Explaining the Model of Urban Management Based on Islamic Participation:
Case Study of Zanjan City
Javad Rahmani

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.2 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.5.1 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09 ]

Ph.D. in Islamic Urbanism, Urbanism researcher, Zanjan, Iran.
(Received 1 Sep 2019, Accepted 11 Dec 2019)

In urban management context, the concept of participation is one of the most important and challenging
topics in urban planning. Unfortunately, in our country, most urban management practices have been implemented from above and from outside, which now
necessitates a move from bottom and interior to localize them. The main purpose of this study is to explain the urban management model based on Islamic
participation in Zanjan. Adopting a logical reasoning
approach from a realistic approach, this study uses a
retrospective strategy. As regards research method, a
combination of logical-analytical reasoning is used.
According to Allameh Tabataba’i’s theory, which is
based on a realistic approach, the government belongs to the people and the people have the right to
participate in social decision-making and to vote
equally and have the right to monitor the government. Given the perspective of urban management
and the role of citizens in urban management, as well
as Allameh Tabatabai’s view of Islamic government,
one can see that citizens not only can play a role in
city management but also can participate in management and governance. It is mandatory. In their
view, this can be said to be based on the guardianship
principle. Given the theoretical approach of research,
i.e. Anthony Giddens' theory of construction, the preliminary model based on Islamic participation was

offered in the four dimensions of the policy-making
body, the decision-making body, the executive body,
the control and oversight body. In addition, since data
analysis is one of the most important steps in social
research, especially in cases that data are collected
from field research, the data from the questionnaires
completed by the statistical population were summarized and the results were used in conclusions and
evaluating the hypotheses. In this regard, after evaluating the model presented by citizens, experts and
urban managers of Zanjan, the evaluation and monitoring body was added to the four previous bodies of
urban management model. As to what is the optimal
model and solution for participation in urban management (later selected urban management model)
for Islamic-Iranian cities (case study of Zanjan), it was
determined that according to Allameh Tabatabai’s
guardianship principle and opinions submitted by citizens, experts and urban managers, the structure of
participation in Islamic urban management (Zanjan)
will fall in five dimensions: policy-making body, decision-making body, executive body, control-monitoring
body and evaluation and monitoring body.
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سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان ۹۹

تبیین الگوی مدیریت شهری مبتنی بر مشارکت اسالمی

*

جواد رحمانی
دكتري شهرسازي اسالمي ،پژوهشگر شهرسازي ،زنجان ،ايران.
(تاريخ دريافت مقاله ،8031/20/20 :تاريخ پذيرش مقاله)8031/20/83 :

چکیده
مفهوم مشارکت ،در مدیریت شهری یکی از مباحث مهم و پر چالش در شهرسازی است .متأسفانه در کشور ما اکثرر
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(مورد مطالعه :شهر زنجان)

اقدامات مدیریت شهری ،از باال و از بیرون انجام شده که اکنون به حرکتی از پایین و از درون ،برای بومی شدن آن ها
نیاز است .در این پژوهش ،هدف اصلی ،تبیین الگوی مدیریت شهری مبتنی بر مشرارکت اسرممی در شرهر زنجران
مبنای این پژوهش ،مبتنی بر اصل والیت عممه طباطبائی است و روش تحقیر ایرن پرژوهش ،برهصرورت تلفیقری
(استدالل منطقی-تحلیلی) خواهد بود .با توجه به رویکرد نظری تحقی که نظریۀ ساختیابی آنترونی گیردن اسرت؛
الگوی اولیۀ مبتنی بر مشارکت اسممی در چهار بُعد :بدنۀ تصمیمگیری ،بدنۀ تصمیمسازی ،بدنۀ اجرایی ،بدنۀ کنتررل
و نظارت ،مطرح شد .با توجه به اینکه عمل تج یه تحلیل داده ها بهعنوان یکی از مهم تررین بخرش هرا در تحقیقرات
اجتماعی ،به ویژه در حوزۀ داده های جمع آوری شده از میدان تحقی  ،مطرح است ،در مرحلۀ بعد داده های حاصرل از
پرسشنامههای تکمیلشده توسط جامعۀ آماری مورد جمعبندی قرار گرفرت و نترای آن درنتیجرهگیرری و ارزیرابی
فرضیهها به کار گرفته شد .در همین راستا ،پس از ارزیابی الگوی ارائهشده توسط شهروندان ،متخصصران و مردیران
شهری شهر زنجان ،بدنۀ ارزیابی و پایش نی به چهار بدنۀ قبلی الگوی مدیریت شهری اضافه شد .سرانجام ،الگروی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.5.1

است .این پژوهش ،با اتخاذ روش استدالل منطقی از رویکرد واقع گرایانه ،از استراتژی پسکراوی اسرتفاده مری کنرد.

نهایی مدیریت شهری مبتنی بر مشارکت اسممی در شهر زنجان در پن بُعد :بدنه تصمیم گیری ،بدنه تصرمیمسرازی،
بدنه اجرایی ،بدنه کنترل-نظارت و بدنه ارزیابی و پایش تبیین شد.

مشارکت اسممی ،مدیریت شهری ،والیت ،شهر اسممی ،زنجان.
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واژگان کلیدی

مقدمه

 82درصد جمعیت جهان در شهرها زنردگی مریکردنرد و در

در توسعه و تحول رو بره رشرد اسرت .بیران ضررورتهرا،

حال حاضر( 8112میمدی) ،این نرخ ،بره بریش از  91درصرد

سیاستها و روشهای فراهم کردن موجبات مشارکت مردم

رسیده است اما جهان همچنان با روند رو به رشد شهرنشرینی

در تغییر و تحول جوامع ،راهگشایی بسیار اساسری و مرؤثر،

روبرو است؛ به گونه ای که پیشبینی شده است تا سرال 8181

جهت ایفای وظایف کلیۀ صاحب نظرران ،دسرت انردرکاران،

میمدی بیش از  66درصد جمعیت جهان ،در شرهرها زنردگی

برنامهری ان و مجریان خواهد برود ( .)Alafian 1999, 189از

کنند ( .)Morgan 2003, 7مدیریت شهری یک مفهوم فراگیرر

سوی دیگر ،بررسی اصول قانون اساسی نشان مریدهرد کره

است که هدف آن تقویرت سرازمانهرای دولتری و غیردولتری

ظرفیتها و آرمانهای مهمی در زمینۀ امور محلی و اهمیرت

( )NGOبرای شناسایی برنامه هرا و سیاسرت هرای گونراگون و

مشررارکت مررردم در ادارۀ امررور کشررور در قالررب شرروراها

پیادهسازی آنها با نتای بهینه اسرت .اندیشرۀ اولیره کارآمردی

بیان شده است .باوجود آرمان های مترقری قرانون اساسری در

مدیریت شهری در مؤلفه هایی چون در خدمت گرفتن سرمایۀ

زمینۀ تعریف مشارکت مردم در ادارۀ امور خود ،نحروۀ ادارۀ

بیشتر ،صنعتی شدن ،نیروی کار بیشتر و به طرورکلی در رشرد

امور کشور به شکل متمرک است و به تبرع آن ،تمرامی امرور

کمّی دیده مریشرد .ولری تجربره هرای جهرانی بره خصرو

اجرایرری کشررور بررهاسررتثنای وظررایف محرردودی کرره برره

مطالعات بانک جهانی نشران داده اسرت کره ایرن رویکردهرا

شهرداریهرا واگذارشرده اسرت ،از طریر قروۀ مجریره برا

نتوانسته بهبود فضای زیست ،بهخصرو

در پی داشته باشد و هرروز موانع زیست محیطی ،اجتمراعی و

توجه به تجرار

علمری و تطبیقری در مردیریت شرهری و

اقتصادی و به طورکلی فضایی این رویکردها نمایان تر میشود.

چالش های موجود در ادارۀ شهرهای کشور و روزآمد نبودن

نهایت این روند تحول ،به دیدگاه و تئوریهای توسعۀ پایدار،

قانون شهرداری ،ضرورت و ل وم بازنگری در آن و تردوین

شررهر انسررانگرررا و حکمرانری خررو شررهری (اداره مردمرری

قانون بره روز مردیریت شرهری کشرور ،از اهمیرت بسریاری

شررهرها) خررتم شررده اسرت کرره امیررد مریرود رهیافررتهررا و

برخرروردار اسررت .هم رۀ ایررن مباحررث ،ناشرری از ضرررورت

رویکردهای نوین مذکور ،به ویرژه حکمرانری خرو شرهری

جهتدهی ادارۀ امور عمومی به سرمت عردم تمرکر اسرت

بهعنوان اثربخشترین ،کمه ینهترین و پایدارترین شیوۀ اعمال

(.)Akhoundy et al. 2008, 135

را بهبود بخشد ( .)Torabi 2004, 5در ایران ،علیرغرم سرابقۀ

جمعی را تحرت ترأثیر قررار مریدهرد ،یرک عنصرر اساسری

طوالنی نهادهای مدیریت شهری ازجمله بلدیه ،هنروز شراهد

شهروندی دموکراتیک است .مشارکت شرهروندان مریتوانرد،

تفرق مدیریت و تقسیم وظایف شهرداریها در بین نهادهرای

تصررمیمات را آگرراهتررر و مشررروعتررر سررازد .عررموه بررر ایررن

متعدد دخیل در امر مدیریت شهری در کشور هستیم .ایرن در

مشارکت کنندگان میتوانند منافع اساسری ماننرد مهرارت هرای

حالی است که طی سده اخیر حرکت های مهمی ماننرد اولرین

کسب ،دانش ،سرمایۀ اجتماعی و قدرت را به دسرت آورنرد.

قانون شهرداری در بیش از یکصد سال قبل و قانون مصرو

مشارکت شرهروندان یکری از هسرته هرای اصرلی دموکراسری

 0221شهرداری از شش دهه قبل انجامشده است (
.)et al. 2011, 27
02

│

Hosseini

است .دموکراسی به معنای افر ایش مشرارکت شرهروندان در
امور عمومی است .درواقع ،مشارکت شهروندان نقرش مهمری
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مدیریت نظام پیچیده و چند سطحی امروزۀ مردیریت شرهرها

مشارکت در تصمیم گیریهای عمومی که منافع فرردی و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.5.1

در کرمنشرهرها را

اختیارات و پاسخگویی متمرک انجام میشرود؛ بنرابراین ،برا
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مورگان مینویسد :درحالیکه در سرال  0591مریمدی تقریبرا

موضوع مشارکت امروزه از موضوعات بسیار پراهمیرت

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)

را در ایجاد جوامع سالم برا ایجراد حروزۀ قردرت بیشرتر ایفرا

مشررورت و مشررارکت جایگرراهی بررس رفیررع دارد .در نظررام

میکند (.)Howell 2015, 625

اسممی مشارکت مردم یکی از ارکان بقای آن نظام محسرو

مدیریت شهری در ایران ،در رابطۀ متقابل و ارگانیرک برا

میشود و ب رگ ترین پشتوانه به حسا می آید .در قرآن کریم،

برنامه ری ی شهری نیست .اکثرر اقردامات مردیریت شرهری و

موضرروع شررور و مشررورت درآیررات متعررددی آمررده اسررت

قریب بهاتفاق برنامهری ی شهری در دهۀ گذشرته ،از براال و از

( .)Tabatabaii 1992, 99بههمینمنظور و باتوجه بره نقرش و

بیرون برای اجتماعات شهری انجام شده اسرت کره اکنرون بره

جایگاه مردم در مدیریت شهری ،ال ام تغییر و اصمح سیسرتم

حرکتی از پایین و از درون ،برای خودی و بومی شردن آن هرا

مدیریت شرهری برا تأکیرد برر نقرش و جایگراه مرردم کرامم

نیاز است (.)Sarafi 2000, 75

مشخص است .همچنین با توجه به مبرانی و چرارچو هرای

است که الگروی مشرارکت مرردم و شرهروندان در مردیریت

بهره گیری از مبرانی اسرممی بره تبیرین الگروی مشرارکت در

شهری از منظر اندیشۀ اسرممی چیسرت در فرهنر

اسرمم

مدیریت شهری اسممی پرداخت.

 .1مدیریت شهری و مشارکت در مدیریت شهری

مشررارکت ،شررهروندان را مسررئولیتپررذیر بررار مرریآورد و برره

شالودۀ مدیریت شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقرش

فرآیندهای تصمیمگیری ،مشروعیت میبخشد؛ یعنی حمایرت

فعررال در توسررعه ،مرردیریت و هماهن ر سررازی منررابع برررای

عمومی از تصمیمگیریهای اتخاذی از سوی مسرئوالن سربب

دسررتیابی برره اهررداف توسررعۀ شررهری (.)Saeadi 2009, 132

میشود مسئوالن امر ،به راحتی برنامههای خود را عملی کننرد

مدیریت شهری صرفا مدیریت مشرکمت شرهر را برر عهرده

(.)Brown and Harris 2005, 97

توسعهای همهجانبره و پایردار ،برر عهرده دارد ( & Parhizkar

معنای درگیری و تجمع برای منظوری خا

است .در مرورد

 .)FiroozBakht 2011, 44مدیریت شهری ،ابر اری اسرت کره

و معنای اصطمحی آن بحثهرای فراوانری شرده اسرت ولری

به وسیلۀ آن حکومت میتواند توسعۀ مشارکتی و پایدار را بره

درمجموع میتوان جروهرۀ اصرلی آن را درگیرری ،فعالیرت و

وجرود آورد ( .)Saeadi Rezvani 1993, 4درواقرع منظرور از

تأثیرپذیری دانست ( .)Mousavi 1996, 85شهروندی ایردهای

مدیریت شرهری برر عهرده گررفتن نقشری فعرال در توسرعه،

است کره در اروپرای غربری و در قررن شران دهم مریمدی و

مدیریت و هماهن سرازی منرابع بررای دسرتیابی بره اهرداف

هم زمان با فراگیر شدنش انتشراریافته و زادهشرده اسرت .ایرن

توسعۀ شهری است (.)Saeadi 2009, 707

موضوع یکی از فرایندهای جامعرۀ مردرن اسرت و در عررف

اگرچه امروزه روش ها و الگوهای شناخته شرده و علمری

جامعه شناسی دارای مرزهای تعریفی خا

و عموما برخاسته

شهری شهرها مورداسرتفاده قررار گیررد ،امرا شررایط خرا

اسرررت ( .)Abbasi 2008, 457حرر بررره شرررهر یکررری از

سیاسرری ،اقتصررادی ،جغرافیررایی و فرهنگرری کشررورها ،موانررع

شناخته شده ترین مفاهیم مطرح شده در زمینۀ حقوق شهروندی

Nazarian

است که توسط لوفول در کتابی به همین عنروان مطررح شرده

 .)and Rahimi 2012, 112ازآنجاکره مشرارکت شرهروندان از

است .هاروی مفهوم ح به شهر را این گونه توضیح میدهرد:

ضرورتها و ال امات توسعۀ پایدار شرهری اسرت ،توسرعهای

«این ح بیش از آن که فردی باشد ،اشتراکی است ،چراکه این

که بتواند نیازهای نسل امروز را بردون بره مخراطره انرداختن

تغییرات نیازمند یک قدرت جمعری بررای بازشرکلدهری بره

نیازهای نسل آینده تأمین کنرد ،بردون مشرارکت شرهروندان،

فرآیندهای شهری است .آزادی و بازسازی شرهر و خودمران،

توسعۀ پایدار شهری بینتیجه میمانرد (.)Cozens 2002, 130

به نظر من یکی از ارزشمندترین حقوق بشری است که بسیار

زیادی را در راه کاربرد این روشها ایجاد میکند (
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برای ادارۀ امور شهرها وجرود دارد و مریتوانرد در مردیریت

از نگرش عقمنی نسبت به قرانون و حقروق افرراد در جامعره

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.5.1

ندارد ،بلکه فراتر از این موضروع ،راهبرری شرهر را بره سروی

واژۀ مشررارکت ( ،)participationاز حیررث لغرروی ،برره

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

در این تحقی  ،اصلیترین سؤالی که مطرح میشود ایرن

اسممی موجود در کشور ایران ،به نظر می رسرد مری تروان برا

مورد بیاعتنایی قرارگرفته است» ( .)Harvey 2008, 23لوفرور

به عنروان یرک نظریرۀ اسرتحقاقی ،تنهرا ،در مرورد وظرایف و

برای تعریف تعل به یک اجتماع سیاسی از شرهروند رسرمی

تعهررردات اسرررت ( .)Turner 2009, 69-70بسررریاری از

استفاده نمیکند ،بلکه از یک مفهروم هنجراری تحرت عنروان

جامعهشناسان این نتیجه رسیده اند کره ایرن مردل شرهروندی

سکونت استفاده میکند .افرادی که در شهر زنردگی مریکننرد

مارشال در حال حاضر از کرار ،برکنرار شرده اسرت ( Turner

دارند .ح به شهر برای تمرام افرراد وجرود

 .)2009, 71نمررایش مارشررال از ارائرره حقرروق اجتمرراعی بررا

دارد؛ چه شهروند رسمی باشد و چه غریبه (.)Fenster, 2005

دسته بندی که از شهروندی داشت درواقع ،خرار از نیازهرای

درحالیکه اهمیت مشارکت شهروندان در حکومت های محلی

اجتماعی و تحلیل روند جمعیت بود (.)Revi 2014, 461

نسبت به آن ح

را نمیتوان دستکم گرفت ،اما تعدادی از مشکمت مربوط به
برخی از افراد در فعالیت های جامعره؛ عردم فعالیرت؛ تمرکر

قرآن ،سنت و حدیث منبع و سرچشمه هرای توأمران فرهنر

اصلی بر روی جمعیت و منابع فردی و نه در عمر دخالرت؛

اسررممی هسررتند .همرره مسررلمانان برره ایررن دو منبررع الی ر ال

اف ایش تعداد گروه های اجتماعی سازمان دهی شده مردمی که

ایمرراندارنررد و ایررن تعررالیم را مطرراب مشرریت خداونررد بررر

تأثیر قابل توجهی دارند؛ نررخ پرایین مشرارکت شرهروندان در

اوضاع واحوال خاصی کره برایشران پریش مری آیرد ،اطرمق و

اداره امررور جامعرره ،بررهوی رژه در کشررورهای درحررالتوسررعه

اعمال می کنند .برا توجره بره دیردگاه متفراوت در ارتبراط برا

(.)Veronica G. Caparas and Agrawal 2016, 1

جامعه شناسی اسممی ،جامعه شناسی واقرع گرایانره (جامعره از

باوجود اهمیت و ضررورت فراکتور مشرارکت اجتمراعی

نگاه عممه طباطبرائی) بره عنروان مبنرای جامعره شناسری ایرن

شهروندان در توسعۀ شهرها و درحرالیکره یکری از نیازهرای

پژوهش در نظر گرفته شده است .در احادیث و روایات نی در

اصلی کشورمان در جهرت توسرعۀ همره جانبره و بسرط ایردۀ

با مشورت و مشارکت ،مطالب مهمی وجود دارد .به عنروان

دموکراسی ،توجه به مفهوم مشارکت اجتماعی است ( Ghadiri

مثال ،رسول اکرم (

) در اینباره مریفرمایرد :هریچ کرس از

 ،)2011, 5این مسئله در ایران سابقۀ چندانی ندارد ،بهطوریکه

مشورت بینیاز نیست (.)Nahj-al feṣāḥa 1947, 497

شهروندی و نحوۀ مشارکت شرهروندان در مردیریت شرهری،

معنای جانشین و جانشینی اسرت ( .)Firoozi 2014, 64انسران

نظریات متعددی در جهان امروز مطررح شرده اسرت .یکری از

خلیفۀ خدا در روی زمین است و ح تعالی ادارۀ ملرک خرود

نظریات پایه ای که در قرن بیسرتم مریمدی ،در رابطره حقروق

را به انسران سرررده اسرت ( .)Shajari 2009, 353آنچره ایرن

شهروندی مطرح شده ،نظریۀ مارشال است .از دیدگاه مارشرال

خمفت را محق میکند ،ارادۀ آزاد انسانی و افعرال برخاسرته

شهروندی مدرن ،از سه نوع حقوق اساسی تشکیل مریشرود:

از ارادۀ آزاد انسان است که او را در جایگاه رفیع قر خدا و

حقوق مدنی ،حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی ( Behroozlak

یا همنشینی شریاطین مرینشراند ( .)Firoozi 2014, 73عممره

 .)2007, 264-269نخستین انتقاد به نظریه ،این است که موف

طباطبائی دراین باره میگوید :خلیفه بودن مرردم در زمرین بره

به ارائۀ تج یه وتحلیل منسجم و سازگار از مکانیسم های علری

این معنا است که هر الحقى از ایشان جانشرین سراب شرود و

که وسعت شهروندی را بیان کند ،نشد .انتقراد عمردۀ دوم بره

سلطه و توانایى بر دخل و تصررف و انتفراع از زمرین داشرته

نظریۀ مارشال آن است که شرهروندی بره عنروان یرک مفهروم

باشد ( .)Tabatabaii 1967, 52برخمف دیدگاه اومانیستهرا،

یکنواخت و منسجم درمان میشود .ضعف عمدۀ مهم سوم در

مبنررای کرامررت ذاترری انسرران در اسررمم ،وجررود منتسررب برره

نظریۀ مارشال ،عدم وجود هرگونه درک از اختمفات قومی و

آفریدگار عالم است .این مبنا در زندگی مبتنی بر اختیار ،تقروا

نژادی در رابطه با تابعیت ملی بود .درنهایت ،رویکرد مارشرال

محسررو مرریشررود ( .)Firoozi 2014, 111آقررا محمدرضررا
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ضرعیف اسرت ( .)Mohseni 2004, 85در رابطره برا حقروق

«خلف» به معنای پشت سر ،گرفتهشده است و اصرطمحا بره

نقش مشرارکت مرردم در ادارۀ امرور شرهر بسریار کمرنر

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.2

و

در رویکرد رئالیسم تعاملی ،خلیفره و خمفرت از ریشرۀ

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مشارکت افراد وجرود دارد :عردم درک چرایری درگیرر شردن

 .3مشارکت شهروندان در جامعه ،از دیدگاه اسالم

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)

قمشه ای بیان میکند که والیت به معنای قر است ،و برر دو

گرفتن از گروههای ذینفع و ذینفوذ کره اصرلیتررین آنهرا

گونه است :والیت عامه و والیت خاصه .تمرام مؤمنران دارای

مردم و شهروندان هستند ،اقدام به تصمیمگیری ،قانونگرذاری

والیت عامه هستند (.)Shajari 2009, 368

و اجرا کند و حتی خود ،بر کار خودش نظارت داشرته باشرد.

عممره طباطبرایی در جلررد چهرارم تفسرریر المیر ان بیرران

درواقع ح و وظیفۀ مردم به شهر و مدیریت شهری خرویش

میکند که :در اسمم ،امور عامه به حاکم و متصدی حکومرت

همانند امربهمعروف و نهری از منکرر اسرت ( Pirbabaei and

سرردهشده است ترا در مروارد داخلری و خرارجی جامعره ،برا

.)Rahmani 2016, 328

مراعات صمح جامعه و بعد از مشورت با مسلمانان ،در مورد
آنان تصمیمگیری کند (.)Tabatabaii No date, 120-121

آنتونی گیدن جامعه شرنا

بر رگ معاصرر ضرمن تأکیرد برر

ثابت و متغیر شرریعت هسرتند و ایرن ،برا مشرارکت در ادارۀ

اهمیت و ضرورت به کارگیری نظریه در جامعه شناسی ضرمن

کشرور محقر مریشرود (.)Tabatabaii No date No 4, 124

تأیید وجود تفاوت و اختمفنظرر در رویکردهرا مرینویسرد:

عممه ،با اشاره به آیۀ «والمؤمنون و المؤمنرات بعضرهم اولیرا

«در جامعه شناسی هرگر قواعردی وجرود نداشرته اسرت کره

بعض یأمرون بالمعروف» (توبه  )10 /تأکید می کند که مؤمنان

مفاهیم و اندیشره هرایی را در بربگیررد کره همره آن را معتبرر

نسبت به دیگران دارای ح والیت و سرپرستی هسرتند و آن،

بداننررد» ( .)Giddens 2006, 10ایررن نظریرره ،در پرری تلفی ر

در تمامی ابعاد اجتمراع جراری اسرت ( Tabatabaii No date

«ساخت» و «عامل» و ارائۀ مفهوم قانعکنندهتری در برا

 .)No 9, 338پس مؤمنان نمیتوانند نسربت بره آینردۀ جامعرۀ

پدیده های جهان اجتماعی است .گیدن  ،قواعد و منرابع را کره

خویش بیتفاوت باشند .آیتاهلل مجتبی تهرانی دربارۀ این آیره

به من لۀ خوا

نظام ها سازمانیافته اند سراخت تلقری کررده و

میفرماید :هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر ،اعم از مررد و زن،

معتقد است روابط بازتولید شدۀ کنشگران که به من لرۀ اعمرال

سمَت سرپرستی پیدا میکند .ولی ،هم به معنری سرپرسرت و

متداول سامانیافته هستند ،توسط نظام ،بسط می یابند .گیردن ،

هم به معنای دوست است .دوستی سبب جعل والیت اسرت.

مفهوم ساختیابی را متضمن دووجهی بودن سراختار دانسرته

Mojtahedi

است و آن را در اسا  ،به خصلت بازگشرتی برودن زنردگی

مقتضای این دوستی نظرارت و مراقبرت اسرت (

درک

.)Tehrani 2008, 62
با توجه به مطالب بیان شده از دیردگاه عممره طباطبرایی،

نکته ای که در این بخش حائ اهمیت اسرت ،ایرن نکتره

حکومررت از آنِ مررردم اسررت و مررردم حرر مشررارکت در

است که دیردگاه عممره طباطبرائی و گیردن دارای تشرابهاتی

تصمیم گیری های اجتمراعی و رأی برابرر و حر نظرارت برر

است که در راستای رسیدن به اهداف این پژوهش ،مریتوانرد

حکومت را دارند .با در نظر گرفتن دیدگاه مدیریت شرهری و

مثمر ثمر واقع شرود .در نظریرۀ اعتباریرات عممره طباطبرایی،

نقش شهروندان در مدیریت شهری و همچنین دیدگاه عممره

ساخت و عامل باهم معنا پیدا می کنند .این موضوع ،در ظاهر،

طباطبایی دربارۀ حکومت اسممی میتوان به این نکته پی بررد

مهم ترین وجه تشابه دو نظریۀ اعتباریات و ساختیابی اسرت

که نه تنها شهروندان میتوانند در مدیریت شرهر نقرش داشرته

که ساخت را بدون عامل نمیتوان تبیرین کررد (

Hasani and

باشررند ،بلکرره مشررارکت مررردم و شررهروندان در مرردیریت و

.)Mousavi 2012, 153

مردم در آن نقش نداشته باشند ،دیکتاتوری مینامند .با عنایت

مدیریت شهری اسممی خواهد پرداخت ،برا در نظرر گررفتن

به موارد ذکرشده ،میتوان نتیجه گرفت کره از دیردگاه عممره

شرررایط مشررارکت مررردم در مرردیریت شررهری ایررران ،نظریرۀ
1

پیشربرد

طباطبررایی ،مشررارکت شررهروندان در مرردیریت شررهر ،امررری

«ساختیابی» آنتونی گیردن را محرور و چرارچو

اجتنا ناپذیر است و مدیر شرهر نمریتوانرد بردون مشرورت

خود جهت آزمون فرضیه ها و نیل به اهداف تعیین شرده قررار
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حکومت امری اجباری اسرت و حکومرت و مردیریتی را کره

ازاین رو تحقی حاضر نی که به تبیین الگوی مشارکت در
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اجتماعی مربوط میداند (.)Parker 2007, 870

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مردم ،مسئول زنده نگه داشتن حکومت ،احکام و قروانین

 .2رویکرد نظری پژوهش

داده اسررت؛ شررهروندان بررهعنرروان عرراممن و پدیدآورنرردگان

 .)Mousavi 2012, 157جهت تغییر و اصمح نظرام اجتمراعی

جایگاه مشارکت ،تحت تأثیر چنین ساخت هایی و با تکیره برر

و سیستم مشارکت شرهروندان در مردیریت شرهری بایرد بره

قواعد و منابع و می ان توانمنردی خرویش ،از میران امکانرات

دنبال دو مفهوم قواعد – منابع -و عاملیت برود .برا توجره بره

گسترده ای که شرایط یادشده پیش روی آن هرا قررار داده انرد،

هم خوانی موجود در بین مفهوم اعتباریات عممره و قواعرد و

 .)77این دیدگاه بر آن است که در عین فقدان اصالت دادن به

در بخش قواعد و منرابع مورداسرتفاده قررار خواهنرد گرفرت.

هرکدام از دو نگرش فوق ،نقاط مرتبط و سرازگار ایرن دو را

همچنین ،اگر شهروندان بخواهند معیارهرای شرهر اسرممی را

آشکار و آن ها را در روابط مکمل و تعاملی با یکردیگر ببینرد.

در شهر جاری سازند ،باید عاملیت داشته باشند ،این عاملیرت

این رویکرد ،توجه به آزادی و احتررام بره عراممن و قردرت

نی توسط عممه در بخش هرای مختلفری همچرون کرامرت و

تصمیم گیری و کنشمنردی آنران را در تعامرل برا سراخت هرا

خمفت انسان مورد تأکید قرار داده شده است.

دست بهگ ینش و اعمال عاملیت مریزننرد (

موردتوجه قرار میدهد .از این دیدگاه با عنوان «ساختیرابی»
یا «ساختاربندی» در علوم اجتماعی یادشده است.

با توجه به مباحث مطرح شده در بخش های قبلی ،عممره
طباطبائی با ارائۀ نظریۀ اصل والیت ،نحوۀ مشرارکت مرردم را
در امور شهر و جامعه مشخص کرده است .با توجه بره مبرانی

 .4ارائۀ الگوی مدیریت شهری مبتنی بر نظریۀ
چارچوب نظری

دیدگاه عممه طباطبائی در ارتباط برا مشرارکت مرردم اسرت،

بررا تفسرریر نظریرۀ اعتباریررات و امتررداد ایررن نظریرره در علرروم

الگو و مدل مبتنی بر بهره گیری از تجار جهرانی و ایرانری و

اجتماعی ،شباهت های فراوانی میان نظریرۀ اعتباریرات عممره

شرایط کشور ایران برر اسرا

و پایرۀ نظریرۀ والیرت عممره

طباطبرایی و نظریره سراختیررابی گیردن ممحظره مریشررود،

طباطبائی ارائه شد.

نظری مطرح شده و اینکه پایه و اسرا

به نحوی کره چررخش معنرایی سراخت ،در ادبیرات گیردن را
می توان بسان گامی از سوی وی برای ن دیک کرردن مباحرث

نظرری ایرن تحقیر ،

در جدول زیر ،نحوۀ تشکیل ساختار مشرارکت اسرممی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

Giddens 2005,

منابع گیدن  ،نظریات استخرا از اعتباریات عممره طباطبرائی

شهری مطاب دیدگاه عممه طباطبائی بیانشده است:

علوم اجتماعی به ادبیات فلسفۀ اسممی دانست ( Hasani and

Table 1: Structure of Urban Islamic Participation According to Allameh Tabataba'i and Anthony Giddens' Viewpoint
ساختیابی گیدنز

بنیان
نظری

عاملیت

ساختار
(منابع)
تركیب
عاملیت و
ساختار
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ادارۀ امور حکومتي و ادارۀ
جامعه ،با مشاوره و شُور با
مردم است.
وظیفۀ حکومت ،رعايت
مصلحت جامعه در مديريت
داخلي و خارجي جامعه است.
الزام انجام امور جامعه جهت
آسايش و سعادت مردم توسط
منتخبین مردم
مردم در حق حکومت و
اظهارنظر يکسان هستند و
حق نظارت بر ادارۀ جامعه را
دارند.

مشاركت حداكثري مردم
در ادارۀ امور شهر

تصمیمگیري دربارۀ
امور شهر توسط
شهروندان
ايجاد شورا جهت
تدقیق خواستههاي
شهروندان
وجود نهاد مديريت
شهري (شهرداري)
منتخب مردم
نظارت مستمر بر
عملکرد بدنه
تصمیمسازي و بدنه
اجرايي

بدنۀ
تصمیمگیري

جمعبندي و تدقیق
خواستههاي مردم توسط
منتخبین مردم
وجود نهادي جهت اجراي
امور شهري
نظارت مردم و شهروندان
بر اجراي امور شهر و
جامعه

فرهنگِ معماري و شهرسازي اسالمي  -سال پنجم ،شماره اول -بهار و تابستان 33

بدنۀ
تصمیمسازي
بدنۀ اجرايي

بدنۀ كنترل و
نظارت
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اصل والیت عالمه طباطبائی

ساختار
(قواعد)

ايجاد بستر مناسب
جهت تقويت عاملیت
در ادارۀ امور شهر
ظرفیتسازي و
توانمندي مردم (عامل)
توسط قوانین مديريتي
الزام منابع كافي جهت
اجراي تصمیمهاي
بخش عاملیت
وجود قوانین و
نهادهاي مديريتي در
جهت بسترسازي
عاملیت

دیدگاه عالمه طباطبائی

اصول مشارکت در
مدیریت شهری اسالمی

نحوۀ مشارکت
حداکثری شهروندان

ابعاد مدل
مدیریت
شهری
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جدول  :8ساختار مشاركت اسالمي شهري مطابق ديدگاه عالمه طباطبائي و آنتوني گیدنز

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)

Fig.1: Structure and Pattern of Participation in Conceptual and Early Islamic Urban Management

در تصررویر شررمارۀ  ،0زیررر سرراختار مرردل مشررارکت در

نظر و عقیده ذینفعها کامم محسرو

اسرت .اصرلیتررین و

مدیریت شهری اسممی آمده است .نکتۀ قابرلتوجره در ایرن

مهم ترین ذی نفع ها که مسرتقیم و بردون واسرطه برا مردیریت

امر ،تأکید ویژه بر جایگاه کنترل و نظارت بر سیستم است کره

شهری در ارتباط و تحرت ترأثیر هسرتند ،مرردم و شرهروندان

با توجه به سابقۀ تاریخی ،امری ضروری به نظر میرسد:

محسو

میشوند و متخصصان و مدیران شرهری در مرحلرۀ

بعد قرار میگیرند .بهمنظور آزمون مردل ارائرهشردۀ مردیریت

 .5روش پژوهش

شهری توسط شهروندان شهر زنجان ابتردا آمرار جمعیرت 81

ایرن پررژوهش ،بررا اتخرراذ روش اسررتدالل منطقرری از رویکرررد

سال و باالتر که در این شهر سراکن هسرتند ،تعیرین شرد کره

واقعگرایانه ،از استراتژی پسکاوی استفاده میکنرد .اسرتراتژی

مطاب آمار سال  0259جمعیت  81سال و باالتر سراکن شرهر

می شود ،اما در پی نوع متفاوتی از تبیین است .به لحاظ روش

نفر تعیین شد که به دلیل نظرخرواهی از هرر دو جرنس زن و

انجام تحقی  ،در این پژوهش ،مسیر طی شده جهرت رسریدن

مرد ،سعی شد تا نمونۀ آماری به طور مساوی بین دو جنسریت

به مدل مدیریت شهری با بهره گیری از نظریرات مطررح شردۀ

تقسیم شود .در برین متخصصران نیر کره شرامل کلیرۀ افرراد

اسررممی خواهررد بررود .در ادامرره نیر مرردل مرردیریت شررهری

متخصص در هفت حوزۀ محریط زیسرت ،اجتمراعی ،اقتصراد

مطرح شده ،با توجه به رویکرد نظرری تحقیر  ،مرورد آزمرون

شهری ،حمل ونقل ،ورزش و سممت ،کیفیت فضایی شرهری،

قرار خواهد گرفت و بررای ایرن امرر ،از روش تحلیلری بهرره

عمرانی در حوزه شهر زنجان هستند ،در هر بخرش ،از  9نفرر

گرفته خواهد شد .پس ،روش تحقی این پژوهش به صرورت

بهره گرفته شد که درمجموع  29نفرر بره صرورت قضراوتی و

تلفیقی (استدالل منطقی-تحلیلی) خواهرد برود .برا توجره بره

هدفمند از بین متخصصان انتخرا شردند .در ادامره در برین

مبانی نظری ساختیرابی کره مبنرای آزمرون مردل ارائرهشرده

مدیران شهری نی بره دلیرل نامشرخص برودن حجرم جامعرۀ

خواهد بود ،در انجام پژوهش ،بر مبنرای ایرن نظریره بایرد از

آماری ،از برآورد و تعیین حجم نمونره خرودداری شرد و 01

ویژگیها و امکانات هر دو روش کمی و کیفی بهره جست.
به جهت آزمون مدل مدیریت شهری ارائه شرده ،نیراز بره

نفر بهصورت قضاوتی و هدفمند از میان آنان انتخا

شدند.

در پرررژوهش حاضرررر ،روش جمرررعآوری اطمعرررات،
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دورانی به وجود آمده است ،با یک نظرم مشراهده شرده آغراز

بخش شهروندان ،حجم نمونه بین شهروندان موردمطالعه51 ،
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پژوهش پس کاوی که بر اسا

یرک منطر چرخشری و یرا

زنجان  211515نفر مشخص شد .برای تعیین حجم نمونه در
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تصوير  :8ساختار و الگوي مشاركت در مديريت شهري اسالمي مفهومي و اولیه

پیمایشی است و برای جمع آوری اطمعات از پرسشنامره و

و تناقضررات و عرردم همرراهنگی موجررود در آن ،عرردم

مصاحبه (در قالب پرسشنامه) استفاده خواهد شرد .در ایرن

شفافیت و تعیین تکلیرف وظرایف ،حردود اختیرارات و

پاسخ به سؤاالت و آزمرون فرضریات و

مسئولیتهای بین ارکان ادارۀ امور ملی و محلری ،بر رگ

روش ،در خصو

مدل مدیریت شهری ارائه شده ،از روش میدانی استفاده شرده
است .ازاینرو ،دادههای موردنیاز این پژوهش برا ترکیبری از
روش مشاهدۀ مستقیم جمع آوری شده اند .مشاهدۀ مستقیم با
حضور در میدان تحقی و از طری تکمیل پرسشنامه ،انجام
مصاحبه ها ،پیادهسازی مصاحبه ها بهصرورت مرتن و تحلیرل

مدیریتی شهرها ،اف ایش مسائل اجتماعی و عدم شفافیت
مسئولیت وظایف مربوط به آنها ،سطح پرایین مشرارکت
مردم در ادارۀ امور شهر زنجان و محله ها ،موجرب شرده
تا انگی ه های قوی در تمامی بخش های جامعه بره منظرور
رسیدن به راهحلی عملی و مؤثر ،به وجود آید.

 .3شناخت محدودۀ موردمطالعه (شهر زنجان)
با توجه به نمونۀ مروردی موردتحقیر کره شرهر زنجران
است ،در این بخش بره شرناخت شرهر زنجران پرداختره
مرریشررود .اسررتان زنجرران بررا وسررعتی حرردود 88061
کیلومترمربع از شمال به استان اردبیل ،از شمال شررق بره
استان گیمن ،و از شرق به اسرتان قر وین؛ از جنرو
استان همدان ،از جنرو غرر
غر

بره

بره اسرتان کردسرتان؛ از

 .7تبیین الگوی مشارکت در مدیریت شهری
اسالمی شهر زنجان
با توجه به مطالب بیان شده در بخش نظری تحقیر و بخرش
شناخت شهر زنجران ،سرعی شرده اسرت ترا الگرویی جهرت
مدیریت شهری در این شهر ،ارائه شود کره هرم برا مشرارکت
اسممی شهروندان سنخیت داشته باشد و هم با بسرتر موجرود
در شررهر زنجرران سررازگار باشررد .سرراختار مرردیریت شررهری

به استان آذربایجان شرقی محدود میشود .جمعیرت ایرن

تصمیم گیری ،بدنۀ اجرایی و بدنۀ کنترل و نظارت است .بدنرۀ

استان ،در شهر زنجان در سال  0259برابر برا 0،191،160

تصمیمسازی شامل نمایندگان مردم و متخصصان شرهر اسرت

نفر بود ،که سهم شهر زنجران از ایرن جمعیرت ،در ایرن

که به شیوه رأیگیری توسط مرردم انتخرا مریشروند .بدنرۀ

سال 122،119 ،نفر گ ارش شده است.

تصمیم گیری شامل کلیۀ شهروندان و مردم ساکن در آن ناحیه

با توجه به بررسیهای صرورت گرفتره ،همرهسراله،
مبالغ زیادی صرف ادارۀ امرور نظرارتی ،اجرایری و ارائرۀ
خدمات در شهر زنجان میشود ،با اینوجرود ،شراهد آن
هستیم که به دلیرل مروازیکراری و سررعت پرایین ارائرۀ
خدمات توسط سازمان ها و ادارات ،رضایت چنردانی در
شهروندان این شهر مشاهده نمیشود .به نظر میرسرد برا
اعمال مدیریت صحیح شهری ،میتوان ضمن جلروگیری

اسررت .بدن رۀ اجرایرری نی ر دارای مرردیری اسررت کرره توسررط
متخصصان پیشنهاد و توسط مردم به صورت مسرتقیم انتخرا
می شود .مدیر ،خود بدنۀ اجرایی را جهرت اجررای مصروبات
بدنۀ تصمیم گیری انتخا

نظارت شامل معتمدان ناحیه و متخصصان است.

نقشها و وظایف بدنۀ تصمیمسازی


از اتمف ه ینه ها ،به صورت منسرجم بره ارائرۀ خردمات

انتخابیه


به روز نبودن قانون شرهرداری بررای ادارۀ شرهر زنجران،
مشخص نبودن تعریف و تفکیک وظایف ملری از محلری
02

│

بررسی و شناخت مشکمت و کمبودها و نیازهای حوزۀ
جمررعبنرردی و بیرران نقطرره نظرررات شررهروندان ،دربررارۀ
مشکمت ناحیۀ منتخب و پیشنهادهای مردم



تصرررمیمسرررازی مناسرررب بررررای شرررهروندان جهرررت
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باکیفیت پرداخرت .امرروزه ،مشرکمتی ماننرد مناسرب و

مریکنرد .همچنرین بدنرۀ کنتررل و
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به استان آذربایجان غربی و از سمت شرمال غربری

پیشررنهادی شررهر زنجرران شررامل :بدن رۀ تصررمیمسررازی ،بدن رۀ
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آنها انجام میشود.

شدن دولت و کم تروجهی بره رفرع مسرائل و مشرکمت

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)





تصمیمگیری



نظارت بر عملکرد اعضای بدنۀ اجرایی

نظارت بر قراردادهای منعقد شده برا بخرش خصوصری



نظارت بر نحوه و حسن انجام کار مدیر ناحیه

توسط مدیر محل



استماع گ ارش بدنرۀ اجرایری و بدنرۀ تصرمیمسرازی و

کنترل کیفی و انجام بازرسری هرای مروردی طررح هرا و
برنامههای ناحیهای



نظارت عالی بر حسن اجرای طرح و برنامهها



همکرراری بررا مسررئوالن اجرایرری ،نهرراد و سررازمانهررای
حکومتی
ها یا سمنها (سازمانهای مردم نهاد در ایران)

نقشها و وظایف بدنۀ تصمیمگیری



تصمیم گیری نهایی کلیۀ امور مرتبط برا ناحیرۀ سرکونت
خود
بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های خود در جهرت اصرمح
امور شهری به بدنۀ تصمیمسازی



نصب و ع ل نمایندگان مردم در بدنۀ تصمیمسازی

نقشها و وظایف بدنۀ اجرایی


برنامررهری ر ی عملیرراتی در چررارچو برنامرۀ راهبررردی
مصو

عمل تج یه تحلیل دادهها بهعنوان یکی از مهمترین بخرشهرا
در تحقیقرررات اجتمررراعی برررهویرررژه در حررروزۀ دادههرررای
جمع آوری شده از میدان تحقی  ،مطررح اسرت ،زیررا در ایرن
مرحله ،داده های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسرط
جامعۀ آماری ،مورد جمع بندی قرار مریگیررد و نترای آن در
نتیجهگیری و ارزیابی فرضیهها به کار گرفته میشود.

تصویب کلیۀ طرحها و برنامههای اجرایی



 .8آزمون الگوی مدیریت شهری و گزارش یافتهها

نتای حاصل از مصاحبه های بستهپاسخ و داده های کمری
نشران مریدهنرد کرره بره مشرارکت حرداکثری شررهروندان در
مدیریت شهری ،نیاز هست .عدم رضایت از میر ان مشرارکت
فعلی افراد نی در جرای خرود مشرخص برود .یکری دیگرر از
نکات قابل توجهی که مشخص شد این امر بود کره حتری بره
عقیدۀ خود شهروندان ،خأل جایگراه متخصصران در مردیریت
شهر احسا

میشود .این نگاه شهروندان به دلیرل مشرکمت

شهری موجود است که معتقد هستند این مشکمت ،بره دلیرل

نمایندگان شهروندان

الزم

ایجاد شده است .با توجه به نظرخواهی از جامعرۀ آمراری ،در

تنظیم پیش نویس برنامه های ساالنه برای طرح در مراجع

رابطه با ارتباط مشکمت شهری با مدیریت شرهری مشرخص

ذیربط

شد کره تقریبرا بره طرور مشرخص و برارز مشرکمت شرهری

عقد قرارداد با واحدهای صمحیت بخرش خصوصری و

موجرود ،حاصرل عملکرررد ضرعیف مرردیریت شرهری اسررت.

 ...جهت اجرای عملیات ناحیهای

همچنین اکثریت مردم با واگذاری تصمیم گیری در ارتبراط برا



نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی

اجرای کلیۀ طرح ها و برنامه های شهری به مردم و شرهروندان



مسئول اجرای کلیۀ طرحها و برنامهها

مواف بودند .تحلیل داده ها نشان مری دهرد درمجمروع ،افرراد،



پاسخگویی نسبت به عملکرد واحدهای تحت مدیریت

می ان اجرایی بودن تصمیمات اخذشده را توسرط شرهروندان



ارائۀ گ ارشهای مربوط به انجام وظایف ،به شرهروندان

نسبتا قابلقبول دانستهاند.





و نمایندگان شهروندان

نتای حاصرل از ارزیرابی ،نشران مری دهنرد کره مرردم و

نقشها و وظایف بدنۀ نظارت و کنترل



شهروندان بانی و سبب اصلی مشکمت شرهری را اشرکال در

نظارت بر نحروۀ انتخرا بدنرۀ تصرمیمسرازی ،توسرط

مدیریت شهری می دانند .مدیریت شهریای که نتوانسته است

شهروندان

پاسخ مناسبی را برای مسائل شهری بیان کند .شهروندان اعمم

کنترل و نظارت بر عملکرد بدنۀ تصمیمسازی

می کنند که مدیریت شهری باید مکانیسم هایی را فراهم سرازد
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صدور احکام مسئوالن ذی ربط پرس از طری تشرریفات

تصمیمات غیرتخصصی اخذشرده توسرط مردیریت شرهری،
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اقدام برای تشکیل انجمن ها ،نهادهرای اجتمراعیNGO ،

بررسی صحت و کیفیت آن

تا نظرات شهروندان را جمعآوری کند.

حین و پس از اجرای طرح ها و برنامه ،نظرات شرهروندان در

نی مورد تأیید و تأکید جامعۀ آماری پژوهش است .همچنرین

ممکن است طرح و برنامه ای پس از اجرا یا حتی حین اجررا،

یکی از مهم ترین بخش های هر سیستم ،وجود بخش کنترل و

دچررار مشررکمت و مررواردی باشررد کرره نیرراز برره بررازبینی آن،

نظارت در آن بخش است .بخشی که شهروندان ،متخصصران

احسا

شود .ارزیابی طرح ها و برنامههرا در حرین و پرس از

و مدیران شهری نه تنها با آن مواف هسرتند ،بلکره بره وجرود

اجرا ،باید توسط شهروندان و متخصصران صرورت پرذیرد و

اینچنین بدنره و نهرادی تأکیرد نیر مری کننرد .شرهروندان و

می ان رضایت شهروندان و متخصصان از این طرح هرا تعیرین

متخصصران ،بررا توجرره برره سرروابقی کرره از مرردیریت شررهری

شود .درصورتی که شهروندان از طرحی ناراضری باشرند و آن

درگذشته سراغ دارند و احتمال وجود فساد و رانت اطمعاتی

طرح قابل اصمح و تغییر باشد ،باید آن را تغییر دهنرد و اگرر

را که در شهر میبینند ،ضررورت وجرود کنتررل و نظرارت را

طرح قابلبرگشت و اصمح ،نیست ،باید بتوانند در طرحهرای

اثبات میکنند.

بعدی ،از تجربۀ قبلی استفاده کنند.

شهروندان و متخصصان و مدیران شهری معتقرد هسرتند

با توجه به موارد مطرح شده ،بدنۀ ارزیابی و پایش نی بره

وجود بدنه ای جدا و مستقل از مدیریت شهری که بتوانرد برر

چهار بُعد پایه الگوی ارائهشده ،اضافه شد .در انتهرا ،مریتروان

عملکرد مدیریت شهری نظرارت کرافی داشرته باشرد ،ال امری

الگوی نهایی مشارکت در مدیریت شرهری اسرممی در شرهر

است .به صورتی که این بدنه ،تحت تأثیر مدیریت شهری کره

زنجان را بهصورت تصویر شماره  8ارائه کرد.

دارای قرردرت اسررت نباشررد و بتوانررد مسررتقل عمررل کنررد و
گ ارش های مرنظم و کراملی را از عملکررد مردیریت شرهری

 .۹تشریح مدل نهایی مشارکت در مدیریت شهری
اسالمی

ارائه کند .متخصصان بیان کردند که وجود این چنرین بدنرهای،
شهری می شرود .مطراب عقیردۀ شرهروندان و متخصصران در

دارای ویژگرریهررایی اسررت کرره محررور اصررلی آن مشررارکت

انتهررای الگرروی مرردیریت شررهری ،بدنررۀ کنترررل و نظررارت

حداکثری شرهروندان در مردیریت شرهری برر اسرا

اصرل

پیشگیرانه قرار دارد ،پیشگیری از انحرافاتی که اغلب در مردل

والیت عممه طباطبائی است .بهاینصورت کره در ایرن مردل

مدیریت کنونی رخ میدهد.

سعی شده است تا مشارکت شهروندان در همۀ ابعاد و مراحل

یکی دیگر از بخش هایی که شهروندان ،انتظار حضرور و

مدیریت شهری ،بهصورت حداکثری لحاظ شود .بُعد نخسرت

اطمع از آن را دارند ،بخش اجرایی مردیریت شرهری اسرت.

مدل مشارکت ارائه شده ،بخش تصمیمسرازی اسرت .در ایرن

شررهروندان و متخصصرران اعتقرراد دارنررد کرره فعالیررتهررا و

بخش ،مردم و شهروندان در ارتباط با مدیریت شهری ،مسائل

تصمیم گیری های بخش اجرایی مدیریت شهری بایرد شرفاف

و چالشهای شهر ،دغدغههای مردم و شرهروندان در ارتبراط

باشد .همچنین مطاب دیدگاه شهروندان ،بهتر اسرت مسرئوالن

شهر ،اولویتهای توسعۀ شهر ،ارتقای کیفیت شهر و غیرره را

اجرایی در شهر ،به ویژه محلره ،از افرراد برومی همران منطقره

جمعبندی و نکات اصلی و مهم را تعیین کنند.

باشند تا شناخت کافی نسبت به آن منطقه ،داشته باشند.
در ادامه و مطاب ارزیابی صورت گرفته پیشرنهاد شرد ترا



بدنۀ تصمیمسازی

طرحها و برنامههایی اجرایی شردهانرد ،در نظرر گرفتره شرود.

ویژهای است؛ بهگونهای که درست و صحیح عمرل کرردن در

بخش عمده ای از شهروندان و متخصصان عقیده دارند کره در

این بخش ،تأثیر بس ایی در هدایت سایر ابعاد مدیریت شهری
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جایگاهی برای بحث ارزیابی تصمیم های اجرایی که در قالرب

بخش تصمیمسازی مدیریت شرهری دارای نقرش و اهمیرت
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سبب شفاف سازی و اف ایش اعتمراد شرهروندان بره مردیریت

مدل نهایی مشارکت در مدیریت شهری اسممی که ارائه شرد
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به دالیل ذکرشده ،بدنۀ تصمیم گیری و بدنۀ تصمیمسازی

مورد آن برنامه ثبت شود .بره نظرر شرهروندان و متخصصران

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)

دارد .با توجه به اهمیت این موارد ،ساختار بُعد تصمیمسرازی

ماهیت اجرایی آن از سایر بخش ها ،بدنۀ اجرایی شکل گرفت.

و مکانیسم اجرایی آن بسیار امر مهمی است .پس ،شرهروندان

با توجه به دیدگاه عممه طباطبائی مبنی بر اجرای امور مررتبط

بایررد نقررش بس ر ایی در ایررن مرحلرره داشررته باشررند .وجررود

با آسایش و رفاه شهروندان ،توسرط منتخبرین مرردم و تأکیرد

متخصصان در این بخش نی امری ضروری است.

شهروندان شهر زنجان بر تأثیرگرذاری نظررات شرهروندان در
افراد و نهادهای اجرایری شرهر ،مردیر اجرایری کره مسرئولیت



بدنۀ تصمیمگیری
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تصوير  :0مدل نهايي مشاركت در مديريت شهري اسالمي در شهر زنجان
Fig. 2: The Final Model of Participation in Islamic Urban Management in Zanjan

اجرای تصمیمات اخذشده و همچنین مسرئولیت پاسرخگویی

مدیریت شهری در ایران و زنجان ،تصرمیم هرای اخذشرده در

شود.

راستای حل این مسائل نی بسیار حائ اهمیت است .با توجره
به وجرود مسرائل جردی و بحرران هرای موجرود ،تأکیرد برر



چگونگی و نحوۀ تصمیم گیری هرای نظرام مردیریت شرهری،

یکی از مهم ترین مشرکمت نظرام مردیریت شرهری حاضرر،

امری ضروری و اجتنا ناپذیر است .در همین راستا نی سعی

مسائل موجود در بخش کنترل و نظارت بر عملکرد مردیریت

شده است تا بخش تصمیم گیری ،یکری از ابعراد اصرلی مردل

شهری است .با توجه به تأکید عممه طباطبرائی و بیران اصرل

مشارکت در مدیریت شرهری اسرممی قررار گیررد و نقرش و

والیت و ذکر این امر که شهروندان در قبرال جامعرۀ خرویش

جایگاه مردم و شرهروندان در نظرام تصرمیم گیرری مردیریت

فقط دارای ح اظهارنظر و مشارکت نمیباشند؛ بلکه در کنرار

شهری ارتقا و بهبود بخشیده شود.

ایررن ح ر  ،تکررالیف و وظررایفی نی ر بررر عهرردۀ آن ران اسررت.

بدنۀ کنترل و نظارت
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همچنین با توجره بره چرالش هرا و مسرائل موجرود در نظرام

را در حوزۀ نهادهای اجرایی دارد ،باید توسط مرردم انتخرا

به عبارتی دیگر شهروندان همانند مفهوم امربه معروف و نهی از


بدنۀ اجرایی

منکر به طور مرداوم و پیوسرته نسربت بره عملکررد مردیریت

مردم و شهروندان را اجرا کند ،امری ضروری است .در مردل

امکان بروز فساد در درون بدنۀ کنترل و نظارت ،انجام اموری

ارائه شده نی به دلیل تحق پذیری تصمیم اخذشرده و تفراوت

همچون ایجاد بانک اطمعاتی شفاف ،حمایت از رسرانه هرای
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بدون شک وجود بدنهای کره تصرمیمهرای اخذشرده توسرط

شهری مسئولیت کنترل و نظارت را نیر دارنرد .برا توجره بره

بخش خصوصی و دولتی در بیان اطمعات الزم ،ایجراد اتراق

و نظارت ،این امر را اجرا مریکننرد ،جهرت افر ایش کرارایی

شیشه ای و شفاف به عنروان اتراق جلسرات و  ،...مشرخص و

عملکرد مدیریت شهری نیر  ،ارزیرابی و پرایش تصرمیمهرا و

شفاف بودن نظرها و رأیهای بدنۀ کنترل و نظارت ،رسرانهای

اقدامات را انجام خواهنرد دارد .بره همرین دلیرل وجرود بُعرد

شدن کلیۀ اتفاقرات و رویردادهای موجرود در بدنرۀ کنتررل و

ارزیررابی و پررایش در الگرروی مشررارکت در مرردیریت شررهری

نظارت و سایر مواردی که از به وجرود آمردن فسراد در ایرن

اسممی ،امری مثبت و قابل توجه است .بنابراین ،بدنۀ ارزیرابی

بخش جلوگیری کنند ،کامم ضروری است.

و پایش ،پس از ارزیابی تصمیمات اخذشده و اثررات حاصرل
از اجرای آنها در برههای از زمان یا به دلیل اثررات مثبرت آن



در تسریع آن تصمیمات تمش میکند و یا بره دلیرل افر ایش

بدنۀ ارزیابی و پایش

حقوق و تکالیفی دارند و با شرکت در تصمیم گیری و کنتررل

را در جهت اصمح تصمیمات انجام میدهد.

نتیجهگیری
در بررسیهای تحلیلی نظرام مردیریت شرهری حرال حاضرر،

طباطبررایی ،مشررارکت شررهروندان در مرردیریت شررهر امررری

مشخص شد که سامانۀ مدیریت شهری در ایرران بره صرورت

اجتنا ناپذیر است و مدیر شرهر نمریتوانرد بردون مشرورت

پایدار و متعادل نیست .بخرش مهمری از ایرن عردم تعرادل و

گرفتن از گروه های ذینفع و ذی نفوذ که اصلی ترین آن ها مردم

پاسررخگویی ،ناشرری از وجررود مشررکل و چررالش در بخررش

و شهروندان هستند ،اقدام به تصرمیم گیرری ،قرانونگرذاری و

مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است .با توجه تحقی

اجرا کند و حتی خود ،بر کار خرودش نظرارت داشرته باشرد.

صورت گرفته ،مشخص شد که می ان و کیفیرت مشرارکت در

عممه طباطبائی اصطمحی را با عنوان «والیرت» در اینجرا بره

کشور در سطح نگران کننده ای قررار دارد .موضروع مشرارکت

کار میبرد .والیتی که تا کوچکتررین افرراد اجتمراع راه دارد.

اسممی مورد تأکید و توجه مسئوالن نظام جمهروری اسرممی

دیگر شهروندان جامعه را امر به معرف و نهی از منکرر کننرد.

قرار گرفت ،ولی همچنان فقدان مشارکت مناسب شرهروندان

این مطلب ،بهاین معنی است کره مرردم نسربت بره جامعره و

در مدیریت شهری یکی از معضرمت اصرلی شرهرها و نظرام

نسبت به هم ،بیتفاوت نیستند .با توجره بره مطالرب گذشرته،

اسرمم ،مشرورت و

استنباط می شود که مردم و شهروندان در امور جامعره و شرهر

مشارکت جایگاهی بس رفیع دارد .در نظام اسممی مشرارکت

خویش که در آنجا زندگی می کنند ،باید نقش و تأثیر مسرتقیم

مردم ،یکی از ارکان بقای آن نظام است و ب رگ ترین پشرتوانه

داشته باشند .پس هر چه نقرش و جایگراه و میر ان مشرارکت

به حسا می آید .در قررآن کرریم موضروع شرور و مشرورت

مردم در ادارۀ امور جامعه و شهرشان بیشتر باشرد ،نروع نظرام

درآیات متعددی آمده است .مطاب دیردگاه عممره طباطبرایی،

حکومتی (مدیریت شهری) ،اسممیتر است.

باشررند ،بلکرره مشررارکت مررردم و شررهروندان در مرردیریت و

میتوانند در مدیریت شرهر نقرش داشرته باشرند ،بلکره مرردم

حکومت امری ضروری است و حکومت و مدیریتی که مردم

نسبت به مردیریت شرهری دارای حر هسرتند و بره گونره ای

در آن نقش نداشته باشند را دیکتاتوری می نامند .با عنایت بره

وظیفۀ شرعی و الهی مردم و شهروندان است که در مردیریت

موارد ذکرشده ،می توان نتیجره گرفرت کره از دیردگاه عممره

شهری نقش داشته باشند .به عبارتی دیگر اگر مردم بره صرورت
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نهتنها شهروندان مریتواننرد در مردیریت شرهر ،نقرش داشرته

همچنین از دیدگاه عممه طباطبرائی ،نره تنهرا شرهروندان
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مردم و سرردن سرنوشت مردم به خود آن ها ،پرس از انقرم

والیتی که بر اسا

مدیریت شهری کشور است .در فرهنر

آن مؤمنان به خود اجازه می دهند مرردم و
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همان طور که شهروندان نسبت به امور نظام مدیریت شرهری،

تبعات ناشی از تصمیمات و یا اجرای نامناسب ،اقدامات الزم

تبیین الگوي مديريت شهري مبتني بر مشاركت اسالمي (مورد مطالعه :شهر زنجان)

مستمر در مدیریت شهری نقش نداشته باشند ،وظیفۀ دینری و

شررهرهای اسررممی– ایرانرری (نمونرره مرروردی شررهر زنجرران)

شرعی خود را انجام نداده اند .درواقع ح و وظیفرۀ مرردم بره

مشخص شد که مطاب اصل والیت عممه طباطبایی و نظرات

شهر و مدیریت شهری خویش ،همانند امربه معروف و نهی از

مطرح شده توسط شهروندان ،متخصصران و مردیران شرهری،

منکر است.
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