
 
 
 

 جایگاه مدیریت شهری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 
 دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکترای علوم سیاسی        عبدالجلیل شریفی

 ی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس آموخته دانش     حشمت کشاورزی 

 ی انسانی ی سرمایه ریزی و توسعه رئیس گروه آمار معاونت برنامه     رضا شاهرخیان  علی

 مسئول حراست شهرداری المرد     اسماعیل کشاورز

 
 

 چکیده
 هار  جواما  بشاری اماروز اسات و     هاای  چالشدستیابی به الگوی مناسب مدیریت شهری یکی از 

روز رساانی الگوهاای توساعه     هپیش روی خود در تالش برای با  های ضرورتو  ها اولویتبنا به  ای جامعه
تاراک    ،، ترافیا،، آلاودگی، ازدحاام   نااامنی توجه به ظهور مشکالت امروزی در شهرها همچون  با .است
و  کااارکردگرایی اثااررفاات  هویاات شااهرها در  باای  ازنیااز  عاادم تعلاا  و و ازخودبیگااانگیمعیاات، ج

سانتی، عرفای و مایه ی     هاای  فرهنگت گرفته از أغربی ضرورت توجه به الگوهای نش های الگوبرداری
و ای  رویکرد راهکارهایی برای توانمندسازی هویت شهرهای اماروز اسات.    شود میاحساس  ازپیش بیش
بارای   تاالش  درطرفای   و فرهنگ برخورداراسات و از  تمدن در هزارساله چند ی ما که از سابقه شورک در

 ازپایش  بایش  مایه ی  وتوجه باه هویات ملای     استدنیا  کشورهایالگوهای اسالمی برای سایر  معرفی
بر اساس فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اساالمی و باا    توان میحال باید دید که چگونه  .اهمیت یافته است

باه   . ایا  مقالاه  آورد وجاود ه برای مدیریت شهری ب تری مناسبگرفت  شرایط امروزی الگوهای  نظر در
تحلیلی پرداختاه اسات. در    -با توجه به الگوی اسالمی پیشرفت به روش تاریخی بررسی مدیریت شهری

نظا    های کرامت انساانی، امنیات،   شهر اسالمی ازجمله اصلمدیریت  الگوی اسالمی بر اصول حاک  بر
 زیسات،  یابی مناسب شهر، زی ایی، حفاظت از محیط سنتی شهر اسالمی، استحکام و استواری شهر، مکان

 حفظ حری  و... تأکید و سفارش شده است. مشورت در امور،

 هر ایرانی، شهر اسالمیش مدیریت شهری، الگوی اسالمی ایرانی، پیشرفت، توسعه،: واژگان کلیدی
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 مقدمه -0

 عنوان اطالق است؛ لیک  بوده موردتوجه دیرباز از اسالم در شهرنشینی مختلف های سویه بررسی

 نس ت مارسی برادران به و اخیر قرون در بایست می بار نخستی  برای را امروزی معنای به اسالمی شهر

 مورفولاویی  عناوان  شناسای  جامعاه  باه  دورکای   چون کارکردگرایانی 81 قرن در ازآنکه پس درواق  داد.

 عامال  باه  توجه نامید، انداز چش  عل  مورفولویی را جغرافیا اشلوتر آن ت   به و کردند اطالق را اجتماعی

 ساختارهای بررسی در که م نا است همی  گرفت. بر شدت انسانی ساختارهای به دهی شکل در فرهنگی

 اساالمی،  چون شاهر  عناوینی و است مه  بسیار ایدئولویی و فرهنگ انسانی، ای پدیده عنوان به شهری

آمدن نظام مدیریت شهری  وجود به ی سابقهاند.  قرارگرفته مورداستفاده ...و صنعتی شهرهای غربی، شهر
پادشااهی هخامنشای در ایاران     ی مصادف با تشکیل اولی  شهرها در دوران ماد و سلسله تقری اًدر ایران 

پادشاهی و یا هجوم بیگانگان سیر  های سلسلهتغییر  ق یل ازحکومتی  های نظاماست. با توجه به تحوالت 
 ی است. بررسی روند شهرنشینی حااکی از توساعه   شدهعطف متفاوتی  نقاط دچار ایران درتحول شهری 

که تعداد شاهرهای ایاران از    ای گونه به ؛تسال اخیراس صد ی،در  خصوصاً کشور فرآیند شهری شدن در
که بیش از ی،  است حالی دررسیده است و ای   8311شهر در سال  8811به  8331 سال درشهر  811

غربای   کشاورهای  ازآن  ی قانونی که الگاوی اولیاه   گیرد؛ می ایران درشدن قانون بلدیه  مند نظامقرن از 
لایا   ؛مشهود است برداشته شد و پس از اصالحات متعدد هنوز ردپای آن در قوانی  مدیریت شهری کشور

کاه   الگوهاایی  شاود.  مای احسااس   ازپایش  بیشمدیریت شهری  ساختار لزوم توجه به الگوهای بومی در
عل  شهروندان عدم ت احساس و ازخودبیگانگی آن درباشد و  شده تدوی و سنت جامعه  با فرهنگمتناسب 

 درریشاه   کاه  آننکات مث ت  استخراج وکمتر مشاهده شود. پس بهتر است تا با بررسی تحوالت گیشته 
 .کنی نیاکان استخراج  های اندیشهاز را  و میهب جوام  شهری ما دارند اصول مدیریت شهرها  عرف

 

 تحقیق سؤال -2
 ؟استپیشرفت از چه جایگاهی برخوردار و ایرانی مدیریت شهری در الگوی اسالمی 

 

 تحقیق ی فرضیه -3
 بایسات  میبا توجه به اهمیت و جایگاه واالی شهر و مدیریت آن در اسالم و ایران  رسد میبه نظر 

آغازی  متناساب باا شارایط ایاران، در      ی معیارهای اسالمی و در مرحله الگوی مدیریت شهری بر اساس
 شود.الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ارائه 

 

 نظران الگوی اسالمی مدیریت شهری ازنظر صاحب -4
آغااز   مرکازی  قدرت عنصر بر تأکید با ایرانی هویت و تمدن ظهور با ایرانی شهر آرمان های اندیشه

 اسات  ایاران  در مادنی  زنادگی  آغااز  دیاکو برآمدن که دارند نظر اتفاق ایرانی مورخان و هرودت شود. می
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 یوناان  فلسفی عقاید و آرا از برگرفته و ارسطو شهر آرمان ی ادامه در فارابی های (. اندیشه31: 33رجایی، )

 بار  متکای  فلسافی  ازلحاا   که فارابی شهر همچون آرمان کند؛ می بازخوانی را یونانی شهر آرمان که است
 پیشنهادشاده  کناد  لحاا   را شاهروندی  ی تجربه آنکه بدون شهراست و رئیس عنوان به فیلسوف و امام

 سعادت و دائمی را معنوی سعادت او و است بالط   مدنیِ موجودی انسان سینا  اب  های اندیشه در .است

 ابا   و فاارابی  افالطاون،  فلسفی های اندیشه دارای رشد  (. اب 8311 آکوچیان،) داند می زودگیر را مادی

 گفتماان  در معنوی سعادت و است تر افزون آن االجتماعی عل  و تمدنی وجه که تفاوت ای  با است سینا 

 از دفاا   و مادار  اجتمااعی عقال   است. عدالت شیوخ و باعقل شهر در حاکمیت و دارد اصالت شهر ترقی

 عماران ) نشاینی  بادیه یافتگی سازمان خلدون همان(. اب ) است رشد اب   اجتماعی نظام اصل زنان حقوق

 باه  تعل  احساس یا عص یت .دهد الخضری( قرار می عمران) شهری یافتگی سازمان مقابل در ال دوی( را

 ابا   ازنظار  شهر اجتماعی سازمان تهاج  و قدرت عامل نشینان بادیه میان ای ق یله بستگی و ه  یکدیگر

کااهش   را شاهر  زوال دالیال و  داند می کار تقسی  برای ضرورت ی، را شدن اجتماعی وی است. خلدون
اب  ) داند می ط یعی بالیای و فساد و بندوباری بی افزایش شهری، جمعیت افزایش ظل  حاکمان، عص یت،
 کند: می بندی تقسی  دسته چندی  به شهر در را مردم نقش طوسی نصیرالدی  خواجه  .(81: 8331خلدون، 

 تکلیف ح  که عدالت قوانی  حافظان است، مردم کارشان ارشاد که واعظان فقیهان و مدینه، تدبیرگران

 نصیرالدی   خواجه طرفی مردم؛ از قوت کنندگان مجاهدان و فراه  یا مدینه حری  پاسداران دارند، مردم بر

 کسانی شهر، آرمان قانون کنندگان تحریف پریشان، داند: لیت می دسته پنج نیز را شهری های آفت طوسی

 عاجزناد. حسای    شاهری  قاوانی   درک از کاه  اناد و کساانی   آورده دسات  باه  زور با را خود قلمروی که

 و تجاری مسکونی، بناهای بیشتر وی نظر به است. پرداخته شهرها ساخت در اسالم تأثیر به زاده سلطان
 و صااف  آسامان  خط ی، از شهر درنتیجه و اند بوده دوط قه یا ی، کشور، تاریخی شهرهای خدماتی در

 بناهای به نس ت بیشتری ارتفا  از میه ی بزرگ بناهای سایر مساجد و تنها و است بوده برخوردار هموار

زاده،  سالطان ) شاوند  مای  محسوب اسالمی شهرهای شاخص عنوان عنصر به و بودند برخوردار مجاورشان
 ی فلسافه  و نیاز  اساالم  از پاس  ایاران  در زماان  درگایر  اساالمی  شاهر  تکوی  سیر ی (. بامطالعه8338
 کاه  دریافات  تاوان  مای  اسالمی یان شاده اسات،   و ایرانی اندیشمندان توسط شهرها که ای  گیری شکل

 شاهرها  تماام  ی اولیه ی هسته در مسجد مرکزیت و خداوند به دادن اولویت ونیز متمرکز و واحد مدیریت

 ی جلاوه  در انساان  باا  خداوناد  ارت اط از ناشی معنوی فضاهای است. اسالمی شهر فضای در اصل اولی 
 خداوناد  محوریات  از بعد نیز ط یعت( در خداوند آفرینش تجلی و هنر و آب نقش بوستان، و ط یعت )باغ

 ی سوم یافت(. هسته قوت تشی  تقویت و اصفهان مکتب گیری شکل با ایرانی شهرهای یابد )در می نمود

)باازار(   معیشات  ساسس  حکاومتی( اسات؛   مراکاز  تربیات،  و تعلای   و حاکمیتی )آموزشی، فرهنگی مراکز
 شاود،  مای  محله )مسجد( مرکز به منتهی که شریانی کنار در مسکونی های درنهایت محله و گرفته شکل

 یتیماان  باه  احساان  ی پیاام ر )(( بارای   گفتاه  باه  بناا  نیاز  محله حد ی، تعریف در .شوند می متجلی
 همساایگی و  ی محادوده  که( 8333نقی زاده، ) است ذکرشده خانوار چهل یا زر  چهل محله ی محدوده

 دهند. می شکل را جواری ه 
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 تعاریف مفاهیم -5

 پیشرفت مفهوم 5-0

 ی ترجماه  توساعه . اسات  مرساوم  و کالسی، علمی ادبیات در توسعهی  وایه برابر پیشرفت ی وایه
 و یاافتگی  توساعه  ادبیات ای  در. استشده  گرفته غرب علمی ادبیات از و است development ی وایه

 و تجرباه  اصاالت  فرد، اصالت ماده، اصالت خداوند، انکار یا شکاکیت ،دئیس  بر م تنی توسعه راه ردهای
 جاای  باه  پیشارفت  ی وایه انتخاب علت شود. می تعیی  و تعریف جامعه، و انسان سعادت از خاصی تفسیر

 .است توسعه ی وایه با همراهاست که  ارزشی و بینشی بار از پرهیز توسعه،
 فرایند از است ع ارت پیشرفت است، درست ها منش و ها بینش ی ههم اساس بر که عام تعریفی رد

 دارای ساه نکتاه   باید پیشرفت الگوی اساس ای  برب؛ مطلو وضعیت سمت به موجود وضعیت از حرکت

 :باشد

 باه  موجاود  وضاعیت  از حرکت راه رد (ج مطلوب؛ وضعیت ت یی  ب(موجود؛  وضعیت تحلیل (الف

 .مطلوب

 اصلی دالیل از یکی و دارند اختالف یکدیگر با نکته سه ای  از دریکی ک  دست پیشرفت الگوهای

 یااد  توسعه الگوهای متاپارادای  عنوان با آن از که چیزی الگوهاست؛ ای  بر حاک  بینی جهان نیز اختالف

 اصاالت  تجربه، اصالت ماده، اصالت دئیس ، به معتقدکه   لی رالیس  مکتب بر اساس نمونه برایشود.  می

 به را پیشرفت ،است  ...فرد و

 مفهاوم  باه  اساالمی  شناختی هستی و شناختی معرفت م انی اساس بر و کرد خواهی  معنا ای گونه

 شود. می داده شرح تفصیل به الگو بودن اسالمی مفهوم مقاله ای  د. دررسی خواهی  پیشرفت از دیگری

 

 الگو بودن اسالمی مفهوم 5-2

 اسالمی شناختی هستی و شناختی معرفت م انی بر م تنی که است الگویی پیشرفت، اسالمی الگوی

 و بیان در تفاوت موجب ها چارچوب و م انی ای  در تفاوت. باشد اسالمی اخالق و حقوق چهارچوب در و
 بای   هاا  تفااوت  ای  از برخی به نمونه رایشود. ب می راه ردها و مطلوب وضعیت ،موجود وضعیت تحلیل

 شود: می اشاره اسالم و لی رالیس 

 علی نظام دو از جهان و شود می تقسی  مجرد و مادی قس  دو به واقعیت اسالمی شناسی هستی در

 خداوناد  دسات  باه  دو هار  تادبیر  و اند هماهنگ یکدیگر با که است شده تشکیل مجرد و مادی معلولی و

 ی هتجربا  اصاالت  ی هنتیجا  ماده اصالت. ندارد وجود مجرد واقعیت لی رالیس  در اما شود؛ می انجام متعال
 کناد  مای  تعیای   را شاناخت  ماورد  موضاو   قلمارو  و ناو   و معتقدند آن به گرایان تجربه که است حسی

 لی رالیس  ،شناختی معرفت م انی در (.33: 8311 اسالمی –های نشست الگوی ایرانی  مجموعه سخنرانی)

، یا،  هر قلمرو و شناخت ابزار الک، جان گرایی هتجرب مورد در گرایان . تجربهاست گرایی تجربه به معتقد
 روی بار  عقال هساتند   معتقاد  و دانسته شناخت ابزار را حسبرخی  مثال برای دارند؛ اختالف یکدیگر با
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 (118-118: 1373 )راسل، کند می تأمل حسی های شناخت

 

 الگو بودن ایرانی مفهوم 5-3

 قابل تصور است: وجه دو بودن ایرانی به پیشرفت اسالمی الگوی اتصاف برای

 دسات  به را الگو ای  ایرانی ابتکار و فکر که است لحا  بدی  ایرانیت به مزبور الگوی اتصاف -1

 الگو ای  تواند می یا توانست که بود ما ملت ای  ولی بود ه  دیگر های ملت اختیار در اسالم ت.اس آورده

 و شامول  جهاان  الگویی پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی صورت ای  در. کند استخراج اسالمی مناب  از را
 بخاش  از الگاو  ایا  شاود.   می مطرح غرب ی توسعه الگوی برابر در که است اسالمی جوام  برای ثابت

 الگاوی  صاورت  ایا   در. است اسالمی تمدن مسیر ی دهنده نشان و به دست آمده اسالمی مناب  ثابتات

 فرهنگای،  شارایط  بار  را الگو ای  تواند می اسالمی کشور هر و بود خواهد اسالم جهان بخش الهام مزبور

 هاا،  برناماه  تماام  باالدساتی  ساند  تواند می الگویی چنی ؛ کند منط   خود سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

 .باشد ساله بیست انداز چش  سند حتی و ها سیاست

 ترسای   محاور  ساه  در لایا  و باشاد  مکاانی  و زمانی عناصر بر مشتمل تواند نمی الگو ای  تردید بی

 باه  تنهاا  پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی راه رد ی ارائه و موجود وضعیت شناسی آسیب ،مطلوب وضعیت

 :پرداخ خواهد زیر شمول جهان و ثابت عناصر
 ؛اسالمی احکام و ها آموزه اساس بر آرمانی وضعیت ترسی  -الف
 م انی بر م تنی باید اصول ای . موجود وضعیت شناسی آسیب و تحلیل برای ثابت روشی اصول -ب

 ؛باشد اسالمی شناختی هستی و شناختی معرفت
 .مطلوب به موجود وضعیت تغییر برای ثابت راه ردی اصول ی ئهراا -ج
 و سیاسیاجتماعی،  فرهنگی، های ویژگی و شرایط با اسالمی ی هتوسع الگوی اینکه لحا  به -2
د ن اشا  مناسب اسالمی کشورهای سایر برای الگو ای  است ممک  است، شده داده تط ی  ایران اقتصادی

 (.31: 8311های نشست، الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت،  )مجموعه سخنرانی

 

 مدیریت تعریف 5-4

 بسیج دهی، سازمان ریزی، برنامه در انسانی و مادی مناب  کارآمد و مؤثر کارگیری به فرایند مدیریت

 نگار  کل تعاریف در شهری مدیریت ( مفهوم3: 8333رضاییان، ) است کنترل و هدایت و امکانات و مناب 

 یابد می پیوند اقتصادی و سیاسی اجتماعی، ساختارهای با و رود می فراتر شهر امور ی اداره صرف مفهوم از

 تلقی راه ردی مسئولیتی شهری مدیریت نگرش ای  کند. در می پیدا شهر ی توسعه در تری نقش فعال و

هاای   حوزه با آن تعامل دلیل همی  به و است همراه نیز عملیاتی پیامدهای و نتایج با ضرورتاً که شود می
 (.888: 8311سنایی راد،)شود  می ناپییر اجتناب اجتما  و اقتصاد شهری سیاست، قدرت،

 شاهر  سااکنان  نیازهاای  به گویی پاسخ برای مناب  و عوامل دهی سازمان از ع ارت شهری مدیریت
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 اجتمااعی،  عادالت  باا  همراه همه برای زندگی قابل محیطی ایجاد شهری مدیریت کالن هدف ... است
 (.18: 8331 دیگران، و تصرافی) محیطی است زیست پایداری و اقتصادی کارایی

 

 اهداف مدیریت شهری -6
 قالاب  در ساک  جمعیت زندگی و کار شرایط ارتقای در توان می را شهری مدیریت هدف تری  مه 

 ی توساعه  باه  تشاوی   شاهروندان،  حقاوق  از حفاظات  و اقتصادی و اجتماعی مختلف های گروه و اقشار
 (.13: 8331 دانست )سعیدنیا، کال دی محیط از و حفاظت پایدار اجتماعی و اقتصادی

 

 عناصر حاکمیتی در مدیریت شهری در دوران اسالمی -7
 باه  بساته  ی شاهرها  گردانناده  عوامال  ایاران  در شاهری  مادیریت  نظاام  تحاول  سیر به توجه با

 متعاددی  وظاایف  و درجات به شهر اهمیت و وسعت نیز و کشور کالن مدیریت بر حاک  های ایدئولویی

 عوامال  تری  عمده لک  دارد؛ وجود کمابیش نیز امروزی شهرهای در آن ردپای که شدند می بندی تقسی 

 عوامل زیر است. اسالمی شهرهای در مدیریت نظام

 

 حاکم 7-0
 ای گسترده اختیارات داشت. او قرار والیت هر امیر یا حاک  شهر، مدیران و مسئوالن تمام رأس در

 میاان  از حاکماان  کارد. بیشاتر   مای  نظارت قلمرو قضایی و اداری نهادهای و ها سازمان تمام بر و داشت

 .داشات  حکومت نیز تابعه مناط  شهر به از گیشته شدند. او می انتخاب بزرگان و امیرزادگان زادگان، شاه
 و اماالک  هاای  ق اله به رسیدگی و اسناد ث ت دفتر کارکنان مظال ، مسئوالن دیوان نصب و عزل انتخاب،
 و گرفات  مای  انجام او نظارت تحت عمرانی بود. کارهای او بازار با نرخ و محتسب عسس، کار بر نظارت
 انجاام  در شاهر  رئایس  باه  باود؛ همچنای    او نیز با عمومی بناهای و ها پل شهر، باروی وض  از مراق ت

شاهر   از بود. خارج امور اصناف به رسیدگی و اجناس نرخ عهد تعیی  آن در گویا کرد که می خدمات یاری
 او وظایف از نیز زنان راه خطر برابر در ها کاروان از مراق ت ونیز بازرگانی های جاده از حفاظت و نگهداری

 (؛81: 8333رفت )کاظمیان،  شمار می به

 

 رئیس شهر 7-2
 به شهر کالنتر عنوان با صفویه منص ی ی دوره تا هجری نه  قرن در ترکمانان ی حکومت دوره از
کارد.   مای  کاار  حااک   نظارت تحت و بود داخلی امور و دار مسائل عهده امیر یا حاک  از پس که آمد وجود

 هاسات بار   شاهرداری  اختیاار  ی حیطه امروز در که خدماتی امور و اقتصادی و امور اجتماعی به رسیدگی

 شاهر،  هاای  محلاه  صانفی،  هاای  انجما   و اصاناف  اماور  باه  رسیدگی بود. کالنتر مسئول وی ی عهده

 ی نحاوه  و گاروه  و صانف  هار  مالیاات  ساه   تعیی  بی  زیردستانش، شهری و اجتماعی کارهای تقسی 
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کما،   باا  را وران پیشاه  از هرکادام  و بنیچاه  مالیات اصناف بود. وی ق یل ای  از کارهایی و آن پرداخت
 (؛1: 13 داد )اشرف، می انجام بود اصناف مهتر که نقیب به موسوم سومی شخص

 

 کدخدا 7-3
 محل افراد ثروتمندتری  و تری  محترم میان از بیشتر که داشت وجود کدخدا شهر محالت سطح در

 مساائل  ی درزمینه بود آشنا محله اهالی اجتماعی و اقتصادی وضعیت با کدخدا ازآنجاکه .شد می برگزیده

 یاا  هاا  تاا مالیاات   شاد  می خواسته او از و شد می مشورت او با حاک  و کالنتر طرف از و اداری اقتصادی

 (؛813: 11وصول کند )کاظمیان،  ها آن از و تقسی  اهالی بی  را دیگر های هزینه

 

 محتسب 7-4
 معروف  دانست. امر به میه ی و اقتصادی توان می را او فعالیت ی داشت. زمینه ای گسترده اختیارات

کارد.   می تعطیل را خرابات و شکست می را ها آن یافت می شراب های خ  و هر جا کرد منکر می از نهی و
 باه  داشات. رسایدگی   نظارت ها آن قیمت بر و پرداخت می اجناس نرخ تعیی  به نیز اقتصادی ی درزمینه

 محتسا ان  بود. بیشتر او وظایف دیگر از نیز شهر عمومی فضاهای و ها گرمابه به سرکشی غیاها، کیفیت

 هجاری  نخساتی   هاای  سده بودند. در مستقر ها چهارسوق در ویژه به آن داخل یا و بازار نزدی، محل در

 از و بتوانناد  باشاند  آشانا  شارعی  احکام و امور با تا شدند می برگزیده و فقیهان عالمان میان از محتس ان
 شد؛ کاسته محتس ان اختیارات و قدرت از رفته رفته ایران به ی مغول حمله از برآیند. پس وظایف ی عهده

 اداره داشت. ای  تنظیف و احتساب ی شع ه دو شد که تشکیل احتسابیه نام به ای اداره قاجار ی دوره در اما

 از بود متشکل اداره ای  .دانست ایران امروزی در شکل به شهرداری ایجاد برای گام نخستی  توان می را

 نصاب  دیگار  ساوی  از و محالت شاهر  به آب تقسی  سو ی، از آنان ی وظیفه که میراب تعداد معدودی

 وظایف ازجمله معابر عمومی پاشی آب درضم  شهربود؛ روشنایی تأمی  برای گیرها سر بر فانوس تعدادی

 (؛1: 38فریودی، ) شد می محسوب آن

 

 عسس 7-5
 به شهر های محله و بازار در شب هنگام داشت وظیفه بود. او عسس ی عهده بر شهر انتظامی امور

 اماوال  سارقت  مقابال  در هاا  کند. عساس  بازجویی ها آن از و دستگیر را مظنون افراد بسردازد، زنی گشت

 باه  را آن خساارت  یاا  پیاداکرده  را دزدی اموال باید سرقت وقو  صورت و در مسئول بودند شهرنشینان

 (؛1: 13اشرف، ) داشت نام عسس میر یا شب میر ها پرداختند. سرپرست عسس می صاح ش
 

 داروغه 7-6
 بعاد  باه  دوره آن از بود اماا  شهر حاک  لقب بیشتر صفویه ی دوره از پیش تا داروغه وظایف اگرچه
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 در سامت  شاد. ایا    گیاشاته  داروغاه  ی عهده بر خا( طور به قوانی  رعایت از مراق تو  انتظامی امور

 شد تأسیس خارجی کارشناسان کم، به تهران ی نظمیه آن جای به و میان رفت از شاه ناصرالدی  ی دوره
 (؛1همان: )

 

 قاضی 7-7
 امور تمام به شر  حاک  بودند، نکرده پیدا زیادی گسترش و استحکام اداری تشکیالت که ابتدا در

 و دعااوی  از برخای  اخاتالف،  مورد مسائل افزایش و شهرها گسترش پی در اما کرد؛ می رسیدگی قضایی
 آمد. وجود به محکمه نو  سه تدریج به ترتیب ای  به و شد واگیار دیگر مقامات به جزایی یا ساده مشکالت
 خریدوفروش، عقود، قضایی، دعاوی به ها آن در و شد می اداره شر  حکام نظر تحت که شر  اول محاک 

 از جزایای  اماور  باه  ها آن در که عرف محاک  دوم کردند؛ می رسیدگی دیگر مه  مسائل و طالق ازدواج،

 که بیگی دیوان نظر تحت ها داروغه و جزایی قضات و شد می رسیدگی غارت و سرقت قتل، و جرح ق یل

 آن در کاه  حسا ت  سوم محاک  داشتند؛ عهده بر را مزبور امور به رسیدگی مسئولیت بود، عدلیه کل ناظر
 محتساب  با آن مسئولیت و شد می شهرداری رسیدگی و صنفی مسائل از برخی و ها نرخ و اوزان امور به

 .(31:81شیعه، ) بود
 

 شهر در ایران ی اداره ی شیوه تاریخچه و -8
 شود. تاکنون مشاهده میصورت خالصه از ق ل از اسالم  ( به8ی ) که در جدول شماره

       
 خالصه سیر تحول نظام مدیریت شهری در ایران :0جدول 

 شاهر ، )پاارت(  یوناانی شاهر   دولات  گیاری  شاکل  -3النهری ؛  بی تمدن  -8؛ شهرها گیری شکل-8
 .وابسته به حکومت مرکزیایرانی )پارسی(  شهر دولتتشکیل  -1ی؛ مردم

 ق ل از اسالم

 ؛ییضاق های سازمان گیری شکل ،جمعیت و وسعت اساس بر شهرها بندی رت ه
 و محلاه بازار،  گیری شکل، اسالمی شهر دولت براولیه م تنی  مدیریت ساختار تشکیل، اسالمی شهر
 .خراسان س ، ظهور، میدان

ورود اسالم تاا  
 از صفویه ق ل

فتارت شاهرهای    دورانشهرسازی،  در)شیعه(  میه یقوی  اعتقادات بروزشهرنشینی،  رشدصفویه: 
 ؛ایرانی

 .حس ه گرفت  نهاد قوتعرف بجای شر ،  جانشینیقاجار: 

صااافویه تاااا  
 جن ش
 مشروطه

 اجارای  و تصویبشهری،  غربی به مدیریت ورود الگوهایبلدیه،  ی نامه نظام ی تهیهبلدیه،  تأسیس
 هاای  فعالیات شادن  مناد   نظاام موجود،  ارگانیزم برای تغییر شهرها مدیریت درکال دی  صرفاًقوانی  

 .بلدیه به شهرداری نام تغییر مدیریت شهری،

جناااااااا ش 
مشااروطه تااا  

 پایان
 پهلوی اول
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شاهر،   ی توساعه  هاای  طارح  تهیاه  وشهری  مدیریت برنظارت  ی حوزه درایجاد ساختارهای جدید 
 هاایی  ناماه  آیای  و  ها دستورالعمل ضوابط و ی برای تهیه نظارتی ونهادهای مدیریت کالن  تشکیل
 .شهری فضاهای ی توسعه کنترل و ریزی رنامهب برای

 پهلوی دوم

 هاای  برناماه  تدوی شدن مدیریت شهری،  شوراییشهری،  ی توسعه های طرح ی تهیه روند ی ادامه
شاهری بارای    مادیریت  در مدیریت شهری، توجه به الگاوی ایرانای اساالمی    ی حوزه در راه ردی
 .شدن هویت شهری کمرنگ ازجلوگیری 

 انقالببعد از 

(http://www.shahrsazionline.com) 

 

 فرادست های برنامهرویکرد الگوی ایرانی اسالمی در مدیریت شهری در  -9
آن  الگاوبرداری  و ایران دراولی  قانون نظام مدیریت شهری  تنظی  ازسال  صد ی،باگیشت حدود 
فرآیند مدیریت شهری  سازی بومی ی زمینه تدریج بهو مدیریت شهری  ریزی برنامهاز کشورهای غربی در 

از معمااری غربای باا     ازحاد  بیش ی و نیز استفاده آغاز شد داخلی ی به دستیابی به دانش و تجربه توجه با
کشور  ی توسعه ی لیا اولی  برنامه ؛شکل گرفت کشور درن مسئوال درک وفرمایشات مقام معظ  ره ری 

پانج    ی ساله پنج ی برنامه قانون. شدملی میه ی تنظی  هرچه بیشتر از دستاوردهای  کارگیری به لزوم بر
 ساله پنج ی کشور طی ی، برنامه ی توسعه های برنامه تری  مه ( ازجمله 11-11جمهوری اسالمی ایران )

 وشناسااندن فرهناگ    و اسالمی، باورهاای دینای   های ارزشآن تعمی   ی است که در مواد زیرمجموعه
ماواد ایا  برناماه کاه      تاری   مها  ازجملاه   ؛داده اسات  قرار خود کار دستورایرانی را در  -اسالمی تمدن
پانج    ی برناماه  1 ی ماده پردازد میالگوی ایرانی اسالمی  قالب دربه موضو  مدیریت شهری  صراحت به

گارفت    نظار  دررا مکلاف باه    شهرسازی وو وزارت راه  ها شهرداری ازجملهمتولی  های دستگاهاست که 
 .است کردهبه شهر اسالمی به شرح زیر  بخش هویت عناصراز برای فضاهای موردنی

 

 فرهنگ ایرانی اسالمی 9-0

کاه مساتلزم   را اسالمی ایرانای   ی الگوی توسعه، موظف است با همکاری سایر قوا دولت :8 ی ماده
اساالمی و   هاای  ارزشمتکای بار    ای جامعاه ح  و عدالت و دستیابی باه   برمدار ها انسانرشد و بالندگی 
 بارای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد تا پایان سال سوم برنامه تادوی  و   های شاخصانقالبی و تحق  

تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد. ای  الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی م ناای  
 گیرد؛ میبعدی قرار  های برنامهشش  و  ی برنامه ی تهیه

بهینه از بقا  مت رکه، گلزار شهدا و  گیری بهرهفضاهای میه ی فرهنگی و  ی عهتوس برای :3 ی ماده
پایگاه ع اادی و تربیتای، سیاسای، اجتمااعی و      تری  اصلی عنوان بهاماک  میه ی و تث یت جایگاه مسجد 

 شود: میفرهنگی اقدامات زیر انجام 
در طراحای   اند موظف ها شهرداریوزارت مسک  و شهرسازی، بنیاد مسک  انقالب اسالمی و  -الف
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اراضای   جدیداالحداثو شهرهای  ها شهرکجام  تفصیلی شهری و هادی روستایی و های  طرحو اجرای 
بادون دریافات هزیناه و باا      سازی آمادهو پس از  بینی پیشعال  ی  مناس ی را برای احداث مسجد و خانه

 ؛ساجد قرار دهندم حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث
مناسا ی را در   ی نمازخاناه  اناد  موظاف  جدیداالحاداث مالکان اماک  تجاری، اداری و خدماتی  -ب

بینای محال مناساب بارای      پایش   باه میکور مناوط   های مجتم  ی نقشه تأیید. کننداماک  میکور احداث 
 ؛معماری و شهرسازی است نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای عالی

نسا ت باه احاداث یاا      اناد  موظاف  هاا  شهرداری، مرات  و آبخیزداری کشور و ها جنگلسازمان  -ج
شاهری اقادام    های بوستانملی و  های پارکبرای مسجد یا نمازخانه در  مناسب واختصا( فضای کافی 

 کنند؛
ورزشی،  های مجموعهو مراکز درمانی،  ها بیمارستانی، مراکز آموزشی، یاجرا های دستگاه ی کلیه -د
نس ت باه احاداث    اند موظفتجاری اع  از دولتی یا غیردولتی  های مجتم و  تفریحیرفاهی،  های مجتم 

 کنند.برای مسجد یا نمازخانه اقدام  مناسب ویا اختصا( و نگهداری فضای کافی 

 

 اصول حاکم بر مدیریت شهری اسالمی  9-2
 شاهرهای  باه  اجرایای  و مطالعااتی  هاای  حوزه در غربی دانش ورود و شهرنشینی رشد به توجه با

 مگاسایتی  و مگاالپلیس ها، متروپل به آن و ت دیل ...و  و بلد مدینه رفت  بی  از تدریج شاهد به اسالمی

 کاروان از بوده بشر معنوی و مادی تمدن خواستگاهبااینکه  خاورمیانه که حالی است در هستی ؛ ای  ...و

 شناخته هویت ای  با هنوز و یافته ظهور منطقه ای  در خداوند دی  آخری هرچند  و است بازمانده توسعه

 الگوی ن ود کال دی، آشفتگی هویت، بحران همچون هایی چالش خاورمیانه با حاضر حال در لک  شود می

 اساکان  و مساک   مشکالت اقتصادی، بالندگی و عدم محیطی، فقر زیست های آلودگی پایدار، شهرسازی

 جارم،  و امنیات  عدم مشکالت خدماتی، کم ود فضاهای جمعیت، ازدحام و ترافی، مشکالت غیررسمی،

 آنچاه  اسات.  مواجاه  ...و نامناسب منظر و بناها تقارن عدم و مشرفیت مشکل روانی، و روحی مشکالت

 باه  شهری مدیران و ازحد شهرسازان بیش تکیه کند می خودنمایی اسالمی شهرهای در چیز همه از بیش

 فراموشی دست به تدریج را به اسالمی ی جامعه از من عث دینی و فکری بنیان که است غربی های نظریه

 منااب   کاه  حالی اسات  در ای  شود. می مستقل شهرسازی مکتب و تفکر گیری شکل از مان  و سسارد می

 ایا   باشاند.  مسالمان  شهری جوام  نیاز گوی پاسخ تواند می که دارند وجود اسالمی تمدن در ارزشمندی

کاامالً   اسات  شهرسازی در اسالمی های فرمان و قوانی  کارگیری از به حاکی که ایران شهرهای در مه 
 کنی . های مه  مدیریت شهری اسالمی اشاره می که در زیر به برخی از اصل مشهوداست
 

 انسان کرامت اصل 9-2-0
 از هاا  انساان  یکای، ندارد. خاصی گروه و فرد هیچ به اختصا( و است انسانی نو  ویژگیِ کرامت
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 نیز کرامت ای  منشأ و اند مساوی و برابر صفت ای  از برخورداری در آنان همگی و بوده مند بهره کرامت

 و شاهری  رواباط  تنسای   و تنظای   در آن کااربرد  ی اسات. نموناه   باودن  آدم فرزند و بودن انسان صرفاً
 پیشنهادهای و ها طرح تصویب و شهری ی مناس ات حوزه بر حاک  قوانی  تدوی  و وض  شهروندی است.

 ای که جامعه در زیرا پییرد؛ انسانی صورت ی کرامت پایه بر تماماً باید اسالمی شهرهای در نهادها به ناظر

 و ملغی انسانی با کرامت منافی ی سامانه و تصویب و تقنی  نو  هر برپاشده اسالمی شهر آرمان م نای بر
 بهداشتی، خدمات اعمال شهروندان، با عوامل اجرایی و مدیریتی نهادهای و مدیران مناس اتاست.  بالاثر

 باا  بایاد  ه  اعانات از مند بهره ط قات و نیازمندان به رسانی خدمات همچنی  و زیستی تفریحی، درمانی،

 .پییرد صورت کرامت اصل رعایت
 

 عدالت اصل 9-2-2

 در شاهروندی  مناسا ات  بار  حااک   و انسانی الهی بنیادی  اصول تری  شاخص از یکی بتوان شاید

 و شاما  باوده  استوار و پایدار خدا درراه ایمان اهل ای» دانست؛ عدالت اصل را ی تعامالت اجتماعی حوزه

 امیادآفرینی،  جامعه، حرکت روند بر عدالت ذاتی (. اهمیت1 ،مائده« )باشید درستی و راستی و عدالت گواه
 و سالب  واگایاری  و هرگوناه  و مصاوبات  قوانی  وض  لیا دارد؛ ییسزا هب یرتأثسازی  پویایی و یآور نشاط

در  باا  بایساتی  شهری و خدمات امکانات و درآمدها یصو تخص امکانات توزی  ی ،و تشو تن یه مسئولیت،
 باشد؛ اصل ای  گرفت  نظر

 

 انسانی و اخالقی اصول 9-2-3

 قرار انسانی های روش و اخالق ی حوزه درشود،عمدتاً  می پرداخته ها بدان قسمت ای  در که اصولی

هاای حقاوقی نیاز     اند، هرچند بازتااب  گرفته شکل بنیادی  اصول از برآمده فضای در که اصول دارند. ای 
 عنوان به آنان از همی  دلیل به است؛ بودنشان انسانی و اخالقی ها آن های تری  انگاره دارند لک  شاخص

 تکالیف، اصال  و حقوق حدود، در جامعه آحاد برابری و تساوی کنند. اصل می یاد انسانی و اخالقی اصول

 و مقدساات  باه  احتارام  لازوم  دیگران، اصال  به زیان رساندن ممنوعیت ه، اصل بدی بر اعانت ممنوعیت
 تری  اصول اخالقی و انسانی است؛ ت ییر از مه  و اسراف ممنوعیت ها، اصل آن به اهانت ممنوعیت
 

 استحکام و استواری شهراصل  9-2-4
 دارای که هایی قریه در جز آنان» است آمده کری  قرآن در تخری ی هجوم برابر در شهر توصیف در

 ایجااد  باه  مکلاف  مسالمانان  (؛ لایا 81 آیه )حشر« جنگی نخواهند شما با دیوارها پشت از یا اند استحکام

و  امنیات  تقویات  باعث اصل اند. ای  شده در شهرهایشان دیوارگی و اجزاء استحکام هم ستگی استواری،
 است؛ سازی پیاده قابل شهری و بافت بنا ساخت در آن و رعایت شود می اسالمی شهر در اطمینان
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 اسالمیاصل نظم سنتی شهر  9-2-5
 رحماان  خادای  خلقات  نظ  در هیچ و بیافرید منظ  ط قاتی به را بلند آسمان هفت که خدایی آن»

 اساالمی  شاهرهای  و کال اد  یریتدر ماد  (. نظا  1و  3 ی آیه مل،) «یافت نخواهینقصان  و نظمی یب

 به سنتی است. فضاهای مختلف دوران طی در اصل ای  به توجه از حاکی آن ی اندامواره بافت رغ  علی

 و تمرکاز  موجاب  درنتیجه و کنند یم هدایت واحد سمت به را ذه  خویش، اصول و م انی وحدت لحا 
 سنتی مشاهده مصنوعات تقارن و نظ  سادگی، در توان یم را موضو  ای  و شوند یم انسان ذه  آرامش

 ؛ ان شده طراحی خاصی ظرفیت با که کرد
 

 اصل امنیت 9-2-6
 فرمایناد  مای  ینحل  سوره 888ی  آیه در س حان خداوند است. شهروندان برای مأمنی عنوان به شهر

 در آیاه  در تفسیر ایا  «. برند می سر به آسوده و ام  آن در ساکنان که زند می مثال را شهری و خداوند»
 کند می بیان توسعه و اطمینان همراه به را ایم  شهر صفات خداوند که است آمده المیزان تفسیر 81 جلد

 باه  میل برای و غیره ط یعی نعمات از برداری بهره بشری، شوم حوادث ط یعی، سوانح در مقابل امنیت و

 حا   قالاب  در غیرمسلمانان به تعرض حتی اساس بر ای  شود؛ فراه  اسالمی شهر به جوام  دیگر کوچ

 (؛3)توبه،  است شده نهی اسالمی شهر در ذمه
 

 ی شهریها یکاربریابی مناسب شهر و  مکاناصل   9-2-7
و  هموار س ز، های سرزمی  نهرها، ها، باغ میان در را خود خانه خداوند اگر» فرمایند می امیرالمؤمنی 

 هاای  جااده  و آفری  شادی و زی ا مناظر دارای و زارها گندم میان و بلند هایی کاخ و آباد مناطقی پردرخت،

 ایا   در (؛ لایا 818ی  خط ه ال الغه، )نهج« شد می کاسته نیز آن پاداش از اندازه به همان داد می قرار آباد

اسالمی باه ایا     دیدگاه در شهر توصیفات ازجملهجنات  وصف در احادیث و سایر قرآن آیات نیز و خط ه
 و پها   های دشت جوی ارها، بستان، باغ، )میان مناسب ط یعی جغرافیای در شهر گرفت  قرار است: شرح
 هاا،  آباادی  و شاهرها  باه  نزدیکی و پیوستگی درختان، ان وه از لرزه، برخورداری از عاری ها( سرزمی  کوه

 13ی   خط ه به بو )اشاره خوش خاک فراوان، آب مناب  از زی ا، برخورداری مناظر و انداز چش  از برخورداری

 آسمان نامید( از دور و آب به تر نزدی، جا همه از و خاک تری  نو  بد را بصره شهر خاک که امیرالمؤمنی 
 صانوف  و ط قاات  وجاود  ضارورت  دیگار  طرفی از .از دریا مناسب ی فاصله آباد، های جاده و ها راه وجود

 در موضاو   جامعاه )ایا    پاییری  جلوگیری از آسایب  و شهر به بخشیدن جامعیت برای اجتماعی مختلف
 نکااتی  از دیگاری  بدون ی، گروه اصالح امکان دارد( وعدم قرار شهرها صرف شدن تخصصی با مقابله

 است؛ شده تأکید آن به ال الغه نهج در که است
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 زیست اصل حفاظت محیط 9-2-8
 از را شاما  خداوناد »نموده:  اشاره زیست محیط حفظ به صراحتاً قرآن در که آیاتی تری  مه  ازجمله

 در شاهر  زیسات  محایط  از حفاظات  یتاهم .(38)هود، « نمود آن آبادانی مأمور را شما و کرد خل  زمی 

 بسیار توسعه و اطمینان امنیت، همچون دیگر اصول برقراری در شهر و همچنی  ی پایدار توسعه راستای

 است؛ اهمیت حائز
 

 اصل زیبایی 9-2-9
 کاه  موجاودی  هار  با و داند می او به وابسته را خود و بوده الهی ذات دینی، روح نفخه های آموزه در
 جمیل اهلل ان» که است الهی جمال صفت نشان گیرد؛ بهتری  می آرامش و انس باشد داشته او از نشانی

 بارز ی نشانه است خداوند زی ایی جهان، تجلی که ای  بر عالوه معارف اسالمی منظر در «.الجمال ویحب

 نکند. زی ا فراموش را خود اصل به وصول راه تا انسان است شده معرفی معنی و ماده صورت در زی ایی از

 صاورت  به چه ها رنگ زی ایی .است زی اشناسی قرآن فرهنگ در زی ایی نمودهای از یکی ها رنگ آفرینی

 بیارون  پاس  فرستاد؛ را آب آسمان از خداوند که ندیدی آیا»است:  موردتوجه ترکیب صورت به چه و فرد

 و سارخ  و سافید  شده، آفریده های جاده نیز ها کوه از و زی ا و مختلف های رنگ با هایی میوه آن از آوردی 
 هاا  نقش )آب( انوا  مرک ی و قلمی  با دست چیره نقاش ای «. سیاه کامالً رنگ به گاه و مختلف های رنگ

 کند؛ می خود ی شیفته و مجیوب را بینندگان که کرده ابدا  را چنان
 

 اصل حفظ حریم 9-2-01
حارام اسات    حری  با تماس و یازید دست بدان ن اید بنابرای ؛ است شده من  که است چیزی حری 

 قناات،  چااه،  چشامه،  عماومی )حاری    هاای  حاری   از تاا  است گیار قانون (. بر881: 88 ج العرب، )لسان

ط یعای   ساوانح  هاای  حری  و ...(؛ و نیز باغات و خصوصی )منازل های ها و ...(، حری  زمی  زیست، محیط
 های مالکیت .منظور کند شهر آتی ی آن را برای توسعه و کند و ...( صیانت آه  راه ها، جاده گسل، )سیل،

 مشارو   مالکیت به رعایت ملزم شهروندان یکای، و اند محترم نیز قانونی و مشرو  های راه از آمده پدید

 مگار  نادارد  دیگاران  اماوال  در تصارفی  گونه هیچ ح  مال، رضایت و اذن بدون کس هیچ و اند دیگران

 باه  مکلاف  ریازی  برناماه  و گیری تصمی  از اع  شهری مدیریت مجاز؛ لیا قانونی مرج  و قانون حک  به

 باه  احتارام  اصل که اضطرار اصل با اصل ای  تضاد در مگر است عمومی و مالکیت فردی حری  رعایت

 کند؛ می و مقید تخصیص را مالکیت
 

 اصل وقف و فضای عمومی 9-2-00
 ازجملاه  و باشاد  داشاته  المنفعاه  عاام  ی جن ه آن از استفاده که است فضاهایی در نظر گرفت  وقف
 هاا،  کتی اه  هاا،  آتشاکده  بودناد.  بناد  پاای  آن به قدی  ایرانیان ویژه به مختلف ملل که است دینی مفاهی 
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 کاه  باود  سااختارهایی  اولی  از وقف اند. دیوان بوده شهرها تداوم ضام  و اوقاف جاری صدقات کلیساها،

 از آن نگهداری ی وظیفه و نگیرند قرار تصرف دستخوش فضاهای عمومی تا آورد وجود شهر به در پیام ر

 هاا،  حماام  سانگرها،  مسااجد،  ها، ق رستان آموزش، تعلی  مراکز شهر، استحکامی .دیوارهای بود موقوفات

 متعل  که بودند شهر در وقفی فضاهای ازجمله غیره و ها بیمارستان آبشخورها، کاروانسراها، ها، راه و معابر

 (؛813: 8313شهابی، ) آمدند می شمار به شهروندان عموم به

 

 اصل رفاه 9-2-02
 نیاز  اکارم  پیاام ر «. اسات  نیاازی  بای  بار تقاوا   رسااندن  یااری  بهتری »فرمایند  صادق ) ( می امام

 (؛ لیا 818: 8313 راد، ییسنا« )است ت اه آخرتش و دی  است نااستوار او معیشت که کس آن»فرمایند  می

 باشد؛ شهری مدیریت اهداف بنیادی  دیگر از بایستی شهروندان رفاه تأمی 

 

 ها: ممنوعیت اهانت به آناصل لزوم احترام به مقدسات و  9-2-03
 یاا  هاا  آن که بران حکومت مح ت با رعیت بر» فرمایند می اشتر مال، ی عهدنامه در امیرالمؤمنی 

از  جلاوگیری  و مقدس اماک  به احترام ؛ لیا«آفرینش و خلقت در تو سانان ه  یا دینی تو هستند برادران
 ال الغاه،  است )نهج شهری مدیریت وظایف ازجمله باشند میه ی که و دی  هر به ها، متعل  آن به اهانت
 (.3: 11 ج

 

 گیری نتیجه -01
 تااریخ  طاول  در کاه  متعاددی  عطاف  نقاط رغ  علی که دریافت توان می شد گفته آنچه بررسی با

 شهرنشینی بسط از پس کنونی تحوالت تری  عمده است تأثیر قرار داده تحت را ایران در شهری مدیریت

 در کاه  اسات؛ درحاالی   بوده شهرها مشکالت از سری  رهایی برای غیربومی الگوهای از در کشور استفاده
 در عارف  و سنت فقه، ارزشمند غنای به توان می گیشته برگرفته از سیر تحوالت شهری مدیریت ادبیات
خود را تا  متمرکز حکومتی ساختار الاقل اسالمی کشورهای که سایر است حالی در ای  .برد پی حوزه ای 

 شهری با مدیریت در مقایسه تری گسترده ها از اختیارات آن در شهری اند و مدیریت کرده حفظ حد زیادی

 نماود  کاه  های انسانی خواسته به و توجه شهرها در دادن خداوند قرار مرکزیت .برخورداراست کشور ما در
 مسلمانان دست شهر به ساخت لزوم و بوده ی، اصل عنوان به در ساختار مدیریت و ه  کال د در ه   آن

 بودن ساختار شورایی به توجه .است تاریخ بوده طول در شهری ی مدیریت حوزه در ماندگار دیگر نکات از
 لازوم  و است اسالمی سنت در های خا( ویژگی دارای که مدیری توسط نهایی گیری تصمی  و مدیریت

حفاظات   ازجملاه زی اایی،    اصاولی در نظار گارفت     جامعاه و باا   آحااد  توسط مدیریتی تصمیمات اجرای
 و اصاول اخالقای    امنیت، نظ  سنتی شهر اسالمی، استحکام و استواری شهر، یابی، زیست، مکان محیط
هاا توجاه و سافارش     باه آن  ی پیشرفت است و در اسالم انسان و... م نای توسعه کرامت عدالت، انسانی،
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 شده است.

 

 منابع
 ال الغه. نهج
 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت (،8331) گنابادی پروی  محمد ی ترجمه مقدمه. خلدون، اب 

 عل  دانشگاه شهرسازی گروه .(8313) تاریخی شناسی جامعه دیدگاه از ایران در شهرنشینی احمد. اشرف،

 ایران. صنعت و
 ریزی. برنامه و مدیریت سازمان تهران، توسعه. و عمران ی نظریه (.8311) احمد آکوچیان،
 .پرواز کتاب ن،تهرا، دریابندری نجف ی ترجمهب. غر ی هفلسف تاریخ .(8333) برتراند راسل،
 نی. نشر امروز. ایرانیان هویت مشکل فرهنگ (.8313) رجایی
 تهران. یازده ، جلد کشور، های شهرداری سازمان شهری. مدیریت (.8331احمد) سعیدنیا،
 هاای  پاژوهش  دفتار  انتشاارات  ایاران.  تااریخی  بافات  در شاهری  فضاهای .(8338) حسی  زاده، سلطان

 فرهنگی.
 اساالمی.  متون در شهروندی و شهرسازی مناس ات بر حاک  اصول برخی (.8313) علی ع اس راد، سنایی

 نخستی . مقاالت ی مجموعه

  مجموعاه  اسالمی. متون در شهروندی و شهرسازی مناس ات بر حاک  اصول برخی ع اسعلی. راد، سنایی
 نخستی . مقاالت

 تهران. دانشگاه اسالم. در وقف ی تاریخچه (.8313) اک ر علی شهابی،
 صنعت. و عل  دانشگاه انتشارات ایران. در شهرنشینی و شهر تاریخ بر ای مقدمه (.8311) اسماعیل شیعه،
 شاهری،  مادیریت  ی ناماه  فصال  شاهر.  مادیریت  های چالش و م انی مفهوم (.8331دیگران ) و صرافی

 هاای کشاور،   شاهرداری  ساازمان  انتشارات کشور، های دهیاری و ها شهرداری سازمان ،8ی  شماره
 تهران.
 المیزان. تفسیر محمدحسی . ط اط ایی،

 کشور. های دهیاری و ها شهرداری سازمان ها. شهرداری امور ی اداره .8313) یوسف فریودی،
 شاهرهای  شاهری  ساختار بر حاک  قواعد و اصول بررسی (.8311) مهدی سادات و باباع اسی کیایی، اله

ی علمای پژوهشای    ناماه  اسالمی. فصل ایرانی شهر آرمان آفرینش و یافت  دست منظور به اسالمی
 .1ی  شماره جهان، نقش
 الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت. (.8311های نشست ) سخنرانی مجموعه
 نور. پیام انتشارات ایران. شهری جغرافیای (.8333) اصغر نظریان،
 ی شاماره  م ای ،  ی صاحیفه  ی مجله کری . قرآن نگاه از اسالمی شهر صفات (.8331) محمد زاده، نقی

 پنج .
 اصفهان. .8331 اسالمی شهر آرمان همایش
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 اصفهان. اسالمی. شهر آرمان همایش
 آذر وهفات   و بیست 8313 ماه دی دوم ساالری، مردم ی روزنامه ایران. شهری واحد امید، سیاوش. مدیریت

8313. 
 مدرس. تربیت دانشگاه درسی، ی جزوه شهری. مدیریت م انی (.8311) رضا غالم کاظمیان،

http://www.shahrsazionline.com 
 

  
 
 


