم ،هدایت ،عدم مردغوهدت بده بطاهدت و بدازی و اددره و بدهع دا کیگدر،
مؤهیههای «ع اک و توحددد»« ،حرمدت و امنددت»« ،حددا و زنددگی»« ،عمدران و آبداکی و
پا دزگی» « ،سبو ا و وزی حالل» و «تیکر ،اندیره و آزاکی» و ندز اصول «سدر از ثر به
وحد »« ،سدر از ظاهر به باطن» و « کهبندی اهدار می و دیی»؛ حکمرانی شهر ،خدامحو
بوکه و بر اصل حا مدت قانون اههی استوا است .ک این نوع از حکمراندی ،تحدول ابعداک حددا
اه دی و ماکی مو ک توجه بوکه و ک آن برنامه یزی مرا تی بدوکه و بدر نتدرل فسداک ک آن
تأ دد میشوک.
حکمرانی اسالمی ه ک خاستگاه مکتب ،جامعه ،انسان و ندز اصدول متعا فده ک مددیریت
اسالمی کا ای اصول موضوعه است ،از جامعدت بینظدری ک ا ائه معدا های حکمراندی شایسدته
شهری شامل :مرا ت شهروندی ،برابری ،شیافدت ،پاسخگویی ،حا مدت قانون ،کستگاه قضایی
ا امد و عاکل و منصف ،بدنش اه رکی ،پرهدز از فساک ،ه ری سداسی فراگدر و همدهشدمول،
امندت ،آزاکی بدان ،توجه به آباکانی شهر ،توجه بده محددطزیسدت ،وحدد و همگرایدی ،ث دا
سداسی و ن وک خرونت ،دیدت قواندن ،توجه به فرهنو و اصالحا فرهنگی ،توجه به معدرت

تحلدلی بر مدخلدت حکمرانی شهری شایسته اسالمی
مرکم ،شایستگی ا گزا ان ،ایجاک احسا
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شهروندی ،مدیریت و برنامه یزی مرا تی ،مدیریت

یکپا چه ،بهرهگدری از سرمایه اجتماعی ،عداهت جنسدتی ،انسدجام اجتمداعی ،پایددا ی و اددره
است.
این ک حاهی است ده حکمراندی شایسدته مدو ک توجده ک ردو  ،متدأثر از نگدرشهدای
انسانمحو ی و سرمایهکا ی است ه این مسئله خوک باعن تقابل و تعا ض اهگوهای سنتگدرا و
نوگرا ک بدنه مدیریتی شهری ک رو و بهت ع خأل هدویتی و ک نهایدت حا مددت انگدا ههدای
اربی بر م احن حکمرانی شهری ک رو شده است .انگا ههایی ه به کهدل ایدن ده خدا ج از
بدنه فرهنو اسالمی -ایرانی رو شکل گرفتهاند ،ک عمل ابتر بوکهاند .اه ته با تدقدق بر اسناک
اهگوی پایه پدررفت شامل م انی ،آ مان ،ساهت ،افق و تدبدر مرخص شد ه میتوان بسددا ی
از مؤهیههای حکمرانی اسالمی شایسته شهری ا از ایدن اسدناک اسدتخراج درک .امدا بدهصدو
مستقد هد اشا های به حکمرانی شایسته شهری نرده است.
ک این مدان ،سدلی از مرکال

ه آن ه ک اثر تأثر از مد ندس اربی بر شهرهای ردو

اسالمی ایران مستوهی شده ،انرژی ،توجه ،تمر ز ،اتیاقنظر و عدزم ملدی بدر اسدتخراج ،تددوین،
ت ددن ،ا ائه ،استقرا  ،ا زیابی و اصالی حکمرانی شایسته اسالمی ک شدهرهای ردو ا از بدنده
اجرایی و حتی علمی رو گرفته است.
بنابراین ،ک نهایت با توجه به طری ضدرو

و اهمددت مسدائل از یدکطدرر و آسددبهدا و

قابلدتها از طرر کیگر ،میتوان نتدجه گرفت ه توجه به حکمراندی شایسدته شدهری اسدالمی
کا ای مدخلدت الزم ک تعمدق اهگوی اسالمی -ایرانی پدررفت است.
راهکارهای پیشنهادی در راستای تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت
همانگونه ه پدشتر ندز اشا ه شد ،بر اسا

هنموکهدای ه در معظد انقدالب ،اهگدوی پایده

پدررفت ایران اسالمی ،یدک سدند باالکسدتی نسد ت بده همده اسدناک برنامدهای ،چرد اندداز و
سداستگذا یهای رو ؛ یعنی چر اندازهای بدستساهه و کهساهه است ده بدر اسدا

نتدایج

حاصل از این تحقدق ،ک تعمدق آن هزوم توجه به حکمرانی شهری شایسدته اسدالمی مددخلدت
کا ک .ک همدن استا ،اهکا های طری و اجرای این مه ک تعمدق و تکمدل سدند اهگدوی پایده
پدررفت به شری زیر پدرنهاک میشوک:


تعددن تکلدف تقابل و تعا ض اهگوهای سنتگرا و نوگرا ک شهرها ،بهویژه النشدهرها
ک اسناک اهگوی پایه پدررفت؛



تأ دد بدشازپدش بر هویت اسالمی ک شهرهای رو ک اسناک اهگوی پایه پدررفت؛
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تأ دد بر اهمدت پرو ش انگا ه اسالمی حکمرانی شایسته شهری ک شهرهای رو ک
اسناک اهگوی پایه پدررفت؛



انجام پژوهشهای عمدق ،چند شتهای ،بدن شتهای و چندجان ده ک زمدنده اسدتخراج
مؤهیههای حکمرانی اسالمی شایسته اسالمی ک چا چوب تعمدق اهگوی اسالمی ایرانی
پدررفت؛



این پژوهش معدا های حکمرانی اسالمی شایسته شهری ا شامل مرا ت شدهروندی،
برابری ،شیافدت ،پاسخگویی ،حا مدت قانون ،کستگاه قضایی ا امد و عاکل ،تأ دد بدر
ا ایی و اثربخری ،مسئوهدتپذیری ،عداهت و انصار ،بدنش اه رکی ،پرهدز از فسداک،
ه ری سداسی فراگدر و همهشمول ،امندت ،آزاکی بدان ،توجه به آباکانی شدهر ،توجده
به محدطزیست ،وحد و همگرایی ،ث ا سداسدی و ن دوک خردونت ،دیددت قدواندن،
توجه به فرهنو و اصالحا فرهنگی ،توجه به معدرت مدرکم ،شایسدتگی دا گزا ان،
ایجدداک احسددا

شددهروندی ،مدددیریت و برنامدده یددزی مرددا تی ،مدددیریت یکپا چدده،

بهرهگدری از سرمایه اجتماعی ،عداهت جنسدتی ،انسجام اجتماعی ،پایددا ی بدهمنظدو
ک ج ک اهگوی پایه پدررفت پدرنهاک می ند؛


اشا ه مستقد به حکمرانی شایسته اسالمی یدا حتدی اختصداص قسدمتی بده آن و بدا
بندهای زیرمجموعه اهگوی پایه پدررفت؛



پرکاختن به سداستهای الن استقرا حکمرانی شایسته اسالمی ک شدهرهای ردو
ایران ک اهگوی پایه پدررفت.
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ستا ی سا بانقلی ،حسن و حسدن ذبدحی (« ،)1388نگرشی بر میاهد مدیریت شهری حضر

سول ا رم (ص) ک شهر مدینه تجلی زی ای مددیریت شدهری ک شدهر اسدالمی» ،مادیریت
بهرهوری ،سال سوم ،شما ه .105-146 ،10
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113

سجاکزاکه ،حسن و سددهاههام موسوی (« ،)1393ابعاک چدستی شناسی و هسدتیشناسدی شدهر
اسالمی از منظر متون اسالمی» ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شما ه .5-17 ،16
سدارزاکه ،علدرضا و همکا ان (« ،)1395شناسایی و ت ددن اصول اسالمی مددیریت شدهری بدر
اسا

آموزههای قرآن :اصل امندت» ،مدیریت فرهنگ سازمانی ،سدال چهدا که  ،شدما ه :1

.227-248
شاهآباکی ،ابواهیضل و آمنه جامهبز گی (« ،)1392نظریه حکمرانی خوب از کیدگاه نهجاه الاه»،
پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال یک  ،شما ه .1-17 :2
شکرانی ،ضا (« ،)1387مهندسی فرهندو اسدالمی ک مؤهیدههدا و ویژگدیهدای شهرسدازی»،
همایش آرمانشهر اسالمی ،شما ه .1
صیاییپو  ،مسعوک و مهدا سجاکیان (« ،)1394جستا ی بدر تحدوال و تطدو ا میهدوم شدهر
اسالمی» ،چشمانداز زاگرس ،سال هیت  ،شما ه .159-205 :24
عابدی جعیری ،حسن ( « ،)1377تابشناسی مدیریت ک اسالم» ،مصباح ،شما ه .28

ع داههزاکه آ انی ،حمت (« ،)1382انگدزهها و پدامدهای هجر ک اسالم» ،پیک نور-علاوم
انسانی ،سال یک  ،شما ه .58-66 :4
عسگریان ،مصطیی ( ،)1370مدیریت اسالمی ،تهران :جهاک کانرگاهی کانرگاه تربدت معل .
عظدمی آملی ،جالل ( ،)1393حکمروایی روستایی (مدیریت توسعه پایدا ) ،تهران :سمت.

علیآباکی ،محمد (« ،)1382شهر خداوند تصویری از ساختا معنایی شدهر اسدالمی» ،مادرس
هنر ،سال یک  ،شما ه .73-92 :3
فرید ،یداهه ( ،)1368جغرافیا و شهرشناسی ،ت ریز :کانرگاه ت ریز.
ق اکی ،اسماعدل ( ،)1378اصول و مبانی مدیریت اسالمی ،ق  :فقه.
مؤیدی ،محمد و ع داههاکی کانشپو (« ،)1392جستجوی مؤهیههای سازنده شدهر اسدالمی ک
قرآن ری » ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی ،اصیهان.
م ا ک ،اصغر و زی ا آذ پدوند (« ،)1388نگاهی به شاخصهای حکمرانی خوب از منظر اسدالم و
تأثدر آن بر شد اقتصاکی» ،اقتصاد اسالمی ،سال نه  ،شما ه .179-208 :36

متقددی ،افردددن و همکددا ان ( ،)1392شااهر اسااالمی بسااتر امنیاات و احساااس امنیاات
شهروندان ،مجموعه مقاال کومدن همایش ملی شهر اسالمی ،اصیهان.
محمدددنژاک ،علددی و همکددا ان (« ،)1394تحلدددل نقددش حکمرانددی شایسددته ک توسددعه پایدددا

گرکشگری (مو کپژوهی :شهر تهدران)» ،مجموعاه مقااالت چهاارمین کنفارانس الگاوی
اسالمیایرانی پیشرفت.
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مسددعوکی ،عصددمت و فرشددته مدرزایددی (« ،)1388بر سددی تعددا ض از منظددر مکتددب اسددالم و
تئو یهای مدیریت» ،اندیشه مدیریت راهبردی ،سال سوم ،شما ه .133-146 :1
مررر جواکی ،محمدحسدن ( ،)1378اصول و متون مدیریت در اسالم ،همدان :نو عل .
مص اییزکی ،محمدتقی ( ،)1376پیش نیازهای مدیریت اسالمی ،تهران :مؤسسه آموزشد و
پژوهر امام خمدنی.

مطهری ،مرتضی ( ،)1354مدیریت و رهبرى در اسالم (امدداکها اد د ک زنددگ بردر)،
تهران :انترا ا اسالمی.
مکا م شدرازی ،ناصر ( ،)1368مدیریت و فرماندهی در اسالم ،ق  :هدر.
مدرمدران ،سددهمهدی و فاطمه اهداسی (« ،)1392اصول شهرسازی اسالمی از نظرگداه قرآندی»،
مجموعه مقاالت دومین همایش ملی شهر اسالمی ،اصیهان.
ن وی ،محمدحسن ( ،)1380مدیریت اسالمی ،ق  :بوستان تاب.
نقره ا  ،ع داهحمدد ( ،)1387درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرساازی ،تهدران:
شر ت طری و نرر پدام سدما.
نقیپو  ،وهیاهلل ( ،)1381اصول مادیریت اساالمی و الگوهاای آن ،تهدران :موسسده عداهی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه یزی
نقیزاکه ،محمد ( « ،)1390یرههای شهر اسالمی ک متون اسالمی» ،کتاب ماه هنار ،شدما ه
.12-26 ،155
نوبری ،نازک و محمد حدمی (« ،)1389حکمرانی خوب شدهری یدک ضدرو

ترکیدناپدذیر»،

دانش شهر ،شما ه .11-20 :11
نوحی ،حمدد ( ،)1388تأمالت در هنر و معماری ،تهران :گنج هنر.
ندکنران ،شقایق و همکدا ان (« ،)1391ایددئوهوژی م ندایی بدرای عملکدرک آمدوزشوپدرو ش:
مقایسه پدامدهای ایدئوهوژی هد رال کمو راسی و نئوهد راهدزم بر تعلدد و تربددت ک ردو های
اربی» ،پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،سال کوم ،شما ه .5-26 :1
واعظی ،احمد (« ،)1387حکمت متعاهده و تدوین فلسیه سداسی اسدالمی» ،علاوم سیاسای،
سال یازکه  ،شما ه .9-22 :43
وصدداهی ،سددعدد و ضددا امددددی ( ،)1393سداسددتگددذا ی اجتمدداعی :زمدنددههددا و ویکرکهددا،
برنامهریزی و بودجه ،سال نوزکه  ،شما ه .179-206 :1
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