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 چکیده
دانشمند و اندیشمند، ه  اسالمی همواره با رویک دهای متفاوت مواجه بوده است.  -ای انی موضوو  هر 

ین در این بنگ یسوته و متناس  با داده های وود عر یفی اراهه ک ده است.  آنکارهوناسوی از زاویه ای ب  

نی که وود را متصف به جران بی ای انی پ داوتن به مقوالت و مفاهیم وابسوته و م عط  به آاار هور سازی

 اسوالمی می داند و صصد در باز نمود و پدیدارسازی ه  آنهه را دارد که در روند دستیابی به ییات ییطه

و هسومتند زمینی عاای  دارد  از مرمت ین موضووتات و دغدغه های اندیشمندانی است که بناها، اهاها و 

جامریت دین اسالم و  هور  را مکانی در راستای سوو  انسانی و عرایی رویی و مرنوی انسان می دانند.

ارعطاط وایق و تمیق میان جنطه های گوناگون اجتماتی، اصتصووادی، ا هنگی، سوویاسووی، اتتقادی،  هنی و 

نمادین آن با یکدیگ ، موج  گ دیده که ب رسووی نسووطت میان اسووالم و هوور  نیی از زوایا و جنطه های 

حققان و ی ایان هور ی اسالمی و مختوف ، همواره مورد مداصه تومی و عج به های تموی بسویاری از م

فروم هر  م مرنا وغی  اسالمی در یول عاریخ باهد. این مقایه با روش پویشی و ا اعحویوی، ضمن ب رسی 

کی ی تنوان مصداق به به ،جامریت و بایندگی مفروم هر  اسالمی عوجه به با ،اسالمی -و ای انی اسوالمی

با ایرام از مطانی ، ، که موضووو  مدی یت آن اسووتاسووالمی -های هویت دهنده به هوور  ای انیهوواو از 

 ده است.نموای اراهه ای و مدی یت عوسره محوهاسالمی ویژگی های بومی مطووب محوه –ای انی 
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 مقدمه. 1

کاموت ین ادیان محسوب می هود دارای آموزه های مفید و مثم  دین مطین اسالم که در بین ادیان ایری از 

ام ی اسووت که بالهوو  می عوان با مطایره و عجییه و عحویا مطای  موجود، به مریارهای پسووندیده ای در 

مورد ب نامه رییی و ی ایی هور ی دسوت یاات. همهنین موارد و مصداق های بسیاری در هر های سنتی 

د که می عوان با مراصووو  سوووازی آنرا به اهدان اوق نایا آمد.  ک  این نکته نیی اسوووالمی وجود دار-ای انی

اسالمی تالوه ب  آنکه الزم است مفاهیم م بوط به متون پایه و مصداق های  -ضو وری است که هر  ای انی

وندان  عاریخی را مدنظ  داهته باهد، متناس  با زندگی هر ی ام وز و اییامات هر های آینده زمینه رااه هر

 در زمینه های مختوف را ا اهم آورد. 

ای هاز مطانی مرنوی و عم کی ب  جنطه جدایی انسووان ،در تصوو  یاضوو به جوامع  مسووایا مطتالی ای از 

هر ها از محی  و اهاهایی عشکیا هده اند که دارای  هور سازی، وضوو مادی ییات اسوت. از جموه در م

گانه دور و بی نمایند، ءرا ایقا پیام و مرنایی مرنوی و رویانیی که کایطدی مادی هسوتند و از محی  و اهاهای

هوور های ام وزی ااصد اصووول و ارزهوورای مرنوی و اتتقادی و هم ینین ویژگیرا و  هوور سووازیهسووتند. 

ای انی  -اقدان مریارهای مطتنی ب  مطانی نظ ی ب آمده از ا هنگ اسالمیمشخصه های بومی و محوی هستند. 

 ص  و اجیاء هر  غای  و یی ه هده است. در همه تنا

اسالمی هر ها در صای  پایان نامه ها و  -در مورد هور  اسوالمی و هویت ای انی یعاکنون مطایطه یند 

و نه مقواالت اراهوه هوووده اسوووت. ییکن اینگونوه مطوای  یندان کارب دی نطوده و نه راهکاری مشوووخ  

 .عدوین ننموده انددستورایرموی را عریه و 

هوور سووازی »، «هوور  اسووالمی»مانند عرابی  و اصووطایاعی  نکته را باید مدنظ  ص ار داد که ه  ینداین 

 بیاتددر ا« ای انی -هر  اسالمی»، «اسالمی -ای انیهر  » ،«هر  دوره اسالمی» ،«هور  مسوومین» ،«اسوالمی

و برها به جای همدیگ  نیی بکار ب ده هده اند. ییکن باید این عرابی   هر سازی کارب د ا اوان دارند، هور  و

را از یکدیگ  عمیی داد و آنرا را به جای یکدیگ  به کار نط د. با عوجه به اینکه در مقایه یاض  به مرنا و مفروم 

   پ داوته وواهد هد  به این بیان اکتفا می کنیم که:  «اسالمی -ای انیهر  »و   «هر  اسالمی»

از مختصات زی  را با هدّت و ضرفی دارا  ایهود که ی  یا مجموتهبه هر ی ایالق می«هر  مسومین»

هر  عوس  مسومین  ی اسالمی رهد یااته است.هر  در دوره ایجاد هده است. ی اسالمیباهد.هر  در دوره

 و که هر ،کمو نرایتا این ت.نشین واصع هده اسمسومان ی جغ اایایی ممای هر  در محدوده بنا هوده است.



 

و ب  اساس اینکه مسومانان مریارهای  باهد.بیش متأا  از عراییم اسالمی و اصول و ارزهرای منطرث از آن می

اسووالمی را یگونه ب داهووت نموده اند و کاربسووت آنرا را در ب نامه رییی، ی ایی و سوواوت هوور  به یه 

 می، یا ب ووردار از درجه از اسالمی بودن باهد. صورت منظور نموده اند، هر  می عواند اسال

 )به انهمام روش هاییمشتما ب  مطانی نظ ی و عئوریرای م بوط به اصول و ارزش «هر سازی اسالمی»

اسوت که باید ب  محی  زندگی مسوومین و ب  رواب  انسان با  رییی و اج ایی متّکی ب  آنرا(ی ّایی و ب نامه

ها از عراییم این اصول و ارزش با سوای  همنوتان وویش)جامره( یاکم باهوند.و  )یطیری و مصونو ( محی 

د نطاهن ی تواما مرم ا هنگی موی که با آنرا در عهاد و عناصضاسوالمی اسوتخ اخ وواهند هد و درب دارنده

 نیی هستند.

 دهند. عشکیانیی به هر ی می عوان ایالق نمود که اکث یت ساکنان آن هر  را مسومانان  «هر  مسومین»

 هر های مسومان نشین را می عوان، هر  مسومین صومداد نمود.

اق  از آن جرت اسالمی  ی اسوالمی همهون بسویاری از آاار مسوومانان،هور های مسوومانان در دوره

 هوووند که مثابوکه این آاار به آن جرت اسووالمی نامیده می اند،وجود آمدهنیسووتند که عوسووّ  مسووومانان به

و جان اسالم را در تایم هستی متجوی  این آاار یقایق ی یقت از عراییم تاییه اسالم مورم هستند. هو یرت و

  (.1531 زاده،و نقی 1531)نص ، سازندمی

  متااای انی  –هر  اسالمی  از آنجایی کهاست  مسو  دین اسالم تاما اسالمی، -ای انی در ایگوی هور 

 و کایطدهر سازی د و نی دهمهویت ای انی  -اسالمی است که به هر   ومن و مسومانیمای انی از هر وندان 

که مدی یتی در وور را یو   هودهور  ب اسواس ایگوها و مریارهای ویژه مبهطی و اسوالمی سواماندهی می

های هویت هوواو یکی از  .کندو دارای مرنا و رویی وواهد بود که هویت های هور  را آهووکار میک ده 

، نیاز به مدی یت دارد. اسالمی -هر  ای انی، نیی موضوو  مدی یت آن است. اسوالمی -ای انیدهنده به هور  

 را راهط ی کند.س مایه انسانی مدی یتی که بیرگت ین س مایه هر  یرنی 

از این رو در مقایه یاضو  در راستای موضو ، ابتدا به اهمیت و ض ورت آن پ داوته هده است. سس  

 -اسالمی اراهه هده است. در ادامه به موضو  مدی یت هر  ای انی -می و هر  ای انیمرنا و مفروم هر  اسال

 اق مورد عحویا ص ار داده هده است  وبه تنوان مصد هور اسوالمی به تنوان یکی از هواو  های اصووی 

زم ال در انترا نیی نتیجه گی ی ای اراهه هده است.ای و مدی یت عوسوره محوهویژگی های بومی مطووب محوه

 هده است. بیان
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زمین  های زیستی است که در مغ بهر های ام وز مسومین عقویدی ناص  از ایگوهای هر سازی و روش

های جدید و هر های جدید ااصد ه گونه هویت موی و بومی و عوسره اند.هده ساوته هده و در پیش گ اته

 اند عداوم ییات عاریخی جامره را بهع عی  این هر ها نه عنرا نتوانسته اسالمی و عاریخی هستند و به این

 عی ،ع  و به این ی وویش صطع نموده ارعطاط جامره را با عاریخ و گبهته نمایش بگبارند،که ا اع  از آن،

هر های  است که در گبهته، این دریایی. اندایساس غ بت و بیگانگی را در ساکنین وویش رهد داده

 های گوناگون و با ه ای  اصتصادی و سیاسی متنوّ متفاوت و در زمان مسومین در ه ای  محیطی و اصویمی

و با عفسی  اصول و  گباهتند می هایی از عفکّ  و باورها و ا هنگ اها وویش را به نمایشه کدام جووه

 ینمودند به ووبنسانی ارایه میکه ب ای موضوتات واص محیطی و ا های بومییاهناوت و به کارگی ی راه

 عوانستند در ی  عراما مفید و سازنده و عأای گبار با سای  هر ها ایفای نقش نمایند.می

ساوته هده و به تنوان ایگوی آرمانی  زمین هر های ام وز در ممای  اسالمی به عقوید از آنهه در مغ ب

اند که در بسیاری موارد نه عنرا با ه ای  شکا یااتهسیما و اهایی همسان و هم جوامع جران سوم مط ح است

است  با آنهه موّی و بومی که ا اع  از آن، ندارند  ا هنگی و محیطی و اصویمی و یتّی اصتصادی جامره عناسطی

به همین دییا غایطا وصتی که بحث ب  س  هویّت هر  یا یفظ و ی است از هویّت  باهند.در عقابا و عهاد می

طویغات ها نیی غایطا به دییا عهوند که این بااتعاریخی می هاینظ ات متوجّه باات آید،آن به میان می و مر ّای

ید به تما های جدعوسره سویی که در مورد تدم کارآیی و سای  مشکالت آنرا در کنار عطویغات مثطتی که ب ای

ای و یفاظتی و نه ی  نو  نگ ش موزه ،درواصع ای ب ای کار و ارّاییت و زندگی ندارند.آمده است وجره

 ع عی ، به این های عاریخی هر ها یاکم است.مثطت و ارّال و اصویی ب  موضوتات م عط  با باات نگ هی

تناص  و موضوتات بوده و با رواخ ایگوهای بیگانه و عطویغ انرا  تناص  و موضوتاعی به تنوان هویت عاریخی

 هود.می طوبیت و ارزش و اهمیت آنرا نید م دم کاستهبه انحاء گوناگون و روز از مح

های اسالمی در هر های مسومانان یا یداصا آگاهی به این ام  های گبهته، اک  ییوم اییای ارزشیی دهه

اند، رهد یااته اند که ام وزه آن را از دست دادههای مسومانان در گبهته هویّت واص وود را داهتهکه مجتمع

یداری ساوت و با بر انقالب اسالمی در ای ان که صفت اسالمی ویژگی ا هنگی آن را ب جسته میاست. با ظرو

ش ها و عفکّ  اسالمی بنیان نراد، اایایسای  موا اسالمی، این امید که بتوان مجتمری را ب  مطنای اصول و ارزش

 یاات. 

انسانی مط ح ک ده که ام وزه با ظرور ارزش های عرایی جویانه ای را در زمینه هر  و محی  زندگی اسالم 

ا هنگ جدید و غفوت از ابراد مرنوی و ایری انسان مورد بی مر ی ص ار گ اته است. ب ای اییاء این ارزش 

ها در هر سازی مراص  الزم است این ارزش ها از یایت تام و کوی به صورت مسئوه عخصصی در توم 



 

ا اسالمی و عش یح ابراد گوناگون آن و عرارضاعی ایتمایی که هر سازی عطدیا هوند. این کار با ی ح ه  اص

ب ای عحقق آن در تص  ام وز رخ می دهد آغاز می هود. پاسخ دادن به آنرا و یااتن ی  جواب نرایی نسطتا 

 منطقی و جامع عنرا با هناوت دصیق اویویت بندی اسالمی امکان پبی  است.

عوییدی در صوم وهای متکث ی از هئون زندگی بش  ورود پیدا ک ده اسالم، به تنوان آو ین و کاما ع ین دین 

است. به تطارعی آنهه در زندگی دنیوی و ییات او وی بش  مورد عوجه است  در دستورایرما هایی مادی و 

نظام بخشیده است. سکونت نیی از این مقویه مستثنی نیست،  "هایسته ای"مرنوی به آن پ داوته و  به آهین 

های متردد و متفاوت و با موضوتات مختوف کیفیت سکونت و ه ای  پایداری مطتنی ب  محتوای  در مقیاس

این دین عوییدی به عفسی  آمده است. مفروم اجتراد زمینه ای متناس  ب ای عجییه و عحویا موضوتات صدیم 

وق به ور اسالم آینده مترو جدید است و به استناد دیدگاه اسالمی رویک د این نگ ش به آینده نظ  دارد و به با

 یقیقت وواهد بود.

در یوزه سکونت  هر های مراص  بیش از همیشه به آرمان گ ایی مط ح در اسالم نیازمند هستند. ام وزه 

اغتشاش و ه ای  ناپایدار انسانی و محیطی به یداکث  رسیده اند و آاار و نتایج آن از عقویت نامتناس  زندگی 

ی و گست دگی سطح آیودگی های محیطی، همه و همه به عردیدات تمده جرانی ا دی عا گسیختگی اجتمات

 یون عغیی ات اصویمی و گ م هدن ک ه زمین منج  هده است.

 می رو این از کنند، دوایت به مکان نسطت انسانی جمریترای یا و اا اد عوقی ی ز در عوانند می مباه 

 مکان به نسطت مسئوییت اجتماتی و محیطی یفاظت در اها، در ایمان سازنده تناص  هناسایی با عوان

 می بش ی وجود از تمیق مفاهیم س هار از م اکیی به عطدیا ها مکان دیدگاه این کوهید. در

 هاوصرای صدسی، اهت ا  مفاهیم نقطه رهگبر این در دینی مکان .(Butterfield, 2004: 20)هود

 در  ب رسی(Canter, 1971: 14). است ارزهمند و یق جویانه اراییت و هده اتتقادی پبی اته کایطدی

همواره مورد عوجه و اهتمام ویژه تایمان و انطیاء دین بوده « مدی یت»درمی یابیم که موضو  عاریخ گبهته 

 مرنایی وای مختوف از زاویهمیشه زیست انسانرای مسومان، به تنوان محا اسالمی  است. مدی یت هر های

 است.  عاای  ا اوانی داهتهساوتار هر  اسالمی متقابال کایطدی ب  
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نامیده هدن هر های « هر  اسالمی»و ایالق آن به هر های مسومانان ) به ویژه « هر  اسالمی»رواخ تنوان 

جوی گاه عنشین(، با این ا ض که این هر ها، از نظ  کایطدی، جووهعاریخی ممای  اسالمی یا هر های مسومان

ها متمایی هستند، از ص ن ها و ا هنگهای اسالمی بوده و از هر های سای  عمدنواصی از اصول و ارزش

که به هر های ساوته هده « هر  اسالمی»نوزدهم میالدی و عوس  مستش صان آغاز هد. از آن دوران به برد 



 

ها و آاار م بوط به عتطرات هر ی هد، به م ور در نوهتهعوس  مسومانان و محا زندگی آنان ایالق می

های مسومانان، ب  این اساس که با ی یم ایییکی و یا  هنی واص وود عجوی جامره ا هنگی گاهسکونت

 (.1511زاده، ها هستند، در ادبیات غ ب عثطیت هد )نقیمتمایی از سای  عمدن

اساس  پبی ندو عأای  و عأاّ ی که میکنشی بوده بینی وود، همواره با محی  در ی  همانسان ب  اساس جران

ی د  گیبینی یا اوسفه زندگی هکا مبسیاری از مطایرات را هکا داده است. عأای  انسان در محی  ب  پایۀ جران

ای مرتقدند ب ای نمونه هر  اسالمی یاصا اتتقادات اسالمی است و ای پاب جاست که تدّهاین عأای  به گونه

 ی گیعوان با اکویوژی هر های اسالمی آهنا هد. از این رو ایداث و هکاانین آن میعنرا با در  اصول و صو

که  جرت نیستبینی یاکم ب  آن جوامع بوده و بیکننده ایدهویوژی و جرانهر  در عمدّن انسانی همواره بیان

و ناهمسان های جغ اایایی متطاین، هر ها را با نقش و اهمیّت متفاوت و با رهد ناهماهنگ در محی 

 (. 1513:355بینیم)ا ید،می

 اند تطارعند از:  کومات م عط  با هر  که درآیات ص آن ک یم آمده

گفته  مدینه آن جرت به هر  از بار ظاه أ11« ایمداهن»و « ایمدینه»م عطه،  31واژه ص یه و مشتقات آن     

به یرار صورت )بود، بوده، بودا و که  بود»(، 522، ص6، خ1511دارند )ص هی،  اصامت درآن م دم هودکهمی

مکانى است و  کشى هده، محدود و ان  و ایفت دهنده ساکنین آنجا و اصامت «  بار، 11ایطالد( در مجمو  

در «  دارهم»و « دارکم»، «دار» کومات  (،165، ص1215)راغ  اصفرانی،  و سکنى دادن آنرا در آنجاست

 هود که ای ان  و دور عاگفته می« دار» است. به  این اتتطار به هر بار در ص آن ک یم بیان هده  55مجمو  

، «ایدیار»(. و جمرش به صورت 516، ص2،خ1212دورش دیوار و یصار کشیده هده باهد )ابن منظور، 

 بار آمده است. 16در مجمو  « دیارهم»و « دیارنا»، «دیارکم»

مطانی دینی اسالم، کومه هر  از صوانین مدون گوی هود  که در ایبا عدب  در مرانی کومات، مشخ  می     

در  باهد، بدون عالش یانسان م یب  هدن عرای یکه مطتن ،یاسالم وهیبه ه یزندگ ه یرت اوب هده است.

در "نخواهد بود. در واصع هم ص آن  یامکان پب ،ینید یبه کار بستن دستورایرما منططق ب  ارزش ها یراستا

نموده و استفاده  مزندگی را محکو یدر ه  کدام از جنطه ها ینظم یب حایو هم سنت، ص "سوره بق ه 513آیه 

 دانند. ی اییاز عمامی امکانات و اصدامات سازمان یااته در جرت دستیابی به ارزهرای اسالمی را ض وری می

که عأای  بسیایی در عحقق و عقویت اصول اجتماتی اسالم دارد، یکی ، «ساوت محی »و مق رات هر سازی 

نیی وجود دارند که عوجه به آنرا در ب نامه رییی  اصیباهد. در این میان اهدان و اصول واز این عالهرا می

 (. 11: 1531 ،یاسالمی و روهرای اج ا و عحقق آن، ییاعی است)م عه« ساوت محی »

می آالم رویی و جس ه تنوان صانون اساسی دین اسالم و نیی برت ین نسخه هفابخشجا که ص آن ک یم باز آن

باهد، نسطت به مقویه ها میی عمامی نیازهای دنیوی، او وی، ا دی و اجتماتی انسانها در ب  گی ندهانسان



 

داوند که و ای داهته است. در آیات بسیاری به این مسئوه مرم پ داوته است، عا جاییهر ، نیی عوجه ویژه

م اد از هر  در این آیات، هر   «ایْطَوَد ُُبهَُِا َا یِاّ ایْطَوَد وَأَنتَ ُُبهَُِا َا یَاأُصْسِم:» ووردمترال دوبار به هر  صسم می

 ایق ی اسالم نامیده هده است. مکه مرظم است. هر  مکه به تنوان ایگوی هر  اسالمی و به تنوان ام

از این منظ ، هر  اسالمی در جایگاه بسیار بوندی ص ار گ اته که در صاموس هیچ اندیشه و مکتطی با این     

آل و ای ایدهتظمت از آن یاد نشده است. از ی ن دیگ ، اندیشمندان اسالمی همواره ب ای رسیدن به جامره

یابی به هر ی که بست  اند. دست دههای مادی و مرنوی ب سند، عالش کهر  اسالمی که  در آن به وواسته

هایی بوده است  عا با هناوت ابراد وجودی نیازهای واصری رهد کماالت انسانی را ا اهم کند، نیازمند اندیشه

سازان ای که هر های بش ی بینجامد. نکتهها به عجوی آن در پیدایش عمدنانسان و هناسایی و باور ک دن آن

است. هگی ی از جران هستی ب ای عرایی انسانهای هن  اسالمی در بر ه سیم اندیشهنطاید از آن تدول کنند، ع

 ع ویج صحیح این اندیشه، سط  عجوی و ظرور هر های ب گ اته از عمدن اسالمی وواهد هد. 

المی، رسد هر  اسهر  اسالمی در عراییم اسالمی، یاهی مطایث گست ده و وسیری بوده است. به نظ  می        

ی عاریخی و باستانی ها و گنطدهای متردد، ب ووردار از اماکن مبهطی متنو ، دارای یر هنرا هر ی با منارهع

های موید و با تقایدی که نشأت گ اته از مانند هر های اوایا اسالم نطاهد  بوکه هر ی است با انسان

 های اسالمی است. آموزه

های ص آنی و نطوی ساوته هده اساس اصول و آموزه هر  اسالمی، هر ی است که به یور نسطی، ب   

عواند در ه  زمان و هر  اسالمی ماهیّتی است بایقوه که می(.Jamalinezh& others,2012:33)است

های اسالمی در آوری و مصایح و دانش و هن  و ا هنگ بومی)که با اصول و ارزشمکانی با عوجّه به ان

هر  اسالمی، مکانی است  .(1535:61زاده،وویش را داهته باهد)نقی عرارض نطاهند( عفسی  و عجوّی واص

که در آن ایکام اسالمی جاری بوده و ب  اساس ا هنگ اسالمی ساوته هده باهد. در ایگوی هر  اسالمی 

ها و تناص  زندگی اجتماتی و کایطدی هر  ب  اساس تاما مسو  دین اسالم است و به یور یتم عمام هاو 

(. به تطارت دیگ ، هر  اسالمی، هر ی است که ب  اساس 115، ص1513یابد )ایازی، ویت میاین نظام ه

ر  که م اد از ههای مطابقی یا عهمنی یا ایتیامی ص آن و روایات صحیح بنا هده باهد. یال آنمطانی و آموزه

 (. 556، ص1513کنند ) هک انی، مسومانان هر ی است  که مسومانان در آن زندگی می

واص عجوی کایطدی واص وویش را وواهد داهت.به  ماهیّتی است اابت که در ه  مکان و زمان«هر  اسالمی»

و  دردست ی و در پ عو دانش آوری و مصایحتطارت دیگ ، هر  اسالمی ماهیّتی است بایقوّه که باعوجّه به ان

 عواند در ه  زمانمی می نطاهند(در عرارض با اصول و ارزهرای اسال هن  روز و در اهای ا هنگ بومی)که

را از اصول  «عرادل» و مکانی عفسی  و عجوّی واص وویش را داهته باهد.ای ایمثا اگ  اصوی همهون



 

ی عجوی آن در اصاییم مختوف و باعوجّه به ا هنگ بومی،مصایح در اسالمی بدانیم، نحوه هر )هر سازی(

 دیگ  متغیّ  وواهد بود. ا محوّی و محیطیو سای  توام ه ای  اصتصادی، دست س،ه ای  زمان،

هر  اسالمی، هر ی است که در آن ایکام و صوانین ایری یاکم است، نه ایکام و صوانین مجرول بش ی  دین 

های در باب یقوق، مریشت، مرامالت، جیاء، رواب  اجتماتی، اوالصی و مرماری دارد و هر  اسالم عوصیه

 گی د، هر  مطووب ایری استها هکا میو عوصیه هااسالمی که ب  اساس این ارزش
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مجموته ای زنده از کویه اموری است که در ارعطاط مستقیم و غی مستقیم با زندگی ساکنین هر  از آنجایی که 

أما مورد عوهر  بایستی همه جوان  ا هنگی،اصتصادی، اصویمی،سیاسی،زمانی،مکانی و عاریخی آن است  یبا 

ایه عراییم ب پباید در زمینه و بست  ای انی و  هاویژگی ایناسالمی  -از ی ای در هر  ای انی عوجه ص ار گی ند.

 هوند. جامره اسالمی عطیین در  اسالمی و ا هنگی

 هایی است که باید درهای م بوط به اصول و ارزشکّا ب  مطانی نظ ی و عئوریتشهر  ای انی و اسالمی، م

و ایجاد محی  زندگی مسومانان رتایت هوند و ب  رواب  انسان با محی )یطیری و  ریییی ّایی و ب نامه

د ند هها از عراییم اسالمی استخ اخ وواهمصنو ( و با سای  همنوتان وویش یاکم باهند. این اصول و ارزش

و در ب دارندۀ تواما مرم ا هنگ موی که با آنرا در عهاد و عناصض نطاهند نیی هستند. اجماالً باید گفت که 

ک یم و سنّت پیامط )ص( ها  ص آنی اتمال مسومانان و از جموه هر سازی آنمنطع اصوی اصول یاکم ب  کویه

 :ب(.1511هستند)نقی زاده،

 هم د:های دیگ  هستی در یرار مورد زی  ب  میارعطایات او را با ت صهمحور ص ار دادن انسان، مرمت ین 

 ارعطاط انسان با ودا -

 ارعطاط انسان با وود -

 ارعطاط انسان با جران هستی -

 (.1513:15جرف ی،ارعطاط انسان با همنوتان وود)توّامه -

(. به 1531:1آموی،عأکید هده است)جوادیآموی نیی ایوّه جوادیهمین ارعطایات یرارگانه انسان از سوی آیت

بندی این دو اندیشمند در درون دو مورد آو  ص ار گ اته است. عاریخ، رسد مسئوه عاریخ در دستهنظ  می

 ساوتۀ مشت   جران هستی و همنوتان انسان است. 

ر  به تنوان هسالمی را به عوان صفت اوصتی میاسالمی می عوان اینگونه بیان نمود که  -در رابطه با هر  ای انی

دمت ای در وء ب  اساس عراییم اسالمی به وجود آمده و به گونهء انسان ساوته ایالق نمود که آن هیی  هی

های اسالمی هدایت وی را به سمت ارزش به نیازهای مادی او، جوابگوییدر تین  وانسان ص ار گ اته باهد 



 

از ی ای نیی اسالمی بودن ب ای هر  بیان ای انی ب ای هر  نیی مصداق مکانی موضو  را نشان می دهد. نماید. 

، به ر هطین ب ای م ص آن در های اسالمی نیی باهد.باید عجویگاه و یادآور ارزشنشانگ  این است که این مکان 

بینی   جرانبا نو نسان با نیازهای او،اسالمی در عطابق ا هود که در یقیقت هر اهاره می یمناس  زیست صفات

آموزد و یطیری است که در این راه اهای زندگی را می اسالم یگونه زیستنپ   او عطابق و همسازی دارد.

ای انی بودن نیی سابقه و پیشنه غنی و  نماید هماهنگ باهد.نیی باید با روش زیستی که اسالم عر یف می

  انیان را با وود به هم اه داهته است. پ محتوایی از عج بیات هوهمند ای
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 ها و تناص  زندگیاست و به یور یتم عمامی هاو  مسو  دین اسالم تاما اسالمی، -ای انی در ایگوی هر 

ر  هدهنده به های هویت هاو یکی از  د.یابننظام و هویت می اجتماتی و کایطدی هر  ب اساس این تاما

 ، موضو  مدی یت آن است.اسالمی -ای انی

ع ین س مایه آن است، که نیاز به مدی یت دارد. م دم ی  هر  باید مدی ی س مایه انسانی ه  هر ی بیرگ

ی وی ی نوسیوهها را بهیه که ب ایشان مفید است، تما کنند و آنها مطابق آنداهته باهند که موج  هود، آن

با ب رسی عاریخ اصوام گبهته و (. 61، ص1535بار است، منع کند )بروی،  ایشان زیاناز انجام یییهای که ب

 ءعوان یر ه هر ها را در عاریخ انطیادیگ  پیامط ان ایری که بخشی از آن در ص آن ک یم آمده است، به ووبی می

جایی    عاب ووردار استآید که هر  اسالمی از عقدس واصی از مجمو  آیات ایری ینین ب  میو  عطیین ک د

ب  هر های مسومانان در یول عاریخ اسالم همواره مورد عوجه و اهتمام ویژه « یکم انی»و « مدی یت»که 

 تایمان و انطیاء دین بوده است. 

ها و اتتقادهای ا هنگی اسالم که هر  اسالمی و عاریخی تمدعاً به ارزشمدی یتی گی ی اصول  نحوه هکا

های گوناگون زندگی مسومانان  ام اسالمی داهته است، بستگی دارد  به یوری که جنطهریشه در ماهیت ایک

 ها را نیی عحت عاای  ص ار داده است. و از جموه ساوت سکونتگاه

می ساوتار هر  اسال مرنایی و مرنوی ب کایطد و اسالمی و زیست انسانرای مسومان، از زاویه مدی یت هر های

گودسته و سای  بناهای اسالمی مال   در هر  اسالمی ص ااً وجود مسجد، گنطد ودارای عر یف واصی است. 

نیست. بوکه هر  اسالمی متاا  از هر وندان مبهطی است که به هر  هویت مستقا مبهطی و اسالمی می دهد 

ر د که مدی یتی هودو مرماری و کایطد هر  ب اساس ایگوها و مریارهای ویژه مبهطی و اسالمی ساماندهی می

)داوودآبادی  کندو دارای مرنا و رویی وواهد بود که هویت های هر  را آهکار میوور را یو  ک ده 

 (.32: 1511ا اهانی،



 

. وجود است ص آن ک یم «هاهر مدی یت اسالمی »از جموه منابع اصیا و بنیادین در عش یح رویک د اسالم به 

غی   اند  به یور مستقیم و بادر ص آن آمدهکه  م عطه 3« ایطالد»م عطه و  12« بود»م عطه،  12« ایمدینه»های واژه

ارعطاط دارند. وداوند مترال در دو نوبت در  اسالمی و مدی یت آن های هر ویژگی م، با عوصیفیمستق

 کند: به هر  سوگند یاد می آن،ی مت و امنیت  عوجه به مدی یت هر های اسالمی جرت یف  وصوص

 یُْمسْوِمِینَ إِنَّمَا أُمِ ْتُ أَنْ أَتْطُدَ رَبَّ هَبِهِ ایْطَوْدَۀِ ایَّبِی یَ َّمَرَا و یَهُ کُاُّ هَیءٍ و أُمِ ْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ ا

 -اوست  که وداوند آن را مقدس هم ده و ه  یییى از آن -)من مامورم که عنرا پ وردگار این هر  را  

 .ه از مسومانان باهم(پ ستش کنم و ام  هده ام ک

 .(ایعو که در این هر  سکنی گییده یَا أُصْسِمُ بِرَبَا ایْطَوَدِ. و أَنتَ یِاٌّ بِرَبَا ایْطَوَدِ)صسم به این هر  و

 .)و سوگند به این هر  ایمن( وَ هَبَا ایْطَوَدِ ایْأَمِین

عواند به صدری عقدس یابد   میهود که ی  هرمشاهده می -که در هر  مکه نازل هده است  -در آیات اوق 

 .که وداوند به آن سوگند یاد کند

کیشان متررد به پبی ایی از نواند، را مدی یت ک دهاسالمی پیامط  و کسانی که در یول عاریخ نخستین هر های 

ایرج ه ها به دین اسالم( بودند، همانگونه که مدینه پبی ای مراج ان مکه بود. این هر ها را دار)یا نو گ ویده

آمدند عا زندگی اسالمی را در تما پیاده کنند. از ی یق آنرا بود نامیدند، یرنی مکانی که مسومانان به آنجا می

 که اسالم به صاره آا یقا و جنوب اروپا گست ش یاات و در نتیجه هماری از هر های پ رونق، پدیدار هدند. 

ارانه های سیاسی ککم با آمییش انگییهکم ای اوییهدر هیوه مدی یت اسالمی هر ه این نقش مرتط  )مبهطی(

اش را با والات اصوی در ه ق گسیخت و های گوناگون دنیای اسالم پیوند سنتیکم نگ هد و بخش

 ان،)باوندیهای محوی، در کنار اا اد وانه به دوش به ا ایند ااول یا زوال هر ی انجامیداوتالاات و درگی ی

1513،51) . 

که زمانی یه ت موسی) ( هر  را ب ای مدت ای دارد، عا جاییمدی یت هر ی اهمیت ویژه در ص آن ک یم

زمانی ع   ک د. وداوند ب ای ایشان جانشینی در هر  ص ار داد  عا م دم را سازماندهی کند و از اساد آنان 

 أَرْبَرِینَ رَبِّهِ قَاتُمِی اَتَمَّ بِرَشْ ٍ أَعْمَمْنَاهَا وَ ۀًیَیْوَ اَوَااِینَ مُوسىَ وَاتَدْنَا وَ: »نماید. به استناد این آیه ه یفهجووگی ی 

 .«ایْمُفْسِدِین سَطِیاَ عَتَّطِعْ یَا وَ أَصْوِحْ وَ صَوْمِى اىِ اوْوُفْنىِ هَ ُونَ  یِأَوِیهِ مُوسىَ  صَالَ وَ یَیْوَۀً

ب این اساس یه ت موسی) ( ب ادرش هارون را به رهط ی بنی اس اهیا عا پایان مناجاعش با وداوند       

زمان دوری از صوم ب ای مناجات( بدون رهط  ت وویش را یتی ب ای مدت کوعاهی )منصوب ک د. ایشان ام

 نساوت. 

اد دانشمند و و دمند است. دانش و یکی از عأکیدهای دین مطین اسالم واگباری امور جامره به دست اا     

ویژه در برد مدی یت امور م دم، آگاهی و دانایی آگاهی مدی ان هر ی نسطت به صوانین و مق رات اسالمی به



 

به استناد این آیه ه یفه: هر  اسالمی است.  مدی یتبه وظایف محویه در هر  اویین ه ط الزم و ض وری 

 دییا «وِیمتَ  یَفِیظٌ إِنِّی»در عفسی  این آیه آمده است:  عرطی  « تَوِیم یَفِیظٌ إِنىّ  ایْأَرْضِ وَیَاهنِ تَوىَ اجْرَوْنىِ صَالَ»

 ستپ ی  پبی ش ب اى عنرایى به امانت و پاکى که دهدمى نشان و است، امانت کنار در مدی یت اهمیت ب 

 "ویمت "که ی ا است، الزم نیی مدی یت و عخص  و آگاهى آن ب  تالوه بوکه نیست کااى اجتماتى یساس

 (.11، ص11، خ1512است )مکارم هی ازی،  داده ص ار "یفیظ "کنار در را

ها را کند، ه گی یق منت نرادن ب  آنهر  اسالمی ه گی در صطال ودماعی که اراهه می مدی یتینین هم     

وظایف هر داری نیی ب  ترده داهت، ندارد. امام توی) ( در نامه به مای  اهت که در آن زمان استاندار بود و 

ای بیرگ یه را انجام دادهگباری یا آنهایی که انجام دادی ب  م دم منتمطادا ه گی با ودمت» ا ماید:می

ینین یه ت در (. هم35)نرج ایطالغه، نامه:« ای داده سس  ووف وتده نمایی!بشماری یا م دم را وتده

-سیوه الزم ب ای مدی یت داهتن سره صدر و سینه گشاده میع ین ومرم»ا ماید: یدیث دیگ ی می

 (.525، ص1566عمیمی آمدی،«)باهد.

مجری بودن  های اسالمیهر  است. در آموزهمدی یت ه  هر  اسالمی، داهتن  هایع ین نیازض وری از     

ی کت در این راستا  به دانش و آگاهی ب ای مواجره با کار سخت، رمی مواقیت آنان و اسالمی هر مدی یت 

هر  ب ای کارک دن در محی  سخت و از سوی دیگ  منج  به اراهه مدی یت منج  به اایایش یاصت و عوان 

صادر است که تواما مختوف  ،هوهمند و با دانش. مدی یت هودع  به م دم میع  و مطووبودمات دهی بیش

هر  در کار وود مواق است که صادر اداره  .کندو عاای گبار را ب ای مشارکت در عوسره و آبادانی هر  جبب 

سازمان مدی یت در  ی  ساوتار مواق .همه ت صه های امورهر ی باهد در به جبب مشارکت و هم اهی م دم

 زی ا در ینین محیطی است که    هاداب، آرام ، دینشین و بدون عنش استیحهر ی به دنطال ایجاد ی  م

 هود.ع ی به م دم اراهه میودمات بیش

 

 های اسالمی ویژگیهای مدیریت بر مبنای آموزه. 7

های اسالمی و ا هنگ ای انی نشأت گ اته از مطانی اک ی و تقیدعی اسالمی ویژگیرای مدی یت ب  مطنای آموزه

 گی د. و همهنین وجوه عفاوت آن با سای  انوا  مدی یت در ادامه مورد ب رسی ص ار می

 

 

 

 مدی جران بینی و 1



 

 ،نگ ش ایرىدر نگ ش مدی ان به هویت انسان تالوه ب  برد سخت اایاری و ن م اایاری مدی یت اسالمىدر 

هود که وى الیق ک امت انسانى بوده و مسترد رسیدن به انسان با این دید نگ یسته مى ،نیی وجود دارد  یرنى

 .به ص ب ایرى و نیا به مقام جانشینى وداست

را هخصى های اسالمی است، امور ی که هیوه کار او منطرث از آموزهمدی ، کارکنانکار و مدی  به نگ ش در 

کند، در یایى که در نظام هاى دیگ ، بسان ی به اى عوقى مى گ دد که به آن را ایرى عوقى مىبوکه نمى داند، 

دهد عا در ت صه عمایالت هخصى وویش کوهش نمایدو به اهدان هخصى وود دست انسان صدرت مى

 ابد. ی

 

 هاى مدی و عوانایى هارارتو م5

ها عأای  بسیایى دارد، همهنین مى عوان یکى از آمیی هدنرایى مدی ان در عأمین مواقیتیستگیمرارعرا و ها

هاو  هاى سنجش تموک د مدی ان را عوانایى هاى آنان به همار آورد.در نظام مدی یت اسالمى، بیشت ین 

 نامیده مى هود. « عقوا»داده مى هود که در اصطالح، اهمیت به مرارت ارعطاط با ودا 

اگ  مدی  مرارت ارعطاط با ودا را داهته باهد و وخ از مشکالت ب ایش آسان و سرا مى گ دد و برت  مى 

یوّهَ مَنْ یَتَّقِ ا»عواند از مشکالت رهایى یابد و این همان مفرومى است که از بیان آیات ایرى مستفاد مى هود: 

(  ه  ک  پ هییگار باهد ودا راه بی ون هدن )از بالها و یوادث ناگوار و 5)یالق: « یَهُ مَخْ جاً  یَجْرَاْ

(  ه  2)یالق: « مَنْ یَتَّق ایوّهَ یَجْراْ یَهُ مِنْ اَمْ ه یُس اً »مشکالت( را ب  او مى گشاید. در جاى دیگ  مى ا ماید: 

 ن مى گ داند. ک  متقى و وداع س باهد، ودا مشکالت کار او را آسا

رواب  انسانى م یوه بردى مرارهاست که ارعطاط نیدیکى با مرارت هاى م یوه اول دارد  زی ا پ  از ارعطاط 

بنده با موالى وود، رابطه وى با بندگان ودا و مشى در یوایج آن ها، موج  رضاى پ وردگار است و این به 

صف، انسان در آینه ارعطاط، هم نیازمند رابطه با وداست ی  مرنا، ب  تمومیت مرارت اول عأیید دارد. با این و

و هم ووق ودا. مدی ان نیی در ه م سازمان اسالمى نیاز به ه  دو مرارت دارند. روهن است که مدی  با داهتن 

مرارت دوم، مى عواند استردادها و منابع انسانى را جبب نماید و موج  یا مرهالت اجتماتى گ دد. با 

رى ارعطاط و وابستگى صوام اجتما  به آن، دارا بودن عوانایى انسانى ب اى مدی ان ض ورى است. عوجه به ب ص ا

اِنّه »آنهه از کومات اهمّه ایرار: ارمیده مى هود مر  عأییدى ب  این مطو  است. امام صادق ) ( مى ا ماید: 

ه م دم   ناگیی ، هما ب«اعَهُ و اینّاسُ البُّد یِطَرْهِرِم مِنْ بَرْضالبُّدَ یَکُم مِنَ اینّاس إنَّ اَیَداً ال یَسْتَغنى تَنِ اینّاسِ یَی

نیاز دارید  یون هیچ ک  در زندگیش از م دم بى نیاز نیست و برهى از اا اد به ب وى دیگ  محتاجند. در 

 م به م دم است.   همانا صوام م د«اِنمَّا اینّاسُ بِاینّاسِ...»ا ازى از یدیث امام سجاد ) ( نیی ینین آمده است: 



 

نیاز به م دم، اصوى است که ی  مدی  باید پیوسته بدان عوجه نماید و یورى تما کند که بتواند از امکانات 

 ورى نماید  ی ا که مدی یت کارک دن یه کم  دیگ ان میسّ  است.  آن ها بر ه

 

 جو  رضایت تموم م دمو 5

در نظام مدی یت اسالمى اگ یه انسان محور است، اما اق  انسان تاما کویدى نیست، بوکه رضایت تموم 

دیگ  سخن، آید. بهاهخاص م عط  با آن نیی تاما کویدى به یساب مى مجموته وم دم، اتم از اا اد درون 

بست  جامره باید بدان رضاى یق عرایى، که در وشنودى رتیت نرفته هده، تاما بسیار مرمى است که در 

هاى مرم وود به مای  اهت  نخرى، رضایت تموم و ع جیح آن را اندیشید. امی ایمؤمنین توى ) (، در سفارش

وَیْیَکُنْ ای ُّ اْالُمورِ اِیَی َ... اَجْمَرَرا یِ ِضَى ای َّتَیَّۀ »... ب  عمایالت گ وه اند  )واص( مورد عأکید ص ار داده اند: 

ا   باید محطوب ع ین کاره«اْیرامَّۀِ یُجْحِفُ بِ َضِى ایْخاصَّۀِ وَ اِنَّ سُخْ َ اْیخاصَۀِ یُغْتَف ُ مَعَ رِضَى اْیرامَّۀ اَاِنَّ سُخ َ

نید عو کارى باهد که با رضایت عوده م دم هماهنگ ع  است  زی ا وشم عوده م دم، وشنودى وواص را بى 

 موم جط ان پبی  است.اا  مى سازد، اما ناوشنودى واصان با رضایت ت

 

 مناس  راى روانى و راتارىیویژگداهتن و 2

در نظام مدی یت اسالمى، نگ انى مدی  بیش از همه، اداى عکویف است و رضایت وداوند صادر مترال مرم 

جووه مى کند، با ا تان به این که کارکنان و هخصیت انسانى آنرا و ارزهیابى هویت اا اد، عوجه مدی  را به 

رطون مى دارد. مدی  در ینین نظامى منرطف، صطور و هکیطاست. یکى دیگ  از اوصان مدی  در ینین وود م

نظامى، اتتقاد وى به پبی ش اهتطاه است. مدی  اسالمى در صطال وطاى دیگ ان نیی با ا تان به عبکار، ینان 

ا گ دند. ب ده وویش نادم مىپوهشى ب  گناه آنان مى نرد که آن ها در موضع انفرایى ص ار مى گی ند و از ک

وجود این، مدی  از تفو و بخشش وود پشیمان نمى گ دد، همانگونه که موالى متقیان، توى) (، مای  اهت  

 ه گی از تفو و گبهتى که نموده اى پشیمان مطاش. « و ال عَنْدِمَنَّ تَوى تَفْو»اند: را به آن عوصیه نموده

 

  ینفرانبا  مناس  و ب ص ارى ارعطاط3

پبی د، اما اصا جا به و دااره ب اى مدی  در نظام مدی یت اسالمى ب ص ارى ارعطاط در ی  نظام باز صورت مى

به یور مترادل از اهمیت زیادى ب ووردار است. مدی  اسالمى اویین ب وورد وود را با یسن ظن آغاز 

نین به مای  اهت  ی در وصوص انتخاب اا اد کند. امام توى ) (ووش بینى عکیه نمى نماید، اما هیهگاه ب مى

تخاب   سس  در ان«ویُسْنِ ایظُن مِنْ َ استنامَتِ َ و اُمَّ ال یَکُن اوتطارُ َ اِیّاهُم تَوى اَ اسَت َ»کنند: عوصیه مى

 ووش گمانى وود عکیه مکن. ووش بینى و به ا است و ه گی آنرا



 

امام ) ( تالوه ب  این که به کارگیار دستور مى دهند پ   با مطایره این بخش از تردنامه، روهن مى هود که

از هناوت کاما، تما کند، مای  را از سه ییی ب  یبر مى دارد: ایف( اتتماد ب  هوهیارى وود  ب( یشم 

 خ( ووش بینى و ووش گمانى. انگارى  پوهى و سرا

پایه هورا و جو  مشارکت م دمى مطو  دیگ  این که نو  ب وورد با کارکنان و م دم در ینین ساوتارى ب  

 .داندنماید و وود را ودمتگیارى بیش نمىاستوار است و مدی ، م دم را واراان واصرى عوقى مى

 

  ینفرانو ایجاد انگییش در 6

 هستند های مختوفیکنند. همه اا اد داراى نیازند و جرت کوى راتار را عریین مىهایراتار دالیا ب وزها، انگییه

ایتیاخ  ت ینیرا ب اى گ اتن تنان راتارهاى اا اد با هم در رصابتند. ب وى ب  این باورند که صونآ که عمامى

از آنهه مرموالً  محوی ا  مدی انرانسانرا، عریین کننده نو  راتار آنرا در یحظات واص است. بناب این، اد

 ،باید کوهش کنند محوی مدی ان .رود، از اهمیتى واص ب ووردار استمرمت ین ایتیاجات اا اد به همار مى

مناس  ب اى ب انگیختن م دم در عمام سطوح پدید آورند. در نظام مدی یت اسالمى، ایجاد انگییه اق   اهای

وان ععوان ادتا نمود که ب  مطناى نیازهاى اانوى ص ن است، ویى مىب  اساس نیازهاى اوییه نیست و نیی نمى

طغه داهتن ص اما هاوصراى مرم باهد. از عواندایتیاجات زیستى مى هم و ایییویوژیکیگفت: هم نیازهاى 

دی یت مایرى در کارها، هاوصى عریین کننده در انگییش اا اد در نظام مدی یت اسالمى است  بدین مرنا که 

 داى باهد که انسانرا در آن به کارى بیشت  ب انگیخته هوند که آن اراییت رنگ ایرى به ووگونهباید به محوی

د: ن مایاص آن مىوداوند در گ اته است. رنگ ایرى با اط ت انسان سازگارع  است و آن برت ین رنگراست. 

 .(153)بق ه: « صَطغۀَ ایوّهَ و مَنْ اَیْسَنُ مِنَ ایوّه صِطْغَۀً و نَحْنُ یَهُ تابِدوُنَ »

 

 استفاده از ظ ایت عمام اصشار جامره متناس  با عوانایی ها -1

اسالمى در مقایسه با دیگ  نظامرا، محتوایى انگییهى و در تین یال، یطیف دارد. در این نظام،  نظام مدی یت

ه  ک  ابتدا باید با وود بستیید و به عرادل درون با بی ون دست یازد. به تطارت دیگ ، ا د انرکاس غ ایی را 

 ت.اس« عقواى ا دى»ناى ورد ینین ستییى است و همین مرآدر یایت ب اب ى مى بیند و وویشتندارى ره

مطناى انگییش ب اى مرار و ارزیابى، در نظام مدی یت اسالمى مفرومى غی صابا انکار است. استردادها و 

ظ ایتراى اا اد در نحوه ارزیابى، اا  بسیایى دارد و این عأای به یدى است که ظ ایت انسانرا، مال  عکویف 

 اد وواستن کارى که باالع  از عوانایى اا و ووردگ ه مى انسانرا عوانایى وظیفه با سنجش و گی دمى ک دن ص ار

(  وداوند 536)بق ه: « الَ یُکوّفُ ایوّهُ نَفساً اِالّ وُسرَرا»است عحکّم صومداد مى گ دد، ینان که ص آن مى ا ماید: 

 اش، عکویف نمى کند.هیچ ک  را جی به اندازه عوانایى



 

« هور» و اصا مرم باهد صورت اصتهایى و مشارکتى باید به اسالمیمدی یت محوی نحوه عصمیم گی ى در 

مدی  پ  از رایینى و به مشورت گباردن مساها و عجییه و عحویا آن ها و ایطته در این نظام مطنا ص ار گی د. 

 پ  از مؤا  دانستن تنص  عوکا، وود عصمیم مى گی د. 

هود و عرایی انسان ها و رهد آنرا و جامره مط ح می هان و م عطت انسانرا در سازمان هنگامی که بحث یفظ

گی د، وجوه عفاوت جای انسان سازمانی را می ،گی د و سازمان اسالمیدر مسی  ایری در اویویت اول ص ار می

گ ا بودن مسومان، مواردی هود )این بحث جدا از نیت تما، و نیی وظیفهدو دیدگاه به صورت تمده پدیدار می

 هود(.عریین کننده است مط ح می ه ایری اسالم از مطایث مرم وکه در دیدگا

ب اساس مطانی نظ ی مدی یت محوی و همهنین با عوجه به عج بیات ای ان و جران در این زمینه و با ایرام از 

اراهه  1هماره ای در جدول ای و مدی یت عوسره محوهاسالمی ویژگی های بومی مطووب محوه –مطانی ای انی 

 است.هده 

 

 : ویژگی های بومی مطووب محوه ای در ب نامه رییی و مدی یت عوسره محوه ای1جدول

سیاست برنامه ریزی و 

 مدیریت توسعه محله ای 

 ویژگی ها/ راهبردها

 محوه سایم

 )سایم سازی محوه  (

عوسره سالمت برداهتی واجتماتی + عدوین ب نامه سالمت برداهتی 

اایاری و ن م اایاری سالمت برداهتی واجتماتی+گست ش سخت 

واجتماتی+ عوانمندسازی م دمی ومحوی  سالمت برداهتی 

 واجتماتی+مشارکت های م دمی وه اکت  های بینا بخشی وبینا سازمانی

 محوه مناس  وبرینه

)مناس  سازی 

 )وکارب ی برینه اهاها

 کاهش مخای ات+ ایمن سازی + رااه سازی + استفاده یند منظوره از

 اهاها+ سایم سازی + گست ش ا هنگ هر ی استفاده از اهاها

 محوه بسامان

)سامان دهی آسی  های 

 اجتماتی(

کاهش بیهکاری +کاهش اعالن وصت + بازهناسی مسایا اجتماتی 

+آموزش ا هنگی اجتماتی وانواده + پ بارک دن اوصات ا اغت+ سامان 

س  سازی اها دهی : عکدی گ ی / دست ا وهی /کارعن ووابی + منا

 ب ای ناعوانان ومرووالن

 محوه امن

)عوسره امنیت 

 اجتماتی(

مشارکت م دمی و سازمانی م دم نراد در عوسره امنیت اجتماتی+ عوسره 

م اکی بازپ وری+ عک یم سایمندان+ یمایت از زنان مح وم +مطارزه با 

 وندایییم+آسی  کاهی اجتماتی



 

 محوه هر وندمند

) اوالق سازی 

 ( هر وندی

عوسره آموزش های هر وندی + ایال  رسانی هر وندی + آگاه سازی 

 هر وندی + کاهش عنش های ا هنگی اجتماتی

 محوه هاداب

)عوسره عف یح + 

 (ورزش + گ دهگ ی

عوسره م اکی عف یحی ا اغتی + عوسره م اکیورزهی + عوسره عر ان  

 گ دی + عوسره ا هنگ ورزش همگانی

 محوه هویتی

ت ای انی ) عقویت هوی

 اسالمی(

گست ش م اسم آیینی مبهطی و موی + عوسره مساجد+ گست ش بیرگداهت 

 ها+ عوسره مدارس

 محوه و دمند

 )مدی یت تومی محوه(

مدی یت تومی کارهناسی اهاها / ا ایندها/ مسایا محوه ای + و دمداری 

 جمری در مدی یت محوه + اصالح ساوتارهای اداری هر داری
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 هایی است که باید درهای م بوط به اصول و ارزشهر  ای انی و اسالمی، متشکّا ب  مطانی نظ ی و عئوری

سان ان و ارعطایات یرارگانه و ب  رواب   و ایجاد محی  زندگی مسومانان رتایت هوند ریییی ّایی و ب نامه

ک یم و سنّت ص آنمنطرث از ها و ارزش محی  و سای  همنوتان وویش یاکم باهند. این اصول ودا، وود، با

 -یوصتی می عوان در هر  ای ان مکانی ای ان است. -ه ای  و مقتهیات زمانیو در ب دارندۀ  ،استپیامط )ص( 

ای در ب  اساس عراییم اسالمی به وجود آمده و به گونههر  که ، ایالق نمودهر  صفت اسالمی را به اسالمی 

های ارزشعرایی و وی را به سمت  به نیازهای مادی او، جوابگوییدر تین  وودمت انسان ص ار گ اته باهد 

 -ای انی ر ه نمایانگ  است.را  بودن هر مصداق مکانی بیانگ  بیان ای انی ب ای هر  نیی اسالمی هدایت نماید. 

 .استدر پرنه و گست ه ای ان  اسالمی یاصا اتتقادات اسالمی

 -در مدی یت هر  ای انی ، موضو  مدی یت آن است.اسالمی -های هویت دهنده به هر  ای انیهاو یکی از 

عرایی انسان ها و رهد بدنطال آن  هان و م عطت انسانرا در سازمان و جامره و  یفظ اسالمی موضو  اصوی

های اسالمی و ا هنگ ای انی نشأت گ اته از مطانی ویژگیرای مدی یت ب  مطنای آموزه است.آنرا در مسی  ایری 

 هاوصه های،در را می عوان اک ی و تقیدعی اسالمی و همهنین وجوه عفاوت آن با سای  انوا  مدی یت 

 راى روانى و راتارىیویژگداهتن  ،و  رضایت تموم م دمج ،هاى مدی و عوانایى رارعرام ،مدی جران بینی 

امره استفاده از ظ ایت عمام اصشار جو   ینفرانایجاد انگییش در ،  ینفرانبا  مناس  ب ص ارى ارعطاط، مناس 

 ب  هم د. متناس  با عوانایی ها



 

از  ن زمینه و با ایرامب اساس مطانی نظ ی مدی یت محوی و همهنین با عوجه به عج بیات ای ان و جران در ای

یم، اه سمحو را می عوان در داهتن اساس سیاست ب نامه رییی و مدی یت عوسره محویاسالمی  –مطانی ای انی 

 دانست. مناس  و برینه، سامان، امن، هر وندمند، هاداب، هویتی و و دمند
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