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 چكیده
بیش از پنجاه درصد جمعیت دنیا در مادر شهرها، کالنشهرها و مناطق شهری زندگی می کنند. به همین دلیل برسی 

لقوه ای، نسبت به حوزه های دیگر پایداری، برخوردار است. در اار شهری از اهمیت باصول توسعه ای در حوزه توسعه پاید

واقع شهرها مصرف کننده اصلی منابع طبیعی و درمقابل تولید کننده بزرگ آلودگی ها و آالینده ها هستند، که این خود 

الوه بر این، حوزه های اجتماعی و باعث به خطر افتادن محیط زیست انسانی و دیگر موجودات این کره خاکی می شود. ع

خلل ایجاد میکند .  ، در زندگی مردم حال و آینده،اری هستند، که در صورت عدم تدبیراقتصادی از مهمترین عناصر پاید

توسعه بی رویه و بدون برنامه شهرها موجب به خطر افتادن این حوزه ها می شود که زندگی انسان امروزی بدون وجود 

رآنی جهت هدایت بشر تا رسیدن به حد از انجایی که دین اسالم و تعالیم ق ست چه برسد به مردمان آینده.آنها مقدور نی

دارد که توسعه ی پایدار از آنها مستثنی نیست. کتاب قرآن  راه حل هاییآمده است، در جنبه های مختلف زندگی  کمال

ی انسان با انسانها و همچنین با محیط  ر مورد رابطهبارها د ند،ک که برنامه ای برای زندگی عالم بشریت ارائه می

را به اطاعت از کالم الهی، پیامبر، و حاکم  اوپیرامونش سخن به میان آورده است. در یکی از آیه های این کتاب آسمانی 

شاخصه های  بررسی تطبیقیاسالمی مشخص شده از جانب خدا و پیامبرش را واجب دانسته است. از این رو جهت 

 .به قرآن، روایات، احادیث و سخنان علمان دینی استناد می شود ، سعه ی پایدار شهری با تعالیم اسالمیتو

 

 پایداریتوسعه ی پایدار، توسعه پایدار شهری، اسالم و پایداری،  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 هزارهتوسعه ی ه از اجالس ریو تا نشست پایداری و توسعه ی پایدار واژه ای است که عمرش به نیم قرن نمی رسد. واژه ای ک

به گونه ای که ادامه حیات بشری به ، همیت قرار گرفتهسازمان ملل مورد توجه و ا 2212 توسعه ی پایدار نشستو  2222

فقر، گرسنگی، عدم وجود آموزش ابتدایی همگانی، نابرابری جنسیتی، مرگ کودکان، عدم  عملی شدن این واژه وابسته است.

مادران، ایدز و بیمارایی های دیگر، نابودی محیط زیست، و عدم مشارکت کشورها در توسعه عوامل تهدید کننده ای سالمت 

ر های عضو سازمان ملل متعهد به مشخص شد و کشو 2222هزاره در سال  توسعه ی که به عنوان هشت هدف نشست ،بود

سند چشم انداز پانزده ساله  به اهدافتا حدی  2212در سال  بیانیه یآن اریخ شدند. در سر رسید تمقابله ی با آن عوامل 

، بقای کودکان، مرگ و میر مادرن، تحصیالت ابتدایی، آب و نزدیک شدیم اما هنوز با چالش های زیادی از جمله: محیط زیست

توسعه ی پایدار  .(2212فاضالب، کودکان فقر  و کاهش کمک رسانی های بین المللی روبرو هستیم.)سند توسعه ی پایدار،

ص حوزه ی خا یکمی بایست به صورت دقیق و جداگانه، دارای جنبه های مختلفی است و برای رسیدن به توسعه ای پایدار 

 د.مورد ارزیابی و بررسی قرار گیر



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

 

 ادبیات پایداری -2

 پیدا کاهش زمان ولط در موجود امکانات و بودن مطلوب آن در که است وضعیتی ، توسعه وصفی وجه به عنوان پایداری

 یا نگهداشتن زنده به معناییعنی نگهداشتن (  Tenere و یین پا از ، یعنی( Sustenere ، Susکلمه  از و کند نمی

 این معین فرهنگ . درمیکند داللت مدت بلند دوام یا حمایت بر که ، (76:ص 1832)اسدپور،  است شده گرفته نگهداشتن

 نامه لغت در است. دادن نشان استقامت و کردن معنای پایداری به " پایش" مصدر از اومتمق و بودن معنای پایدار به واژه

 توانایی به خود وسیع معنای در پایداری. (76ص دهخدا، نامه لغت)  است آمده و ماندنی دوام با معنای به پایداری دهخدا

 در اجبار طور به اینکه بدون ، شود می اطالق دنامحدو آینده در کارکرد تداوم برای جاری هرسیستم یا اکوسیستم ، جامعه

شود.  کشیده ضعف به ، آنها روی حد از بیش بار تحمیل دلیل به یا است وابسته به آن سیستم که منابعی تحلیل رفتن نتیجه

(Gilman R,1996 .)پابرجا توار،اس ،یباق ، دائم ثبات، با ثابت، یمعن به داریپا و ندهیپا و یباق ثابت، یمعن به ایپا کلمة ، 

 . ( 7:ص 1837 ،اخترکاوان، یدی)مف است رفته کار به یرفتن مقابل در یجاودان، ماندن

 را آینده برای محیط زیست احیای و حفظ حیات مطالبات ، است ارزش اجد و خود نفس در حیات دیگر دیدی از 

 عدالت نوعی پایداری که گفت توان می بنابراین .ندپیوند میز فردا توسعه به را امروز توسعه طریق این از و سازد می الزامی

دیگر  سوی از آن بودن شمول همه و سو یک از آینده و کنونی نسلهای بین توسعه عادالنه فرصتهای تقسیم ت،اس توزیعی

 یسیاس حقوق از اعم، است انسانی حقوق تمامی به توجه و حمایت به معنای و مردم به بخشیدن قدرت به معنای شمول همه

 (. UNDP,1994) غیره و اجتماعی حقوق ، اقتصادی حقوق ،

 

 توسعه ی پایدار: -3
، و به طور مشخص از کنفرانس ریو، ضرورت بازنگری روال توسعه ی جهانی با نگرش توسعه ی پایدار 1992در اوایل ده ی 

نده در برآوردن نیازشان پاسخگو است ) پذیرفته شد، توسعه ای که نیاز های کنونی را بدون کاستن از توانایی های نسلهای آی

1936(WCED,  در تعریفی دیگر توسعه ی پایدار شیوه ای از توسعه است که در عین رفع نیازهای جامعه ی کنونی ،از .

در واقع اصول توسعه ی پایدار به مقابله با الگوهای (. 1832)اسدپور، نیازهایش نمی کاهدتوانییهای نسلهای آینده در برآوردن 

 تولید و مصرف منابع که به اتمام ذخایر و تخریب محیط زیست انسانی می انجامد ، می پردازد. و تنها توسعه ای را تایید می

 بدون هیچ کم و کاستی تامین کند.را در زمان آینده،  هحال و چ کند که به بهبود کیفیت زندگی انسانها چه در زمان

ب آن هر نسلی، آب و هوا و منابع زمین را حفظ کند و آن گونه است که توسعه ی پایدار، توسعه ای است که به موج

فرآیند توسعه که درآن مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی نسل کنونی، سبب کاهش امکان مصرف این منابع توسط 

ماعی درون و در این نگاه، مفهوم فلسفی توسعه ی پایدار مبتنی بر عدالت اجت (.123:ص 1832نسلهای آینده نشود )پرمن،

برون نسلی، در استفاده از منابع است. رپتو نیز ایده اصلی پایداری را شرایطی می داند که تصمیمات خارجی به دورنمای حفظ 

 (.28:ص 1832یا بهبود زندگی آیندگان صدمه ای نرساند )متوسلی،

ی ها، جهت گیری توسعه تکنولوژی و توسعه ی پایدار مستلزم فرآیند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذار

تغییرات نهادی است که با نیاز های حال و آینده سازگار باشد، یعنی صرفه جویی در منابع کمیاب و تدبیر بسیار در استفاده از 

 که ابدی یم تحقق یزمان داریپا توسعه ی گفت گر می توانید یدگاهید از(. 82:ص 1867منابع فراوان و تجدیدپذیر)زاکس،

(. باتوجه با تعاریف بیان شده توسعه ی 8:ص 1832) ایروانی، .باشند گریکدی با تعامل در اجتماع و طیمح اقتصاد، یؤلفه هام

اقتصاد مردم حال و و  پایدار را میتوان اینگونه تعریف کرد : توسعه ای که عامل تهدید کننده محیط زیست، اجتماع انسانی

 ندگان بهبود بخشد. آینده نباشد بلکه شرایط را برای آی
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 توسعه ی پایدار شهری -4

درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و  27امروزه  "دورنمای شهرنشینی جهان" 2217بر اساس گزارش  

این توسعه بی رویه سبب  . (مرکز اطالعات سازمان ملل متحد) ددرصد برس 77به رقم  2222انتظار می رود این میزان تا سال 

ون چت که بسیاری از برنامه ریزیها پاسخگوی مشکالت متعدد نباشند و شهرها و ساکنان آنها با تنگناهای متعددی شده اس

گسترش بی حد ابعاد کالبدی، سلطه ی حرکت سواره، جدایی محل کار از مسکن، جدایی محل کار و محل گذران اوقات 

 (.1838ه سازد )صابری فر،فراقت، دوری از طبیعت، کاهش فضاهای باز و با هویــت مواج
با این تفاسیر راهبردهایی که شهر ها در مسیر توسعه پیش رو دارند، عبارت اند از : توسعه ی پایدار از طریق برنامه ریزی  

کاربری زمین ، زنده سازی مجدد شهر، ساختمانهای پایدار، انرژی و شکل شهر ، حمل و نقل پایدار انتشار آلودگی و شکل شهر 

(. مفهوم اصلی توسعه ی پایدار از دیدگاه پیتر هال ،شکلی از 1838صوص تراکم در رسیدن به پایداری )صابری فر،و به خ

 (.Hall,1993:p 22مین کند)ضتوسعه ی امروزی است که توان توسعه ی مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را ت

 

 شاخص های توسعه ی پایدار شهری -5
در آمریکا با عنوان پایداری، محیط زیست و توسعه ی شهری منتشر شد، نویسندگان تمایل  1996 در کتابی که در سال 

. بحث بر سر مفاهیم ممکن است باعث بروز چالشها و ابهامات زیادی شود اما ه بحث های کلی و تعاریف جهانی نداشتندزیادی ب

یاسی مربوط به آن منجر گردد. مطالب این کتاب تحت در عین حال میتواند به تحلیل مفهوم توسعه و شرایط اجتماعی و س

الشعاع مسائل مطرح شده توسط ساترویت قرار گرفته است ، وی اظهار داشت که توسعه ی شهری پایدار بخشی از مطالعات 

 توسعه است که با علوم اقتصادی، سیاسی و جامعه سناسی ارتباط دارد و در مباحث تئوری و عملی سیاست های اقتصادی،

 (.38: ص 1838اجتماعی و زیست محیطی باید مورد تلفیق و توازن قرار گیرد )پاگ، 

از نظر کالبدی، توسعه ی پایدار شهری یعنی، تغییراتی که در کاربری زمین و سطوح تراکم جهت رفع نیاز های ساکنان  

ت محیطی قابل سشهر را از نظر زی شهر در زمینه ی مسکن، حمل و نقل، اوقات فراقت و غذا به عمل آید تا در طول زمان

سکونت و زندگی نماید ) هوای پاک، آب آشامیدنی سالم، اراضی و آبهای سطحی و زیر زمینی بدون آلودگی و غیره ( و از نظر 

اقتصادی بادوام ) اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت حفظ مشاغل پایه ای و تامین مسکن مناسب در حد 

اکنتان ، با بار مالیاتی سرانه ی عادالنه( و از نظر اجتماعی همبسته )الگوی کاربری اراضی همبستگی اجتماعی و اسطاعت س

 ، توسعةبه بیان دیگر( . Mukomo,1996:p 266احساس تعلق شهروندان به میراث های شهر را ارتقا خواهد داد( نگه دارد.) 

(.در نتیجه 8: صهمان )ایروانی، .باشند گریکدی با تعامل اجتماع در و طیمح ،اقتصاد یمؤلفةها که ابدیمی  تحقق یزمان داریپا

 سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از: را میتوان بهمی توان شاخصه های اصلی توسعه پایدار شهری 

 شاخص محیط زیست -1

 پایداری اقتصادی  -2

 پایداری اجتماعی -3
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 :عوامل پایداری شهری در تعامل با یکدیگر1شکل 

 

 شاخص زیست محیطی -5-1
پیشرفت علم و  استفاده ی هر چه بیشتر از منابع طبیعی و سوختهای فسیلی برای تولید تکنولوژی و در نهایت رسیدن  با

توان در نازک  به سودهای هنگفت ،تعادل میان زندگی انسان و محیط زیست وی از بین رفت که پیامدهای ناشی از آن را می

گونه های جانوری، آلودگی آب و هوا و عوامل تهدید کننده ی زندگی انسان امروزی مشاهده کرد. شدن الیه ازون، انقراض 

خوردار است ، زیرا دیگر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی رشاخص محیط زیست در توسعه ی پایدار شهری از اهمیت ویژه ی ب

 پایدار در آن شکل می گیرند.

 سطوحی در پایه منابع حفظ .دارد نهفته درخود را محیط و انسان میان قیقد رابطه اکولوژی واحد یک به عنوان شهر

 اکوسیستم انعطاف و کیفیت ظرفیت، ارتقا یا حفظ یا و. نکند سلب نیازهایشان کردن برآورده در را آینده نسل توانایی که

 ...و الودگی کاهش عاتضای حجم کاهش وانرژی، منابع مصرف کاهش طریق را پایدار شهری توسعه از شاخص این .است

 (79: ص 1892،.)سپهوند،عارف نژادتقویت می شود

 

 

 پایداری اقتصاد -5-2

شهرها به عنوان یک سیستم در عصر جهانی شدن و دهکده جهانی و ارتباطات به ناچار در جهت تداوم بقا ، نیازمند 

شرایط پایداری شهر در طول زمان از نظر گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای ملی و جهانی خواهند بود و در جهت حفظ 

راهکارهای توسعه ی خود و زیرساختهای اقتصادی خود به گونه ای عمل  اقتصادی شهرها نیاز خواهند داشت که در تدوین

نمایند که بتواند بیشینه ی استفاده را از موقعیت ها پتانسیل های خود در ابعاد مختلف محلی، ملی و بین المللی در جهت 

 اقتصادی شرایط ارتقا یا حفظ بر شاخص این(. 172: ص1832وم کیفیت بیشتر زندگی ساکنانشان ببرند )قرخلو، حسینی،تدا

 بر مبتنی اقتصادی پایداری .دارند اقصادی سیاستهای شکلگیری فرآیند با محکمی ارتباط اقتصادی معیارهای .دارد تاکید

 رسمی اشتغال پروژهای عمرانی، تورم،تعداد رشد میزان شهری، مدیریت هبودج مانند مربوطه اقتصادی های از مولفه ترکیبی

 (79: ص همان )سپهوند،عارف نژاد،  .است ... و بیکاری رسمی، غیر و
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 پایداری اجتماعی -5-3
 اجتماعی و انسانی هستند. توسعه هم عتک تک افراد یک جامعه ، سرمایه های اجتماعی را می سازند و ذخیره های از مناب

می تواند این منابع اجتماعی را ارتقاع دهد و هم آنرا نابود سازد. برای مثال بسیاری معتقدند که شکل توسعه ی اقتصادی که 

توسط کابینه ی تاچر و ریگان در انگلستان و آمریکا دنبال می شد، از نظر اجتماعی ناپایدار بوده و سرمایه ی انسانی و اجتماعی 

 مدت دراز فرآیندی اجتماعی پایدار (.789 ص :1868بر محیط طببعی تخریب کرده است )شکوئی، را عالوه بر صدمات وارده

 که بود خواهد پویا زمانی شهری پایدار توسعه .یابد می تحقق جامعه در رسمی وغیر رسمی ارگانهای واسطه به که باشد می

 قرار توجه مورد شهری پایدار توسعه در که ماعیاجت پایداری معیارهای برخی د.باش هماهنگ فرهنگی و اجتماعی توسعه با

 فرهنگی مراکز تعداد شهر، مناطق مختلف در جعمیت تراکم تحصیالت، متوسط فقر، رشد میزان از عبارتند میگیرند

 (68: ص 1869)کاظمی،...و

 برای روند می کار هب یکدیگر به جای آنها معنی نزدیکی به دلیل غالباً شهری پایداری وتوسعه شهری پایداری مفهوم دو

 پایداری آن طی در که است فرآیندی نشانگر شهری( توسعه پایداری )در توسعه کلمه که نمود توجه باید دو این بین تمایز

و  لقایی ( دارد دوام زمان طول در که است های وضعیت از ای شهری ( مجموعه در ) پایداری پایداری اما افتد می اتفاق

 شهری پایدار توسعه است، اجتماعی عدالت سوی به وحرکت نابرابریها کاهش شهری پایدار توسعه(. 87: ص1836زاده، محمدی

: 1832)شکوئی، وعدالت مسکن اشتغال، غذا، جمله از نیازهای اولیه از شهروندان همه برخورداری و شهر در عدالت برقرای یعنی

 (.182ص 

 
 (28: همان)سپهوند،عارفنژاد،AHPر شهری با روش : اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه ی پایدا2شکل 

 

 

 اسالم و توسعه ی پایدار -6
از انجایی که دین اسالم و تعالیم قرآنی جهت هدایت بشر تا رسیدن به تعالی آمده است، در جنبه های مختلف زندگی 

ه ای برای زندگی عالم بشریت ارائه نقطه نظراتی اساسی دارد که توسعه ی پایدار از آنها مستثنی نیست. کتاب قرآن که برنام
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بارها در مورد رابطه ی انسان ها با انسانها و همچنین با محیط پیرامونش سخن به میان آورده است. مسلمانان معتقد  کند، می

ر اند که کتاب آسمانی آنها محدود به زمان و مکان خاصی نیست و آموزه های آن را میتوان در تمامی جنبه های زندگی به کا

بست. در یکی از آیه های این کتاب آسمانی انسان را به اطاعت از کالم الهی، پیامبر، و حاکم اسالمی مشخص شده از جانب 

خدا و پیامبرش را واجب دانسته است. از این رو جهت بررسی تطبیقی شاخصه های توسعه ی پایدار شهری با تعالیم اسالمی به 

 ن دینی استناد می شود.قرآن، روایات، احادیث و سخنان علما

 از معاصر انسان چه آن . است اتیح به مادى نگرش بر مبتنى تعریف این که دهد مى نشان توسعه رایج تعریف ارزیابى 

با  توسعه ، نىیب جهان و نگرش این پایه بر . رود نمى فراتر ایدن این اىھمرز از و مادى رفاه و شرفتیپ از ، فهمد مى توسعه

 نشیب چهارچوب در . کند مى فرق وضع ، اسالمى نىین بجها در اما . گذرد درنمى مادى رفاه دایره از ، یشها شاخصه همه

 ؛ دارد زین معنوى خواست هاى ، مادى ىهاازین بر افزون و یافته بیترک روح و جسم از که است موجودى انسان ، اسالمى

 متفاوت اتشیح مراحل که ابدى است موجودى او لکهب ، شود نمى محدود ایدن این دیوارهاى انیم در وى زندگى پس

 اى طرحنامه و ؛ انسان معنوى و مادى اىھازین نیتأم براى اى برنامه ؛ تکامل و توسعه براى اى وهیش ، ، ذاتا اسالم . تندهس

 و نمونه گاهجای به بتواند تیانسان ، آن رهگذر از که اى گونه به ، او است آخرتى و ایىیدن اىه خواسته برآوردن جهت

 (. 22:ص 1891)محمدی ری شهری،یابد.  ارتقا بشرى اتیح سعادتمندانه

 

 وجه تشابه -7
و در آنچه خدا به تو داده، سرای فرماید:  ند میقصص اشاره میشود که در آن خنداو سوره ی 66در ابتدای بحث به آیه 

خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در زمین در گونه که ات را از دنیا فراموش مکن؛ و همانآخرت را بطلب؛ و بهره

ند به صراحت انسان را در مورد آنچه در این آیه خداو .(66الْقَصَص  .)جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد

برای وی   به وی داده است مسئول میداند و حدی میانه )نه رها کردن دنیا برای آخرت و نه رها کردن آخرت برای دنیا (

و فساد در زمین ، و تخریب آنرا نهی می کند. این آیه نشان دهنده  نوع، هم به نیکی به دعوت را مشخص می کند.  انسان

اهمیت پایداری و همچنین مسئول بودن انسان در مقابل زمین است. به گونه ای که خداونند می فرماید : مفسدان را دوست 

( در این آیه 71)هود،آیه  اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادی آن را به شما واگذاشت: ندارد. در آیه ای دیگر میفرماید

عالوه بر حفظ محیط زیست انسان را به آبادی آن دعوت می کند. پایداری تنها نگه داشتن شرایط برای آیندگان نیست بلکه 

 ارتقای کیفیت زندگی برای آنهاست. 

 

 شاخص محیط زیست در اسالم -7-1

های دینی محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست، یکی از مهمترین مسایل اقتصادی، بویژه در عرصه از دیدگاه آموزه

رود. در روایات اسالمی، زمین منبع خیر و برکت و همچون مادری مهربان دانسته شده که نگهداری آن بر شمار میتولید به

، 6)مجلسی، ج « زمین محافظت نمائید، چرا که زمین اصل و منشا شماستاز »فرمایند: همگان الزم است. رسول خدا می

( . همچنین هر گونه تخریب و هدر دادن منابع و آلوده ساختن محیط سخت نکوهش شده است. پیامبر گرامی )ص( می 96ص

هر کس »مایند: (. و در گفتاری دیگر می فر26، ص 2)کلینی، ج « جز به هنگام ضرورت، درخت را قطع مکنید»فرمایند: 

 . «درخت سدری را ببرد، خداوند او را به سر، در آتش افکند

از نظر قرآن کریم طبیعت در تسخیر بشر قرار گرفته است، ولی این بدان معنا نیست که بشر بدون هیچ قید و شرطی در  

کند و با توجه به اینکه او خلیفه ی تباه کردن آن آزاد باشد، بلکه انسان باید در محدوده ی قیود و شرایط قوانین الهی عمل 

خداوند است و قدرتی از ناحیه خداوند به وی اعطا شده صرفاً برای زندگی موقت در زمین و نهایتا بازگشت به سوی اوست ، به 

 بهره برداری از طبیعت بپردازد. قدرتی که به بشر اعطا گردیده، مطلق نیست، بلکه محدود به قید مسئولیت است، آن هم نه

 .تنها نسبت به خداوند، بلکه نسبت به تمام آفرینش 
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 باشد؛ خراج گرفتن به توجّه از بیش زمین کردن آباد به تو توجّه باید: فرمودند اشتر مالک به – السالم علیه – امام علی

دعوت  –علیه السالم  –ادق .  در روایتی دیگر امام ص(28نهج البالغه، نامه ) آیدمی فراهم آبادانی نتیجه در جز( خراج) آن زیرا

فرمودند: زراعت کنید و درخت بکارید؛ به خدا قسم حضرت به درخت کاری میکند و هیچ کاری را برتر از آن نمی داند. آن 

زندگی جز با سه چیز دیگر میفرمایند:  یا در روایتی. )73، ص 128، ج مجلسی)  اندتر از این نکردهآدمیان کاری برتر و پاک

در آیات روایات زیادی به . (822، ص حرانی) ود: هوای پاک، آب فراوان گوارا و زمین نرم و سست )آماده زراعت(شخوش نمی

رسول اهمیت محیط زیست، منابع و سیانت از آنها برای آیندگان اشاره شده است ولی آنچه جلب توجه میکند این روایت از  

 به را زراعت و نکنید قطع را بارور درخت. نکنید غرق آب در را آن و نسوزانید را نخل: که فرمودند –و آله  علیه اهلل صلی –خدا 

 . (29ص  همان ،، کلینی) شوید نیازمند آن به آینده در شاید دانید،نمی شما زیرا نکشید؛ آتش

توسعه  .است یاسالم یزندگ و اتیح جامعه، و عتیطب انسان، به نسبت یکل دید به توجه با اسالم یاصل اهداف از یکی

 از که ،یاسالم بةیط اتیتحقق ح جهت در یگام است، ستیز طیمح و یعیطب منابع حفظ با همسو که یاسالم مطلوب ی

 جبران فرصت که کرد استفاده ی اندازها طبیعت به از دیبا شناسان ستیز نظر از .باشد یم است، اسالم اهداف نیتری اساس

 شناخت...الهی حنیف دین در. (92: ص 1892)ستاری ساربانقلی،بدری بنام،. باشد داشته را رفته دست از منابع تجدید و

 از نیز و انسانی حقوق بارزترین از آن، سازی سالم برای سعی و آن تخریب از پرهیز و آن تحصیل و محیطی زیست اصول

 . (37: ص 1833آملی، می آید )جوادی شمار به بشری تکالیف ترین روشن

عالیم گوش جان سپرده وعمل کنند و راه رسم بندگی و خلفه الهی را بپیماید وبا امانتی که خداوند هرگاه آدمیان به این ت

در اختیارشان قرار داده، براساس رهنمودهای ارائه شده از جانب دین عمل نمایند، مشکالت فراوان زیست محیطی که اکنون با 

یکدیگر را رعایت کنند ، در بهره برداری از مواهب طبیعت راه  آن مواجه هستیم، رخت بر میبندد. مثال هرگاه انسانها حقوق

اعتدال را پیش گرفته و دست از زیاده طلبی، حرص و آز، اسراف و اتالف بردارند، در این صورت دنیای خود را بهشت می یابند 

 (32: ص 1833)فراهانی فرد،

 

 پایداری اقتصادی در اسالم -7-2

 جست . است سنت و کتاب مسلمات   شمار در ، آرمانى اى جامعه نهادن بنا در آن زبار نقشاهمیت توسعه ی اقتصادی 

 ، اقتصادى توسعه به مربوط مباحث و مسائل به پرداختن در اسالم که دهد مى نشان ، نهیزم این در اسالمى متون در جو و

 ىها برنامه دستاورد ، جامعه براى ىاقتصاد توسعه اسالمى ، دیدگاه در . است گرفته شىیپ دیگر مکاتب و مذاهب از همه

  . (11:ص همان  )محمدی ری شهری، است آسمانى میتعال به پوشاندن عمل جامعه و الهى احکام اجراى در اسالم

 اهداف توسعه اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم: 

 (189،  8( و ) آل عمران، 171، 7)نسا ،استقالل اقتصادی . 1

 (118،  11( و ) هود ، 72،  3)انفال،  سی اسالمحفظ حاکمیت و اقتدار سیا. 2

 (72،  9( و ) توبه ،  82،  6)اعراف ، تامین رفاه عمومی و مبارزه با فقر . 8

 (72،  9) توبه ، رشد توسعه ی جامع اقتصادی . 7

 ( .1892الدین،ء)عال ، (273،  2) بقره ، برقراری عدالت اقتصادی  و اجتماعی . 2

در  .  (872غررالحکم، ص) هیچ چیزی مانند عدالت باعث آبادانی کشورها نمی شودمی فرماید:  –م علیه السال-امام علی

 ی میداند. این حدیث به عدالت اشاره شده است که یکی از اصلی ترین مباحث توسعه ی اقتصادی است و آنرا عامل آبادان

 اجتماعی و اقتصادی توسعه اول برنامه از ایران در . برند می به سر مطلق فقر در جهان در نفر میلیارد یک از بیش

 نشده کشور جمعیت درصد  22از  هرگز کمتر روستایی فقرای درصد کنون هـ ش( تا 1873کشور )سال 

واپس ماندگی اقتصادی را کفران آیات الهی ،بخل، ناسپاسی و (. خداوند در قرآن کریم عامل 23: ص 1832)زاهدی،نجفی،.است

 اسراف نعمت های خدادادی بیان می کند.



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

هر جا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان خورده است؛ مگر با ارتباط به خدا، )و تجدید نظر در روش ناپسند خود،( و )یا( با . 1 

اند؛ و مهر بیچارگی بر آنها زده شده؛ چرا که آنها به آیات ، گرفتار شدهارتباط به مردم )و وابستگی به این و آن(؛ و به خشم خدا

کشتند. اینها بخاطر آن است که گناه کردند؛ و )به حقوق دیگران،( تجاوز ورزیدند و پیامبران را بناحق میخدا، کفر می

  . ( 112، 8) ال عمران،  نمودندمی

زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود؛ و همواره روزیش از هر جا کنند،( مثلی )برای آنان که کفران نعمت می. 2

دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر رسید؛ امّا به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند؛ و خداوند به خاطر اعمالی که انجام میمی

 (112،  17) نحل ،  اندامشان پوشانید

 

 پایداری اجتماعی در اسالم -7-3

 از رهایی و اجتماعی هایعرصه همه در فعال دهی مشارکت و بینوایان و فقیران حتی مردم  بهبود زندگی ال،به هر ح

. است شده بیان ها شاخص ترینمهم عنوان به قرآنی ایات در ستیزان عدالت و قانونگریزان و  قاسطین سلطه و استکباری فشار

بیکاری، فقر فرهنگی و اجتماعی، پوشش بیمه ای و مانند آن می خ باروری و جمعیت، کاهش نر افزایش موجب امور این

 یک در اجتماعی مهم های شاخص دیگر از هنجارشکنی و ستیزی قانون برابر در هنجارگرایی و قانونگرایی چنین هم شود. 

 (.1892، حکمت خواه) .است یافته توسعه و رشد اسالمی جامعه

 گاه قرآن عبارتند از:شاخص های توسعه ی پایدار اجتماعی از دید

 (، 2همکاری در امور اجتماعی و تقویت نیکوکاری و احسان به یکدیگر)مائده، آیه . 1

؛ نور، آیه 8آیه افزایش ازدواج و موالید، ازدواج آسان و تامین مخارج آن از سوی اولیای شخص یا اولیای امور جامعه )نساء،. 2

82) 

 (دیگر  سوره حاقه و آیات 87ن و حداقل های زندگی)مفهوم مخالف، آیه اشتغال برای همه، تامین غذا و مسک . 8

 (.1892، حکمت خواه) - ( 22 و 27 آیات معارج، ؛19 آیه ذاریات،) نیازمندان تامین و بیمه و اجتماعی تکافل .7

 

 در کهی تصور در .است تیجمع رشد کنترل توسعه، یاصل اهداف از یکی داریپا توسعة توسعه ی جمعیت : درمباحث

 تعداد یزیرا فزون خورد،ی م چشم به فداکار و کوشا صالح، مؤمن، انسان تیترب شرط با اوالد ریتکث به قیتشو ،یاسالم میتعال

 تیترب که یزمان تا اما ستیست نیز طیمح مخرب قاطع طور به تیجمع رشد نیبنابرا .است اسالم مباهات ةیما نیمسلم

 بر یعامل تیجمع رشد کنترل و عتیاز طب استفاده بر یدیتهد تیجمع رشد نباشد یماسال یتیترب اصول با مطابق انسان

 )ستاری ساربانقلی،بدری بنام، .است یعیطب منابع یاییپا ست ویز طیمح کمتر بیتخر آن تبع به و عتیطب از کمتر استفاده

 (92: ص همان 
 که خودش حق به کس هر و بدهند، او به را قىح صاحب هر حق اینکه از است عبارت اجتماعى عدالتعدالت اجتماعی: 

 (261، ص 1، ج 1867ظلم کند ) طباطیایی،  کسى به او نه و بشود او به ظلمى نه برسد، است آن شایستة الیق و

مردم )در آغاز( یک دسته بودند؛ )و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختالفات و 

در میان آنها پیدا شد، در این حال( خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، تضادهایی 

کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختالف داشتند، داوری کند. )افراد باایمان، در آن که به سوی حق دعوت می

های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانه اختالف نکردند؛( تنها )گروهی از(

انحراف از حق و ستمگری، در آن اختالف کردند. خداوند، آنهایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختالف بود، به 

مراهی و اختالف، باقی ماندند.( و خدا، هر کس را بخواهد، به راه ایمان، همچنان در گفرمان خودش، رهبری نمود. )امّا افراد بی

( این آیه تشریح کننده زندگی اجتماعی بشر است، انسان در سایه قرآن و کالم الهی 218، 2) بقره، کند.راست هدایت می

 و تعالیم دینی می داند. میتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد و اجتماع پایدار انسانی را، در گرو عمل به آموزه ها
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 وجه افتراق -8
 هدف با اقتصادى توسعه از اسالم هدفکه  مییاب درمى ، میکن ارزیابى متداول تعریف رچوبها چ در را توسعه رگاهه

 که مطلوب نهایتى و آل ایده است الگویى مادى توسعه ، مادى تمدن منظومه در . است متفاوت مادى نگرش در توسعه

 از شرفتهیپ کشورهاى ، غاتىیتبل میعظ دستگاه هاى از رىیبهره گ با و تصور این پایه بر . است آن وجوى تدر جس انسان

 با و برتر ملتهای ردیگ از ، آنان انسانى وهیش و زندگى الگوى که کنند وانمود گونه این اند توانسته ، اقتصادى توسعه رهگذر

 مرکز هدف آن که است عىیطب ، یابد مى تمرکز هدف نام به زیچ یک در امور ههم وقتى . است سازگارتر بشرى ارهاىیمع

 که است جایگاهی نهما ، . این اه رویکرد و اه تالش همه جذب براى شود مرکزى و گردد اه آرمان و اه ارزش همه ثقل

 مقوله دو ارهدرب جدى گوى و گفت که دوم جهانى جنگ از پس اىه سال در . است یافته جدید عصر در اقتصادى توسعه

 الگوى مثابه به غرب جهان اقتصادى توسعه سوى به سوم های جهانکشور مجموعه ، آمد شیپ ماندگى واپس و شرفتیپ

 از ارىیبس افکار که شد تبدیل فکرى قالبى به رویکرد این ، مرحله آن در ، آوردند روى مطلوب و نمونه چهار چوب و عالى

 ابىیدست منظور به اجتماعى و فرهنگى نهیزم دو در تحول ایجاد ضرورت و اقتصادى توسعه محور به را جهان سوم متفکران

 (.27:ص همان  )محمدی ری شهری،داد .  سوق ، اقتصادى رشد به

 انسانى اىھاستعدادهمه  که است آن هدف ، تمدن این در . ستین برترهدف  اقتصادى توسعه ، اسالمى تمدن در اما

 توسعه . یابد دست پایدار و ابدى سعادت به و برد راه مطلق کمال سوى به تا هویدا شود نهفته های او و گردد شکوفا

 ازمندین را انسانى جامعه ، اسالم که است ن رویکردیهم با . است هدف نیهم به دنیرس براى اى مقدمه تنها ، اقتصادى

 ملّى ناخالص مچون درآمدھ ، ایىیدن و مادّى اىھ شاخصه کنار در تا داند مى مطلق کمال به یافتن ارتقا و ریفراگ رفاه تحقق

 هاى ضرورت به ، ها آن همانند و ، اسىیس مشارکت ، انتخاب آزادى   ، زندگى گوناگون امکانات به ابىیدست ، آموزش سرانه ،

 . ورزد ایتعن زین ، شوند مى متجلّى صالح اعمال و اخالق و ایمان همچون ، معنوى هاى شاخصه ارتقاى و در رشد که دیگر

 .(22:ص همان )محمدی ری شهری،

 

ی تکاثری اسالم توسعه را کامالً ترغیب و تشویق کرده است؛ منتهی توسعه در اسالم دارای دو نوع متفاوت است. یک نوع، توسعه

حمایت کرده  جا از آنی کوثری است که اسالم در همهجا آن را مذمت کرده است؛ و یک نوع دیگر، توسعهاست که اسالم در همه

باشد. معنای پایدار آن است که نسل آینده را هم در نظر داشته باشد. مثاًل « جانبههمه»و « پایدار»ی کوثری آن است که است. توسعه

باید مشخص شود که آنچه که در کشور وجود دارد، کدام سرمایه است و کدام درآمد؟ مثالً کشوری که دارای نفت است، اگر دولت آن 

توان فروشی اداره کند، این آغاز ورشکستگی است. برای اینکه نفت سرمایه است و سرمایه را نمی کشور را با نفت بخواهد

ی اول این است که بفهمیم سرمایه چیست و سود کدام است؟ باید شاخصه .شودی کوثری از اینجا شروع میبنابراین توسعه . فروخت

درآمد را دانست؛ بعد از استحصال درآمد، آن را هم در داخل و هم در خارج عرضه کرد تا نیاز  سرمایه را کامالً حفظ کرد و راه ایجاد

ها باشد و نه در عرض و برای یک جانبه و پایدار و در طول و برای همه نسل، همهی دوم آن است که توسعهکشور تأمین شود. شاخصه

کَیْ لَا یَکُونَ ُدولَةً بَیَْن الْأَغْن یَاء م نکُمْ وَمَا آتَاکُمُ »نماید یم چنین معرفی میی حشر قرآن کرجانبه بودن را در سورهنسل. خداوند همه

می ( . یعنی آنچه که به شما عطا کردیم سرمایه6، آیه 29)حشر، « الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إ نَّ اللَّهَ شَد یدُ الْع قَاب 

دست شود. که دوله در بهگوییم سهم فقرا را بدهید برای این است مبادا سرمایه و ثروت دربین یک عده خاص دستشود و آنجا که می

دست شدن. ثروت مثل خون مملکت است. اگر خون فقط در یک بخش از اعضای بدن جریان داشته باشد، بهآیه یعنی تداول و دست

) جوادی  الناس اجمعین داشته باشد، نه بین األغنیاء منکمفرماید این ثروت باید تداول بینوند. قرآن کریم میشها فلج میی اندامبقیه

 ( .1898آملی ، 
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 نتیجه گیری -9
شود ونه دچار بحران معنویت و به ی انسان مورد نظر اسالم در بستر توسعه نه گرفتار دست آورد های رشد خود ساخته م

ی روشن اخروی  ، بلکه با برخورداری از مواهب دنیا در کنار آیندهنه گرفتار زهد خشک و روح صوفیانهو  یتدنبال آن بحران هو

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و فرماید:  سوره ی نور می 22خداوند در آیه  د.نک ،در مسیر عدالت طی طریق می

آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها  دهد که قطعاًاند وعده میکارهای شایسته انجام داده

دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیّت خالفت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه

ند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهو آرامش مبدّل می

است،که در نتیجه آن منجر به توسعه ای پایدار  به خداونند انسانایمان و اعتقاد قلبی این وعده در مقابل  شوند، آنها فاسقانند .

هایی که در تمامی جنبه های زندگی راحل  ،دین اسالم برنامه ای کامل برای زندگی بشر از سوی خالق هستی است می شود.

برای عبور و مقابله با مشکالت دارد. انسان مسلمان در سایه تعالیم دینی هرگز اسراف نمی کند و از منابع که در اختیار اوست 

شهوتی در مقابل دنیا به خود راه نمی دهد،  و افراد آن مسئول می داند،به اندازه استفاده می کند و خود را در مقابل جامعه 

 له ی برای گذار از دنیای فانی میداند نه هدفی برای جاودانی.زیرا حفظ دنیا را وسی

تکنولوژی روز که در گذشته باعث تخریب  محیط زیست شده است می تواند به کمک توسعه ی پایدار بیاید و شرایط  .1

 محیطی را بهبود بخشد.

استفاده کرد، اگر شهری پایدار برای  می توان از آموزش عمومی به عنوان ابزار جهت رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار .2

مردم طراحی گردد و آنها الگو های زندگی خود را تغییر ندهند هیچ پایداریی ایجاد نمی شود. وجود مردمی آگاه الزمه ی به 

 وجود آمدن توسعه ی پایدار است .

ت آن برای ما که هویتی در راستای هویت به عنوان  یکی از شاخص های توسعه اجتماع پایدار،  بازشناسی، احیاء و تقوی .8

 پایداری داشتیم امری الزامی است.

برای رسیدن به توسعه ای پایدار، خدا محوری را به جای انسان و محیط محوری قرار دهیم. توسعه ای پایدار نیازمند  .7

 ت.آموزه و تعالیمی پایدار است، آموزش تعالیم دینی و دیدگاه اسالمی در این رابطه الزامی اس

تنها استفاده کننده هستم ، نمیتوان از زوال زمین جلوگیری  با این شرایطی که پیش می رویم، نباید فراموش کرد که .2

 توان نابودی آنرا به تعویق انداخت. کرد، بلکه می

 توسعه پایدار سازمان ملل متحد هفده هدف و یکصدو شصت و نه شاخص برای تحقق توسعه ی پایدار 2212در نشست  

پیشنهاد می گردد. تا با مشخص شد که در پژوهش های بعدی بررسی نحوه ی چگونگی تحقق این اهداف در فضای شهری 

 شاهد توسعه ای پایدار در فضاهای شهری باشیم. در این حوزه، طراحان محیطیو ارتقای علمی معماران ، شهرسازان 
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 1832،  22اسدپور ، ع ، الگوهای پایداری در معماری کویر ایران ،مجله ی ما ، شماره [ 6] 

 .1832ی ، ننشر ن، ، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهرا ، یوما و مک گیل، ری جیمز، ر پرمن[ 3] 

 .1867مرکز ،  تهران ، نشر بزرگی ، وحید و فرهی فریده ترجمه توسعه ، فلسفه و بومشناسی،  ا زاکس ،[ 9] 

 اردستان ، اسالمی دانشگاه ، آزاد ر ،یکو یمعمار یها منطق یعلم شیهما امروز ، و روزید ر ،یکو داریپا یمعماره ،  ،ی روانیا [ 12]

 .1832اردستان ، 

 .1837، تابستان 13صابری فر ، ر ، توسعه ی شهری پایدار ، مجله ی پیک نور ، شماره [ 11]

[12] Hall, P , Toward sustainable livable and innvatitve cities for 21 century The third conference of the world 

capitals, Tokyo, 1993. 

 و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز ،  نژادتـرجمه ناصر محرم ، های در حال توسعهشـهرهای پایدار در کـشور،  ، س پاگ[ 18]

 . 1838،  هرانت معماری ،

[14] Mukomo, s. on sustainable urban development in sub Saharan Africa . Cities, 1996. 

 فصلنامه، وتحلیل سلسله مراتبی گروهی تجزیه رویکرد با هریش پایدار توسعه های شاخص بندی اولویت ، ر ، عارفنژاد ، م ، سپهوند[ 12]

 .1892ر بها اول، ی شماره اول، سال شهری، برنامه ریزی مطالعات

 دانشگاه ، 3ه ی های، شمار ناحی سعةتو و جغرافیا مةفصلنا دو،  یشهر داریپاسعه ی تو یشاخصها،  ، هینیحس م ، قرخلو ،[ 17]

 .1837مشهد ،  مشهد ، فردوسی

 1862، 82شماره  جغرافیا ، تخقیقات فصلنامه .مذهب و جغرافیاشکویی ، ح ، [ 16]

کاظمی ، موسی ، توسعه ی پایدار شهری مطالعه ی موردی شهر قم ، مجموعه مقاالت در اولین همایش مدیریت و توسعه ی پایدار [ 13]

  1869در نوحی شهری ، تبریز 

ه ای بر توسعه ی شهری پایدار شهری و نقش برنامه ریزی شهری ، فصلنامه ی هنر های زیبا ، لقایی ، ح ، محمدی زاده ، ح ، مقدم[ 19]

 1836،  7شماره ی 

 موسسهشکویی ، ح ، اندیشه های نو در فلسفه ی جغرافیا جلد دوم فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی ، تهران ،  [ 22]

 .1832شناسی  وگیتا گرافی وکارتو جغرافیایی

 .1891حدیث ، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث سازمان چاپ و نشر ، و قرآن پایه بر اقتصادی توسعهمحمدی ری شهری ، م ،  [ 21]

 .قرآن کریم  [ 22]

 .1832، نشر اسالمیه ، تهران ، ترجمه محمدباقر کمره ای ، 6، جلد  بحاراالنوارمجلسی ، م ،  [ 28]

 1869، تهران ،  دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمینشر  ، ترجمه محمدباقر کمره ای،  2، جلد  کلینی ، م ، اصول کافی [ 27]

  نهج البالغه [ 22]

  128مجلسی ، م ، بحاراالنوار ، جلد  [ 27]

 .9183 ، قم ، صالحاننشر ،  علی اکبر میرزایی، ا ، تحف العقول ، ترجمه ی  حرانی [ 26]

،  میکر قرآن یهها آموز با معاصر دوران دار دریپا یمعمار یهها شاخص یقیتطب سةیمقالی ، ح ، بدری بنام ، ن ، ستاری ساربانق  [23]

 .1892، ادبیات و هنر دینی ، شماره ی چهارم فصلنامه ی 

 .1833،   قم چهارم، چاپ اسرا، نشر محقق ، رحیمیان عباس تنظیم زیست ، محیط و اسالمع ،  آملی ، جوادی [ 29]

http://ketabnak.com/persons/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://ketabnak.com/persons/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 .1839فراهانی فرد ، مبانی کالمی توسعه ی پایدار ، فلسفه دین ، سال هشتم ، شماره پنجم ، بهار  [ 82]

.1892، بهار و تابستان  83آشنایی با آیات اقتصادی قران کریم ، فصلنامه قرآنی کوثر ، شماره  عالالدین ، م ، [ 81]  
 

 

 .1863ی ، تهران دفتر نشر فرهنگ اسالم، ع ، غررالحکم ، ترجمه هاشم رسولی ،  آمدی [ 82] 

 دانشگاه ، 79 پیاپی 7 ةشمار سال دهم، ،یانسان علوم مدرس مةفصلنا ،دار یپا سعه یتو یمفهوم بسط،  ، غ ینجف ش ، ،ی زاهد [ 88] 

 .1832تهران ،  مدرس، تربیت دانشگاه

 .1892، 11/12زنامه کیهان ، ، رو شاخص های پیشرفت و توسعه از دیدگاه قرآنع ، حکمت خواه ،  [ 78] 

 چاپ قم، علمیه ةحوز مدرسین معةجا انتشارات اسالمى دفتر ناشر باقر، محمد سید همدانى موسوى جمهتر ، نازیالم ریتفسم ،  ،یطباطبای[ 82] 

 .1867قم ،  پنجم،

 1898، تابستان، 12صصی، علوم انسانی، صدرا، شماره تخ-علوم انسانی اسالمی، توسعه ممدوح؛ توسعه مذموم، فصل نامه علمی،  عجوادی آملی ،  [87]

 


