فصلنامه علمي – پژوهشي نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان  /سال ششم /شماره دو /پايیز و زمستان  /1395ص 331 -311

*

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مطابق نگاه عالمه طباطبایی

تاریخ پذیرش96/11/2 :
محمد تقی پیربابایی ،1جواد رحمانی

تاریخ دریافت96/8/15 :

2

چکیده
با توجه به جایگاه مشارکت در مدیریتشهری ،توجه به این مفهوو زم

رور ری اسوت.

مدیریتشهری در ایران ،رابطه ای متقابل ارگانیک با برنامهریزی شهری ندارد .متأسوفانه در
کشور ما ،اکثر اقدامات مدیریتشهری ام باز بیر ن انجا شده که اکنون نیام بوه ررکتوا ام
پایین در ن برای بوما شدن آنهاست .رال با توجوه پتانیویلهوا هچننوین لوا
پیشر ی مشارکت مرد در ایران

هوای

جود اشخاصا هچنون عالمهطباطبائا ،که در این ممینه

اظهارنظر جامع کاملا دارند ،ماتوان ام جوود لنوین ااورادی بورای بووماسوامی مفهوو
مشووارکت در ایووران بهووره جیووت .در ایوون مقا ووه ،سووفا گردیووده تووا مفهووو مشووارکت در
مدیریتشهری را با نظریات عالمهطباطبائا تبیین نچود .به هچین منظوور ،ابتودا بوه تللیول
بررسووا نق و

مش وارکت در موودیریتشووهری پرداهتووهایووو در ادامووه بووه تبیووین نظریووات

عالمه طباطبائا در مورد مشارکت شهر ندان نق
اشارهکردهایو .سپس نق

آنان در رکومت ام نظر عالمهطباطبوائا

رکومت در جامفۀاسالما بیان شده است به این نتیجه رسیدهایو

که ام دیدگاه عالمهطباطبایا ،نهتنها شهر ندان ماتوانند در مدیریت شهر نق

داشته باشوند،

بلکه مرد نیبت به مدیریتشهری نیز رق دارند بهگونهای ظیفۀ شرعا ا هوا مورد
شهر ندان است که در مدیریتشهری نق
میتچر در مدیریتشهری نق

داشته باشند .بهعبارتادیگر ،اگر مرد بهصوورت

نداشته باشند ظیفۀ دینا شرعا هود را انجا ندادهاند.

واژگان کلیدی :مشارکت ،مدیریتشهری ،اسالما ،عالمهطباطبائا ،زیت.
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مقدمه
شواهد نشان مادهد دررا اکه در سال  ،1950تقریباً  28درصد

در رال رارر ،بی

ام 50

درصد جچفیت جهان در شهرها مندگا ماکنند ،جهان هچننان با ر ند ر بهرشد شهرنشینا
ر بر ست؛ بهگونهای که تا سال  ،2020بی

ام  66درصد جچفا جهان در شهرها مندگا

هواهند کرد (مرگان .)7 :2003 ،1این رشد سریع
جهان ،بی

بار یۀ شهرها

ام هر ممان دیگری ،نهتنها مفنای هویت شهری

به یژه در شهرهای بزرگ

انبوه جچفیت شهرنشین

کارکردهای مورد انتظار ام آن،

مناطق پیرامون آنها را تغییر داده است ،بلکه مدیریت شهری را به

یکا ام پینیدهترین اصلاترین عرصههای ر ابط رکومت مرد تبدیل کردهاست.
موروع مشارکت امر مه ام موروعات بییار پراهچیت در توسفه

تلول ر بهرشد است.

بیان رر رتها ،سیاستها ر شهای اراهو نچودن موجبات مشارکت مرد در تغییر تلول
جوامع ،راهگشایا بییار اساسا مؤثر برای کلیۀ صاربنظران ،دستاندرکاران ،برنامهریزان
مجریان در ایفای ظایفشان هواهد بود (علفیان .)189 :1378 ،هچننین مشارکت امری د طراه
است .مشارکت ارایندی است که در آن طراین قضیه جهت رسیدن به هداا هاص تشریک
میاعا مانچایند که باعث تقییو اقتدار ماگردد در اقع ،ام شر ط مشارکت در جامفه ،جود
تچایل به تقییو قدرت تصچیوگیری است .در صورتا که در نظا سییاسا

رکو لنین

تچایلا جود نداشته باشد ،میل به مشارکت ممینۀ مشارکت جود نخواهد داشت مشارکت
جنبۀ شفارگونه به هود ماگیرد (با ر .)10 :1380 ،سطح بازیا ام مشارکت شهر ندان در
رکومتهای مللا ،نشاندهندۀ هر د مواقیت دموکراسا

جود جامفهای دموکراتیک اراگیر

است .مشارکتهای مردما در توسفۀ اجتچاعا ،اقتصادی

سیاسا به جلوگیری ام بیگانگا

شهر ندان کچک ماکند (.)Veronica G. Caparas and Agrawal, 2016: 955
مشارکت در کشور ما پدیدۀ تامهای نییت ،اما با رشد شهرنشینا
مشارکتا ز

بامبینا در این مفهو

بهتبع آن ،تغیر ا گوی

ارائۀ ا گوی مناسب با نیامهای امر می شهر ندان

اریاس ماگردد .تامهترین ممینۀ مشارکت ،مشارکت شهر ندان در ادارۀ امور شهرهاست
(علویتبار.)93 11 :1379 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
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بیان مسئله

رابطۀ شهر شهر ندی د سویه است .انیانها شهر را ماسامند شرایط شهرها در مندگا آنها
تأثیر قاطع امکان پذیر دارد .اصوال سواهتار شوهری بهینوهکوردن شهرنشوینا بوه اصوال
بهینهکردن این رابطه نیام دارد که مدیریتشهری سامماندها این ارتبواط را برعهوده دارد بایود
هچۀ جوانب موروع را مدّنظر داشته ،با دقت بررسا نچاید ،لراکه برای دستیابا به شهر ایودهآل
راها طوزنا هطیری پی ر ی ما نهاده است تالش عظیچا ماطلبد (پوزت ا غلو:1382 ،
 .)45مشارکت شهر ندان در تصچیوگیریها ،برنامهریزیها کلیۀ افا یتها امور شهری ،مورد
توجه مدیران ،برنامهریزان صاربنظران توسفۀ اجتچاعا است .مشارکت اراینود درگیور شودن
کلیۀ گر ههای مرد در هچۀ مرارل توسفه ،برای ظهور توانیاها ،قابلیتها در نتیجوه ،رشود
تفا ا مادی مفنوی آنهاست بههچینهاطر ،شاید در سالهای اهیر ،هچواره در ملاال علچوا
سیاسا ،موروع مشارکت شهر ندان در امور شهرها ،در صدر گفتچانهای اجتچاعا سیاسوا
جامفه قرار داشته ،هچگان آن را عنصری مهو در رسیدن به دموکراسا توسفۀ پایدار دانیتهاند.
بنابراین ،ما توان گفت که مشارکت مرد در ر ند تصیوگیوری شوهری ،یکوا ام عناصور اصولا
رکومت مردما بوده ،اازای
نق

مشارکت مرد  ،در امور شهری ،ماتواند در ایجاد تفوادل شوهری،

ارمندهای را ایفا نچاید (تقوایا هچکاران.)20-21 :1388 ،
مشارکت شهر ندان ماتواند تصچیچات را آگاهتر

مشر عتر سامد .عال هبراین،

مشارکتکنندگان ماتوانند منااع اساسا مانند مهارتهای کیب ،دان  ،سرمایۀاجتچاعا
قدرت به دست آ رند ( .)Howell, 2015: 625مشارکت شهر ندان یکا ام هیتههای اصلا
دموکراسا است

دموکراسا به مفنای اازای

در اقع ،مشارکت شهر ندان نق

مشارکت شهر ندان در امور عچوما است.

مهچا در ایجاد جوامع سا و با ایجاد رومۀ قدرت بیشتر ایفا

ماکند (.)Momeni and etc, 2011: 66
با جود اهچیت

رر رت ااکتور مشارکتاجتچاعا شهر ندان در توسفۀ شهرها

دررا اکه یکا ام نیامهای اصلا کشورمان در توسفۀ هچهجانبه

بیط ایدۀ دموکراسا ،توجه

به مفهو مشارکت اجتچاعا است (قدیری .)5 :1390 ،این میئله در ایران ،سابقۀ لندانا ندارد،
بهطوریکه نق

مشارکت مرد در ادارۀ امور شهر بییار کورنگ

رفیف است (ملینا،

 .)85 :1383نتایج بییاری ام تلقیقات نشان مادهند که میزان کیفیت مشارکت در کشور در
سطح نگرانکنندهای قرار دارد .یااتههای این تلقیقات به رو نشان مادهند که میانگین
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مشارکت شهر ندان در امور مختلف اجتچاعا ،سیاسا

ارهنگا رقو پایینا را به هود

اهتصاص مادهد (شادیطلب کچا ا .)28 :1381 ،مدیریتشهری در ایران ،رابطهای متقابل
ارگانیک با برنامهریزی شهری ندارد .رال آنکه این د باید در پیوند

تأثیرگذاری مدا

ام

یکدیگر باشند .متأسفانه در کشور ما ،مدیریتشهری تلتتأثیر تفیینکنندۀ ساهتارهای کالن
ملیط قرار دارد که راصل عقبماندگا «شهرگرایا» ام «شهرنشینا»

پیشا گراتن «رشد» ام

«توسفه» شهری ،عد تشکیل جامفۀمدنا است .اکثر اقدامات مدیریتشهری قریب به اتفاق،
برنامهریزی شهری در دهۀ گذشته ،ام باز ام بیر ن برای اجتچاعات شهری انجا شده که اکنون
نیام به ررکتا ام پایین ام در ن ،برای هودی بوما شدن آنهاست (صرااا.)75 :1379 ،
در د ران مفاصر ،انیان در تالش برای دستیااتن به مفنا مفهو

هویتا برای مییتن

مییتگاههای ملیط هویشتن است .در شهرهای میلچان نیز این میئله به د یل بلرانهای
هویتا تقابل با مفاهیو مدرن اندیشههای ارداتا بییار جدیتر آشکارتر ماتواند مشهود
باشد .در ایران نیز علارغو بلثهای مختلفا که دربارۀ هویتاسالما

اندیشۀاسالما،

مخصوصاً در بفد ام انقالب مطر شده ،هنوم مفهو مدیریت شهری در شهر اسالما نیام به
بلث

بررسا دقیقتری دارد .جایگاه مدیریت شهری اسالما

شهری اسالما بهطور دقیق

اصالً مفنا

مفهو مدیریت

مد ن ،مشخص نگردیده است .ام طراا ،در شهرهای امر م

میلچانان ،شاهد تالشهای بییاری در دست یااتن به مفاهیو متناسب با هویت اصیل اسالما
هیتیو بنابراین ،رر رت پرداهتن به موروع مدیریتشهری مدیریتا قابلدرک است .درک
اهو مفاهیو مدیریتشهری ام منظر تفکر اسالما به مدیران شهری کچک مانچاید تا تصچیچات
اتخاذی آنان در ریطۀ مبارث شهری پرداهتن آنها به میائل مشکالت شهری این ریطه را
نیز شامل شود .امر مه ،هو برگشت به هویشتن بهرهگیری اریای ارمشهایا اصیل اسالما
هو توجه

لاظ مفیارهایا که شهرهای ما را بتواند به مفاهیو انیانا

آسچانا اسالما

نزدیکتر سامند اجد اهچیت است (ستاری ساربانقلا ذبیلا.)108 107 :1388 ،
یکا ام ایلیواان اسالما مفاصر ،عالمهطباطبائا ماباشد که در رابطه با مرد سازری
مبارثا را مطر کردهاست .رال با توجه به پتانییلها هچننین لا
مرد در ایران

های پیشر ی مشارکت

جود اشخاصا هچنون عالمهطباطبائا ،که در این ممینه اظهارنظر جامع

کاملا دارند ،ماتوان ام جود لنین اارادی برای بوماسامی مفهو مشارکت در ایران بهره
جیت .در این پژ ه  ،پس ام بررسا امکان سامگاری اندیشۀ سیاسا عالمهطباطبایا با
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مشارکت مرد در ادارۀ امور شهری به تبیین مفهو مشارکت شهر ندی در مدیریتشهری ام
دیدگاه عالمهطباطبائا پرداهته هواهد شد.

سؤاالت تحقیق
سؤازت مطر در این مقا ه عبارتاند:
 -1آیا عالمهطباطبائا در ممینۀ مشارکت مرد

شهر ندان در مدیریت جامفه

شهر نظری

ارائه کردهاند؟
 -2در صورت ارائه ،نظر عالمهطباطبائا در مورد میزان

نلوۀ مشارکت مرد

شهر ندان در

مدیریت شهر جامفه لییت؟
 -3آیا نظر عالمهطباطبائا

دیدگاه رایج مشارکت شهر ندان در مدیریتشهری ،را ماتوان

ترکیب کرد تا در شرایط موجود کشور قابل بهرهمندی شود؟

اهداف تحقیق
هدف کلا ام این تلقیق بررسا تبیین مفهو مشارکت شهر ندی در مدیریتشهری ام دیدگاه
عالمهطباطبائا است.
اهداف جزئی
 -1تللیل بررسا نق

مشارکت در مدیریتشهری مناسب رکچرانا هوب شهری

 -2تبیین نظریات عالمهطباطبائا در مورد مشارکت شهر ندان

مرد در ادارۀ جامفه

نق

آنان در رکومت
 -3ارائۀ دیدگاه عالمهطباطبائا در رابطه با مشارکت شهر ندان در ادارۀ جامفه.

چارچوب مفهومی
برای رسیدن به اهداف تلقیق پاسخگوئا به سؤازت تلقیق ،که دربوارۀ مفهوو مشوارکت در
مدیریتشهری ماباشد ،ا زاماً شناهتا ام مفاهیو مدیریتشهری هچننین مشارکت موورد نیوام
ماباشد.
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مفهوم مدیریتشهری
مدیریت شهری عال ه بر آنکه باید رااظ منااع شهرها باشد ،باید برناموه هوایا را تودارک ببینود
تلقق بخشد که نتیجۀ آن به ارتقای سطح ارهنگ عچوما ،رفظ ارمش های اجتچاعا ارهنگا
مثبت ،اعتدال در مییت سا و مرد  ،رااه عچوما اجتچواعا ،سوالمت جامفوه ،ممینوه سوامی
مشارکت در رل مشکالت میکن ،بیکاری ،جر

جنایت ،اعتیاد ،تفریح ،تلصیل ،رات آمود

مانند آنها منجر شود (شیفه .)57 :1382 ،بنابراین ،برنامۀ مدیریت شهری ظایف رکومت هوای
مللا شهری را منلصر به امور کا بدی نچا دانود

ظیفوۀ مودیران شوهری را ادارۀ تووم اموور

کا بدی اجتچاعا شهرها ما داند مفتقد است که مدیران باید لا

های مهو شهرهای امور م

را بشناسند برای غلبه بر آنها سیاستهوا اقودامات مناسوبا را دنبوال کننود (مرکوز مطا فوات
برنامهریزی شهری مارت کشور.)54 :1379 ،
مدیریتشهری با به جود آ ردن شبکۀ رسچا ارتباطات بین شهر ندان

مدیریتشهری به

منظور مشارکت در امور شهری برنامهریزی ،در رابطه با آمومش شهر ندی ،باعث ماشود که
شهر ام سرمایۀاجتچاعا برهوردار شود .مدیریتشهری در به جود آمدن سه اصل اعتچاد،
هنجارها

شبکههای مشارکت ،که تشکیلدهندۀ سرمایۀاجتچاعا هیتند ،نق

مهچا دارد.

مشارکت نیاممند اضای ساهتا غیر متچرکز دموکراتیک است .هرله ساهتار اداری اجرایا
غیر متچرکز

انتخاباتر باشد ،بدنۀ آن برای تأثیرپذیری ام جامفه

برانگیختن مشارکت

لارلوبهای قانونا ،نق

اساسا در گیترش

میاعدتر ماگردد .هچننین ساهتارها

مشارکت ایفا ماکند (یغفوری رایفیان.)84 :1394 ،
هدف سییتو مدیریتشهری ،به مثابه جزئا ام سییتو رکومتا ،ادارۀ امور شهرهاست.
نقشا که د ت برای این سییتو قائل ماشود ،تفریف این هدف را ر شن ماسامد .تردیدی
نییت که این تفریف ،هرله باشد ،هدف سییتو مدیریتشهری در جهت اهداف ملا بوده با
آن هوسوست ام کلیات تبفیت ماکند (داداشپور .)86 :1380 ،شا ودۀ مدیریتشهری عبارت
است ام برعهده گراتن نق

افال در توسفه ،مدیریت

اهداف توسفۀ شهری (سفیدی.)131-133 :1388 ،

هچاهنگسامی منابع برای دستیابا به
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مشارکت شهر ندان را میئو یتپذیر بار آ رده به ارایندهای تصچیوگیری مشر عیت ما-
بخشد؛ یفنا رچایت عچوما ام تصچیوگیریهای اتخاذی ام سوی میئوزن باعث ماشود
میئوزن امر بهرارتا برنامههای هود را عچلا نچایند (بر ن هاریس .)97 :2005 ،1

مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریتشهری
اژه مشارکت 2ام ریث غوی ،بهمفنای درگیری تجچع برای منظوری هاص ماباشد .درموورد
مفنای اصصالرا آن بلثهای ارا انا شده است ،ا درمجچوع ،ماتوان جوهره اصولا آن
را درگیری ،افا یت تأثیرپذیری دانیت (موسوی .)85 :1375 ،شهر ندی ایدهای اسوت کوه در
ار پای غربا ماده شد .در قرن شانزدهو ،که هچزمان با اراگیر شدن

انتشوار یااتوه اسوت ،ایون

موروع یکا ام ارایندهای جامفه مدرن است در عرف جامفهشناسا ،دارای مرمهای تفریفوا
هاص عچوماً برهاسته ام نگرش عقالنا نیوبت بوه قوانون رقووق ااوراد در جامفوه اسوت
(عباسا.)457 :1387 ،
در تفریفا نیبتاً جامع ،مشارکت درگیری ذهنا عاطفا اشخاص در موقفیتهای گر ها
است که آنان را برماانگیزد تا برای دستیابا به هدفهای گر ها یکدیگر را یاری دهند

در

میئو یت کار شریک شوند ،تفریف شده است (طوسا .)43 :1370 ،در این تفریف ،سه جز مهو
درگیر شدن ،یاری دادن

میئو یتپذیری جود دارد که درک عچیق آن ،میتلز پرداهتن

اجچا ا به این سه جز است:
 -درگیری ذهنا

عاطفا :مشارکت تنها به تالشهای بدنا ملد د نییت بلکه در آن ،هود

شخص نیز به لاظ ر انشناهتا درگیر است.
 انگیزش برای یاری دادن :در مشارکت ،شخص ارصت مایابد که ام قابلیتها ،ابتکاراتآارینندگا هود برای دستیابا به هدفهای گر ها استفاده نچاید.
 پذیرش میئو یت :مشارکت شخص را برماانگیزد تا در کوش های گر ه هود ،میئو یتپذیرباشد .مشارکت هنگاما تلقق مایابد که باتفا تا بامیئو یتا جای هود را به اریاس
ابیتگا میئو یت بدهد (علوی تبار.)31 :1379 ،
جیچزگلس مشارکت اجتچاعا را اینگونه تفریف ماکند «مشارکت شهر ندان عبارت است
ام اراهو ساهتن ارصتهایا برای شهر ندان برای شرکت کردن در تصچیچات د تا یا
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Brown & Harris
2 participation
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ارایندهای برنامهریزی») .(Glass, 1979: 180ا کلا 1برای تفریف مشارکت ،به بیان سه تفییر
در هصوص مشارکت ماپردامد که عبارتاند ام :مشارکت به عنوان سهو داشتن ،مشارکت به
عنوان سامماندها؛ مشارکت به عنوان توانچندسامی (سلیچا .)59 :1389،بهعبارتدیگر ،ا کلا
مارسدن ام مشارکت اجتچاعا سه تفییر ارائه دادهاند -1 :شرکت دا طلبانۀ مرد در برنامههای
عچوما؛  -2برانگیختن اریاسات مرد

اازای

درک

توان شهر ندان

 -3دها ت در

ارایندهای تصچیوگیری ،اجرا سهیو شدن عامۀ مرد در منااع .تفاسیر مطر شده توسط ا کلا
مارسدن را ام لاظ اهچیت دادن به مرد
تفییر ا ل( ،مشارکت متوسط) تفییر د

رقوق آنان ،ماتوان در سه سطح (مشارکت پایین)
(مشارکت باز) تفییر سو بیان نچود (ررا د ست

هچکاران.)101 :1388 ،
برهى ام صاربنظران ،در تفریف

تبیین اضاى مفهومى مشارکت ،به یژگاهاى اساسى

این مفهو تأکید نچودهاند .هچننان که موریس اکیلراد بیان داشته است ،اصطال مشارکت
دا طلبانه براى گر ههاى هاصى بهکار مىر د (هچانگونه که ام مجامع د تى متچایز مىشود)،
ر د به آنها بر پایۀ انتخاب ااراد قرار دارد (هچانگونه که ام شکلهایى مانند هانواده متچایز
است) نیز به مشارکتهاى گر هى غیرسودآ ر ملد د مىشود ( ریدا نیامی.)130 :1383 ،
در مورد مشارکت ،د نوع رهیاات کلا جود دارد؛ در یک سنت کلّا نظری ،مشارکت در
ساممانهای اجتچاعا یا سیاسا صرااً سیلهای برای تلقق اهداف دیگر (مفچوزً عالئق جزئا،
اردی) در نظر گراته ماشود؛ به این مفنا که هدف اصلا دستیابا به اایدههای اقتصادی یا
کیب منز ت بازتر اجتچاعا -اقتصادی یا قدرت (در مفنایا ابزارگرایانه) است .در این سنت
نظری ،بهطورکلا« ،امر اقتصادی» تقد دارد .انیان بهدنبال رداکثر ساهتن اایدههای مادی کو
کردن مرچات

صدمات است

افا یت اجتچاعا یا سیاسا سیلهای برای تأمین نیامها

دستیابا به بهرهمندی رااه بیشتر مادی است .سنت اکری د  ،دربرگیرندۀ نظریههایا است که
به اصا ت عچل اجتچاعا اهچیت امر سیاسا اعتقاد دارند .در این نظریهها ،مشارکت در افا یت
اجتچاعا

سیاسا اانفیه هدف ملیوب ماشود

انیان ،به عنوان موجودی عقالنا

ام طریق آن توانایاها

هالقیتهای

ارتباطجو ،افلیت مایابد .در این نظریهها مشارکت در

سیاست در افا یت ساممانهای اجتچاعا ظیفۀ شهر ند افال است نه صرااً سیلهای برای
تأمین نیامها منااع شخصا یا کیب اایده .افا یت اجتچاعا سیاسا اانفیه اضیلت است
متچایزکنندۀ ریات انیانا ام دیگر اشکال ریات (ررایا.)54 :1375 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Oakley

مشارکت شهروندان در مديريت شهري مطابق نگاه عالمه طباطبايي 319

مشارکت عچوما ارایندی مؤثر است که ام طریق آن ،مرد  ،اشخاص یا گر ههای
ساممانیااته ماتوانند به تبادل اطالعات ،بیان عقیده ارائۀ نظر بپردامند ام توانایا زم برای
تصچیوسامی برهوردار شوند ) .(Finger, 2002: 101برای رسیدن به ا گوی توسفۀ مطلوب یا
استفادۀ صلیح ام منابع ،ارصتها

تومیع عادزنۀ امکانات ،مشارکت مرد راهکار اصلا

ملوری بهشچار مار د ).)Chakarbarty , 2001: 23
با توجه به موارد مطر شده مشخص گردید که جایگاه مشارکت مرد در بلث
مدیریتشهری در دنیای غرب ،شرط زم برای توسفه ماباشد .در این تلقیق سفا گردیده
است که جایگاه مشارکت در مدیریتشهری ام نگاه عالمهطباطبائا بامهوانا گردد.

روش تحقیق
این تلقیق مربوط به مشارکت در مدیریتشهری ام نگاه عالمهطباطبائا است .پوس ام ابتودا ،بوه
تللیل بررسا نظریات عالمه طباطبائا در مورد مفهو مشوارکت پرداهتوه هواهود شود ،پوس
تلقیق به صورت توصیفا هواهد بود .امطراادیگر ،با استفاده ام استدزل منطقا به نتیجهگیوری
ام آرای ایشان پرداهته هواهد شد .در نهایت ،ر ش تلقیق بهصورت تلفیقوا یفنوا توصویفا
استدز ا هواهد بود .در ابتدا در پاسخ به سؤال ا ل تلقیق ،بررسا سامگاری اندیشۀ عالموه در
رابطه با مشارکت بلث رکومت اسالما آمده است .در بخ
ادارۀ جامفه ام دیدگاه عالمهطباطبائا نیز به سؤال د
بخ

بفد نلووۀ مشوارکت مورد در

تلقیق پاسخ داده شده است .در انتها در

جچعبندی نتیجهگیری سفا شده تا به سؤال سو پاسخ داده شود.

یافتههای تحقیق
پس ام بیان مفاهیو مشارکت شهر ندان مدیریتشهری در پاسخگویا به سؤازت تلقیق ابتدا بوه
بررسا آرا نظرات عالمهطباطبائا در ارتباط با بلث مشارکت مورد

شوهر ندان در ارتبواط بوا

امور جامفه پرداهته شده است .سپس در ادامه مشخص شدن سامگاری اندیشۀ عالمهطباطبائا بوا
میزان نلوۀ مشارکت مرد

شهر ندان در امور جامفه شهر بررسا شده است.

بررسی سازگاری اندیشۀ سیاسی عالمهطباطبایی در رابطه با مشارکت مردمی
در ابتدا ،به این نکته اشاره ماگردد که ادارۀ امور جامفه (شهر) توسط رکومت (مدیریت شوهر)
باید دارای شرایطا باشد تا بتوان گفت که با مبانا اسالما سامگاری دارد .زم به ذکر است کوه
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به رر رت جود رکوموت در بعفود جامفوۀ اسوالما مودیریت شوهر در بعفود شوهر ام نگواه
عالمهطباطبائا اشاره ماشود .عالمهطباطبائا قبل ام نلوۀ ادارۀ امور جامفه به رورر رت جوود
رکومت در جامفه شهر اشاره ماکند .ایشان بیان ماکنند که بلث رور رت رکوموت بورای
اجرای صلیح کامل قوانین ا یه قوانین جزایا امری میلو است« .مجردِ داشتن یک سلیوله
رسو

مقررات در بقای جامفه کااا نییت» (طباطبایا باتا (ب) ،ج  )316 ،6اجتچواع را بوه

هدف کچال نچارساند؛ بلکه قوانین باید اجرا شوند اجرای قوانین هو مجری ناظر ماطلبد
که هچان رکومت است .عالمهطباطبائا بیان ماکنند که در تاریخ هینگاه اجتچاعا دیده نشوده،
مگر اینکه رکومتا در آن جود داشته است .هچننین ایشان تأکید ماکننود کوه جامفوه مچکون
است که با رکومتِ ظا و باقا بچاند؛ ا بد ن رکومت ،د ا نچاآ رد.
ام نظر عالمه ،اجتچاع نچاتواند باقا باشد ،مگر اینکه بر آن ،قوانینا برآمده ام در ن
باشند .اعچال ااراد یک اجتچاع مچکن است باعث هالکت

راکو

یا رشد کل اجتچاع شود.

بههچین د یل ،باید یک سری قوانین بر اعچال ااراد نظارت کنند .این قوانین ام اطرت انیانا
برماهیزند ،میرا هود اجتچاع هو امری اطری است .اطرت انیانا است که در پا تکامل
اجتچاع است؛ پس تنها مرجع صا ح برای قانونگذاری در اجتچاع ،هود اطرت است .اگر قوانین
با اطرت ناسامگار باشد ،پشتوانۀ اجرایا نخواهند داشت

باقا نخواهد ماند .اگر اجتچاع مانع

کچال ااراد شود ،در اقع تیشه به ریشه هود مده است.
اندیشۀ عالمهطباطبایا اندیشۀ منیجو الیفا است که در لارلوب نظریۀ ادراکات اعتباری
با تفدیل تلدید قریله استخدا  ،به مندگا اجتچاعا مارسد .این اجتچاع تفا نا مبتنا بر یک
قرار داد رچنا

عچلا است که عدا ت اجتچاعا ،هچانندی انیانها در بهرهمندی متقابل ام

یکدیگر ،پذیراتن ملد دیتهای متقابل ،یکیان بودن ااراد در برابر قوانین اجتچاعا
مصللت هچگانا اساس آن را تشکیل مادهد .با تللیل نظری
دست یاات که آثار

نتایج این اجتچاع مدنا

نیز

الیفا ماتوان به این نکته

هچیاری منتج ام نق

سهو متقابل ااراد به

هچۀ آنها تفلق دارد .ام جچله این آثار نتایج ،قدرت سیاسا برآمده ام اجتچاع است که تکتک
ااراد با پذیراتن قرارداد عچلا اجتچاعا به جود آ ردن اجتچاع ،در آن سهیو هیتند .بنابراین،
قدرت سیاسا یا معلک ،ام آنِ هچۀ ااراد اجتچاع است
.)164 :1387

امری اجتچاعا است (یزدانا مقد ،
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در ادامه مشخص ماگردد که عالمهطباطبائا در ادارۀ امور جامفه
برای مرد

شهر جایگاه یژهای

شهر ندان قائل بوده است .بهصورتاکه به رو دربارۀ مرد در ادارۀ امور جامفه

شهر بلث ماکند بیان ماکند که این امر باید با دها ت دادن مرد

شهر ندان اتفاق بیفتد.

ایشان در جلد لهار تفییرا چیزان ،بیان مانچاید که در اسال  ،امور عامه به راکو
رکومت سپرده شده است تا در موارد داهلا

متصدی

هارجا جامفه با مراعات صال جامفه بفد

ام مشورت با میلچانان ،در مورد آنان تصچیوگیری بنچاید (طباطبایا باتا (ب) ،ج -121 ،4
 .)120درهررال ،امر رکومت اسالما پس ام پیامبر (ص) در ممان غیبت اما مفصو (ع) -
مانند ممان کنونا  -بالاشکال به میلچانان اگذار شده است

ام قرآن استفاده ماشود که-1 :

بر میلچانان است تا راکو را براساس سیرۀ پیامبر انتخاب کنند سیرۀ پیامبر سیرۀ امامت بود ،نه
پادشاها استبداد؛  -2راکو در میان مرد به ملااظت ام ارکا راتار کند؛  -3در غیر ارکا
ام روادث قت ملل [ممان مکان] ،راکو با شورا امور جامفه را اداره نچاید (طباطبایا باتا
(ب) ،ج .)121-125 ،4
ام نظر عالمهطباطبائا ،رکومتا را که جچع مرد اداره ماکنند

ارد یا گر ه هاص امتیام

یژهای نیبت به بقیه مرد ندارد ،بهنلوی که هچه مرد در صف اردی قرار گیرند ،رکومت
دینا است .هچننین رکومت اسالما باید مقبو یتا برای تچا میلچانان را داشته باشد ( مظاهری،
 .)230 229 :1384عالمه متفدد اشاره ماکند که هطابات قرآنا اعو ام اردی ،عبادی اجتچاعا
بهصورت عچو است ام آن برماآید که هچۀ آراد جامفه مخاطب قرآن آیاتاند .گر ها ام
آیات عا  ،آیات رکومت اجرای ارکا اجتچاعا است ،زممۀ هطاب آن به مرد این است که
آنان موظف میئول اجرای آناند ،پس تشکیل رکومت راکو به هود مرد تفویض شده است
در نهایت ،رکومت مفصو ام آن میتثنا شده است (طباطبایا باتا (ب) ،ج  .)122 ،4ی با
اشاره به مشورت پیامبر اسال (ص) در جنگ ارد با مرد ریب امر هدا ند ،اظهار ماکند که
هدا ند ام آن رارا بود (طباطبایا باتا (ب) ،ج  .)56-57 ،4عالمه قلچر مشورت را امور داهلا
هارجا مانند جنگ ،صلح ،امور اقتصادی غیره ذکر ماکند (طباطبایا باتا (ب) ،ج .)121 ،4
مبنای این نظریه آیات شورا هیتند که عالمه به آنها استشهاد ماکند.
ام دیدگاه عالمهطباطبائا ،مرد میئول منده نگهداشتن رکومت ،ارکا
متغیر شریفتاند

قوانین ثابت

این با مشارکت در ادارۀ کشور ملقق ماشود (طباطبایا باتا (ب) ،ج ،4

 ،)124ی با اشاره به آیات اجتچاعا دین هطابات آنها به عچو مرد  ،لنین استنباط ماکند
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که دین اسال دین اجتچاعا است که هدا ند آن را برعهدۀ تچاما مرد گذاشته است (طباطبایا
باتا (ب) ،ج .)123-124 ،4
نتیجۀ طبیفا مقدماتا که عالمه لیده است ،ایدۀ معلک اجتچاعا
قدرت سیاسا به مرد است ،بهگونهای که مرد  ،صاربان رکومت
این نظر ،با یکدیگر برابرند

اگذاری امر رکومت
قدرت سیاسا بود.

ام

هیچیک در این قدرت سیاسا ناشا ام اجتچاع ،سهو اهتصاصا

ندارند .بر این اساس ،این قدرت سیاسا مشترک ،مانند دیگر امور اجتچاعا ،تابفا ام مصللت
ااراد اجتچاع هواهد بود (یزدانا مقد .)165 :1387 ،
مشارکت شهر ندان در مدیریتشهر ،امری اجتنابناپذیر است مدیر شهر نچاتواند بد ن
مشورت گراتن ام گر ههای ذینفع ذینفوذ که اصلاترین آنها مرد
به تصچیوگیری ،قانونگذاری
(ررچانا

اجرا نچاید

شهر ندان هیتند ،اقدا

رتا هود بر کار هودش نظارت داشته باشد

هچکاران .)177 :1393 ،عالمهطباطبائا یژگاهای یک رکومت دینا را در لهار

بفد میلچانان در جامفه اسالما راکو را تفیین کنند؛ راکو ارکا دین را ملااظت کند ،تفیین
راکو براساس سنت امامت است ،یفنا رکومت استبدادی

پادشاها نییت

راکو در غیر

ارکا  ،رکومت را براساس شورا اداره کند (هیر پناه :1390 ،ج .)270 :2
ام نگاه عالمهطباطبائا نه تنها ادارۀ امور شهر به صورت میتقیو ارتباط دارد بلکه انتخاب
نظا رکومتا راکو یا هچان سییتو مدیریتشهری مدیر شهر باید توسط مرد

شهر ندان

باشد .ایشان بیان ماکنند که انتخاب راکو [ نظا رکومتا] در جامفه اسالما با میلچانان
است

1

ظیفۀ راکو

رکومت این است که .1 :در میان مرد به سیرۀ رسول هدا راتار کند؛

یفنا استبداد نورمد رکومت استبدادی نباشد؛  .2ارکا ا ها را پاس دارد اجرا کند؛  .3در
امور رکومتا

ادارۀ جامفه ،با مشا ره

شور ،جامفه را اداره کند؛  .4در امور رکومتا

مدیریتا داهلا هارجا ،مصللت جامفه را رعایت کند (طباطبایا.)153 :1371 ،
عالمه متفدد اشاره ماکند که هطابات قرآنا اعو ام اردی ،عبادی اجتچاعا بهصورت عچو
است ام آن برماآید که هچۀ آراد جامفه مخاطب قرآن آیاتاند .گر ها ام آیات عا  ،آیات
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1سؤال  :696آیا رکومت اسالما ،انتخابا است؟
جواب :راجع به ائچه اطهار و علیهو ا یال و انتصابا است ،توسط هدا ند متفال.
سؤال  : 698رکومت اسالما ،بفد ام ائچه و علیهو ا یال و برای دیگران لگونه است؟
جواب :مصللتا است (رهشاد.)411 410 :1385 ،
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رکومت

اجرای ارکا اجتچاعا است ،زممۀ هطاب آن به مرد این است که آنان موظف

میئول اجرای آناند پس تشکیل رکومت راکو به هود مرد تفویض شده است در نهایت،
رکومت مفصو ام آن میتثنا شده است « :ییتفاد من ا جچیع ان ا دین صبغه اجتچاعیه رچله ا...
علا ا ناس زیررا فباده ا کفر و یرد اقامه ازمنهو باجچفهو .اا چجتچع ا چتکون منهو امر ا یهو
من غیر مزیه اا ذ ک بفضهو ز اهتصاص منهو ببفضهو» (طباطبایا ،باتا( ،ب) ،ج  .)122 :4در
مدل رکومت اسالما ،اگر له مچکن است که قوانین نتیجه شورای مرد باشد ،پایۀ اصلا «رق»
این تفا ت اصلا مدل رکومتا اسالما یا رکومت مرد

است نه هواست اکثریت؛

سازریدینا با دموکراساهای غربا است (بوذری نژاد مرندی.)122 :1394 ،
با توجه به اینکه هطابات قرآن کریو در اجرای ارکا  ،متوجه مؤمنان است .پس دین رقیقتا
اجتچاعا است
جامفه

پر ردگار متفال اجرای ارکا دین را ام اجتچاع مرد ماهواهد .بنابراین ،امر

ادارۀ آن با مرد است

مرد با موروع ادارۀ جامفه نیبت

رقوق یکیانا دارند.

هچننین جامفه را اجزای تشکیلدهندۀ آن به جود آ ردهاند قدرت اجتچاعا سیاسا ناشا ام
اجتچاع مرد  ،ام آنِ آنان است؛ میرا هدا ند تأثیر اجزا آراد جامفه در پدید آمدن جامفه قدرت
سیاسا ناشا ام اجتچاع مرد را بهطور تشریفا نیز لاظ نچوده این تأثیر طبیفا تکوینا را ام
نظر تشریفا ،منتفا رایع نیاهته است (یزدانا مقد .)166 :1387 ،
جایگاه مرد

با توجه به موارد بیان شده ،مشخص ماگردد که عالمهطباطبائا دربارۀ نق

شهر ندان در ادارۀ امور مربوط به جامفهای که در آنجا مندگا ماکنند بهطور ارح ،اعال
نظر نچوده است .ایشان بیان نچوده است که نظا رکومت جامفه (مدیریت شهر) باید توسط
مرد (شهر ندان) تفیین

مشخص گردد .هچننین ایشان در ادامه بیان ماکند که ادارۀ امور

جامفه شهر بد ن توجه به هواستهها نق

مرد به د ر ام تفا یو اسال ماباشد.

میزان و نحوۀ مشارکت مردم در ادارۀ جامعه و شهر از دیدگاه عالمهطباطبائی
با توجه به مبارث بیان شده ،مشخص گردید که ام دیدگاه عالمهطباطبائا مرد
اداره امور جامفه
تفا یو اسالما مرد

شهر دارای نق

جایگاه یژهای هیتند .ایشان بیان نچودهاند کوه براسواس

شهر ندان باید در امور مرتبط با جامفه شهر هود توأثیر میوتقیو داشوته

باشند .در این بخ  ،به بررسا نلوۀ مشارکت مرد
پرداهته شده است.

شوهر ندان در

شهر ندان در ادارۀ جامفوه شوهر هوود
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قوانین ثابت

عالمهطباطبائا بیان ماکند که مرد میئول منده نگهداشتن رکومت ،ارکا

متغیر شریفتاند این امر با مشارکت در ادارۀ کشور ملقق ماشود (طباطبایا ،باتا( ،ب) ،ج
 .)124 :4ایشان با اشاره به آیات اجتچاعا دین

هطابات آنها به عچو مرد  ،لنین استنباط

ماکند که دین اسال دین اجتچاعا است که هدا ند آن را برعهدۀ تچاما مرد گذاشته است.
عالمهطبابائا با اشاره به آیۀ « ا چؤمنون

ا چؤمنات بفضهو ا یاء بفض یأمر ن با چفر ف»

(توبه )71 :تأکید ماکند که مؤمنان نیبت به دیگران دارای رق زیت

آن در

سرپرستااند

تچاما ابفاد اجتچاع جاری است (طباطبایا ،باتا( ،ب) ،ج  .)338 :9رچناً ایشان در ادامه ماارماید
«مردان

منان باایچان ا یاى یکدیگرند» تا منااقین بدانند نقطه مقابل ایشان مؤمنین هیتند که

مردان

به هچین

منانشان با هچۀ کثرت

پراکندگى اارادشان هچه در رکو یک تن اردند

جهت بفضى ام ایشان امور بفضى دیگر را عهدهدار مىشوند؛ به هچین جهت است که هرکدا
دیگرى را به مفر ف امر ماکند ام منکر نهى مىنچاید (طباطبایا ،باتا( ،ب) ،ج .)455 :9
عالمهطباطبائا اصطالرا را « زیت» در اینجا بهکار مابرد .زیتا که تا کولکترین ااراد
اجتچاع راه دارد .زیتا که براساس آن مؤمنان به هود اجامه مىدهند مرد
جامفه را امر به مفرف

نها ام منکر نچایند .این بدین مفنا است که مرد نیبت به جامفه

مرد باتفا ت نییتند .پس قتا مرد نق
مطا ب گذشته ،استنباط ماشود که مرد
مندگا ما کنند باید نق

دیگر شهر ندان

زیت را در جامفه

شهر دارند ،با توجه به

شهر ندان در امور جامفه شهر هوی

تأثیر میتقیو داشته باشند .پس هرله نق

که در آنجا

جایگاه

میزان

مشارکت مرد در ادارۀ امور جامفه شهرشان بیشتر باشد ،نوع نظا رکومتا (مدیریتشهری)
اسالماتر است.
با توجه به موارد بیان شده ،مشخص گردید مؤمنان نچاتوانند نیبت به آیندۀ جامفۀ هوی
باتفا ت باشند .آیت اهلل مکار شیرامی در تفییر نچونه هوی  ،دربارۀ آیه  71سورۀ توبه بیان
ماکند که مردان منان باایچان د ست

ى یار یا ر یکدیگرند ( ا چؤمنون ا چؤمنات

بفضهو ا یاء بفض) .در ادامه اشاره ماکند به اینکه دربارۀ منااقان کلچۀ ا یا ذکر نشده است،
بلکه جچلۀ «بفضهو من بفض» ،که د یل بر ردت هدف هچاهنگى صفات کردار است ،به
لشو مىهورد .اشاره به اینکه منااقان هرلند در صف اردى قرار دارند
مختلفشان در مشخصات برنامهها شریکاند ،ر

مودت

گر ههاى

زیت در میان آنها جود ندارد

هرگاه منااع شخصى آنان به هطر بیفتد ،رتى به د ستان هود هیانت هواهند کرد ،به هچین
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د یل در آیه  14سورۀ رشر ماهوانیو« :تلیبهو جچیفا قلوبهو شتى» آنها را متلد اکر ماکنى
در را ى که د هایشان پراکنده است (مکار شیرامی ،1387 ،ج  .)37 :8آیت اهلل مکار شیرامی
در تفییر نچونه ،دربارۀ مفنا زیت در این آیه بیان ماکند که هچه در برابر یکدیگر متفهد
میئول هیتند (مکار شیرامی ،1387 ،ج .)310 :7ام د تفییر بیان شده نیز مشخص ماگردد
مؤمنان در اقع یکا

ارد تلقا ماشوند برای اینکه بتوان یک جچع را امر ارد تلقا کرد

این است نظرات هچه بیان شود هچه بتوانند جامفه را بهسوی هوبا هدایت کرده ام اشتباه
د ر بکنند .آیت اهلل قرائتا در کتاب تفییر نور ،دربارۀ این آیه بیان ماکند که من مرد هر د
در اصال جامفه تأثیرگذار هیتند؛ مؤمنان در جامفۀ اسالما ،نیبت به یکدیگر ام طرف هدا ند
رق زیت نظارت هچراه با ملبت دارند باتفا ت نییتند (قرائتا ،1374 ،ج.)463 :1
آیت اهلل مجتبا تهرانا دربارۀ این آیه ماارماید :هر مؤمنا نیبت به مؤمن دیگر ،اعو ام مرد
من ،سچت سرپرستا پیدا ماکند .ا هو به مفنا سرپرست است

هو به مفنای د ست.

د ستا باعث جفل زیت است .مقتضای این د ستا نظارت مراقبت است (مجتهدی تهرانا،
 .)62 :1387ی در ادامه بیان ماکند :مؤمنان ،برهالف منااقین ،نیبت به یکدیگر کامالً را ت
مراقبت د یومی دارند .اگر یکا ام آنان مشاهده کرد که برادر یا هواهر مؤمن
شده است ،باتفا ت نچانشیند ،هچانگونه که پدر ام غزش

دلار غزش

هطای ارمندش رنجور ماشود

(مجتهدی تهرانا .)63 :1387 ،درنهایت ،نیز ا اشاره ماکند که مؤمن نهتنها به ارکا اردی
ملتز است که در امور اجتچاعا ،سیاسا ،رکومتا نیز موظف به مشارکت تکا یفا است که
باید بدانها پایبند باشد (مجتهدی تهرانا.)64 :1387 ،
هچننین در نگرش عالمهطباطبائا ،پیامبر (ص)

اما مفصو (ع) ام جهت هدایت

دعوت تربیت برای رکومت متفیناند این تفیّن به مفنای نفا رق رکومت

مشارکت

نظارت مرد نچاباشد؛ لنانکه سیرۀ پیامبر گراما اسال (ص) راکا ام آن است .تللیل الیفا
عالمهطباطبائا ام اجتچاع رکومت ،نشان مادهد که مبانا الیفا نظری مرد سازری  -که
عبارتاند ام :مرد صاربان رکومت هیتند؛ رق رکومت ام آن مرد است؛ ادارۀ جامفه باید
با نظر مرد صورت گیرد؛ مرد در رق رکومت

اظهارنظر یکیاناند

رق نظارت بر ادارۀ

جامفه را دارند  -در تللیل الیفا ایشان جود دارد (یزدانا مقد .)150 :1388 ،
هچانطور که بیان شد ،عالمهطباطبائا زیت بین مؤمنان را رق ماداند که پیر ی ام رق
موجب گیترش عدا ت ا ها هواهد شد .یفنا اصل زیت که بین مؤمنان جود دارد مبنای
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شرکت مرد

شهر ندان در امور جامفه شهر هوی

ماباشد .اصلا که متناظر با مفهو امر

به مفر ف نها ام منکر نیز اقع ماشود .بدین صورت ،مطا ب بیانشده مشخص مانچاید که
مشارکت مرد در ادارۀ امور مرتبط با جامفه
نچا توانند

نباید نیبت به تصچیچات

شهر در ردی قوی

رر ری است که مرد

اتفاقاتا که در ملل مندگا هود شاهد آن ماباشند،

باتفا ت باشند .در ادامه ،ماتوان بیان کرد که مرد

شهر ندان نه تنها نیبت به مدیران شهری

بلکه نیبت به سایر شهر ندان نیز باید میئول باشند .بدین مفنا که هر موردی در جامفه که
مندگا مرد

شهر ندان را تلتتأثیر قرار مادهد باید با نظر

مرد باشد .جلب ررایت مرد
هو توسط هود مرد

جلب ررایت شهر ندان

شهر ندان هو باید توسط مدیران شهری (رکومت داران)

شهر ندان اتفاق بیفتد.

هچننین در بلث ام ارکا جزئا متفلق به روادث جاری م دگذر متغیر ،مانند ارکا
ما ا

راههای تیهیل ارتباطات

انتظاما مربوط به دااع

مواصالت

انتظامات شهری

مانند آنها مانویید« :انها به اهتیار ا ا متصدی «امر» رکومت اگذار شده ...پس بر ا ا امر
است که در امور داهلا هارجا جامفه [ ،امور] مربوط به جنگ صلح ما ا غیرما ا،
صال رال جامفه را رعایت کند [ ] پس ام مشا ره با میلچانان تصچیو بگیرد» (طباطبایا ،باتا،
(ب) ،ج  .)121 :4رچناً عالمه در تفییر آیه  19سورۀ جاثیه ،بیان ماکند که مفناى جچله این
است که :هدا ى

سرپرست کیانى است که پیر ى ام دین ا کنند،

براى این سرپرست

ایشان است که متقى هیتند هدا ى مرد متقى است .کیانى که هواهاى جاهالن را پیر ى
مىکنند ،هداى تفا ى ى آنها نییت ،بلکه آنها هودشان ى یکدیگرند ،لون ستچکارند
ستچکاران ى یکدیگرند .پس تو اى رسول گرامى ،دین مرا پیر ى کن تا من ى تو باشو ام
اهوا آنان پیر ى مکن تا آنان ى تو نشوند ،لون زیت آنان هیچ دردى ام تو د ا نچىکند
جاى زیت هدا را نچىگیرد (طباطبایا باتا (ب) ،ج .)254 ،18
در انتها مشخص گردید مفهو

زیت ،که در قرآن بیان شده است ،نه یک امر اهتیاری بله

نوعا رق تلقا ماگردد .بدین مفنا که مرد
هوی

مالرظه ماکنند باتفا ت باشند .این مفهو هو باید ام طرف میئو ین رکومتا

(مدیریتشهری) هو مرد
مرد

شهر ندان نباید نیبت به مواردی که در جامفۀ

شهر ندان مورد توجه قرار گیرد .میرا در صورت عد مشارکت

شهر ندان در امور مربوط به جامفه

نخواهند داد در اقع رق رقوق مرد

شهر هود ظیفۀ دینا

شهر ندان پایچال هواهد شد.

شرعا هود را انجا
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نمودار  -1والیت شهروندان در جامعۀ اسالمی

جمع بندی و نتیجهگیری
با توجه به تبیین مفهو مدیریتشهری نق

مشارکت شهر ندی ،مشوخص گردیود مشوارکت

شهر ندی یکا ام اصلاترین یژگا بفد مدیریتشهری ماباشد؛ بهگونهای که مدیریتشهری
بد ن مشارکت مرد

شهر ندان نچاتواند مرد را به منااع هواستههایشان در شهر برسواند

قطفاً دلار مشکل هواهد شد .در اقع مدیریتشهری بد ن مشارکت شوهر ندی اموری ناشودنا
است مشارکت شهر ندان مرد جز اصلا مدیریتشهری ماباشد.
هچننین با توجه به مطا ب بیان شده ام دیدگاه عالمه طباطبایا ،رکومت ام آنِ مرد است
مرد رق مشارکت در تصچیوگیریهای اجتچاعا

رمی برابر

رق نظارت بر رکومت را

دارند .امنظر عالمه طباطبایا ،تللیل الیفا یاد شده ام سوی قرآن اسال نیز تأیید شدهاست
تنها یک تللیل عقلا

الیفا صرف نییت؛ بلکه صریح قرآن کریو

ماباشد .با در نظر گراتن دیدگاه مدیریتشهری نق

میتنبط ام آن نیز

شهر ندان در مدیریتشهری هچننین

دیدگاه عالمهطباطبائا دربارۀ رکومت اسالما ماتوان به این نکته پا برد که نهتنها شهر ندان
ماتوانند در مدیریت شهر نق
رکومت امری اجباری است

داشته باشند ،بلکه مشارکت مرد
رکومت

شهر ندان در مدیریت

مدیریتا که مرد در آن نق

نداشته باشند را

دیکتاتوری مانامد .با عنایت به موارد ذکر شده ماتوان نتیجه گرات که ام دیدگاه
عالمهطباطبائا ،مشارکت شهر ندان در مدیریت شهر امری اجتنابناپذیر است

مدیر شهر

 328فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

نچاتواند بد ن مشورت گراتن ام گر ههای ذینفع

ذینفوذ ،که اصلاترین آنها مرد

شهر ندان هیتند ،اقدا به تصچیوگیری ،قانونگذاری اجرا نچاید رتا هود بر کار هودش
نظارت داشته باشد.
هچننین ام دیدگاه عالمهطباطبائا نهتنها شهر ندان ماتوانند در مدیریت شهر نق

داشته

باشند ،بلکه مرد نیبت به مدیریتشهری رق هو دارند بهگونهای ظیفۀ شرعا ا ها مرد
شهر ندان است که در مدیریتشهری نق
میتچر در مدیریتشهری نق
رق

داشته باشند .بهعبارتا دیگر ،اگر مرد بهصورت

نداشته باشند ،ظیفۀ دینا شرعا هود را نجا ندادهاند .در اقع
هچانند امر به مفر ف نها ام منکر ماباشد.

ظیفۀ مرد به شهر مدیریتشهری هوی

منابع
 تقوایا ،میفود هچکاران (« ،)1388تللیلا بر سنج

عوامول موؤثر بور مشوارکت شوهر ندان در

مدیریتشهری -مطا فه موردی :منطقه  4شوهر تبریوز» ،مجلوه مطا فوات پوژ ه هوای شوهری
منطقهای ،سال ا ل ،شچارۀ د .36-19 :
 پوزت ا غلو ،ایکوت (« ،)1380رکومت مللا در ترکیه نیاممند اصالرات» ،ماهنامه شهرداریها،
سال د  ،شچارۀ  ،24تهران .46-43 :
 بوذرینژاد

مرندی ،یلیا

ا هه (« ،)1394نظریۀ اعتباریات عالمهطباطبائا

نظا رقوق-سیاسا

جامفه» ،اصلنامه مطا فات رقوق عچوما ،د رۀ  ،45شچارۀ .122-107 :1


تهرانا ،مجتبا ( ،)1387کی

پارسایان ،تلقیق

تنظیو :علااکبر رشاد ،انتشارات ساممان انتشارات

پژ هشگاه ارهنگ اندیشۀ اسالما.
 هیر پناه ،عبدا لیین ( ،)1390عالمهطباطبائا ایلیوف علو انیانا-اسالما ،جلد  ،2انتشارات
ساممان پژ هشگاه ارهنگ اندیشۀ اسالما :تهران.
 داداشپور ،هاشو (« ،)1380مدیریتشهری؛ اهداف راهبردها» ،مجلۀ تدبیر ،شچارۀ .89-86 :120
 ررچانا ،جواد

هچکاران (« ،)1393تبیین مفهو مشارکت شهر ندی در مدیریتشهری ام دیدگاه

عالمهطباطبائا» ،د اصلنامه اسال

مدیریت ،سال  ،3شچارۀ .180-163 :6

 رهشاد ،ملچدریین ( ،)1385در ملضر عالمه طباطبایا ،سچاء قلو :قو.
 رراد ست ،کریو هچکاران (« ،)1388بررسا عوامل مؤثر در مشارکت اجتچاعا شهر ندان جامفه
شهری شهر ایال » ،جامفهشناسا کاربردی ،سال بییتو  -شچارۀ .110-97 :3
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ررایا ،عبدا فلا (« ،)1375مشارکت اجتچاعا؛ سیله یا هدف توسفه» ،مجلۀ اطالعات سیاسا

–

اقتصادی ،شچارۀ .63-54 :110 109
 ستاری ساربانقلا

ذبیلا ،رین

ریین (« ،)1388نگرشا بر مفاهیو مدیریتشهری رضرت

رسوال اکر (ص) در شهر مدینه تجلا میبای مدیریتشهری در شهر اسالما» ،مجله اراسوی
مدیریت ،د رۀ سو  ،شچارۀ .146-105 :10


سفیدی ،عباس ( ،)1388دانشنامه مدیریتشهری

ر ستایا ،تهران :ساممان شهرداریها

دهیاریهای مارت کشور.
 سلیچا ،ااطچه (« ،)1389مشارکت اجتچاعا در مدرسه» ،مجله رشد آمومش علو اجتچاعا ،د رۀ ،13
شچارۀ .63-58 :3


منان ،شچارۀ :4

شادیطلب کچا ا ،ژا ه اایانه (« ،)1381مشارکت اجتچاعا منان» ،مجله پژ ه
.52-26

 شفارینژاد ،علا اکبر ،)1390( ،الیفه آمومش پر رش ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 شیفه ،اسچاعیل ( « ،)1382ز

تلول مدیریتشهری در ایران» ،مجله جغراایا

توسفه ،شچارۀ :1

.62-37
 صرااا ،مظفر (« ،)1379مفهو

مبانا مدیریتشهری» ،اصلنامه مدیریتشهری ،سال ا ل ،تابیتان،

شچارۀ .81-68 :2
 طباطبایا ،سید ملچدریین ( ،)1371مجچوعۀ مقازت پرسشها پاسخ ها ،بهکوش

مقدمۀ سید

هادی هیر شاها ،تهران :داتر نشر ارهنگ اسال .
 طباطبایا ،سید ملچدریین (با تا – ا ف) ،اصول الیفه ر ش رئا ییو ،جلد  ،2مقدمه پا رقا
به قلو استاد شهید مرتضا مطهری :قو ،انتشارات صدرا.
 طباطبایا ،سید ملچدریین (باتا – ب) ،ا چیزان اا تفییر ا قرآن ،قو :منشورات جامفۀ ا چدرسین
ااا لومۀ ا فلچیۀ ااا قو ا چقدسه.


طوسا ،ملچدعلا ( ،)1370مشارکت در مدیریت

راکچیت ،جلد ا ل ،تهران :مرکز آمومشا

مدیریت د تا.
 قرائتا ،ملین ( ،)1378تفییر نور ،جلد ا ل ،انتشارات مرکز ارهنگا درسهایا ام قرآن ،لاپ
د .


قدیری ،قچان ( ،)1390بررسا عوامل اجتچاعا مؤثر بر مشاکرت اجتچاعا دانشجویان (مطا فه
موردی دانشجویان دانشگاه شیرام) ،پایاننامه کارشناسا ارشد دانشگاه شیرام.
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 عباسا ،رقیه (« ،)1387بررسا ارایند مشارکت شهر ندان در اداره شهرهای ایرانا» ،ا ین هچای
سراسری علچا دانشجویا جغراایا ،انتشارات ساممان جغراایایا نیر های میلح ،تهران.
 علفیان ،میفود (« ،)1378مشارکت

مدیریت توسفۀ

دیدگاه نو در مدیریتشهری» ،ا ین هچای

پایدار در نوارا شهری ،تبریز.


علوی تبار ،علیررا ( ،)1379بررسا ا گوی مشارکت شهر ندان در اداره امور شهرها (تجارب جهانا
ایران) ،جلد د  ،تهران :ساممان شهرداریهای کشور.

 مجچوعۀ مقازت پرس ها پاسخها ( ،)1371به کوش

مقدمۀ سید هادی هیر شاها ،تهران:

داتر نشر ارهنگ اسالما.
 ملینا ،رراعلا (« ،)1383جنبههای اجتچاعا مدیریت کالن شهرها با تأکید بر مشارکت
شهر ندان» ،اصلنامه مدیریت اردا ،سال د  ،شچارۀ .90-83 :8 7
 مرکز مطا فات برنامهریزی کشور (« ،)1379بررسا موردی ظایف

اهتیارات شهرداریها»،

اصلنامه مدیریتشهری ،شچارۀ د .67-52 :


مظاهری ،ملچد مهدی (« ،)1384انیان ،جامفه رکومت اسالما در نگاه عالمهطباطبائا» ،پژ ه
دینا ،شچارۀ یامدهو.230-213 :

 مکار شیرامی ،ناصر ،)1387( ،تفییر نچونه ،انتشارات دارا کتب ا یالمیه.


موسوی ،سید علا (« ،)1375مبانا دینا ارهنگ سیاسا مشارکتا» ،مجله نقد

نظر ،شچارۀ 7

 ،8تابیتان پاییز.111-86 :


ریدا ،ارید ن

ملین نیامی (« ،)1383تأملا در مورد رابطه بین ساهتار هانواده

مشارکت

اجتچاعا در شهر کاشان» ،مجله نامه علو اجتچاعا ،شچارۀ .146-117 :23
 یزدانا مقد  ،ارچدررا (« ،)1387بررسا مقاییهای رکومت

مصللت در اندیشه اما هچینا

عالمهطباطبائا» ،اصلنامه علچا پژ هشا مطا فات انقالب اسالما ،شچارۀ  ،14پاییز.168-163 :
 یزدانا مقد  ،ارچدررا (« ،)1388مرد سازری دینا در پرتو نظریۀ ادراکات اعتباری
عالمهطباطبائا» ،مجله رکومت اسالما ،سال لهاردهو ،شچارۀ ا ل ،بهار.154-132 :
 یغفوری

رایفیان ،ریین

سجاد (« ،)1394بررسا عچلکرد مدیریتشهری در رابطه با مشارکت

شهر ندان در امور شهری (مورد شهر ایا)» ،مجله مطا فات پژ ه های شهری منطقه ای ،سال
هفتو ،شچارۀ بییت هفتو.100-81 :
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