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  چکیده
دستورات و قوانین فراگیر اسالم،در شکل گیري اجتماعی،سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی موثر بوده و در این 

از صاحبنظران،اسالم را اصوال دینی  چارچوب،شهر بیشترین توجه را به خود مبذول نموده است؛به گونه اي که بسیاري
شهري نامیده اند.بنابراین جاي تعجب نیست که دین اسالم داراي رهنمودهایی در ارتباط با برنامه ریزي و مدیریت 
اقتصادي شهرها باشد،به صورتی که،به نظر می رسد بتوان از اقتصاد اسالمی در حوزه شهر نیز سخن راند.اما مسئله این 

ن با توجه به اهمیت آن و علیرغم تمام تالشها، به اندازه کافی به این امر مهم پرداخته نگردیده است.لذا در است که تاکنو
تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي و تحلیل محتواي ژرفانگر در - این راستا، این پژوهش با روشی توصیفی

مفاهیم بنیادین اقتصاد اسالمی در سه شاخه مذهب،نظام و علم  ترکیب با پهنانگر و مصاحبه با خبرگان به هدف تبیین
اقتصادي و ارتباط اینها با فقه اقتصادي مرتبط با برنامه ریزي و مدیریت شهرهاي کشور به تحقیق پرداخت.که در مجموع 

  .کاربستی مقدماتی به همراه پیشنهاداتی ارائه گردید
  

تصــــادي،نظام اقتصــــادي،فقه اقتصــــادياقتصاد،شــــهرهاي اســــالمی،مذهب اقواژگــــان کلیــــدي:

5/9/1394 افت:بتاریخ در 25/12/1394 :پذیرشتاریخ    
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  مقدمه
شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد جغرافیایی و اجتماعی تکامل پذیر است که با تاثر از ایدئولوژي 

و تکنیکی را روي شهر مشخص می دارد،وبه   ناظر بر ناحیه،که توان و سطح کاربرد نیروهاي اقتصادي 
ارزشمند معماران،شهرسازان و همیاري کارشناسان نظام هاي علمی دیگر و با بهره مندي مقتضاي اندیشه هاي 

از عادات اجتماعی ساکنان شهر و با اراده و تصمیم نظام سیاسی بر پهنه زمین و روي محیط طبیعی شکل می 
ر پویایی گیرد و در مسیر زمان در فضاي جغرافیایی معینی،بر حسب شیوه مبادالت اقتصادي و اجتماعی ب

فضایی،اقتصادي و اجتماعی خود تداوم می بخشد و باالخره سیماي برونی و فیزیکی خود و حیات انسانهایی 
پسی را بر را که در بطن خود دارد،دگرگون می کند،گاهی رفاه و بهزیستی را وزمانی نابهنجاري و دلوا

خی،نمی توان از نقش جهان بینی و بنابراین،منطبق بر سیر تاری،ز).1368شهرنشینان عرضه می کند(فرید،
ایدئولوژي در عرصه هاي مختلف شهر از جمله اقتصاد شهري و در یک نگرش سیستمی بر کل شهر چشم 

  پوشی نمود.
مدنیت و فرهنگ شهر نشینی در ایران یک تمدن قدیمی و پرسابقه اي است که در تمام فالت ایران توسعه و 

فرهنگ شهرنشینی بین النهرین که مکان اولیه پیدایش شهرنشینی گسترش داشته است.این تمدن با عوامل 
مستقل با ویژگیهاي خاص آن ناحیه به شمار می آمد اشتراك یافته و از مظاهر فرهنگی آن برخوردار بوده است 

اکم و در تمام این دوران از آغاز تاکنون چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم متاثر از جهان بینی و ایدئولوژي ح
در عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد شهري بوده است؛ و در بعد از اسالم این مهم ادامه داشته است،که در 
نوشته هاي بسیاري بر آن تاکید گردیده است.اما مسئله این است که علیرغم تمام تالش هاي انجام 

نظام اقتصادي اسالم در کل و از یافته،خالهایی قابل توجه در تبیین و تدوین چارچوبها،اصول و در یک کالم 
جمله در حوزه شهر احساس می گردد؛امر مهمی که این پژوهش می تواند به عنوان مدخلی بر علم اقتصاد 

  به سوال زیر انسجام یافته است: اسالمی در شهرها تعبیر گردد،تالشی که در راستاي پاسخگویی
  اقتصاد اسالمی شهر راند؟آیا می توان منطبق بر آموزه هاي اسالمی،سخن از 
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  تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
شهرنشینی یک پدیده جهانی بعد از جنگ جهانی دوم است که ماهیت کیفی آن در سراسر کشورها متنوع 
است؛در برخی کشورها همراه با مهارت،ارتقاء،صنعتی شدن و گسترش بخش رسمی و در برخی دیگر از 

امروزه شهرها محل استقرار و زندگی . (Yuki,2007,76)یده اي همراه شدکشورها با مشکالت بسیار عد
 2050بخش عمده اي از جمعیت جهان هستند.بنابر پیش بینی هاي دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد تا سال 

).در این راستا،در 100،1392حدود دوسوم جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند بود(حاتمی نژاد و حسینی،
ی سال گذشته،جمعیت شهري در سطح جهانی،به بیش از دو برابر بالغ شده است.بر اساس پیش بینی خالل س

که کشورها - هاي سازمان ملل طی سی سال آینده این پدیده در مناطق شهري در کشورهاي در حال توسعه
تکرار خواهد شد،به گونه اي که جمعیت شهري در این مناطق از  -اسالمی در این گروه قرار می گیرند

خواهد رسید در حالی که در  2030میلیارد نفر در سال  4 به آستانه 2000میلیارد نفر در سال  9/1جهان،از رقم 
میلیون به یک میلیارد نفر خواهد  900بقیه جهان،یعنی کشورهاي پیشرفته صنعتی،در همین فاصله زمانی رقم 

  ).32،1392)(استعالجی و حسین زاده،143،1383ید(سید میرزایی،رس
از سوي دیگر،شهرها همواره در طول تاریخ محرك و بنیان رشد و توسعه اقتصادهاي ملی بـوده انـد و بـدیهی    
است که اگر این مکانها وظیفه خود را به خوبی انجام ندهند،کل اقتصاد ملی با مشکل مواجه خواهـد شـد؛زیرا   

تحــوالت عمــده اقتصــادي در ســطوح منطقــه اي،ملــی و جهــانی از شــهرها نشــات مــی          الگوهــا و 
اما شهرنشینی پیامدهاي زیر را به همراه داشته است:نابرابري هـاي  ).2،1388)(هاشمی،13،1383گیرند(عسگري،

اجتماعی،فقر،افزایش فساد و جرم و جنایت،بحران هاي زیست محیطی،نابرابري و اخـتالف طبقـاتی،نبود رفـاه    
ــن    ــی مسکنی،اســکان غیررســمی و... .ای ــان و مادران،بدمســکنی و ب ــر زودرس در کودک اجتمــاعی،مرگ و می

است(روســتایی و  پیامــدها،در کشــورهاي در حــال توســعه،با ســرعت و حجــم بیشــتري در حــال گســترش 
)؛که به پیروي از سطوح تحلیلی دیوید اسمیت و دیوید هربـرت در تحلیـل مسـائل شـهري     72،1391همکاران،

شامل:اقتصاد سیاسی،تحلیل تخصیص منابع،مـدیریت شـهر و محـیط محلی،مـی تـوان معضـالت برشـمرده را        
  واکاوي نمود.
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)؛در نگرش اقتصاد سیاسی،تاکید بر ایدئولوژي ها،ارزشها و سنت هـاي یـک جامعـه و    1373به نقل از شکوئی(
اصی برخـوردار اسـت.بدین سـان    اساس اقتصادي آن به ویژه شیوه تولید مسلط در مسائل شهري از اولویت خ

با تحلیل اقتصاد سیاسی از مسائل شهري،تنها بر سه عامل مهم تاکیـد مـی شـود: الف)اقتصـاد بـازار؛ ب) رفـاه       
اجتماعی؛ ج)شیوه تولید. در تحلیل اقتصاد سیاسی از مسائل شهري،سه عامل مذکور بر سیستم هـاي شـهري و   

هاي شهري با تاثیر پذیري از این سه عامـل بـه وجـود مـی آیـد و      کارکرد آنها تاثیر بسیاري می گذارد. سیستم 
  کارکرد آن بر اثر این سه عامل تعیین می شود.

در دیدگاه تخصیص منابع،تخصیص منابع و قدرت شامل تولید کاال،مقدار کاال،کیفیت توزیع کاال بـین مصـرف   
ــاثیر شــرکت  ــراي تولیــد و توزیــع کاال،ت هاي چنــد ملیتــی در تخصــیص کننــدگان،انتخاب الگوهــاي مناســب ب

منابع،سنجش کـارآیی بخـش خصوصـی،میزان دخالـت و نظـارت دولتهـا در تخصـیص منابع،کیفیـت عرضـه          
و اقتصادي و سرانجام میزان رضایت مردم از تخصیص منابع مورد مطالعـه قـرار مـی     خدمات،اهداف اجتماعی

اگر قـدرت در دسـت عـده اي قـرار      گیرد و توزیع قدرت میان گروههاي مختلف جامعه بررسی می شود؛زیرا
گیرد در تخصیص منابع به گروه معینی تاثیر می گذارد.در ایـن سـطوح،میزان قـدرت بخـش عمـومی و بخـش       
خصوصی در شناخت کیفیت زندگی مردم شهرها به طور جداگانه مطالعه می شود تا میزان هزینه هاي عمومی 

ابراین با توجه به این موارد در شهرهاي امـروزي بـا سـه    در رفاه اجتماعی جامعه شهري به خوبی تبیین شود.بن
  ):27،1373تحلیل مشخص در کنترل منابع روبرو هستیم(شکوئی،

 قدرت سیاسی در ارتباط با کنترل منابع 

 توان اقتصادي در ارتباط با کنترل منابع 

 شخصیت و اعتبار اجتماعی در ارتباط با کنترل منابع 

میم گیري هاي کلیدي در زمینه مسائل شهري تاکید می شود کـه در اینجـا   در سطح سوم از تحلیل بر نقش تص
منظور از تصمیم گیرندگان،مدیران و مسئوالن سازمان هاي شـهري اسـت،بدین سـان کـه مـدیران شـهري بـه        
مسئوالنی اطالق می شود که تصمیمات آنها در سیستم تخصیص منابع،محیط زیست شهري خاصی ایجاد مـی  

ات آنها در داخل یک سیستم مشخص سیاسی یا اقتصادي صورت می گیرد،این تصـمیمات  کند.هر چند تصمیم
  در سطوح محلی تاثیر می گذارد.
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در سطح چهارم،نتایج اجتماعی و فضایی حاصل از عوامل موثر به روشنی تبیین می شود و می تـوان شـاخص   
  هاي اجتماعی،رفاه اجتماعی و کیفیت زنذگی مردم شهر را تحلیل کرد.

اما علیرغم تمام این سـطوح تحلیلـی،در سـطحی کـالن تـر، توسـعه شـهري پایـدار و بـالطبع توسـعه پایـدار            
ایدئولوژیک قالب بندي شده در مکاتب و نظریه هاي علمی،بستر -کشور،مستلزم داشتن تفکر عقالیی و فلسفی

قانونی،سیاستگذاري،اســـــتراتژي رســـــیدن بـــــه هدف،برنامـــــه ریزي،طراحی،مـــــدیریت هماهنـــــگ 
ننده،اجرا،نظارت،ارزیابی،داشتن ساختار اندام واره سلسـله مراتبی،نکنولـوژي مناسب،مشـارکت مردمی،اعتبـار     ک

بودجه و بخصوص رعایت عدالت اجتماعی و غیره است.همه امور مـذکور بایـد بـا توانهـاي اقتصـادي،نیروي      
ه و واقـع گـرا و مبتنـی بـر     انسانی،محیطی،ژئوپلیتیکی،تاریخی،فرهنگی و هویتی یک کشور و ملت متناسب بود

خرد و کالن ارزیابی و بررسی شود؛که این همه بدون تکیه بـر یـک جهـان     عمل باشد و هزینه فایده همه امور
  ).1391بینی،ایدئولوژي و بر این اساس نظریه پردازي امکانپذیر نیست(پاپلی یزدي،

انشـمول و گسـتره اي همگـانی و در همـه     اسالم به عنوان جهان بینی و ایدئولوژي الهی نیز،با منطق و فهم جه
اعصار و زمانها،برنامه اي براي ارائه موفقیت آمیز در راستاي نیل موفقیت آمیز بشر به اهداف مادي و معنـوي و  
خیر توامان سعادت دنیوي و اخروي را از جمله در ارتباط با شهر داراست.اسالم از ادیان و مکـاتبی اسـت کـه    

و نسبت به شهرنشینی نظري کامال مساعد و تشـویق آمیـز دارد، و از سـوي دیگـر     در محیط شهري نضج یافته 
نسبت به جمع و جماعت نیز التفاطی خاص دارد،بنابراین نمی تواند نسبت به موضـوعات مختلـف مـرتبط بـا     

)؛ شاهد آنکه،به علت همین خصیصه، ساختار 48،1394شهر و سکونتگاه بی تفاوت باشد(امین پور و همکاران،
پس چنـین  ).51،1389رها و سکونتگاههایی را که متصرف شد،بازسازي و پیرایش کرد(وثیق و پشوتنی زاده،شه

باشد،اما جاي شگفتی است که تاکنون اقتصـاد  دینی نمی تواند نسبت به بحث بسیار مهم اقتصاد شهر بی توجه 
  اسالمی شهر در پژوهش هاي کشور بسیار مهجور مانده است.

اقتصاد مقاومتی به تناسب شـرایط ویـژه کشـور توسـط مقـام معظـم رهبـري مطـرح شـده          ایده از سوي دیگر،
اقتصاد مقاوتی،ماهیت دینی داشـته و بـه عنـوان مهمتـرین ابـزار حکومـت       ).136،1393،و همکاران است(رهبر

اسالمی است.وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می گردد،تصور نوعی از اقتصاد اسالمی است؛یعنی اقتصادي کـه  
ریشه در جان بینی توحیدي و الهی دارد و شامل مقوله هاي مادي،معیشت و معنویت است.این الگو نه الگـوي  
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.حـال ایـن   )1392(محمدزاده و صـابري، لیستی و نه الگوي سرمایه داري است و الگویی اسـالمی اسـت  سوسیا
سوال راهبردي پیش می آید که بدون توجه به اقتصاد اسالمی شهر می تـوان بـه اقتصـاد مقـاومتی نیـز دسـت       

  یافت؟قابل توجه اینکه امروزه حدود دوسوم مردم کشور در شهرها زندگی می نمایند.
  

  ی نظري تحقیقمبان
اسـت کـه از نظـر     (economy)اقتصاد،علمی که دو قرن از عمر آن می گذرد،ترجمه کلمه اروپـایی اکونـومی  

بـه معنـاي قـانون تشـکیل شـده       (Nomo)یعنـی خانـه و نومـو    (oiko)ریشه لغوي از دو کلمه یونانی ایکـو 
ر یونان قدیم به معناي اداره امـور امـوال   است.معناي دیگر ایکو،اموال و نومو،اداره است.بنابراین واژه اکونومی د

بوده است.در قرن سوم و چهارم قبل از میالد ارسـطو و گزنفـون،این لغـت را بـا همـین مفهـوم بـه کـار بـرده          
  ).8،1373اند(فدیر،

و اقصـد فـی   «یکی از معانی اقتصاد در لغت،میانه روي و پرهیز از افراط و تفریط در هـر کـاري اسـت. در آیـه    
ه همین معنی آمده است.از آن نظـر کـه اعتـدال در هزینـه زنـدگی یکـی از مصـادیق میانـه روي         نیز ب »مشبک

غالبـا  » اقتصـاد «درباره آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا کـه در بکـارگیري عرفـی از    » اقتصاد«بوده،کلمه
  جمله: همین معنی مقصود بوده است.به هر حال براي اقتصاد تعاریف مختلفی ارائه شده است،از

  ارسطو:علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه
  آدام اسمیت: اقتصاد،علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.

  استوارت میل: اقتصاد،عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
تولیـدي محـدود و   در یک تعریف کلی،اقتصاد علمی است که به مطالعه کاربرد و نحوه تخصیص بهینـه منـابع   

کمیاب به منظور تامین بیشترین نیازهاي نامحدود بشري می پردازد.اما تعریفی از علم اقتصاد کـه بیشـتر مـورد    
علم اقتصاد بررسی رفتار انسـانی در زمینـه تولیـد،توزیع و مصـرف کاالهـا و      «پذیرش عالمان قرار گرفته است:

نی،فعالیت هاي افـراد و گروههـاي مـردم را شـامل مـی      بدیهی است که این رفتار اقتصادي انسا».خدمات است
شامل بررسی رفتار فردي،همان چیزي که علم اقتصاد خرد نامیده می شود، و رفتـار   شود؛ در نتیجه،علم اقتصاد
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پس،یک تقسـیم بنـدي اولیـه در    ).158،1384گروهی،همان چیزي که اقتصاد کالن نام می گیرد،می شود(قحف،
  رابر اقتصاد کالن است.اقتصاد،اقتصاد خرد در ب

اقتصاد کالن،آن بخشی از اقتصاد است که در رابطه با متغیرهـاي کلـی و کـالن جامعـه یعنـی تولیـد ناخـالص        
،مصرف ملی،پس انداز ملی،مخارج دولت،حجم پولی،سطح قیمت ها و اثراتـی کـه ایـن متغیرهـا      (GNP)ملی

خش از اقتصـاد تـاثیر تغییـر ایـن متغیرهـا را بـر       برهم دارند بحث و تجزیه و تحلیل می کند. در حقیقت این ب
متغیرهاي دیگر مورد بررسی قرار می دهد. در اقتصاد خرد،رفتار افراد و واحدهاي اقتصادي نظیر مصرف کننده 
و یا تولیدکننده و بازار یک کاال و غیره مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.بنابراین حیطه اقتصـاد خرد،بررسـی   

  ).10،1384نی قیمت یک کاال،میزان تولید یک کاال،بازار یک کاال و غیره می باشد(فرجی،در سطح خرد،یع
همچنین،علم اقتصاد را می توان به اقتصاد اثباتی(آنچه هست) در برابـر اقتصـاد هنجاري(آنچـه بایـد باشـد)؛ و      

  تقسیم بندي نمود.اقتصاد نظري در برابر اقتصاد کاربردي؛ و اقتصاد عقالنی در برابر اقتصاد رفتاري 
اقتصاد شهري یکی از رشته هاي تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصـاددانان سـعی مـی کننـد بـا اسـتفاده از       
ابزارهـاي اقتصادي،مسـائل و مشـکالت یـک منطقـه شـهري را مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار دهند(عابــدین           

اد به مرحله بلوغ رسید و امروزه به عرصه این رشته از علم اقتص 1970تا  1960).از اوایل دهه 5،1364درکوش،
  ).1375درخور اعتنایی مبدل شده است(میلز و همیلتون،

تصاد شهري،چگونگی تولید و توزیع کاالها و خدمات،نه تنها در داخل یک شهر،بلکه بین شهرها و مناطق در اق
تولیـد و توزیـع کـاال و    شهري،بررسی می شود.تمرکز فعالیتهاي تولیـدي در یـک فضـا باعـث تغییـر کـارآیی       

خدمات،در آن فضا می شود.وظیفه اقتصاددانان شهري این است که تعیین کنند: آیا تمرکز در یـک فضـا،مفید و   
مانند:بازار کار،سـطح اشـتغال،پایگاه اقتصـادي زنان،سـهم زنـان در       ا خیر،همچنین موضوعاتیاقتصادي است ی

ابري میزان درآمد گروههاي شـهري و نقـش بخـش هـاي     نیروي کار شهري،میزان درآمد محله هاي شهري،نابر
صنعتی،شهري،فرهنگی و توریستی در حوزه اقتصاد شهري،مطرح می شوند. در علم اقتصـاد شهري،سـعی مـی    
شود براي توضیح مسائل شهري،ابزارهاي اقتصادي،به کار گرفته شوند،نه اینکه شهر را در مطالعـات اقتصـادي   

ف علم اقتصاد مجرد،کارگر را عامل تولید کننده نمی داند، بلکه او را بـه عنـوان   قتصاد شهري بر خالوارد کنند.ا
مصرف کننده راي دهنده،فردي که موجب شلوغی و آلودگی محیط می شود و باالخره،فردي که درگیر مسـائل  
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مسـائل درون شـهري را مـورد    شـهري و هـم   بـین  و مشکالت شهري است،می داند.اقتصاد شهري،هم مسائل 
  ).62،1394قرار می دهد(میرزایی و همکاران،بررسی 

  
  روش تحقیق

تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي و تحلیل محتواي ژرفـانگر در  -این پژوهش با روشی توصیفی
ترکیب با پهنانگر و مصاحبه با خبرگان به هدف تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسالمی در سه شاخه مـذهب،نظام  

اقتصادي و ارتباط اینها با فقه اقتصادي مرتبط با برنامه ریـزي و مـدیریت شـهرهاي کشـور بـه تحقیـق       و علم 
  پرداخت.

  
 یافته هاي تحقیق و بحث

به طور کلی دیدگاهها و نگرش ها را می توان به دو گروه الهی(آسمانی) و غیر الهی(مادي) تقسیم کرد.نگـرش  
ــیحیت و یهود   ــرش اسالمی،مســ ــامل نگــ ــی شــ ــاي الهــ ــامل   هــ ــادي شــ ــدگاههاي مــ ــت و دیــ یــ

کاپیتالیسم،سوسیالیسم،کمونیسم،اقتصاد مختلط و... است. در واقع هر کدام از این نگرش ها در مفهوم کلـی آن  
به معنی یک نظام فکري هستند؛یعنی مجموعه اي از ارزش ها و باورها که پدیدآورنده نـوع خاصـی از روابـط    

  ).470،139اجتماعی هستند(سجادیان و همکاران،
در این راستا،نسبت دین با دنیا و یا به عبارت بهتر،دین و اقتصاد،از مباحث کالمـی محسـوب مـی شـود کـه از      

  سده هاي متمادي دیدگاههاي مختلفی از جمله همبستگی و تفکیک دین و دنیا مطرح بوده است:
دنیا و به تبـع آن پیشـرفت   مدعی عدم رابطه و تفکیک دوحوزه معنویت و آخرت گرایانه از حوزه دیدگاه اول،

است،به این معنی که دین تنها براي هدایت و سعادت معنوي و آخرت انسان نازل شده است و ما باید بر ایـن  
،یعنی، براي مثال اسالم در برآوردن سـعادت معنـوي و اخـروي مـردم     مبنا و غایت،قلمروي دین را تفسیر کنیم

ین زمینه ندارد.سکوالرها از جمله سروش,مهدي حائري یزدي دین جامع و کاملی ات و هیچ خال و نقصی در ا
و بازرگان از این دیدگاه جانبداري نموده و با طرح نظریـه سـکوالر خـود،دین را از عرصـه دنیـا و سیاسـت و       
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حکومت منفک می کنند.روشن است اگر کسی دین را مبنـاي سـکوالر تفسـیر نمایـد،براي آن هـیچ نقشـی در       
  )و1381)(مجتهد شبستري،2،1392ائل نخواهد شد(قدردان قراملکی،حوزه دنیا و اقتصاد ق

بر این باور است که دین در بیان و تبیین نیازمندي هاي مادي و دنیوي بشر سـاکت نیسـت،بلکه    دیدگاه دیگر،
یک بخش از اهداف پیامبران و نبوت،تامین سعادت دنیوي بشري است.براي مثال آیین اسالم که دیـن کامـل و   

به صورت جدي در تامین سعادت بشري داراي نقش است،اما نکته ظریف و قابـل توجـه ایـن کـه      خاتم است
نقش دین در تامین سعادت دنیوي نه در ارائه برنامه و قوامین خاص در عرصه هاي مختلـف اسـت،بلکه دیـن    

ستخراج قـوانین و  می کوشد با ارائه مبانی،اصول و جهات کلی در تامین سعادت دنیوي انسان را امداد کند،اما ا
 برنامه و راهکارهاي خاص و متناسب با زمانه را به خود بشـر حوالـه کـرده اسـت،به دیگـر سـخن،آن چـه از       

مبانی،اصول و جهات و بعضا روشهاي دخیل در سعادت دنیوي در دین آمده است،فرد مومن بایـد بـدان ملـزم    
و قوانین و راهکارهاي کلی و جزئی مربـوط بـه    گردد،اما نباید از دین انتظار داشت که همه مبانی،اصول،روشها

امور دنیوي را تبیین کرده باشد.اندیشوران متقدم چون شـیخ طوسی،شـیخ طبري،عالمـه حمصـی رازي،عالمـه      
طباطبایی و عالمه شعرانی پیش تر از این دیدگاه به این تفسیر و تعبیر می کردند که قرآن نه تفصیال که اجمـاال  

و نیـز   -بنا به مکتـب تشـیع  -رداخته است و تفصیل آن را بایست با رجوع به پیامبر(ص)به تبیین امور دنیوي پ
  ).1392عقل و اجتهاد استنتاج کرد(قدردان قراملکی،

در هر حال،دین و اقتصاد، دو حوزه کامال نزدیک به هم هستند.از جهت تاریخی مالحظه می گردد کـه عالمـان   
ربـانی بودنـد.در قـرون وسـطی در اروپـا،علم اقتصـاد سکوالریسـتی را        پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان 

کشیشان مسیحی چون توماس اکوئیناس،اگوستین و دیگران ایجاد کردند.فیزیوکرات ها در اوایل قـرن هجـدهم   
با به مقدار فراوانی صبغه دینی بر کتابهایشان دادند.عقاید آنان درباره زمین و انسان مبتنی بر افکار مسیحیت بود.

حدوث انقالب صنعتی و تولید انبوه،برخی عالمان اقتصاد شروع به تفکیـک قلمـروي احقیقـات خـود از دیـن      
کردند.این پدیده اي استثنایی بود که به تاریخ فرهنگ و سیاسی اروپا ارتباط داشت؛زیرا از نفوذ انقـالب افسـار   

  ).157،1384گسیخته ضد کلیسایی متاثر بود(قحف،
ــائی(  ــول آق ــه ق ــا ب ــن و اقتصــاد 1392بن ــی با و توســعه )، نســبت دی ــرادي را در غــرب م ــد در نظــرات اف  ی

جسـتجو نمـود.از   » رژه باسـتید «و افـرادي چـون  » مـاکس وبـر  «،»زیمـل «،»دورکـیم «،»وتوکویـل «،»مارکس«چون
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بحران جامعه جدید عبارت بود از عدم جایگزینی سنت هاي اخالقی که بر پایه دین قـرار  » امیل دورکیم«دیدگاه
ند.در نظر وي با کارکردي که دین در ایجاد پیوند و نظـام اجتمـاعی دارد بایـد دیـد کـه در شـرایط تغییـر        داشت

  اجتماعی این عامل چگونه خود را بازتولید کرده و با شرایط جدید انطباق می یابد.
ابتدائی ادراکاتی که ماوراءطبیعی تلقی می شوند در همه عرصه ها حضور داشتند  در جوامع» ماکس وبر«در نظر

و به نحوي گریزناپذیر با معرفت تجربی و فنون عقالنی درهم آمیخته بودند،از ایـن رو در هـر گونـه تبیین،بـه     
ن دیـن خلـط   واقعیات ماوراء تجربی تمسک می شد،که این فرآیند باعث شد تا اهداف اجتماعی با افعال نمادی

شده،ابزارهاي جادویی با روشهاي علمی درآمیزد و پیوسته همراه با تمسک به جهت گیري هاي تخصصی تر و 
واقع گراتر کم کم پدیده هاي طبیعی از معناي دینی و جادویی آنها تهی گردد.در واقع بـه نظـر وي،مـذهب در    

ذیرفت و بـه بسـیاري از ضـرورتهاي دنیـایی و     رویارویی با جامعه نوین و سرمایه دار مدرن،افسون زدایی را پـ 
  خردابزاري تن در داد.

با تامل اندك در کلیه رویکردها و الگوهاي ارائه شده اندیشمندان غربی و نوع نسبت دین و اقتصاد،درك خالی 
بودن این الگوها از رویکرد دین مدار و تهی بودن آنها از هرگونه دخالـت عوامـل غیـر مـادي در امـر رشـد و       

با مساله پیوند بین «سعه کار چندان پیچیده اي نیست.هر چند،حتی با تمام این موارد برشمرده،بنا به گفته وبر:تو
در هـر حال،بـه نقـل از    ».روح حیات اقتصادي مدرن و اخالقیات عقالنی مذهب پروتستان زهد گـرا مـواجهیم  

  اتوانی ها اشاره می گردد:)، در زیر به وجوه مشترك این نظریات غربی با تاکید بر ن1392آقائی(
 ناکامی تالش هاي توسعه گرایانه با سمت و سوي صرفا توسعه اقتصادي 

        عدم موفقیت در حل رضایت بخش بسیاري از مسـائل و کژکارکردهـایی کـه در نتیجـه بـه اصـطالح
 صنعتی شدن،شهرگرایی،دیوانساالري روي مردم و روش زندگی آنان اثر گذاشته است.

 تکنولوژي و تاکید زیاد بر انسان به عنوان سوژه نه ابژه آن و پیامدهاي آن افراط دربکارگیري 

  فاصله جدي جریان توسعه با ارزش هاي متعالی انسانی و الهی که معموال در نظام هاي سکوالر یا کم
 توجه به آموزه هاي دینی به آن مبتلی هستند.

 ستاي رشد مادي و معنوي با همدیگر و در عدم توجه به منبع ارزش ها و هنجارهاي مبتنی بر آن در را
 یک جهت
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 محوریت سود و عدم محوریت کرامت انسانی در الگوهاي توسعه 

معضالت به ویژه اجتمـاعی و فرهنگـی و    -هرچند که این تنها دلیل نمی تواند قلمداد گردد -حاصل این روند
در دل خـود یـک   » جهـان اولـی  «شـهر به ویژه بی عدالتی و اختالف طبقاتی در شهرها بـوده اسـت.امروزه هـر    

» جهان سـومی «دارد که با مشکالت فراوانی دست به گریبان است.از طرف دیگر در هر شهر» جهان سومی«شهر
معضلی کـه  پیشرفته وجود دارد و این حکایت از شکاف بزرگ و چالش اساسی است؛» . شهر جهان اولی«یک 

ر حالی است که در تعریف،برنامه ریـزي شـهري عبارتسـت از    این د متوسفانه در ایران نیز به عینه وجود دارد.
ــوثرتر و         ــان تر،مـ ــالم تر،آسـ ــی بهتر،مساعدتر،سـ ــاد محیطـ ــق ایجـ ــینان،از طریـ ــاه شهرنشـ ــامین رفـ تـ

). لذا با این موارد می توان استنتاج نمود که بر این نوع برنامه ریـزي مبتنـی بـر ایـن     102،1376دلپذیرتر(شیعه،
که می توان از جمله آسیب هاي وارده بـر آن،حـذف نگـاه دیـن مدارانـه و نگـاه        نگاه آسیب هایی وارد است؛

  دانست.کشور و بالتبع اقتصاد شهرهاي کشور  بر مدیریت و برنامه ریزي شهري اسالمارزشی و اخالق محور 
اي دین اسالم،فراتر از یک آئین رسمی است.اسالم یک شـیوه کامـل بـر    در این راستا،قابل تاکید موکد است که

زندگی در همه اعصار می باشد،به طوري که روشهاي حصول عالی ترین درجـات کمـال را در همـه شـئون و     
جوانب زندگی اجتماعی،فرهنگی،اقتصادي و غیره ارائه نموده است.شهر نیز به عنوان کانون زیسـت و فعالیـت   

مکان تبلـور جمیـع آمـوزه هـاي     انسان ها،مورد توجه اسالم بوده است؛به گونه اي که می توان شهر اسالمی را 
اسالمی دانست،که در این صورت آرمان شهري که در طول دوران مختلف،انسانها جستجو می کرده انـد،تحقق  

  ).377،1391شیخ بگلو، وخواهد یافت(محمدي 
ژگیهاي منحصربفرد به خود است که حصـول بـه آنهـا مـی توانـد سـبب       اندیشه اسالمی در باب شهر داراي وی

حیات طیبه در فضاهاي زیستی بشـر و موفقیـت توامـان مـادي و معنـوي شـهروندان گردد(سـتاري        رسیدن به 
در این چارچوب دین اسالم داراي اصولی است که مبناي هـر حرکتـی در جهـان اسـالم     ).48،1390ساربانقلی،

ب روایـی  است.این اصول عبارتنداز:نبوت،امامت،عدل،توحید،معاد. همچنین از مبانی قرآنـی و آمـوزه هـاي نـا    
اسالم می توان فروعی استخراج نمود که نقش مهمی در هدایت جوامع انسانی دارد.این فروع عبارتنداز:توسـعه  
اقتصادي،رفاه و کرامت انسانی،اندیشه محوري،احترام به حقوق شهروندي،امنیت و ایمنی،حفظ محیط زیست و 
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اسـالمی اقتصـاد    در برنامـه ریـزي و مـدیریت   که می توانـد  ).1392توسعه پایدار،تعاون و همیاري(جمالی نژاد،
  شهرهاي کشور مورد تدقیق و توجه واقع گردند.

کسی که اسالم را بررسی کند،می یابد که این دین،در حل مسائل اقتصادي بـا ادیـان دیگـر تفـاوت دارد.ادیـان      
ع اسالم به حـدي بـا   گوناگون گاهی درباره مساله اي معین،به ویژه علم اقتصاد،مواضع متفاوت دارند؛ ولی موض

ادیان دیگر تفاوت دارد که به آن چهره اي ممتاز می بخشد.این چهره ممتاز دین اسـالم بـا مالحظـه دو مسـاله     
  ):160،1384(قحف،،که تحت عنوان فقه اقتصادي مطرح است.اجمالی روشن می گردد

  اقتصـادي ممتـازي را   وجود مقدار بسیاري از مبادي و توجیهات و تشریحات و احکام که ناگزیر نظام
پدید می آورد.این نظام چارچوب کاملی که بر رفتار اقتصادي محیط است،شمرده می شـود و آن را در  

 جهت معین و مطلوب سوق می دهد(کتاب و سنت)

    وجود سخنان متعددي که در مجموع،داده هاي عینی را ارائه می دهند که به فهم رفتار اقتصـادي افـراد
 .و گروهها کمک می کند

نظام اقتصـاد اسـالمی و علـم    فقه که زیربناي سایر ارکان اساسی اقتصاد اسالمی یعنی مذهب اقتصـاد اسـالمی،  
در لغت به معناي فهمیدن و نیک فهمیدن و دریـافتن کنـه و عمـق    اقتصاد اسالمی می باشد؛ به نقل از صدري، 

الم معناي نخست خـود را تـرك   مطلب است.این واژه از جمله واژگانی است که پس از تشریع شرع مقدس اس
کرده و در اصطالح به معناي محدودتري اختصاص یافت.بنابراین در طول تاریخ یک هزار و چهرصد ساله فقه 
اسالمی تعارف گوناگونی از آن ارائه شده است.در اوایل قـرن دهـم صـاحب معـالم در تعریـف ایـن واژه مـی        

منظور از تفصیلی بودن ادلـه آن اسـت کـه در    » یلی آنهاتفصفرعی از راه دلیل هاي  علم به احکام شرعی«گوید:
مقابل هر حکم،یک یا چند دلیل وجود داشته باشد. تعریف صاحب معالم طی پنج قـرن گذشـته تقریبـا دسـت     
نخورده باقی ماند و فقط به نظر می رسد به جهت تحولی که در ادله فقـاهتی و اصـول عملیـه در قـرون اخیـر      

  بر این تعریف افزوده و آن را به صورت زیر بیان می کنند: متاخر قید دیگريپدید آمد اصولیان 
  »فقه علم به احکام شرعی فرعی یا به دست آوردن وظیفه عملی از راه ادله تفصیلی است«

فقه اقتصادي یکی از شاخه هاي علم فقه بوده و مقصود از آن،فقه اموال است که عبارت از علم به احکام 
بر این اساس شاخص هاي اقتصادي چون ربا و رشوه،کم  ).6،1394رباره اموال است(میرمعزي،لفعال انسان د
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فروشی،زکات و خمس،صدقه،ارث،اسراف،تجارت و دادو ستد،مهمر و نفقه،قرض الحسنه و انفاق و غیره در 
د اجرا واقع قتصاد شهري مورقرآن کریم آمده است که قابل استنباط توسط فقه اقتصادي بوده و می تواند در ا

  گردند.
  کریم قابل استفاده در فقه اقتصادشهريتعداد آیات استخراج شده از تعدادي شاخص هاي اقتصادي قرآن  -1جدول شماره

  شماره آیه و نام سوره  شاخص ها
  تکاثر/ 1روم/  39نساء/  161عمران/  130بقره/  279-278- 276-275-188  ربا و رشوه
  مطففین/ 3-2-1الرحمن/  9شعرا/  183-182-181هود/  85-84  کم فروشی

 33روم/  39نمل/  3زکات/ 56حج/  78-41توبه/ 60- 18-11-5انفال/  41مائده/ 55بقره/277- 188-177- 43  زکات و خمس
  بینه/ 5مزمل/  20احزاب/ 

  حدید/ 18توبه/  79مائده/  45بقره/  280-276-273-264-177-126  صدقه
  نساء/ 176-127-33-12-11-7-5  ارث

  شعرا151قصص/ 77فرقان/  67اعراف/  31انعام/  141نساء/ 6بقره/  205-61  اسراف
  قصص/ 27یونس/  88هود/  86نساء/  32-29-6بقره/  282-16  دادوستد و تجارت

  طالق6ممتحنه/  11-10احزاب/  50-28نساء/  29-20-19-4  مهر و نفقه
  اسراء 29لیل/  18حدید/  25- 11بقره/  282-281-195- 177  قرض الحسنه

 7تغابن/  17مزمل/  20منافقون/  10-9حدید/  11مومنون/  4بقره/  283-274-273-272-262-261-215  انفاق
  قصص/ 77فرقان/  67اسراء/  20حشر/

  )1393ماخذ:(سجادیان و همکاران،
  

گردد.اما فقه اقتصادي هزار و چهارصد سال است که همراه زندگی مسلمانان بوده و امري تازه محسوب نمی 
» اقتصادنا«با تدوین کتاب -پدر اقتصاد اسالمی-حدود نیم قرن از عمر علم اقتصاد اسالمی می گذرد.شهید صدر

  ).6،1394این دانش را بنا نهاد و از آن زمان تاکنون به سرعت تکامل یافت و بالنده شد(میرمعزي،
رد که هریک از دیدي آن را پذیرفته یا آن را درباره علم اقتصاد اسالمی گفته ها و نوشته هاي فراوانی وجود دا

چون شهید صدر آن را در چارچوب علم اثباتی فقط براي جامعه  - همان گونه که بیان شد-نفی کرده اند.برخی
اقتصاد اسالمی را بر » شوقی نیا«مسلمانان و پس از پیاده شدن نظام اقتصادي اسالم پدیرفته اند.عده اي مانند

نند و عرضه آن را بر واقعیت می پذیرد و تحقق جامعه اسالمی را ضروري می داند.برخی گرفته از شرع می دا
دیگر مانند منذر قحف،میرمعزي،انس زرقا و زراءنژاد آن را در قالب علم اقتصاد اسالمی جهانشمول و به عنوان 

کرده اند و برخی مانند  رقیب علم اقتصاد مرسوم پذیرفته اند.برخی مانند غسان ابراهیم،به طور کلی آن را نفی
چپرا علم اقتصاد اسالمی را به صورت خاص براي تحقق مقاصد شریعت و تبیین تحلیل رفتار مسلمانان 
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علم اقتصاد اسالمی رشته اي «این گونه تعریف می نماید: اقتصاد اسالمی راعلم » چپرا«پدیرفته اند.در این راستا،
وعی تخصیص و توزیع منابع کمیاب که با مقاصد شریعت سازگار از دانش است که به تحقق رفاه بشر از راه ن

است،کمک می کند،بدون اینکه آزادي فردي را بی جهت محدود کند یا باعث عدم تعادل هاي اقتصاد کالن و 
موسی »(زیست محیطی مستمر شود یا همبستگی اجتماعی و خانوادگی یا بافت اخالقی جامعه را تضعیف کند

  ).1391مطلبی،
اقتصاد اسالمی به عنوان یک علم بین رشته اي،تالش دارد تا مبانی معرفت دینی را در کنار نظریات علم 

اقتصادي مورد بررسی قرار دهد و گزاره هاي توصیفی که واقعیت را مشخص و رابطه بین پدیده هاي 
ر است که شهید صدر ).البته حتما قابل ذک35،1394اقتصادي را شناسایی نماید ارائه کند(پورفرج و همکاران،

بین مذهب اقتصادي و علم اقتصاد تفکیک قائل شده و به نقل از میرمعزي،مذهب اقتصادي  را مقدم بر علم 
اقتصاد دانسته و تحقق مذهب اقتصادي را بر علم اقتصاد اسالمی الزم دانسته است؛ بنا به تعریف وي،مذهب 

  اقتصادي عبارتست از:
استنباط می شوند و  -آیات،روایت ها و عقل-از قواعد کلی و ثابتی از منابعمذهب اقتصادي اسالم عبارتست «

زیربناي فقه و اخالق اسالمی بوده و براي تنظیم روابط اقتصادي در سه حوزه تولید،توزیع و مصرف در جهت 
  ».رفع دشواري ها و دستیابی به هدفهاي اقتصادي وضع شده اند

عده والیت،قاعده عدالت،قاعده الحرج،قاعده الضرر،قاعده نفی از جمله قواعد اقتصادي می توان به قا
سبیل،قاعده اتالف و تسبیب،قاعده تسلط،قاعده سوق،قاعده غرور،قاعده استصالح،قاعده المومنون عند 
شروطهم،قاعده احترام،قاعده میسور و قاعده مالزمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن اشاره نمود(دري نجف 

در هر حال،با توجه به تمام موارد برشمرده می توان دیاگرام زیر را در جهت استقرار  ).1392ن،آبادي و همکارا
  و حاکمیت اقتصاد اسالمی بر شهر به منظور دستیابی به علم اقتصاد اسالمی شهر پیشنهاد داد.
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دیاگرام فرآیند دستیابی به علم اقتصاد اسالمی شهر -1شکل شماره  

  
مطابق دیاگرام پیشنهاد شده،در ابتدا فقه اقتصادي در راستاي نیازها و کارکردهاي امروزین مورد نیاز البته با 

اصول اساسی سازماندهی شده و سپس در قالب نظام اقتصادي شهر پیاده سازي شده،سپس در انتها بر حفظ 
اساس تحقیق و آزمایش بر روي نمونه هاي عینی حاصل از بازخورد نظام اقتصادي اسالمی در شهر،نظام 

  اقتصاد اسالمی شهر شکل می گیرد.
و دستیابی است که پیشوند علم را با خود حمل می نماید. علم اقتصاد از آن رو در انتهاي فرآیند گنجانده شده

در علم سه جزء وجود دارد:توصیف،کشف نظم و صورت بندي نظریه ها و ،به علم مقتضیاتی دارد
قوانین.دانشمندان ابتدا اشیاء یا رویدادهایی را که در جهان اتفاق می افتد،مشاهده و بررسی می کنند،سپس 

و همچنین بی نظمی هایی را که گاهی اوقات در پدیده مورد بررسی وجود دارد سعی می کنند نظم و ترتیب 
کشف کند و در نهایت او سعی می کند نظام کشف شده را صورت بندي کند و آن را تعمیم دهد و سرانجام 

 فقه اقتصادي

 مذهب اقتصادي

 نظام اقتصادي

 علم اقتصاد اسالمی شهر

تحقیق و آزمایش بر روي حاصل از 
نمونه هاي عینی حاصل از نظام 

 اقتصادي استقرار یافته
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هر ).در اینجا نیز تنها وقتی می توان به علم اقتصاد اسالمی ش32،1392به قانون و نظریه تبدیل سازد(دالور،
دست یافت که نمونه ها و رویدادهایی در نهایت در قالب نظام اقتصادي شهر اتفاق افتاده باشند.گرچه این 
فرآیند به هیچ عنوان ساده نبوده و در یک بازه زمانی کوتاه مدت قابل دستیابی نخواهد بود؛که این قسمتی 

  ناشی از ماهیت پیچیده و سیستمی شهر می باشد.
می توان یک واحد جغرافیایی و سیاسی،یک واحد فعالیتی،فیزیکی . جمعیتی دانست.به  شهر راتوضیح آنکه،

عبارت کلی تر،شهر عبارت از الحاق یک مکان فیزیکی با مردم ساکن آن است.ولی می توان این تعریف را 
کامل تر نمود و گفت:شهر مجموعه اي از ترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط هاي ساخته شده توسط 

درآمده و  انسان است که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده است.جمعیت در این مجموعه به صور منظمی
به عبارت بهتر،شهر پدیده اي سرزمینی،تکوین ).4،1376آداب و رسومی را براي خود ابداع کرده است(شیعه،

است.از این رو یافته در تاریخ،جلوه فرهنگ و بازتاب فضایی ایفاي نقش هاي اساسی انسان در محیط 
موجودیتی در هم تنیده،وحدت یافته و ارگانیک است و ابعاد گوناگونی دارد.شاخت شهر مستلزم شناخت 

).بنابراین جاي شک 1،1376تمامی ابعاد و اجزاء آن و نیاز بهره گیري از دانش هاي گوناگون است(هیراسکار،
می تواند  در برنامه ریزي و مدیریت شهذينمی ماند که نگرشی سیستمی و بهره گیري از تئوري سیستم ها 

  راهگشا در جهت دستیابی به اقتصاد اسالمی شهر و در پیش از آن استقرار نظام اقتصادي اسالم در شهر باشد.
اگرچه تئوري سیستم هاي عمومی به صورت رسمی،به عنوان نظام علمی شناخته نشده،اما نزدیکترین رهیافت 

به منظور برنامه ریزي، فراهم کرده و می کوشد که دیدي فراگیر،از همه جنبه  را براي دید سیستمی کلی الزم
).در این دیدگاه شهر یک سیستم پویا 50،1381هاي سیستم هاي زنده و غیر زنده به وجود آورد(سیف الدینی،

و باز و در عین حال ناقص است زیرا صرفا یک پدیده مجرد نیست،بلکه با فضاي اطراف خود و تعامالت 
).در چنین دیدگاهی برنامه ریزي شهري 33،1391طیفی،درونی شده تشکیل یک سیستم کامل تر را می دهد(ل

کسري تصمیم هاي سنجیده در قبل از اینکه وارد مرحله طرح ریزي شهري شود،فرآیندهاي زهنی و عملی ی
شهري در قالبی بهینه امور شهري است که با رعایت قیودات خاص خود شیوه و شکل رابطه انسان را با محیط 

)؛ و مدیریت شهري یک مفهوم فراگیر است و 8،1384طراحی و طبقه بندي می کند(رهنمایی و شاه حسینی،
ر دولتی براي شناسایی برنامه ها و سیاست هاي گوناگون و پیاده هدف از آن تقویت سازمان هاي دولتی و غی
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و در این راستا،موضوع شناسی مشکالت شهري شامل  )11،1379سازي آنها با نتایج بهینه است(شابیرچیما،
  طیف وسیعی به شرح زیر خواهد بود:

 حقوقی 

 تاریخی 

 ژئومرفولوژي 

 زمین شناسی 

 زیست محیطی 

 کالبدي 

 جغرافیایی 

 اقتصادي  

 فرهنگی 

 جمعیت شناسی 

 جامعه شناسی 

 سیاسی 

 فناوري 

 زیرساختی 

 شهرسازي 

 معماري 

 مدیریتی  

  
بنابراین شهر از مجموعه اي نظام هاي مختلف از جمله نظام اقتصادي شکل یافته است؛ که هرگاه این نظام ها 
در هماهنگی با یکدیگر انسجام یافته و کارکرد مناسبی در راستاي دستیابی به هدف یا اهداف سیستم داشته 

  مانی می توان از شهر اسالمی  سخن گفت که:باشند،شهر داراي کمترین مشکل می باشد.لذا ز
 .باشد مشخص شهر سیستم اسالمی اهداف یا هدف -1

نظام هاي اسالمی مختلف شهر از جمله نظام اقتصادي،تعریف،تشکیل و در کنار یکدیگر انسجام یافته  -2
 باشند.

اظهارات مسئولین،برنامه بنا به - اما این نظامها و از جمله نظام اقتصادي اسالمی در هیچ یک از شهرهاي کشور
تحقق نیافته،بلکه با اقدامات جزیره اي،در بعضی حوزه ها سعی گردیده،از اصول فقهی  -ریزان،محققین و مردم

اقتصادي در مدیریت شهر استفاده گردد؛با چنین روندي آیا علم اقتصاد اسالمی شهر تحقق خواهد 
ریت کشور به مرحله تبیین ضرورت مذهب اقتصاد یافت؟واقعیت آن است که حتی سیستم برنامه ریزي و مدی

  اسالمی شهر گام ننهاده اند.
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در هرحال،از جهت استقرار نظام اقتصاد اسالمی در شهرهاي کشور،پیشتر پاسخ گویی به دو سوال اساسی الزم 
  می باشد:منظور از نظام اقتصاد اسالمی چست؟ و چگونه قابل شناسایی است؟

مجموعه اي هماهنگ از نهادهاي حقوقی و «دي را چنین تعریف می کند: نظام اقتصا» ژوزف الژوژي«
اجتماعی که در بطن آنها،برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروي از برخی انگیزه هاي برتر،به منظور برقراري 

ه مجموع«نظام اقتصادي را چنین ترسیم می کند:» کوزنتس«و».تعادل اقتصادي،مورد استفاده قرار گرفته است
قواعد موثر بر واحدهاي متعدد موجود در جامعه در جهت همکاري در امر تولید،توزیع و مصرف 

  ).288،1381یوسفی،»(کل
بر این اساس،نظام اقتصادي اسالم،مجموعه اي نظام مند از رفتارها و روابط اقتصادي مطلوب در جهت 

الم استنباط می شود بیانگر چگونگی پیوند هدفهاي مورد نظر اسالم است.این مجموعه نظام مند که از منابع اس
به یکدیگر و به اموال و منابع اقتصادي در جهت هدفهاي مورد  -مردم و دولت-شرکت کنندگان در این نظام

نظر اسالم هستند و مبتنی بر مبانی هستی شناسانه و در چارچوب مذهب،فقه و اخالق اقتصادي اسالم قرار 
  ).17،1394دارند(میرمعزي،

ام اقتصادي اسالم در شهر،بنا به پیشنهاد این پژوهش،تخصصی شدن اجزاي سیستم در هشت بعد اصلی در نظ
صورت می  تخصیص،فرآیندها،نهادها،کنترل و تامین نیروي انسانی به شرح زیر، منابع،تولید،شرکت کنندگان

  پذیرد:
  

 منابع 

خدا باید کار مستخلف عنه او را انجام خداي سبحان خالق انسان است او را جانشین خویش قرار داد و خلیفه 
دهد.براي اینکه بستر مناسبی براي زندگی بشر فراهم شود،خداي سبحان مواد خام را به عنوان غذاي سفره 
طبیعت خلق کرد و به انسان،هوش،استعداد،فناوري و خالقیت داد تا به عنوان مهمان سرسفره مواد خام طبیعت 

ن وجه بهره مند شود.عقل را از درون و وحی را از بیرون براي راهنمایی بشر قرار بنشیند و از این مواد به بهتری
داد تا وي هم به وجود این مواد خام آگاه شود و هم به چگونه استفاده کردن از آن رهنمون گردد،تا زمین را 

خام به آبادانی آباد و محیط زیست را سامان بخشد،از این جهت از انسان خواست با بهره گیري از این مواد 
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پس خداوند متعال،مالک همه ).28،1392زمین یپردازد،تا زندگی مناسبی براي بشر فراهم شود(جوادي آملی،
مالکیت تکوینی است(میر  چیز و از جمله وجود انسان و تمام اموال و شئونات متعلق به وي است.این

  ).1394معزي،
در شهر،قاعده تامین مالی نیز قابل طرح است.این قاعده همچنین در این بعد از ابعاد نظام اقتصاد اسالمی 

عبارت است از ارتباط دائم تامین منابع مالی با بازار کاالها و خدمات،از جهت مبادله و تولید،بدین معنا که 
تامین مالی فقط براي کمک به تولید کاالها و خدمات یا تبادل آنها در جامعه باشد.این امر از طریق انواع 

ستصناع و انواع ع اها از قبیل شرکت،مضاربه،انواع بیع ها مانند بیع نسیه،بیع تسقیط،بیع سلم و بی مشارکت
  ک و از جمله اجاره و اقتناع میسر است.اجاره مانند اجاره کار و اجاره منتهی به تملی

کاالها و خدمات  ویژگی قاعده تامین مالی اسالم،پرهیز یا منع هرنوع تامین مالی است که با تولید یا معامله
ارتباطی نداشته باشد؛ از این رو بازگرداندن دیون همراه با هر نوع زیاده،تنزیل دیون همراه با کم کردن مقادیر 
آنها به سبب کوتاه کردن مدت آنها و نیز تامین مالی عمومی به قصد تقویت بودجه بدون اینکه تولید یا معامله 

کند.همچنین تامین مالی اسالمی از هر تامینی که بدون هدف و فقط بر  کاالها یا خدمات انجام شود را منع می
  ).174،1384اساس قدرت بر وفا به دین باشد،جلوگیري می کند(قحف،

  
 تولید و تخصیص 

در کنار تولید،تخصیص دربردارنده فعالیت هایی است که در رابطه با توزیع کاالها و خدمات،بین افراد عضو 
  کارکردهایی همچون حمل و نقل،ارتباطات،خرید و فروش و عمده فروشی است.نظام است و شامل 

در نظام اقتصادي اسالم در شهر،رشد تولید هدف اصلی و غایی نیست؛ بلکه هدف واسطه اي و طریقی است 
و تولید به توزیع و تخصیص و ظرف تحقق قواعد آن مقید است و امنیت لقتصادي در بعدهاي داخلی و 

عنوان هدفی مستقل در کنار عدالت اقتصادي مطرح است.همچنین،این مطلب صحیح است که  خارجی آن به
رشد اقتصادي در اقتصاد اسالمی هدفی در عرض عدالت اقتصادي نیست؛ اما به عنوان هدفی واسطه اي و در 

رشد نیز  طول آن مورد قبول اسالم است.از این رو الزم است که قواعد مرتبط با عدالت از نظر تحلیلی با
  ).9،1394؛گرچه در مقام تحقق خارجی اگر تزاحم رخ دهد،عدالت مقدم است(میرمعزي،شند سازگار با
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 شرکت کنندگان و تامین نیروي انسانی 

شرکت کنندگان نظام اقتصادي اسالمی در شهر را می توان به سه دسته بنگاهها،خانوارها و دولت تقسیم 
و کیفیت افراد عضو نظام اقتصادي شهر،سروکار دارد.این وجه،تعداد افراد  نمود.و تامین نیروي انسانی،با کمیت

گوناگون مورد نیاز سیستم،اجتماعی کردن و آموزش افراد عضو نظام اقتصادي شهرومهارتهایی که آنها می 
  توانند در راستاي کار سیستم ارائه دهند را دربر می گیرد.

در اسالم،هدف از آفرینش انسان تکامل و دستیابی وي به مقام رفیع عبودیت خداوند متعال است.عقل نمی 
تواند بعدهاي مجرد و اخروي راه سعادت را دریابد و به وحی نیاز است.همه مردم از اصل واحد سرچشمه 

شخصی از جهت حقوقش درباره گرفته،با هم برابرند.هیچ طبقه اي از مردم،باالتر از طبقه دیگر نیست و هیچ 
اشیاء یا در مقایسه با دیگران برتر نیست.همه مردم آزاد و مساوي اند و کسی که در انسانیت یا در حقوق و 

  الزاماتش از دیگران برتر باشد،وجود ندارد.
 همچنین،توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار شهروند مسلمان در نظام اقتصادي اسالمی

در شهر آشکار است،مانند میانه روي و پرهیز از اسراف و بخل شدید.اندیشه اعتدال مستلزم آن است که 
  مصرف فی نفسه هدف نباشد.

را شکل می » انسان اقتصادي مطرود«،نادیده انگاشتن بعد معنوي و روحی،در نظام اقتصادي اسالم در شهر
  دهد.برخی از ویژگیهاي چنین انسانی این گونه است:

 پیوسته سود مالی خویش را بر منافع دیگران ترجیح می دهد. -1

 ع واقعی و درازمدت خویش را در نظر گیرد.نمی تواند یا نمی خواهد مناف -2

 سخت شیفته مال و ثروت است. -3

 کم ظرفیت و کم طاقت است. -4

 در صورت توانگري،سرکشی می کند. -5

 بر خود می بالد و بر دیگران فخر می فروشد. -6

که در مقابل » انسان اقتصادي مطلوب«م،در نظام اقتصاد اسالمی در شهر،برخی از ویژگی هاياز دیدگاه اسال
  ):1392انسان اقتصادي مطرود قرار دارد،چنین است(صالح نیا و لطیفی،



 مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسالمی در برنامه ریزي و مدیریت شهرهاي کشور

 

 با منافع دیگران هماهنگ بوده و حتی در موارد الزم،آن را بر منفعت شخصی خودش مقدم می دارد. -1

نیست،بلکه آن را در مسیر رضایت الهی و خدمت به نیازمندان به کار می  دلداده و وابسته به ثروتش -2
 گیرد.

متین و خویشتن دار است.در برابر نایسامانی هاي اقتصادي و مشکالت زندگی،شکیبایی می ورزد و  -3
 هنگام رفاه و آسایش طغیان نمی کند.

ه اي براي نیل به منافع دراز آینده نگر و داراي بینشی عمیق است؛ از این رو، دارایی خویش را وسیل -4
 مدت و سود و لذت پایدار قرار می دهد(اخروي)

در نظام اقتصادي اسالم در شهر،مردم در فعالیتهاي اقتصادیشان آزادند انواع حرفه ها،صنایع و کارهایی را که 
تولیدي را می خواهند برگزینند و خودشان مسئول نتایج تصمیم ها و انتخاب هاي اقتصادیشان هستند.عوامل 

که مالکند یا کاالهایی را که می خواهد مبادله کنند،در بازار،خرید و فروش می کنند.کسی که فقط مالک عمل 
خود است،براي فروش خدمات خود به بازار می رود و با آنچه به دست می آورد،کاالها و خدماتی را که نیاز 

صرفی یا ابزار تولید را مالک است،با آنچه مالک دارد می خرد و کسی که دارایی ها و کاالهاي تولیدي یا م
است،وارد بازار می شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در 
مال برابر باشند.در عین حال،به ثروتمند اجازه داده نمی شود حتی از طریق ضوابط معلوم،قدرت انحصاري 

لید،توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتالف یا سوء استفاده از نیروي اعمال کند.این آزادي در تو
  ).1384مادي و سیاسی براي ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادي نیست(قحف،

 
 

 نهادها و فرآیندها 

آن فرآیندها؛عملکرد نظام اقتصادي را توضیح می دهند.عناصر فرآیند ترتیبی منطقی را تشکیل می دهند که در 
نتایج می تواند رشد اطالعات زمینه ساز تصمیمات می باشند و اجراي تصمیمات نتایج را می آفرینند.

تولید،کیفیت توزیع درآمد،تغییر قیمت ها و غیره باشد.بدین ترتیب در یک نظام اقتصادي می توان از 
  فرآیندهاي تولید،توزیع و امثال آن نام برد.
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)،نهادها قوانین بازي در جامعه اند،یا به عبارتی سنجیده تر 1391ظمیان(همچنین،به نقل از فرجی راد و کا
قیودي هستند که روابط متقابل انسان ها را با یکدیگر شکل می دهند.در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن 

رون انگیزه هاي نهفته در مبادالت بشري می شوند.نهادها چارچوب هایی هستند که کنش متقابل انسان ها در د
آنها تحقق می پذیرند.نهادها با در اختیار گذاشتن ساختارهایی براي زندگی روزمره،عدم اطمینان را کاهش می 
دهند؛ در واقع نقش عمده نهادها این است که از طریق بنیان نهادن ساختارهایی با ثبات،عدم اطمینان را کاهش 

  می دهند.
انونی نهادها و حتی در مواردي فرآیندها را برنامه در نظام اقتصادي اسالم در شهرها،حدود چارچوب ق

شریعت(قرآن و سنت) در اصول و احکامش بیان می کند و نیز حدود انگیزه رفتاري و الگوي شکل روانی آن 
را برنامه اخالقی اسالم بیان می دارد.نظام اقتصادي اسالم سرشار از ارزش هاست؛یعنی نظامی هدفدار شمرده 

معینی از ارزش ها را برگزیده است و در برابر اخالق بی طرف نیست.اسالم توسعه می شود که مجموعه 
ارزش هاي اخالقی که در آیات و روایات مورد تاکید قرار گرفته را هدف قرار داده است.این که نظام اقتصادي 

اختیاري تکیه اسالم،تحت تاثیر میزان عمل مردم به اخالق و تعصب دینی آنان است،در عملکرد خود،بر افعال 
نمی کند؛ براي نمونه،با وجود این حقیقت که نظام اقتصادي اسالم،گاه سطح باالیی از انفاقات اختیاري،یعنی 
صدقه را دارد چیزي که به صورت پرداخت هاي انتقالی اختیاري شناخته می شود؛ ولی ساختار و عملکرد آن 

بتنی است که در تنظیم فعالیتهاي اقتصادي به بر صدقات متوقف نیست؛ بلکه بر اصول اساسی و قواعدي م
روشنی پدیدار می شود.به همین دلیل،رفتاري که نظام اقتصادي اسالم در شهر به آن دعوت می کند،رفتار دینی 
محض نیست،بلکه رفتاري دنیایی و مادي است که نهادهاي قانونی و اجتماعی آن را سامان می دهند و قواعد 

  ار منتهی می شوند.نظام، به آن رفتو روش 
نهادهاي نظام اقتصادي اسالم به ویژه در شهرها پویاست.یعنی در آن،قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل 
شود،وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده،جزئیات دیگر را به جامعه وامی گذارد 

ن کند.اسالم،بسیاري از معامالت و روابط اقتصادي بین افراد تا مطابق وضعیت متغیر،آنها را به مرور زمان تعیی
  را به عقل انسان واگذاشته تا در آنها تامل، و آنها را بر اساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین کند.
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 کنترل 

داده کنترل،فعالیتهایی هستند که در راستاي حفظ کارکرد مناسب و نرم نظام اقتصادي اسالم در شهرها،جهت 
  شده اند و اغلب فعالیت هاي دولتی را در بر می گیرند؛مانند دادگاهها،پلیس،واحدهاي قانونگذاري و غیره.

به قول قحف،در نظام اقتصادي اسالم از جمله در شهرها،ایمان به روز حساب،تاثیر مهم و مستقیمی بر رفتار 
،گسترش صمیم اقتصادي یا هر گزینشی در رفتاراقتصادي شهروندان دارد؛ زیرا افق زمانی را براي هر عمل یا ت

  می دهد.مسلمان وقتی می خواهد کاري را انجام دهد،تاثیر آن را در آخرت در نظر می گیرد.
را به افراد » فساد و اتالف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردي«نظام اقتصادي اسالم،تعریف

است،حرام ها و حالل ها را بیان کرده و قواعد حفاظت و وانگذاشته؛ بلکه خود شریعت آن را تعریف کرده 
حمایت از آزادي ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم،بلکه در برابر حکومت و 

  قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است.
  روري است:در انتها توجه به دو نکته در جهت استقرار نظام اقتصادي اسالم در شهرهاي کشور ض

  به قول میرمعزي،در کشف نظام اقتصادي اسالم به عنوان نظام اقتصادي مطلوب از منابع اسالمی،نمی
توان به روش اجتهاد جزءگرایانه مرسوم بسنده کرد؛ بلکه افزون بر آن الزم است از اجتهاد سیستمی و 

روي اجتهاد از احکام فرعی روشهاي مطالعه نظام اقتصادي در اقتصاد کالن بهره برد و با گسترش قلم
فقهی به هدفها،مبانی،روابط و ترکیب آگاهانه آن با روشهاي مطالعه نظام اقتصادي در اقتصاد کالن،نظام 
اقتصادي اسالم در شهرها را به عنوان کل منسجم درك کرد.زیرا عالوه بر ماهیت پیچیده علم اقتصاد و 

اهیت اصوال سیستمی آنها،گفته شد که، شهر پدیده اي آموزه هاي دین اسالم و منیز ابعاد بسیار وسیع 
سرزمینی،تکوین یافته در تاریخ،جلوه فرهنگ و بازتاب فضایی ایفاي نقش هاي اساسی انسان در 

 محیط است.از این رو موجودیتی در هم تنیده،وحدت یافته و ارگانیک است و ابعاد گوناگونی دارد.

 کاران براي مطالعه نظام اقتصاد اسالمی از جمله در شهرها یک موضوع مهم بنا به گفته پورفرج و هم
این است که آیا از مدل هاي غنی موجود در اقتصاد نئوکالسیک استفاده کند و یا مدل هاي جدید از 
رفتار اقتصادي بسازد که مجموعه اي از ارزش هاي اسالمی را دربر می گیرد.به بیان دیگر سوال 

قتصاد اسالمی باید بررسی کند که انسان اقتصادي که با قوانین و محوري این است که آیا محقق ا
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مقررات اسالمی اداره می شود چگونه رفتار می کند،یا اینکه وظیفه وي تغییر اصول موضوعه انسان 
عالوه بر این خود برنامه ریزي شهري و اقتصادي مفهومی جدید براي انسان اقتصادي اسالمی است؟

عرضی ایزارد،روش ضریب -اقتصادي چون مدل ترسیم طولی منطقه اي داراي مدل هاي
مکانی،ضریب عدم تشابه،ضریب تفکیک،ضریب همبستگی مکانی،ضریب تخصص و تنوع،شاخص 
هاي تمرکز و پیوستگی،ضریب تغییرات ساختاري،روش تعیین نقش اقتصادي شهر،روش تعیین قوه 

- ،مدل دادهغییر سهمتد پایه،مدل جاذبه صنایع،مدل بخشی،مدل پیش بینی اشتغال به روش اقتصا
ستانده،مدل فزاینده اشتغال و جمعیت،روش برآورد نرخ مشارکت،روش برنامه ریزي خطی و غیره که 
همگی در مکاتب غربی انسجام یافته اند.حال سوال این خواهد بود که موضع نظام اقتصادي اسالم در 

می تواند گزینه مناسبی براي تحقیقات آتی  شهرها در مقابل این مدلها نیز چه خواهد بود؟ سوالی که
 باشد.
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  نتیجه گیري
شهر،نظامی درهم تنیده،وحدت یافته و ارگانیک است که ابعاد گوناگون داشته و این نظام خود از تلفیق نظام 
هاي گوناگونی از جمله نظام اقتصادي تشکیل یافته است.در چنین شرایطی،وظیفه مدیریت و برنامه ریزي 

تامین رفاه شهرنشینان،از طریق ایجاد محیطی بهتر،مساعدتر،سالم تر،آسان تر،موثرتر و دلپذیر می باشد؛ شهري 
دون توجه به نظام اقتصادي مبتنی بر جهان بینی و ایدئولوژي حاکم در کشور،یعنی همانا،دین که این امور،ب

ه اقتصادي،انسجام در قالب مذهب مبین اسالم امکانپذیر نبوده و در فرآیندي به ترتیب شامل استخراج فق
اقتصاد اسالمی،استقرار نظام اقتصاد اسالمی در شهر،آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از استقرار نظام 

  می باشد. اقتصاد اسالمی در شهر و در نهایت کسب علم اقتصاد اسالمی شهر امکانپذیر
ید،شرکت کنندگان،تخصیص،فرآیندها،نهادها،کنترل و نظام اقتصاد اسالمی در شهرها داراي هشت بعد منابع،تول

تامین نیروي انسانی می باشد که می باید در هریک مبتنی بر فقه اقتصادي اسالم و منابع آن یعنی کتاب و سنت 
و عقل مبتنی بر کارکردهاي امروزي البته در تطابق با اصول اساسی اسالم شواهد استخراج و در کنار یکدیگر 

  .انسجام یابند
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  منابع
)،چالش هاي پدیده جهانی شدن در کشورهاي در حال توسعه با تاکید بر 1392استعالجی،علیرضا و نعمت حسین زاده(-1

  52- 31،صص1394،تابستان38پژوهشی جغرافیاي سرزمین،سال دهم،شماره-ایران،فصل نامه علمی
پژوهشی -اس آموزه هاي اسالمی،فصلنامه علمی)،بازشناسی مفاهیم مسکن و سکونت بر اس1394امین پور،احمد و همکاران(-2

  60-47،صص1394،پاییز40مدیریت شهري،شماره
پژوهشی -)،روش شناسی اقتصاد اسالمی،ترجمه ناصر جهانیان و علی اصغر هادوي نیا،فصل نامه علمی1382انس زرقا،محمد(-3

  9اقتصاد اسالمی،سال سوم،شماره
پژوهشی اقتصاد -اقتصاد:مفهوم و روش،ترجمه منصور زراءنژاد،فصل نامه علمی)،اسالمی کردن علم 1383انس زرقا،محمد(-4

  14اسالمی،سال چهارم،شماره
)،روش شناسی اقتصاد اسالمی،ترجمه سید محمد موسی مطلبی؛دروس اقتصاد اسالمی،قم،انتشارات 1384انس زرقا،محمد(-5

  دانشگاه مفید
قرآنی پیشرفت اجتماعی؛جستاري در نقد و بررسی رویکردهاي غربی  )،غرب زدائی از توسعه،رویکرد1392آقائی،محمدرضا(-6

به توسعه و محورهاي ارائه الگوي جایگزین قرآن در پیشرفت اجتماعی،دومین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی 
  پیشرفت:مفاهیم،مبانی و ارکان پیشرفت

  رامون،تهران،انتشارات سمت)،نظریه هاي شهر و پی1391پاپلی یزدي،محمدحسین و حسین رجبی سناجردي(-7
)،دینداري و رفتار اقتصادي،روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی براي مطالعه انسان اقتصادي 1394پورفرج،علیرضا و همکاران(-8

  68-33،صص1394،بهار و تابستان14،پیاپی2پژوهشی اقتصاد اسالمی،سال هفتم،شماره-اسالم،فصل نامه علمی
)،تدوین اصول و مبانی اسالمی برنامه ریزي شهري و منطقه اي بر اساس 1392محمدرضا طالکش(جمالی نژاد،مهدي و سید -9

مبانی مکتب فلسفی اصفهان با رویکرد پیشرفت . کاربردگرایی با توجه به شرایط موجود،دومین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی 
  پیشرفت:مفاهیم،مبانی و ارکان پیشرفت

  )،اسالم و محیط زیست،قم،نشر اسراء1392جوادي آملی،عبدااهللا(-10
)،تحلیل و پیش بینی اشتغال در شهر سبزوار رهیافت تغییر سهم،اقتصاد پایه و 1392حاتمی نژاد،حسین و سید هادي حسینی(-11

  102-99،صص1392،بهار36پژوهشی جغرافیا،دوره جدید،سال یازدهم،شماره- نسبت مکانی،فصل نامه علمی
)،الزامات الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادي،دومین 1392و همکاران( دري نجف آبادي،قربانعلی-12

  کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت:مفاهیم،مبانی و ارکان پیشرفت
 )،مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،تهران،انتشارات رشد1392دالور،علی(-13
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پژوهشی رفاه اجتماعی،سال -)،توزیع فضایی فقر شهري در شهر کرمانشاه،فصل نامه علمی1391روستایی،شهریور(-14
  91-71،صص1391،تابستان45دوازدهم،شماره

)،رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی؛تالشی در جهت نگاه اسالمی به گذار سیستم هاي 1393رهبر،فرهاد و همکاران(-15
  161-135،صص1393،بهار78پژئهشی روش شناسی علوم انسانی،سال نوزدهم،شماره-ی،فصل نامه علمیاجتماع-اقتصادي

  )،فرآیند برنامه ریزي شهري ایران،تهران،انتشارات سمت1384رهنمایی،محمدتقی و پروانه شاه حسینی(-16
ژوهشی مطالعات شهر ایرانی پ- )،سطح بندي شهر در کالم پیامبر اسالم(ص)،فصلنامه علمی1390ستاري ساربانقلی،حسن(-17

  55- 47،صص1390،بهار3اسالمی،شماره
)،بررسی مسائل اقتصادي در روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم و تاثیر آن بر پیشرفت 1393سجادیان،ناهید و همکاران(-18

  56-41،صص1393،پاییز21،شماره6زندگی انسانی،فصل نامه چشم انداز زاگرس،دوره
)،مدخلی بر ابعاد اجتماعی در شهرهاي اسالمی از دیدگاه قرآن کریم،فصل نامه چشم انداز 1394همکاران(سجادیان،ناهید و -19

  97- 69،صص1394،تابستان24،شماره7زاگرس،دوره
  104-85صص ،42و41)،نگاهی به آینده شهر،پژوهشنامه علوم انسانی،شماره1383سید میرزایی،سید محمد(-20
  برنامه ریزي شهري،تهران،انتشارات آییژ )،مبانی1371سیف الدینی،فرانک(-21
)،مدیریت شهر؛خط مشی ها و نوآوري ها در کشورهاي در حال توسعه،تهران،انتشارات شرکت 1379شابیر چیما،جی(-22

  پردازش و برنامه ریزي شهري
  )،دیدگاههاي نو در جغرافیاي شهري(جلد اول)،تهران،انتشارات سمت1373شکوئی،حسی(-23
پژوهشی - )،نظریه پردازي در اقتصاد اسالمی،ترجمه خداد جاللی و مجید مرادي،فصل نامه علمی1382نیا،احمد(شوقی -24

  12اقتصاد اسالمی،سال دوازدهم،شماره
  )،مقدمه اي بر مبانی برنامه ریزي شهري،تهران،انتشارات دانشگاه علم و صنعت1376شیعه،اسماعیل(-25
  ریزي شهري(رشته جغرافیا)،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور )،کارگاه برنامه1382شیعه،اسماعیل(-26
)،فساد اقتصادي و راهکارهاي مبارزه با آن در اسالم و رابطه آن با رشد 1392صالح نیا،نفیسه و محمدرضا لطیفی(-27

  اقتصادي،دومین کنفرانس الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت:مفاهیم،مبانی و ارکان پیشرفت
  ق)،اقتصادنا(جلد دوم)،قم،انتشارات المجمع العلمی للشهید صدر1408قر(صدر،سید محمدبا-28
  )،پدیداري و پایداري فقه هزار و چهارصدساله(رشته فقه و مبانی حقوق)،انتشارات دانشگاه پیام نور1390صدري،سید محمد(-29
  )،درآمدي به اقتصاد شهري،تهران،مرکز نشر دانشگاهی1364عابدین درکوش،سعید(-30
- 10،صص7)،نقش شهرها در بهره وري و رشد اقتصاد ملی،فصل نامه مدیریت شهري،سال دوم،شماره1380عسگري،علی(-31
17  
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