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چکیده
مدیریت شهری اسالمی انگارهای است مبهم ،فاقد تعریفی کاربردی و غیرشفاف که توصیفی
فراگیر از ابع��اد آن وجود ندارد .بهطورکلی چهارچوب نظری جامعی که ماهیت و پیچیدگی
مدیریت ش��هری را بهطور جامع نش��ان دهد ،ارائه نشده است .در این مقاله با در نظر گرفتن
اهمیت مدیریت ش��هری ،درصدد اس��ت که الگوی نظاممند جامعی را برای مدیریت شهری
اسالمی بر اساس نظریات و دیدگاههای حضرت امام خمینی ارائه دهد.
این پژوهش با بهرهگیری از روش داده بنیاد انجام میشود .در روش داده بنیاد نیز با بهرهگیری
از رویکرد اس��تراوس و کوربین ،تالش میش��ود الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر
اساس بیانات امام راحل استخراج شود.
با مطالعه بیانات حضرت امام و استخراج بیش از  150مفهوم اولیه ،در کدگذاری انتخابی این
مفاهیم طبقهبندی و  23کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقولههای الگوی نظاممند
(ش��رایط علی ،شرایط زمینهای ،راهبردها ،شرایط واسطهای و پیامدها) جای گرفت و تشریح
و تبیین گشت.
با تحلیل نظاممند مش��خص ش��د که برای تحقق مدیریت ش��هری مطلوب در کش��ور باید
همهجانبه و کلنگر بود .اس��اس و بنیاد مدیریت ش��هری در نگاه امام عدالت و رسیدگی به
محرومین و مستضعفین است .برای تحقق این هدف ابتدا بایستی بسترها و زمینههای الزمی
چون آگاهی و هوشیاری مردم ،انتخاب مدیران اصلح شهری ،مسئولیتپذیری مردم و مدیران
و ...را در نظر گرفت .همچنین راهبردهای اسالمگرایی ،خدمت محوری ،فساد ستیزی ،وحدت
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و همدل��ی و ...را ب��ه کار گرفت .در این میان بایس��تی از ورود منحرفین فکری و عقیدتی به
مناصب مدیریت شهری و فساد مسئولین و همچنین اسراف و پرداختن به کارهای غیرضروری
جلوگیری شود .پیامد و نتیجه تحقق مدیریت شهری مطلوب تحقق ارزشهای اسالمی ،رشد
و آبادانی شهرها ،ارتقای وجهه بینالمللی جمهوری اسالمی ایران میشود.
کلیدواژهها :شهر اسالمی ،مدیریت ،مدیریت شهری ،امام خمینی (ره) ،داده بنیاد.
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مقدمه
آموزههای اسالمی ،از آنجا که بر مناسبات جوامع انسانی و بر رابطه انسان و محیط تأثیرگذار
هستند ،میتوانند بر سکونتگاهها و همچنین نظام برنامهریزی و مدیریت آنها نیز مؤثر باشند.
تمدن اسالمی با تعریف ارزشهای مخصوص به خود ،بستر کالبدی جامعه (یعنی شهر) را نیز
تحت تأثیر خود قرار داده است .بنابراین ،شهر و مدیریت شهری در سرزمینهای اسالمی ،باید
تابع آموزههای دین مبین اس�لام و فرهنگ اسالمیباش��د (آقا شریفیان اصفهانی و احمدیان،
.)73 :1392
شهر يا جامعهي اسالمي معطوف به اصول و مباني و نوعي نگرش خاص نسبت به هستي،
انس��ان ،آخرت و خدا اس��ت .اين مباني و اصول اساساً ويژگيها و خصلتهاي شهر اسالمي را
توضيح ميدهد .شهرسازی و مدیریت شهری یکی از خرده نظامهای موجود در حکومت اسالمی
اس��ت که میبایست بر اساس پشتوانه اساسی جمهوری اسالمی ایران که اسالم ناب محمدی
میباشد ،بازسازی شود (نقیزاده .)271 :1387 ،بهعبارتدیگر ،ضرورت دارد که شهر اسالمی و
مدیریت شهری اسالمی در جمهوری اسالمی محقق شود تا یکی از نرمافزارهای الزم برای اداره
جامعه اسالمی در عرصه نظر و عمل تحقق یابد.
همچنین باید اش��اره کرد که برخالف سنخ و سرعت رشد تحوالت مديريت شهری جوامع
پيش��رفته ،تحوالت مديريت ش��هری در ايران به ساختار متمركز دولتی و بخشی منتهی شد.
س��اختار مديريت ش��هری ايران بهرغم شكلگيری شوراهای اس�لامی ،فاقد ویژگیهای يک
مديريت محلی مش��اركتی و مردمس��االر اس��ت و دارای تنگناها و نارسايیهای عمده قانونی،
ساختاری و عملكردی است (كمانرودی كجوری.)102 :1389 ،
بهمنظور نیل به این هدف ،یعنی مدیریت ش��هری اس�لامی در نظام اسالمی ،بهرهگیری از
رهنمودهای شخصیتهای شاخص دینی و مذهبی همچون امام خمینی ،از اهمیت فوقالعادهای

بررس��ی علم��ی و دقیق بیانات امام خمین��ی در حوزه مدیریت ش��هری یکی از مهمترین
نوآوریهای این تحقیق اس��ت .این تحقیق با استفاده از روشهای نوین متن پژوهی به دنبال
مطالعه بیانات حضرت امام میباش��د تا بر اس��اس آن الگوی مدیریت ش��هری را از نگاه ایشان
استخراج کند.
ابتدا برای شکلگیری مفهوم مشخص از مدیریت شهری ،بهطور مختصر تعریف ،ویژگیها
1. Text mining
2. Data mining
3. Grounded theory
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برخوردار میباشد .این تحقیق با هدف گام برداشتن در جهت تحقق یافتن مدیریت شهری در
پرتو رهنمودهای امام شکل گرفته است.
بنابراین س��عی شده به تحلیل گزارههای ناظر به مدیریت شهری در پرتو رهنمودهای امام
خمینی بپردازیم .لذا در این پژوهش و در گام اول ،بهمنظور شناسایی گزارههای ناظر بر مدیریت
ش��هری ،متن صحیفه امام که دربرگیرنده بیانات حضرت امام میباش��د ،با اس��تفاده از روش
مت��نکاوی ،1مورد تحلیل قرار میگی��رد .در گام دوم و برای کامل کردن اطالعات و بررس��ی
تکتک دادهها و همچنین روابط بین آنها از روش دادهکاوی 2استفاده میشود .در گام بعدی
با استفاده از روش داده بنیاد 3مفاهیم و مقولههای ناظر به مدیریت شهری از بیانات از حضرت
امام استخراج میگردد .با مطالعه صحیفه امام و استخراج بیانات مرتبط با مدیریت شهری ،همه
بیاناتی که مرتبط با مدیریت شهری و شاخصهای آن بود ،تالش شد بر اساس رویکرد نظاممند
اس��تراوس و کوربین ،مفاهیم ذیل مقولههای الگویی که شامل شرایط زمینهای ،شرایط علّی،
راهبردها ،موانع و پیامدها میشود ،قرار گیرد.
س��رانجام الگوی کالن و نظاممند مدیریت شهری از نگاه امام خمینی را با استفاده از روش
داده بنیاد و رهیافت نظاممند استراوس و کوربین استخراج میشود .در پایان برای تأیید مدل
و س��طح روایی و پایایی آن ،الگوی استخراجش��ده بین نخبگان و اس��اتید حوزه اندیشه امام و
مدیریت ش��هری توزیع میگردد و الگوی نهایی بر اس��اس جرح و تعدیالتی است که خبرگان
مطرح میکنند .الزم به ذکر است که بر اساس نظر خبرگان مؤلفههای مدل حفظ ،تعدیل و یا
حذف میشوند.
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و الگوهای مدیریت ش��هری بیان میگردد .در گام بعدی روششناس��ی پژوهش که روش داده
بنیاد میباشد ،توضیح داده میشود و فرآیند گردآوری دادهها ،کدگذاری و شکلگیری مفاهیم
و مقولههای محوری را تبیین مینماییم .در ادامه مؤلفههای الگوی نظاممند مدیریت شهری از
نگاه امام خمینی که بهعنوان یافتههای تحقیق محسوب میشوند ،شرح داده میشود .در نهایت
نیز نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت شهری اسالمی بهمنظور اصالح و ارتقای
مدیریت شهری کشور بر اساس بیانات و نظرات امام ارائه میگردد.
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بیان مسئله و ضرورت پژوهش
با وجود توسعه و پیشرفت شهرها در عرصۀ زندگی مادی ،به لحاظ غنای درونی و معنویت
شهرها پیشرفت نمیکنند .گویی این پیشرفتهای مادی و ظاهری نیز به هزینه از دست دادن
انسانها و بعد محتوایی و معنوی شهرها همراه بوده است (غنیزاده .)340 :1380 ،پژوهشگران
ب��ر این باورند که یکی از علل بحران در مدیریت ش��هری ،اتخاذ روشهای متعارض با فطرت
انسانی در مدیریت شهری ،طراحی شهری و معماری میباشد .روشهایی که مبتنی بر عقالنیت
ابزاری و با نگاهی صرفاً تجربی به انسان ،به دنبال مدیریت شهری هستند( .نقرهکار.)14 :1390 ،
بنابراین از ضروریترین نیازهای هر شهر اسالمی ،داشتن مدیریت شهر است .در آموزههای
اسالمی مجهز بودن مدیریت شهر اسالمی به دانش و آگاهی منجر به باالرفتن کارایی مدیریت
ت بیشتر و مطلوبتر به مردم
ش��هر در ابعاد مختلف شده و از سوی دیگر ،منجر به ارائه خدما 
میشود .اداره شهری در کار خود وقتی موفق است که قادر به جذب مشارکت و همراهی مردم
در همه عرصههای امور ش��هری باشد .یک ساختار موفق در سازمان مدیریت شهری به دنبال
ایجاد محیط شاداب و بدون تنش است چرا که در چنین محیطی است که خدمات بیشتری به
مردم ارائه میشود (بمانیان.)10 :1393 ،
برای اس��تخراج و کشف الگوی مدیریت شهری مناس��ب و برخاسته از ریشههای مذهبی،
تاریخی و فرهنگی نیازمند بررسی آثار و اندیشههای بزرگان آن جوامع هستیم تا با استفاده از
رهنمودهای آنان بتوانیم الگویی شایسته ارائه نماییم .جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک نظام
ایدئولوژیک جدید که بر اس��اس مبانی اس�لامی شکل گرفته است ،باید توجه داشته باشد که
تقلید کورکورانه از الگوهای غربی در زمینه مدیریت شهری ،پیشرفت و تعالی را به همراه نخواهد

به انسان و خواستههای او در زندگي اجتماعي است.
بررسي معاني و مفاهيم مديريت شهري در بطن انديشه اسالمي و كنكاش در اندیشه امام
خمینی براي دس��ت يافتن به اندیشههای پوياي قابلاس��تفاده در شهرهاي اسالمي در دوران
معاصر امري ضروري به نظر میرسد .ضرورت پرداختن به موضوع به لحاظ مديريت شهري و
مديريتي قابلدرک است .درك و فهم مفاهيم مديريت شهري از منظر تفكر اسالمي به مديران
ش��هري كمك مینماید تا تصميمات اتخاذي آنان در حيطه مباحث شهري و پرداختن آنها
به مس��ائل و مشكالت ش��هري اين حيطه را نيز شامل شود .امروزه هم برگشت به خويشتن و
بهرهگیری و احياي ارزشهایی اصيل اسالمي و هم توجه و لحاظ معيارهايي كه شهرهاي ما را
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داشت چرا که مفاهیم غربی زاییده ایدئولوژیها و جهانبینیهای غربیان هستند.
درك صحيح مفاهيم كاربردي مديريت شهري از نگاه امام خمینی میتواند راه گشاي درك
و فهم و رس��يدن به الگوها و مفاهيم مديريت ش��هري در جوامع امروزي ما باشد .تالش ما در
اين نوش��تار ،بررسي مهمترین آموزهها و مفاهيم مديريت شهري از نگاه امام خمینی میباشد
كه میتواند بهعنوان يك الگو و تجلي زيباي مديريت شهري در شهر اسالمي مورد استفاده و
استناد قرار گيرد .با تحلیل محتوای صحیفه امام میتوان اصول ،ویژگیها و مؤلفههای مدیریت
شهری از دیدگاه ایشان را استخراج کرد.
در ايران نيز عليرغم بحثهای مختلفي كه در باب هويت اسالمي و انديشه اسالمي بخصوص
در بعد از انقالب مطرح شده است؛ هنوز مفهوم مديريت شهري در شهر اسالمي نياز به بحث
و بررسي دقیقتری دارد .جايگاه مديريت شهري اسالمي و اص ً
ال معنا و مفهوم مديريت شهري
اس�لامي بهطور دقيق و مدون مشخص نگرديده است .نحوۀ شکلگیری اصول مدیریتی شهر
اس�لامی ـ تاریخی عمدتاً به ارزشها و اعتقادهای فرهنگی اس�لام که ریشه در ماهیت احکام
اسالمی داشته است ،بستگی دارد؛ بهطوریکه جنبههای گوناگون زندگی مسلمانان و ازجمله
س��اخت سکونتگاهها را نیز تحت تأثیر قرار داده است .رفتارها و مناسبات شهروندي مبتني بر
اصول ،قواعد و سیاستهایی است که در فرهنگ و مذهب آن جامعه ريشه دارد .جامعه اسالمي
نيز منبعث و متأثر از دين و شریعت از نظام ویژهای در مناسبات شهري برخورداراست .اصول
اساسي و بنيادين نظام حاکم بر رفتار و مناسبات شهري و شهرسازی بر اساس سنت و شریعت
اسالمي با نگاه وحي و با تأکید بر عمدهترین نيازهاي زندگي مطلوب انسان نشان از عمق توجه
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بتواند به مفاهيم انسانی و آسماني اسالمي نزدیکتر سازند؛ واجد اهميت شمرده میشود.
هدف كلي از انجام اين پژوهش ،مطالعه مفاهيم مديريت شهري از نگاه امام بهعنوان تجلي
زيباي مديريت ش��هري در شهر اسالمي ،قابلیتهای شهرسازي اسالمي از نقطهنظر مديريت
شهري و درنهایت ارائه راهبردها و راهكارهايي براي ارتقاء كيفي شهر از لحاظ مديريت شهري
در شهرس��ازي سرزمینهای اسالمي اس��ت .همچنین باید بیان کرد که نگرش و بررسیهای
بنيادين در سيره امام در مديريت شهري جامعه كمك شاياني به شناخت عميق و اصيل مفاهيم
مديريت شهري در انديشه اسالمي و شهرسازي اسالمي مینماید .تحقيق حاضر نتايج بررسی
مفاهيم مديريت شهري امام خمینی میباشد و تالش میکند تجلي زيباي مديريت شهري در
شهر اسالمي را ارائه دهد.
پژوهش حاضر از نوع کیفی و اکتشافی میباشد ،فلذا داری فرضیه پژوهشی نمیباشد .سؤال
اصلی که این پژوهش درصدد پاس��خگویی به آن اس��ت عبارت است از اینکه الگوی نظاممند
مدیریت شهری در کشور از نگاه امام خمینی چگونه هست؟ برخی از سؤاالت فرعی این پژوهش
نیز عبارتند از :امام در مديريت ش��هري داراي چه اصول مديريت و راهكارهايي بوده اند؟ الگو
وچهارچوب مفهومی مدیریت شهری از نگاه ایشان چگونه میباشد؟
در ای��ن تحقیق بهطور خالصه باید بیان کنیم که دو ن��وع نوآوری وجود دارد .یکی نوآوری
موضوعی است که موضوع مدیریت شهری در اندیشههای امام تاکنون مورد بحث و بررسی قرار
نگرفته است .مدیریت شهری یکی از موضوعات و مسائل مهم روز کشور است که میبایست بر
اساس اندیشههای امام که اساس و اصل انقالب اسالمی است ،الگویی جامع از مدیریت شهری
تدوین کرد و دیگری نوآوری روش��ی است .روشهای متنکاوی ،دادهکاوی و دادهبنیاد یکی از
مهمترین روشهای کیفی هستند که میتوان با بهرهگیری از این تکنیکها و روشها سیری
عمیق و دقیقتری در بیانات حضرت امام داش��ت و بر اس��اس آن الگوی مدیریت شهری را از
گزارهها و دادههای ایشان که در صحیفه امام موجود میباشد ،استخراج کرد.
پیشینه پژوهش
تحقیق پیرامون مباحث مدیریت شهری چه در سطح بینالملل و چه در سطح ملی سابقهای
دیرین دارد و پیوسته موردتوجه اندیشمندان بزرگ کشورها بوده است .در کشور ما نیز پس از

و مقاالت مرتبط را چاپ میکنند .فصلنامه "مطالعات ش��هر ایرانی اسالمی" و نشریه "فیروزه
اسالم" (پژوهش معماری و شهرسازی اسالمی) از جمله مهمترین فصلنامههای علمی پژوهشی
حوزه شهرسازی و معماری اسالمی میباشند .عالوه بر موارد گفتهشده مقاالت و پژوهشهای
متعدد دیگری نیز از زوایای مختلف بحث شهر اسالمی را موردبررسی قرار دادهاند که در حین
فرآیند پژوهش شناسایی و مورداستفاده قرار میگیرند .در ادامه برخی از پژوهشهایی که در
حوزه مدیریت شهری با رویکرد اسالمی انجام شدهاند ،معرفی میشوند.
س��اربانقلی در پژوهش خود تحت عنوان «مفاهیم مدیریت ش��هری حضرت رسول اکرم"،
اش��ارهای جامع به مفاهیم اجراشده توس��ط پیامبر در مدیریت شهر مدینه داشته است .عمر
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انقالب سال  1357و ارائه نظام و الگویی جدید از نوع حکومت ،لزوم توجه به موضوع مدیریت
شهری و یافتن الگویی متناسب با زیرساختهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه
از اهمیت زیادی برخوردار شد.
به طور عمده پژوهشهایی که انجام شده است ،در حوزه شهر اسالمی میباشد .این پژوهشها
به دنبال ارائه و اس��تخراج اصول کلی شهر اس�لامی و ویژگیهای شهر اسالمی از منظر قرآن
و روایات بودهاند .در زمینه ش��هر اس�لامی و معماری و شهرسازی کنفرانسها و همایشهایی
برگزار شده است که هرکدام از آنها چند مجلد حاوی مقاالت مرتبط با شهرسازی اسالمی را
جمعآوری کردهاند .مهمترین آنها عبارتند از:
1.1مجموعه مقاالت همایش ملی «شهر اسالمی» (سه دوره برگزار شده است)؛
2.2مجموعه مقاالت همایش ملی «فرهنگ ،کالبد و محیط در معماری و شهر اسالمی»؛
3.3مجموعه مقاالت همایش ملی «الگوی معماری و شهرسازی اسالمی»؛
4.4مجموعه مقاالت همایش ملی «اسالم در زندگی شهری»؛
5.5مجموعه مقاالت همایش ملی «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسالمی -ایرانی».
کتابهای ش��هر اسالمی نوشته سید جعفر مرتضی عاملی ،ش��هر اسالمی نوشته پروفسور
نجمالدین بمات ،کتاب ش��هر و معماری اسالمی نوش��ته دکتر محمد نقی زاده ،کتاب هویت
اسالمی در معماری نوشته دکتر نقرهکار و کتاب نگاهی به شهر در تمدن اسالمی نوشته دکتر
غنی زاده از جمله مهمترین کتب حوزه شهرسازی و معماری اسالمی میباشند.
همچنین فصلنامههای علمی پژوهش��ی نیز وجود دارند که در حوزه ش��هر اسالمی فعالیت
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سپاهیک در مقاله خود تحت عنوان «مروری بر دروس جهانی و فراگیر حضرت رسول اکرم در
مورد برنامهریزی و توسعه شهری» به دیدگاههای مدیریتی حضرت رسول در مورد شهر مدینه
پرداخته است.
ن��ادی و عالم در پژوهش خود ،پژوهش حاضر از بین ویژگیهای مختلف مدیریت ش��هری،
بر ویژگیهای محله محوری (مدیریت محلی) و فرهنگ در مدیریت شهر بر مبنای آموزههای
اسالمی تأکید دارد .در پژوهش صادق زاده ،با استفاده از روش توصيفي تحليلي به بيان ابواب
نوين فقهي كه متناسب با شرح وظايف كلي معاونتهای شهرداریها بهمنظور حساس سازي و
فعالسازی مديران و برنامه ريزان شهري در حوزه فقه مديريت شهري پرداخته شده است(نادی،
.)5 :1393
در زمینه مدیریت شهری اسالمی تاکنون پژوهش جدی و عمیقی صورت نگرفته است که در
قالب کتاب یا مقاله علمی پژوهشی منتشر شده باشد .همچنین در حوزه استخراج اندیشههای
امام خمینی در حوزه مدیریت شهری تاکنون طرح پژوهشی و کار پژوهشی انجام نشده است.
با بررسی پیشینه پژوهشهای انجام شده در عرصه مدیریت شهری مالحظه میشود که برخی
از خألهای پژوهش��ی وجود دارد که این پژوهش درصدد ،رفع برخی از این خألها میباشد .در
پژوهشهای انجام شده بخصوص پژوهشهای داخلی ،ضرورت طراحی یک الگوی جامع و کالن
و نظاممند احساس میشود .این پژوهش به دنبال این است که بر اساس منظومه فکری حضرت
امام ،الگوی نظاممند برای سیاستگذاری عرصه مدیریت شهری و اصالح و ارتقای آن ارائه دهد.
ادبیات نظری پژوهش
در این بخش بهمنظور ایجاد وحدت رویه در خصوص مدیریت شهری و شکلگیری معنا و
مفهوم یکسان از مدیریت شهری ،تعریف ،ویژگیها و الگوهای مدیریت شهری و همچنین نظام
مدیریت شهری در جمهوری اسالمی ایران تبیین و مشخص میشوند.
مفهوم مدیریت شهری
تعاریف زیادی برای تبیین مفهوم مدیریت ش��هری ارائه ش��ده اس��ت که در ادامه برخی از
مهمترین آنها بیان میشود و در پایان تعریف مختار پژوهش از مدیریت شهری ارائه میشود.

با حوزههای قدرت ،سياس��ت ،اجتماع و اقتصاد شهري اجتنابناپذیر میشود (Henton,2001؛

Chakrabarty,2001؛.)McGill, 1998
اگر مدیریت را فرآیند بهکارگیری منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج
منابع و امکانات ،هدایت و کنترل برای دس��تیابی به اهداف س��ازمانی بر اس��اس نظام ارزشی
موردقبول تعریف شود (رضاییان ،)26: 1388 ،مدیریت شهری ،مدیریتی هست که با بهکارگیری
1. UMP= Urban Mangement Programme
2. UNCHS= United Nations Centre for Hunan Setllement
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اس��تفاده از واژه مدیریت ش��هری براي اولين بار در سال  1986از سوي سازمان بینالمللی
برنامه مديريت شهري 1كه از جانب بانك جهاني ،مركز سازمان ملل براي اسكان بشر 2و برنامه
توسعه سازمان ملل حمايت میشود ،جهت مديريت رشد شهرها در كشورهاي درحالتوسعه
مطرح گرديد (.)Nallathiga, 2008:23
مديريت شهری گاهی اوقات بهعنوان يک ابزار برای پیادهسازی سیاستهای شهری در نظر
گرفته میشود ،که به معنی علم اداره شهر هست ( .)Momeni,2011: 66بهطورکلی اگر مديريت
معادل تصمیمگیری و نظارت در نظر گرفته شود؛ مديريت شهري شامل نظارت و تصمیمگیری
در امور شهري است (.)Nallathiga, 2008: 27
در یک تعریف دیگر مديريت ش��هری عبارت اس��ت از س��ازماندهی عوام��ل و منابع برای
پاسخگويی به نيازهای ساكنان شهر است و شامل كاركردهای برنامهریزی ،اجرا ،نظارت ،كنترل
و هدايت است كه برای اعمال قدرت بايد برآمده از اراده شهروندان و قراردادهای اجتماعی باشد
(صرافی و عبدالهی.)121: 1387 ،
مديريت شهری ارتباط قوی و تنگاتنگ با ماهيت شهر ازیکطرف و ساختارهای اجتماعی و
اقتصادی از طرف ديگر دارد .همچنين مديريت شهری با سازمانهای دولتی ك ه در شهر خدمات
ارائه میدهند و مردم شهر ارتباط تنگاتنگی دارد(.)Mcgill,1998: 464
همانگونه که اشاره شد ،مفهوم مديريت شهري در تعاريف کلنگر از مفهوم صرف اداره امور
ش��هر فراتر میرود و با س��اختارهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي پيوند مییابد و نقش ف ّعال
تري در توس��عه شهر پيدا میکند .در اين نگرش مديريت شهري مسئوليتي استراتژيك تلقي
میش��ود كه ضرورتاً با نتايج و پيامدهاي عملياتي نيز همراه اس��ت و به همين دليل تعامل آن
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منابع مادی و انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل برای
دس��تیابی به اهداف شهری و بر اساس نظام ارزشی موردقبول ،تالش میکند (آیینی:1393 ،
 .)28این تعریف بهعنوان تعریف مختار این پژوهش در نظر گرفته میشود .هدف و کارکرد اصلی
این پژوهش این است که بر اساس اندیشههای امام ،نظام ارزشی مطلوب برای مدیریت شهری
استخراج شود تا بر اساس آن بتوان مدیریت شهری اسالمی را در کشور مفهوم شناسی نمود.
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الگوهای مدیریت شهری
تقسیمبندیها و گونهشناسیهای مختلفی از الگوهای مدیریت شهری انجام شده است .در
ادامه برخی از مهمترین گونهشناس��یهای مطرحش��ده در باره الگوهای مدیریت شهری بیان
میشود.
الگوی جهانی مدیریت ش��هری در کش��ورهای مختلف با توجه به نوع حاکمیت سیاس��ی
کش��ور متفاوت اس��ت .بااینحال کش��ورهای مختلف در مدیریت و برنامهریزی شهری خود،
محورها و ارکان مشخصش��ده از سوی س��ازمان ملل را مدنظر دارند ،الگوی مدیریت متمرکز
مختص کشورهای درحالتوسعه و شیوه مدیریت غیرمتمرکز ویژه جوامع توسعهیافته است .این
دستهبندی با توجه به میزان اختیارات مدیران محلی و میزان وظایف آنها در نظر گرفته شده
است (جابری.)16 :1386 ،
در یک تقسیمبندی میتوان سه الگوی مدیریت شهری را بیان کرد:
1.1الگ��وی مدیریت مش��ارکتی :منظ��ور از مدیریت مش��ارکتی قدرت تأثیر داش��تن بر
تصمیمگیریها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است (.)mcewan, 2005 :970
2.2الگوی مدیریت یکپارچه :هماهنگی بین س��ازمانی یعن��ی فرآیند ایجاد یا بهکارگیری
قوانین تصمیمگیری وضعشده توسط دو یا چند سازمان بهصورت جمعی و در ارتباط با
محیط کارشان()Chakrabarty, 2001: 339
3.3الگوی مدیریت استراتژیک :به معنی فرا رفتن از مسائل روزمره شهری و پرهیز از غرق
شدن در آنها ،مستلزم وجود بینشی گسترده و بلندمدت نسبت به آینده و یا داشتن
راهبردی در زمینه توسعه شهری است(.)Olsen& Haslett, 2002:451
در گونه شناس��ی دیگر میتوان به چهار گونه س��اختار اداري و مدل اصلي اشاره كرد كه با

توجه به تقسيم مسئولیتها به شرح زير هستند (Nallathiga, 2008: 4; Margre and Bertrana,
:)2004: 5

يابند بهطوریکه اين عملکردها میتوانند شهروندان ،محیطزیست شهري و ظرفيت كارآيي و
توليدات شهر را تحت تأثیر قرار دهند (.)Van Dijk & meine Pieter, 2006:115
با بررسی الگوهای مدیریت شهری مشخص میشود که دارا بودن از الگوی مدیریت شهری
بومی ،یکی از ضرورتها و الزمههای هر کش��ور و ش��هرهای آن کش��ور میباشد .این پژوهش
1. The Weak Mayor-Council Structure
2. The Strong Mayor Council Structure
3. The Commission System
4. The Council – Manager System
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1.1ساختار شورا شهردار ضعيف1؛
2.2ساختار شورا شهردار قوي2؛
3.3سيستمكميسيوني3؛
4.4سيستم مدير شورا.)Duvall, 1999: 48( .4
در نگاهی دیگر دو طیف الگوی مدیریت ش��هری وجود دارد :الگوی مدیریت ش��هری اروپا و
الگوی مدیریت شهری در آمریکا .چهار مدل مدیریت شهری در اروپا قابلشناسایی است :مدل
شهردار قوی ،مدل رهبری جمعی ،مدل رهبری توسط کمیسیون و مدل شورا -مدیر .همچنین
مطالعه منابع شهری در امریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور
است :مدل شهردار و شورا ،مدل کمیسیونی ،مدل شورا -مدیر شهر ،مدل گردهمایی و نشست
شهری باز و نماینده( .آیینی)69 :1393 ،
در الگوي مديريتي در اروپا سه عامل مديريتي برنامهریزی ،اجراي برنامههای مديريت شهري،
نظارت و ارتقاي برنامههای مديريت شهري ذكر میشود و ویژگیهای خاصي براي يك مديريت
مطلوب ش��هري نياز اس��ت كه اين ویژگیها شامل داش��تن اطالعات الزم در زمينه سيستم
شهري ،سازمانهای مربوطه و روند فعالیتها را شامل میشود .همچنين بايد توجه داشت كه
بخش خصوصي ،گروههای فشار و عامه مردم میتوانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند
و با استفاده از اين مشارکتها میتوانند به بودجه الزم جهت ارتقاي وضعيت اقتصادي دست
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به دنبال ارائه یک الگوی مدیریت ش��هری همانند الگوها و مدلهای مطرحش��ده نیس��ت چرا
که بررسی اندیشههای امام بهتنهایی نمیتواند منبعی برای ارائه الگوی مدیریت شهری باشد.
این مقاله همانگونه که بیان ش��د ،درصدد است با بررس��ی نظاممند و روشمند اندیشههای
امام الزامات و بایستههای نظام مدیریت شهری در کشور برای طراحی الگوی مدیریت شهری
استخراج کند.
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نظام مدیریت شهری در جمهوری اسالمی ایران
با وقوع انقالب در سال  1357انجمنهای شهری منحل شد و در غياب آنها وزارت كشور،
بهعنوان قائممقام انجمنهای ش��هر به ايفای وظيفه پرداخت .بعد از گذش��ت  21سال از زمان
انقالب ،انتخابات شوراها بر اساس قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور
و انتخاب ش��هرداران مصوب  ،1375در س��ال  1378برگزار شد و ش��وراها آغاز به كار كردند.
در اين دوره نيز مدل انتخابی برای اداره امور ش��هر ،همان مدل «ش��ورا  -مدير شهر» است كه
همانند قوانين پيشين ،عنوان شهردار به مدير منتخب شورای شهر داده میشود .در اين قانون،
حوزهبندی و محلّهبندی قوانين قبلی باطل شده است و اعضای شوراهای شهر با رأی همه مردم
شهر انتخاب میشوند .رهبری سيستم اجرايی شهرداری بر عهده شهردار (مدير شهر) منتخب
شوراس��ت .شهردار رؤسای واحدها و معاونتهای شهرداری را انتخاب میکند و شوراها بهطور
قانونی حقّ دخالت در اين زمينه را ندارند( .كاظميان و سعيدیرضوانی .)208 :1385 ،از بررسی
مدل در ايران چنين برداشت میشود كه نوع مدل مديريت شهری در ايران مدل "شورا  -مدير
شهر" است (آخوندی و همكاران.)153: 1387 ،
بررس��ی و تحلیل اس��ناد و منابع قانونی مرتبط با شهرداریها و اداره امور شهر ،معتبرترین
روش برای استخراج نوع نظام مدیریت شهری است .در اسناد قانونی مربوط به ایران بهصورت
مشخص به نوع نظام یا مدل مورد استفاده اشارهای نشده است .اما از طریق بررسی روابط قانونی
شورا ،شهرداری و دولت مرکزی استخراج نوع مدل و بیان مشخصات آن امکانپذیر است .به این
منظور قوانین مرتبط با شهرداریها از آغاز دوره قانونگذاری به سبک جدید در ایران (انقالب
مشروطه) بررسی شده است .این قوانین عبارتند از:
•قانون بلدیه  1286ه .ش .؛

روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف پژوهش استخراج الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس
اندیش��ههای امام خمینی است ،نحوه بهرهمندی از منابع به لحاظ روششناختی اهمیت پیدا
میکن��د .جهتگیری پژوهش حاضر بنیادی و در زم��ره پژوهشهای کیفی قرار میگیرد و از
ترکیب رویکرد اس��تقرایی و قیاسی برای کشف الگوی موردنظر استفاده میشود .از میان انواع
راهبردهای پژوهش کیفی ،راهبرد نظریهپ��ردازی داده بنیاد و بهطور خاص رهیافت نظاممند
استراوس و کوربین استفاده میشود.
برای پی بردن به اندیشه امام درباره موضوع مدیریت شهری و اجرای راهبرد نظریهپردازی

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

•قانون بلدیه  1309ه .ش .؛
•قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهر و قصبات 1328؛
•الیحه قانونی شهرداری مصوب  1331ه .ش .؛
•قانون شهرداری مصوب 1334؛
•مدل کنونی منبعث از قانون شهرداری  1334و قانون شوراها مصوب  1375و اصالحی
سال (1382آیینی)1393 ،؛
برخی از مسائل و مشکالت نظام مدیریت شهری ایران عبارتند از:
1.1عدم تطابق بين وظايف و مس��ئولیتهای متنوع ش��هرداریها ب��ا مجموعه امكانات و
اختيارات قانون آنها؛
2.2فقدان نظام مديريتی و حاكميتی مستقل و متمايز؛
3.3نفوذپذيری فرايند تصمیمگیری و امور اجرايی در سازمانهای رسمی مديريت شهری،
از سوی مراجع غیررسمی؛
4.4يكس��ان بودن شرح وظايف شهرداریها در سراسر كشور بدون توجه به تنوع و تفاوت
اساسى بين مردم جوامع گوناگون شهرى در ايران؛
5.5عدم مشاركت زايی و در نتيجه مشارکتپذیری شهروندی.
6.6وجود نظام اداری ناكارآمد و بوروكرات اداری (پورجعفر و همكاران64: 1385 ،؛ محمدی،
.)33 :1387
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داده بنیاد بر روی آن ،به کتاب صحیفه امام که شامل بیانات و سخنرانیهای ایشان است ،رجوع
ش��د .در این میان عالوه بر تحلیل دادههای مکتوب ،از منابع الکترونیکی که توس��ط مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینى تهیه شده بود ،استفاده شد .همچنین برای تحلیل و کدگذاری
دادههای جمعآوریشده نرمافزار  excelبه کار برده شد .در ادامه بهطور مختصر نظریه داده بنیاد
با تأکید بر رویکرد استراوس و کوربین مطرح میشود.
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نظریه داده بنیاد
روش مذکور نوعی روششناسی عمومی است که در ابتدا توسط گالسر و استراوس ( )1967در
کتاب کشف تئوری مفهومسازی بنیادی 1معرفی شد ( .)Glaser& Strauss, 1967:2بنیانگذاران
این روششناس��ی ادعای بزرگی را مبنی بر اتخاذ نظریه از دادههایی سیستماتیک که حاصل
تحقیق اجتماعی باشند ،دارند ( .)Fernandez, 2004: 84همانگونه که از نام این تئوری برمیآید،
نظریه در طول تحقیق رشد میکند و از رهگذر تعامل مستمر بین گردآوری و تحلیل دادهها
حاصل میشود (.)Strauss,1987:168
نظریهپردازی داده بنیاد ،روالی نظاممند و کیفی است ،جهت تولید نظریهای که یک فرآیند،
کنش یا برهمکنش را درباره یک موضوع واقعی2در سطح مفهوم کلی تشریح میکند (Creswell,
 .)2005: 396پژوهشگران هنگامی سراغ استفاده از نظریهپردازی داده بنیاد میروند که نیازمند
یک نظریه یا تبیین کلی (اجمالی) از یک فرآیند هستند (داناییفرد و امامی .)74 :1386 ،در
پژوهش نظریهپردازی داده بنیاد ،یک فرآیند ،زنجیرهای از کنشها و برهمکنشها بین افراد و
وقایع مربوط به یک موضوع اس��ت ( .)Strauss & Corbin, 1998نظریهپردازان داده بنیاد ،نظریه
خودش��ان را در سه ش��کل ممکن ارائه میدهند .1 :الگوی کدگذاری بصری؛  .2مجموعهای از
قضایا (فرضیهها)؛  .3داستانی که به شکل روایی نوشته میشود ( .)Creswell, 2005:409در این
پژوهش چون بر اساس رهیافت نظاممند تحقیق سامانیافته است ،الگوی کدگذاری بصری ارائه
و در ادامه نیز این الگو توضیح داده میشود.
کرس��ول ( )Creswell, 2005: 397بیان میکند که سه رهیافت مسلط در نظریهپردازی داده
1. The Discovery Of Grounded Theory
2. substantive topic

بنیاد وجود دارد :رهیافت نظاممند که با اثر اس��تراوس و کوربین شناخته میشود (& Strauss

1. Open coding
2. Axial coding
3. Selective coding
4. logic paradigm
5. visual picture
6. Core Category or Phenomenon
7. Causal Conditions
8. Context Conditions
9. Intervening Conditions
10. Strategies
11. Consequences

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

)Corbin, 1998:3؛ رهیافت ظاهرشونده با مربوط به اثر گلیسر است ()Glaser, 1992:4؛ و رهیافت
ساختگرایانه که توسط چارمز حمایت میشود ( .)Charmaz, 1990:20در این مقاله بهتناسب
هدف پژوهش از رویکرد نظاممند بهره گرفتهایم که به نسبت سایر رویکردها تجویزیتر است.
رهیافت منتخب به نظریهپردازی دادهبنیاد ،بر لزوم استفاده از چند گام ّ
مشخص بهمنظور
تحلی��ل دادهها تأکید میکند که عبارتنداز :کدگذاری باز ،1محوری 2و انتخابی3و کدگذاری
انتخابی بهعنوان بخشی از فرآیند خلق نظریه مدنظر قرار میگیرد( .) Lee,2001:47رهیافت
نظاممند درنهایت بر توسعه یک مدل پارادایمی 4و یا یک تصویر بصری 5از نظریه تولیدشده
تأکید میش��ود ( .)Creswell, 2005:398مطابق با شکل شمارۀ  1برای ترسیم نهایی پارادایم
از مقولههای زیر اس��تفاده میکنیم .1 :مقوله محوری(6صورت ذهنی حاصل از پدیدهای که
اساس فرایند است)؛ .2شرایط علّی( 7مقولههای مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوری
اثرگذار اس��ت)؛  .3ش��رایط زمینهای(8مقتضیات یا عوامل زمین��های که بر تحقق راهبردها
اثرگذار است)؛  .4شرایط واسطهای(9موانع یا شرایط زمینهای که بر تحقق راهبردها ممانعت
ایجاد میکنند)؛  .5راهبردها( 10کنشها یا برهمکنشهایی که از پدیده اصلی منتج میشوند)
و  .6پیامدها(11خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها)(.)Creswell, 2005:401
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شکل  :1نمودار کدگذاری باز و الگوی کدگذاری محوری بر اساس رهیافت نظاممند استراوس و
کوربین ()Creswell, 2005 :401

جامعه آماری و گردآوری دادهها
در فرآیند گردآوری دادهها ،دادههای موردنیاز ،یعنی بیانات امام خمینی در خصوص موضوع
تحقیق [مدیریت ش��هری] طی مراحل مختلفی گردآوری ش��ده است .در مرحلۀ اول بیانات
حضرت امام در دیدار با شهرداران و مسئوالن شورای شهر شناسایی شد و مورد مطالعه قرار
گرفت .در مرحلۀ دوم بیاناتی که مخاطب آن ش��هرداریها و مس��ئوالن ش��هری نبودند ولی
موضوع مدیریت شهری و شهرداریها در آنها مطرح شده بود شناسایی و جمعآوری گشت.
در جدول ش��ماره  1مهمترین بیانات گردآوری و مشخص ش��ده است .در مرحلۀ سوم نیز با
جس��تجوی کلیدواژه در نرمافزار صحیفه امام ،دیگر بیانات مرتبط با موضوع استخراج شدند.
الزم به ذکر است که بیاناتی که بهطور خاص مخاطب آن شهرداریها یا شوراهای شهر بودند،
ب��ا دقت بیش��تری مورد مطالعه قرار گرفت و کدها و مفاهی��م مرتبط با موضوع تحقیق از آن
استخراج شد.

جدول شماره :1بیانات و سخنرانی های امام خمینی پیرامون مدیریت شهری

بيانات در جمع شهردار تهران و معاونان
1358/3/24

سخنرانى در جمع دانشجويان سنندج
1358/7/2

سخنرانى در جمع شهردار و كاركنان
شهردارى قائمشهر 1358/8/2

سخنرانى در جمع نمايندگان مجلس خبرگان
1358/7/12

سخنرانى در جمع شهردار و كاركنان
شهردارى و شركت واحد 1358/8/14

سخنرانى در جمع ورزشكاران و قهرمانان
كشور1358/7/17

سخنرانى در جمع كاركنان شهردارى اهواز
1358/8/17

سخنرانى در جمع اعضاى جهاد سازندگى يزد
1358/7/18

بيانات در جمع شهردار و معاونان شهردارى
تهران 1360/7/13
سخنرانى در جمع اعضاى شوراهاى اسالمى
روستاها 1361/8/13

کدگذاری اولیه و شکلگیری مفاهیم
بیانات امام خمینی در هر دیدار ،شماری از دادهها را به همراه داشت که میبایست مطالعه

و مضامین مرتبط با مدیریت ش��هری اس��تخراج میش��د .با توجه به حساسیت فرآیند رشد و
ش��کلگیری نظریه و برای باال بردن میزان اعتماد به دادهها ،مفاهیم مس��تخرج اولیه از سوی
پژوهشگر بهطور جمعی مورد بازبینی قرار گرفت و به اقتضا حفظ ،حذف یا تعدیل شد .با توجه
به این مطلب که کلمات و عبارتهای مشابهی در قالب مفاهیم نزدیک به هم در طول مطالعه
بیانات امام خمینی تکرار ش��ده بودند ،تالش ش��د که عبارتهای مذکور در قالب مقولههای
کلیتری جمعبندی شوند.
بدی��ن منظور برای تجزیهو تحلیل دادهها ،باید کدگذاری باز انجام میدادیم .کدگذاری باز
بدینصورت بود که بیانات امام خمینی درباره مدیریت ش��هری را بررس��ی کنیم .نمونهای از
کدگذاری باز در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود.

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

بیاناتی که مخاطبان آن مسئوالن و
مدیران شهری بودند:

بیاناتی که موضوع مدیریت شهری در
آنها مطرح شده بود
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جدول شماره  :2نمونهای از کدگذاری باز و استخراج مفاهیم سطح اول و دوم

کد
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متن بیانات

مفهوم سطح اول

مفهوم سطح
دوم

مىبايست در مقابل تجاوزهاى عدهاى به اراضى
تهران و حريم خیابانها با قاطعيت عمل كرد.
امر خانهسازی براى مستضعفين مىبايست از
روس��تاها آغاز شود تا نه تنها جلوى مهاجرت
بىرويّه روستاييان به شهرها گرفته شود ،بلكه
ع��دهاى كه قب ً
ال مهاجرت نمودهاند با توجه به
تسهيالتى كه فراهم خواهد آمد ،به قطبهای
كش��اورزى و دامدارى جذب شوند (خمینی،
 ،1391ج)154 : 8

 .1مقابله با زمینخواری و  .1فساد ستیزی؛
فساد در ساختمانسازی؛  .2آبادانی شهر و
 .2حف��ظ حری��م ش��هر،
روستا.
خیابان ،فضای سبز و ...؛
 .3خانهس��ازی و مرم��ت
خانههای مستضعفین؛
 .4آباد کردن روس��تاها و
حاشیههای شهر؛
 .5توج��ه به کش��اورزی،
دامپروری و.....

اآلن ش��هردار تهران اينجا بود با يك دستهاى
از كارمندهاي��ش .خ��وب ،آنه��ا هم همين
شکایتها را دارند .لكن آنها هم بايد مشغول
بش��وند به همان شهردارى و خدمت به شهر؛
نه اينكه همهمان بنشينيم كليات را بگوييم ،و
درده��ا را بگوييم و درمانش را از خدا بطلبيم!
نه ،بايد همهمان كار بكنيم .و سابق مىگفتند
ك��ه -آنوقت ك��ه ش��بیهخوانی مىكردند-
مىگفتند ش��بیهخوان خوب آن است كه اگر
شمر میشود «شمرى» را خوب انجام بدهد؛
اگر هم امام حس��ين مىشود «امام حسينى»
را خ��وب انجام بدهد .اگر بخواهد ش��مر امام
حس��ينى كند و امام حسين شمرى كند ،اين
شبیهخوانی درستى نيست(خمینی:1391 ،
ج)156 :8

 .1خدم��ت به مردم ش��هر  .1خدمت محوری؛
 .2مسئولیتپذیری.
وظیفه اصلی شهرداریها؛
 .2مسئولیت شورای شهر و
شهرداری در قبال مشکالت
شهری مردم؛
 .3ل��زوم انجام اقدام و عمل
برای رفع مشکالت.

کد

متن بیانات

مفهوم سطح اول

مفهوم سطح
دوم

P580717a2
P580717a5

آن چيزى كه اآلن الزم است بر همه آقايان ،بر
همه شما جوانان ،بزرگان ،و بر همه قشرهاى
ملت ،اين اس��ت كه چشمهایشان را باز كنند
با مطالع��ه ،با دقت ،افرادى كه براى ش��وراها
تعيين مىكنند ،صفات خاصى را داشته باشند.
اول :اينكه مؤمن باش��ند؛ مؤمن به اين نهضت
باشند؛ جمهورى اسالمى را بخواهند؛ طرفدار
مردم باش��ند؛ امين باش��ند؛ اس�لامى باشند،
و ش��رقى و غربى نباش��ند ،انحرافات مكتبى
نداش��ته باشند؛ تا اينكه كارهايى كه میکنند
براى نفع ملت ،براى نفع خود شهرستان باشد.
اگر خداینخواس��ته در اين امر كوتاهى بشود
و ش��ياطينى كه دوره مىافتند و مىخواهند
اف��رادى را جا بزنند به مردم ،آن افراد منحرف
یکوقتی تعيين بشوند براى شوراهاى شهر،
اين براى خود ش��هر خطر دارد؛ براى كش��ور
خطر دارد؛ براى اس�لام خطر دارد (خمینی،
 ،1391ج)251 :10

 .1لزوم انتخاب افراد مؤمن
به اس�لام و انقالب ،امین،
طرفدار مردم توسط مردم
برای مدیریت شهری؛
 .2اجتن��اب از ورود
منحرفان مکتبی و عقیدتی
در مناصب مدیریت شهری.

ش��وراى ش��هر؛ يعنى همهکارهای شهر دست
اینهاس��ت .ش��هردار را هم تعيي��ن مىكند.
كارهاى ديگر ش��هر را ،هم��ه را ،اینها انجام
مىدهند .نظ��ارت در بازار ،نظارت در همهجا،
دارند .اینها اختياراتى دارند ،و ممكن اس��ت
كه خداینخواس��ته یکوقتی اشخاص ناباب
تعيين بش��ود ،رأى داده بشود به آنها ،و براى
ضر ..بنابراين ،يك
شهر ُم ّ
ضر؛ براى اسالم هم ُم ّ
مس��ئله مهمى است كه بايد شما توجه به آن
داشته باش��يد .و برسانيد به دوستان خودتان،
به شهرستانهایی كه مىرويد به دوستانتان،
به اهل علم آنجا ،برسانيد كه مردم آگاه بشوند
و روى آگاه��ى رأى بدهند (خمینی،1391 ،
ج)253 :10

 .1ش��ورای ش��هر ،متولی  .1نظ��ارت ب��ر ام��ور
شهری؛
اصلی امور شهری؛
 .2نظارت بر امور ش��هری  .2افزای��ش آگاه��ی
(بازار ،مسکن و ) ...یکی از مردم.
مهمترین وظایف مدیریت
شهری؛
 .3افزایش آگاهی مردم در
انتخ��اب متولیان مدیریت
شهری.

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

 .1انتخاب افراد اصلح
برای مناصب مدیریت
شهری؛
 .2اجتن��اب از ورود
منحرف��ان فک��ری و
عقیدت��ی در بدن��ه
مدیریت شهری؛
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با س�لام و تحي��ات ،چون ش��هردارى تهران
مصمم اس��ت به حول و ق��وه خداوند متعال
نس��بت به جلوگيرى از احكام خالف شرع كه
متأسفانه بعضاً تاكنون ادامه داشته است و نيز
اجراى احكام نورانى اسالم اقدام سريع به عمل
آورد؛ چون در حال حاضر با توجه به گرفتارى
ش��وراى نگهب��ان و ش��ورای عال��ی قضايى،
ش��هردارى قادر نخواهد بود مش��كل مردم را
سريعاً از آن طريق حل نمايد ،لذا خواهشمند
اس��ت اجازه فرماييد تا تعيين تكليف قطعى
از ط��رف ش��وراى نگهبان و يا ش��ورای عالی
قضاي��ى ،به خاط��ر جلوگي��رى از توقف كار،
حجتاالسالموالمسلمین جناب آقاى محمدى
گيالنى حاكم شرع محترم دادگاههای انقالب
اسالمى بهطور مستمر نسبت به مسائل مبتال
به ش��هردارى كه مس��تقيماً در رابطه با مردم
مىباشند ،اظهارنظر فرموده و حكم شرعى كه
براى شهردارى الزماالجرا باشد ،صادر نمايند
(خمینی :1393 ،ج)72 :17

 .1مسئولیت مدیران شهری  .1اجرای احکام اسالمی
در خصوص اج��رای احکام و تحقق ارزشهای.
اس�لامی و جلوگی��ری از
خالفهای شرعی؛
 .2حضور فقیهان و متخصصان
دین��ی در س��مت مش��اوران
مدیران شهری.

P650319a1
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متن بیانات

مفهوم سطح اول

مفهوم سطح
دوم

اگ��ر در يك ش��هرى از ش��هرها بن��ا بود يك
اختالفى واقع بشود ،بدانند كه دست شيطان
در كار اس��ت ،باي��د اي��ن را از بي��ن ببرند و
نگذارند یکوق��ت -خداینخواس��ته -ولو در
يك ش��هرى ،در يك روس��تايى اختالف واقع
بش��ود .برادران روحانى قوياً ،با هم باش��ند و
کنارهگیری نكنند ،همه در ميدان باشند ،با هم
باشند .ما مىخواهيم حفظ اسالم را بكنيم ،با
کنارهگیری نمىشود حفظ كرد .خيال نكنيد
كه با کنارهگیری تكليف از شما سلب مىشود،
تكليف دوچندان است (خمینی :1393 ،ج:20
)57

 .1ل��زوم اجتن��اب مدیران  .1ایجاد وحدت و همدلی
ش��هری از ب��روز اختالف و در شهر.
تفرقه در شهرها؛
 .2مسئولیت مدیران شهری
برای رف��ع اختالف و تفرقه
موجود در شهرها؛
 .3ایج��اد فض��ای همدلی
و وفاق در ش��هرها توس��ط
مدیران شهری.

کدگذاری محوری و انتخابی
در این مرحله محققان دستهبندی و مقایسه عناوین استخراجشده از دادهها را انجام دادند.
پس از انجام کدگذاری باز محققان خود را با انبوهی از دادههای خام روبهرو دیدند که چندان

شرایط علی
 .1اس�لامی کردن روابط و مناس��بات مدیریت
شهری
 .2تأس��یس ش��وراهای ش��هری ،روس��تایی و
محلهای
شرایط واسطهای:
 .1نف��وذ منحرفین فکری و
عقیدتی
 .2کنار گذاشتن مردم
 .3اسراف و پرداختن به امور
غیرضروری
 .4فساد مسئولین

مقوله محوری:
 .1عدالت
 .2توجه به محرومین و مستضعفین
راهبردها

 .1اسالم محوری و اجرای احکام شرعی
 .2مردمی کردن امور
 .3خدمت محوری
 .4وحدت و همدلی و مقابله با تفرقه و اختالف
 .5فساد ستیزی
 .6نظارت بر امور و خدمات شهری

شرایط زمینهای:
 .1مسئولیتپذیری مردم و
مسئولین امور شهری
 .2افزای��ش آگاهی مردم در
انتخاب متولیان شهر
 .3انتخ��اب و انتصاب افراد
اصلح در مناص��ب مدیریت
شهری
 .4ویژگیه��ا و خصای��ص
مطلوب مدیران شهری
 .5نظارت و حمایت دولت

پیامدها

 .1تحقق ارزشهای اسالمی و ملی
 .2ارتقای وجهه جمهوری اسالمی در جهان
 .3رفع مشکالت سازندگی و آبادنی شهرها
 .4رشد و پیشرفت شهرها

شکل شمارۀ  :2الگوی نظام مند مدیریت شهری از نگاه امام خمینی

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

به هم ربطی ندارند .در مرحله کدگذاری محوری ،محقق با مقایسه مفاهیم مختلف سطح دوم
تالش کرد زمینههای مشترک میان آنها را کشف کرده و امکان طبقهبندی مفاهیم مشابه را
در قالب طبقهبندیهای یکسان و در ذیل الگوی نظاممند استراوس و کوربین انجام دهد.
در مرحله کدگذاری انتخابی ،وجوه مشترک مؤلفههای برآمده از مراحل قبلی ،شناسایی و با
توجه به اشتراکات آنها در دستهبندی کلیتر و محدودتری ساماندهی شدند که در ذیل هر
یک از مقولههای مدل نظاممند قرار گرفتند و در شکل شمارۀ  2نشان داده میشود .الزم به ذکر
است چون رهیافت پژوهش حاضر ،بر اساس رهیافت نظاممند استراوس و کوربین انجام شده،
کدگذاری انتخابی در تطبیق با مقولههای الگوی نظاممند انجام شده است.

147

اعتبار سنجی الگوی استخراجشده (روایی و پایایی)
با اینکه برخی از پژوهش��گران کیفی بحث درباره اعتب��ار و روایی دادهها و نتایج پژوهش را
کمی میدانند ( )Johnson & Christensen,2008: 114اما
بهطور س��نتی مربوط به پژوهشهای ّ
واقعیت این است که در پژوهشهای کیفی نیز صحت و اعتبار دادهها و یافتهها بخشی بسیار
بااهمیت در فرآیند پژوهش است( .)Creswell, 2005: 87در ادامه روایی و پایایی پژوهش حاضر
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بررسی میشود.
روایی اشاره دارد به میزانی که یافتهها ،واقعیت را توصیف میکنند .در تحقیق کمی ،روایی را
میتوان اینگونه تعریف کرد :یک تحقیق تا چه حد دقیقاً آنچه را که قصد ارزیابیاش را داشته،
سنجیده است ( .)Golafshani, 2003:559این تعریف در تحقیقات کیفی جایگاه چندانی ندارد،
چراکه در تحقیق کیفی ،هدف ،ارزیابی نیست ( )Stenbacka, 2001:551بلکه هدف درک جهان
اجتماعی از منظر پژوهشگران بهوسیله توصیف تفصیلی و دقیق از اقدامات شناختی و نمادین
است)Miles & Huberman, 2002:37( .
جهت ایجاد اطمینان از روایی مرحله نخس��ت پژوهش و دقت یافتههای محققین ،اقدامات
ذیل انجام گرفت:
روش اول :در نظریه دادهبنیاد ،اعتبارسنجی 1بخشی فعال از فرایند پژوهش است (Creswell,
 )2005:412بدینص��ورت که در مرحله کدگ��ذاری باز ،دادههای متنوع بهطور متناظر در قبال
مفاهیم در حال ظهور آزمون میشوند؛ همچنین در مرحله کدگذاری محوری نیز مفاهیم برآمده
از دادهها در قبال مقولهها قرارگرفته و در این تناظر کثرتآمیز ،تناسب برقرار و سپس قرائنی از
دادهها در مقام تأیید این تناسب جستجو میشود.
روش دوم :در روش دوم از مرورگران خارجی 2چون خود مش��ارکتکنندگان در طرح جهت
اعتبارس��نجی بهرهبرداری خواهد شد ( .)Creswell, 2005:413در این پژوهش نیز محققان کار
را زیر نظر برخی از اساتید صاحبنظران در حوزه مدیریت شهری و متخصص در اندیشه امام
خمینی پیگیریکردند.
روش س��وم :در ای��ن روش ،محققین با بازاندیش��ی بر کدگذاریها ت�لاش کردند که اعتبار
1. Validation
2. Outside Reviewers

یافتههای تحقیق :الگوی نظاممند مدیریت شهری از نگاه امام خمینی
همانگونه که در شکل شماره  2مشخص است ،پس از کدگذاری انتخابی 23 ،کد محوری
از بیانات حضرت امام در ش��ش بُعد الگوی نظاممند جای گرفت که بهعنوان الگوی نظاممند
مدیریت شهری در جمهوری اسالمی ایران از نگاه امام میباشد .مقوله محوری این تحقیق نیز،
عدالت و رسیدگی به مستضعفین و محرومین در مدیریت شهری است که کلیه کدهای محوری
حول این موضوع گردآوریش��دهاند .در ادامه ،توضیح هریک از ابعاد الگوی نظاممند بر اساس
مقولهها و کدهای محوری ذیل هر دسته بیان خواهد شد .در این بخش در برخی قسمتها با
آوردن بیانات حضرت امام ،تشریح و تبیین بهتری از مقولههای الگوی نظاممند مدیریت شهری
صورت میگیرد.
مقولههای محوری
مقولههای محوری ،مقولههایی هس��تند که اساس فرآیند را شکل میدهند .بهعبارتدیگر،
تمام مقولههای دیگر از جمله راهبردها ،شرایط زمینهای و ...برای تحقق این مقولههای محوری
است .مقولههای محوری شناساییشده در مدیریت شهری از نگاه حضرت امام دو مورد است:
عدالت و توجه به محرومین و مس��تضعفین .ب ه بیانیدیگر ،محور و اصل و اس��اس در مدیریت
شهری عدالت و رسیدگی به محرومین و مستضعفین است که در بیانات امام فراوانی بیشتری
داشت و بیشتر مورد تأکید ایشان قرار میگرفت.

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

یافتهها را افزون کنند .در این پژوهش ،بارها کدها بازنویسی و تالش میشد کدهای دقیقتر و
صحیحتری انتخاب شود.
پایایی ،بیانگر پایداری و تش��ابه نتایج اندازهگیری در دورههای مختلف زمانی است .ممیزی
تحقی��ق را میت��وان بهمنزله روش خوبی برای بهبود پایایی پیش��نهاد ک��رد (Mays & pope,
 .)2002:50به دلیل مطالعه مستمر بیانات استخراج شده حضرت امام و بهرهمندی مستمر از نظر
خبرگان و متخصصان در حوزه اندیشه امام خمینی در کلیه مراحل و فرآیندهای این تحقیق،
پایایی مورد انتظار برای یک پژوهش بخوبی تضمین و برآورده شده است.

149

 .1عدالت
از مهمترین مس��ئولیتهای محوری مدیریت شهری از نگاه امام خمینی از بین بردن تضاد
طبقاتی در شهرها ،کاهش فاصله بین غنی و ثروتمند و توزیع درست ،عادالنه و منصفانه خدمات
شهری بین مردم شهر است .نمونهای از بیانات امام در خصوص تحقق عدالت در شهرها عبارت
است از:
“مملكتى كه ثروتش زياد بوده است ،ذخاير زمينىاش الیماشاءاهلل بوده است،
بايد باز به حال مخروبه باشد .اين «تمدن بزرگ» اين را براى ما سوغات آورد
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كه همه چيزهاى ما را دادند به غير ،و خود ما را در يك مملكت پُرثروت ،يك
مملكتى كه قابل اس��ت از براى اينكه صد و پنجاه ميليون جمعيت يا بيشتر

در او زندگى ُمر َّفه داش��ته باش��ند ،سى و چند ميليون جمعيت كه اكثرشان

وضعشان وضع صحيح نيست ،ثروتها به جيب يك دسته مجتمع شده و به

خارج منتقل شده ”(امام خمینی ،1391 ،ج.)7 :11

 .2توجه و رسیدگی به محرومین و مستضعفین
امام مدام در سخنرانیهایش��ان در دیدار با مس��ئوالن و متولیان امور ش��هری ،لزوم توجه
مدیران ش��هری به اقشار غیرمرفه و آبادانی مناطق محروم را مورد تأکید قرار میدادند .ایشان
حتی رس��یدگی به مناطق محروم شهری را نسبت به مناطق مرفه و باالی شهر دارای اولویت
میدانستند .حتی ایشان میفرمایند که بایستی از متمکنین شهری که بیشتر از خدمات شهری
به��ره میبرند برای آبادانی مناطق محروم عوارض گرفت (ام��ام خمینی ،1391 ،ج.)273 :15
ایشان در سخنرانی خود بیان میدارند:
“و آنچه كه مهم است اين است كه آن قشر مستضعف بيشتر مورد نظر باشد.

در تهران ،آن حاشيههاى اطراف تهران و آن زاغهنشینها و آن چادرنشینهای
اطراف بيش��تر موردنظر باش��ند تا طرف شمال ش��هر ،و در شهرهاى ديگر،
روس��تاهاى ديگر ،توجه به اين قش��ر مستضعف بيشتر باشد از توجه به قشر
ُمر َّفه .معالوصف در رژيم سابق ،اين قشر اصلش مورد عنایت نبود ،و اگر كارى

مىكردند براى همان قشر ُمر َّفه مىكردند .و لهذا در تهران ،شمال شهر ،يك

شهرى است كه غير از جنوب شهر است .اص ً
ال آن ،يك شهر ديگرى است ،اين
هم يك شهر ديگرى .و اين غير مطابق بودن و طبقه به اين شديدى داشتن،
اس��باب اين مىشود كه یکوقت خداینخواس��ته انفجارى حاصل بشود كه
كسى نتواند مهارش كند( " .امام خمینی ،1391 ،ج)498 :10

 .1اسالمی کردن روابط و مناسبات مدیریت شهری
تالش برای اس�لامی شدن روابط و مناسبات مدیریت شهری یکی از ضرورتها و علتهایی
اس��ت که باید به دنبال تحقق مدیریت ش��هری اسالمی بود .کش��وری که مکتب اسالم را به
عنوان مکتب اصلی خود میداند و قانون اساس��ی آن بر اساس دستورات اسالمی شکل گرفته
است ،بایستی اسالم را در تمام روابط و مناسبات خود که یکی از آنها مدیریت شهری است،
پیادهسازی کند .حضرت امام خمینی در این زمینه میفرمایند:

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

شرایط ع ّلی
شرایط علّی ،شرایطی است که بر مقوله محوری ،در اینجا همان مدیریت شهری است ،تأثیر
میگذارند .بهعبارتدیگر شرایط علّی ،شرایطی است که اگر ایجاد نشوند ،تحقق مدیریت شهری
اس�لامی امکانپذیر نیست .شرایط علی که در این پژوهش بر اساس بیانات حضرت امام مورد
شناسایی قرار گرفتند ،عبارتند از:

"امروز وجاهت اس�لام در خطر ممكن اس��ت باش��د .اگر يك افراد نابابى در
قدرات يك شهرى را در دست بگيرند و بعد كارهاى خالف
جمهورى اسالم ُم َّ

ضر است ،وجهه جمهورى اسالمى
بكنند ،عالوه بر اينكه براى خود آن شهر ُم ّ
را بد نمايش مىدهد .و آنهایی كه با شما و با ما و با اسالم غرض دارند اینها

مىخواهند كه يك افرادى باشند كه اين افراد هرچه مىتوانند كار را از اسالم
جدا كنند؛ مطالب را از اسالم جدا كنند .و شما و ما مىخواهيم كه هرچه كار
مىشود اسالمى باشد( ” .امام خمینی ،1391 ،ج)252 :10
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 .2تأسیس شوراهای شهری ،روستایی و محلهای
از نگاه امام ،شورای شهر متولی اصلی اداره امور شهری میباشد .ایشان تشکیل شوراهای شهر
و روستا را یکی از برکات انقالب اسالمی میدانند .ایشان میفرمایند:
"اين شوراها بايد باشد در شهرها ،بعد هم در ساير نقاط ان شاء اهلل -تأسيس

بش��ود .و سرنوشت هر شهرستانى ،هر شهرى -كه آن شوراها در آن هست-
با خود اين شوراهاس��ت ،كه از طرف مردم تعيين مىش��وند افرادش(" .امام
خمینی ،1391 ،ج)251 :10
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ایشان همچنین بیان میکنند که تأسیس شوراها ،برگرفته از اسالم است که بایستی مردم
هر شهر با توجه به شناختی که دارند اداره امور شهر خود را انجام دهند .ایشان بیان میدارند:
“این جزء برنامههای اسالم است ،و بنای ما هم بر همین هست .نه تنها شما،

هر جا ،در هر اس��تانی ،در هرجایی که هس��ت ،همانطوری که از اول قانون
هم همین معنا بوده اس��ت ،باید شوراهای والیتی باش��د .اینها باید بشود ،و
میش��ود و درصدد هستند .اآلن مشغول طرحریزی آن هستند که شما برای
خودتان ،مس��ائل خودتان باش��د .انتخابات مال خودتان باشد؛ خودتان انجام
بدهید .کارهایتان محول به خودتان باشد .نه تنها شما؛ خراسان هم همینطور،
اصفهان هم همینطور ،همهجا همینطور .این ش��وراها باید همهجا باش��د و
هرجای��ی خ��ودش اداره کند خودش را .این ،هم برای ملت خوب اس��ت ،هم
برای دولت خوب اس��ت .دولت نمیتواند همهجا را خودش تحت نظر بگیرد،
وقت��ی محول کرد کار را به خود مردم ،مردم در منطقهای که هس��تند برای
خودشان دلسوزتر هستند ،بهتر اطالع دارند به احتیاجات خودشان .اینها یک
برنامههایی است که در دست اجراست(" .امام خمینی ،1391 ،ج )151 :7

شرایط زمینهای
ش��رایط زمینهای عبارت است از بس��ترهایی که وجود دارد -یا باید به وجود آورد -تا بتوان
اقدامات و راهبردهای مناسب را انجام داد .مهمترین زمینههایی که بر اساس مقولهبندی بیانات
حضرت امام پیرامون مدیریت شهری به دست آمد ،عبارتند از:

 .1مسئولیتپذیری مردم و مسئولین امور شهری
نکته مهمی که امام نسبتاً زیاد در بیانات خود اشاره میکنند ،این است که بایستی مردم و
مسئولین شهری در قبال مسائل و مشکالت شهر احساس مسئولیت کنند .نبایستی از زیر بار
مسئولیت شانه خالی کنند و کارها را به یکدیگر محول کنند .تا زمانی که این احساس مسئولیت
نباشد ،تحقق شهر اسالمی و مدیریت شهری اسالمی امکانپذیر نیست.
“اآلن یکچیزی است كه مال خودتان است ،مثل اينكه هرکسی موظف است

بهحسب وجدان خودش كه عائله خودش را خدمت به او بكند و اداره بكند،
اآلن بهحسب وجدان ،ما همه موظفيم كه يك مملكتى كه از حلقوم ديگران
بيرون آورديم و مال خودمان شده ،خودمان خدمت به آن بكنيم .نرويم كنار
بنشينيم بگوييم كه شما از چنگال ديگران بيرون آورديد ،خودتان درستش
بكنيد! نمىشود .اینیک همچو چيزى است ،شماها بيرون آورديد؛ ملت بيرون
آورده .همي��ن ملتى كه يك همچو نهضتى كرد و يك همچو پيروزى برايش
حاصل شد ،بايد اين مملكت را خود ملت اداره بكند .هركس به هر اندازهاى كه
مىتواند .البته يك قشر نمىتواند؛ دو قشر نمىتواند ،روحانيت نمیتواند؛ دولت
نمىتواند؛ عرض مىكنم كه كارگر تنها نمىتواند؛ صنعتگر تنها نمیتواند؛ لكن
هرکدام یکگوشه كار را بايد بگيرند .هركس در هر كارى كه مشغول است آن

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

حضرت امام در مورد مسئولیت همگان در قبال شهر میفرمایند:

كار را خوب انجام بدهد( " .امام خمینی ،1391 ،ج)332 :10

همچنین ایشان بیان میفرمایند:

مسئول
"مهم اين اس��ت كه افراد ،هر يك خودش��ان را مس��ئول بدانند .هم
ِ

مسئول كارهاى ديگران .مسئول خودشان كه كارى كه به
خودشان بدانند ،هم
ِ

آنها مح َّول مىشود ،مث ً
ال شماها كه در شهردارى اهواز هستيد .هر كارى كه
مح َّول به هر فردى است ،منتظر اين نشود كه يك كس ديگرى كارى بكند.
اين بايد كار خودش را خوب انجام بدهد ،و اگر چنانچه ديد آن برادرش ،آن

رفيقش كارش را خوب انجام نمىدهد ،مسئول او هم هست ،بايد او را هدايت
كنند( " .امام خمینی ،1391 ،ج)8 :11

153

 .2افزایش آگاهی مردم در انتخاب متولیان شهری
با توجه به اینکه مس��ئوالن و کارگزاران شهری توسط مردم انتخاب میشوند ،بایستی همه
اقش��اربخصوص نخبگان و خواص تالش خود را انجام دهند ،تا آگاهی مردم باال برود تا افراد
مناسب را برای مناصب مدیریت شهری انتخاب کنند .حضرت امام دربارۀ انتخاب آگاهانه مردم
در انتخابات مسئوالن شهری میفرمایند:
“ش��وراى ش��هر؛ يعنى همه كارهاى شهر دست اینهاست .ش��هردار را هم

تعيين مىكند .كارهاى ديگر ش��هر را ،همه را ،اینها انجام مىدهند .نظارت
در بازار ،نظارت در همهجا ،دارند .اینها اختياراتى دارند ،و ممكن اس��ت كه
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خداینخواسته یکوقتی اشخاص ناباب تعيين بشود ،رأى داده بشود به آنها،
ضر ..بنابراين ،يك مسئله مهمى است
ضر؛ براى اس�لام هم ُم ّ
و براى ش��هر ُم ّ

كه بايد ش��ما توجه به آن داش��ته باشيد .و برس��انيد به دوستان خودتان ،به
شهرستانهایی كه مىرويد به دوستانتان ،به اهل علم آنجا ،برسانيد كه مردم
آگاه بشوند و روى آگاهى رأى بدهند( " .امام خمینی ،1391 ،ج)253 :10

 .3انتخاب و انتصاب افراد اصلح در مناصب مدیریت شهری
توجه به س��وابق افراد (س��وابق خانوادگی ،کاری و ) ...در انتخاب مدیران شهری بسیار حائز
اهمیت اس��ت .زمینه و بستر دیگری که برای تحقق مدیریت ش��هری الزم است ،فراهم شود
این است که افراد اصلح از صنوف مختلف (بازاری ،روحانی ،ورزشکار و ) ...در شورای شهر قرار
بگیرند .امام درباره گماردن افراد اصلح در مناصب مدیریت شهری میفرمایند:
"بايد شناسايى بشوند در هر شهرستانى كه ده ،پانزده نفر مث ً
ال -حاال آن عددى

كه بايد تعيين بكنند در آنجا -بايد انتخاب بشود ،بايد اين شناسايى بشود .در
بين روحانيون يك نفر هس��ت ،خوب ،هرکسی در ش��هرش مىداند كه كدام
روحانى كسى است كه صالحيت دارد براى اين كار؛ دلسوز براى ملت است .و از

كسبه مث ً
ال ،از اصناف ،از ت ُّجار ،از كارگرها ،از كشاورزها ،سابقهاش را بايد درست
مردم بدانند كه اين در زمان طاغوت چهکاره بوده اس��ت ،و س��وابقش -سوابق

خانوادگىاش -چه طور بوده اس��ت .اگر چنانچه دقت در اين امر نشود و مردم

توجه به اين امر نكنند ،مسئولند پيش خدا .اگر فردا يك گرفتارى براى ملت
بهواس��طه اینها پيش بيايد ،ماها كه مىخواهيم تعيين كنيم افراد را ،مسئول
هستيم ،مسئوليت ما بزرگ است(" .امام خمینی ،1391 ،ج)251 :10

"افراد [اعضای شورای شهر] بايد اوالً مسلمان باشند؛ و ثانياً معتقد به نهضت

باشند؛ امين باشند در كارهايشان؛ ايمان حقيقى داشته باشند؛ متعهد باشند
نس��بت به احكام اسالم؛ سوابق خالف و سوء نداشته باشند .از روحانیون هم
بايد تعيين بش��ود .از اهل بازار هم بايد باش��د .از آن صنفهای ديگر هم بايد
باش��د .لكن ،همه بايد در اين معنا شركت داشته باشند كه ُم ْسل ِم [باشند] .و
البته آنهایی كه غیرمس��لم هستند براى خودش��ان شوراهايى ممكن است

تعيين كنند ،لكن مس��لم و متعهد به اسالم متعهد به اين نهضت؛ معتقد به

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

 .4ویژگیها و خصایص مطلوب مدیران شهری
یکی دیگر از زمینههایی که در مورد تحقق مدیریت شهری اسالمی از بیانات امام قابلاستخراج
است ،بحث ویژگی و خصوصیتهای مدیران و متولیان امور شهری است .ایشان مسلمان بودن،
انقالبی بودن ،سوءس��ابقه نداشتن ،تعهد به اس�لام و احکام اسالمی ،خدمت به مستضعفین و
محرومین ،تخصص در امور ،امین و معتقد بودن به نهضت و انقالب اسالمی ازجمله خصوصیات
مدیران شهری میدارند .ایشان در یکی از بیانات خود میفرمایند:

اين نهضت؛ مخالف با طاغوت ،انحراف چپ و راستى نداشته باشد .نه بهطرف
آن گروه سرمایهداری برود؛ نه به طرف چپ باشد ،مستقيم ،اسالمى ،دلسوز
براى اين ملت .اگر مسلمان باشد و متعهد باشد ،آن براى ملت دلسوز است؛
خیانتکار نيست؛ با امانت كارش را انجام مىدهد؛ هر كارى بخواهد براى آن
شهر خودش انجام بدهد ،به مصلحت افراد آن شهر ،به مصلحت خود آن شهر،
به مصلحت اسالم عمل مىكند( ” .امام خمینی ،1391 ،ج)219 :10

راهبردها
بخش دیگر مدل نظاممند ،شامل راهبردهایی است که میبایست انجام شود تا عدالت و توجه
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به محرومین و مس��تضعفین که مقوله محوری هس��ت ،محقق شود .راهبردها ناظر به کنش و
اقدامات هستند و جزء تجویزی مدل نظاممند برای تحقق مدیریت شهری مطلوب در جامعه
هستند .راهبردهای شناساییشده برای تحقق مدیریت شهری اسالمی از نگاه امام عبارتند از:
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 .1اسالم محوری و اجرای احکام شرعی
یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت ش��هری از نگاه امام خمینی اجرای احکام اس�لامی و
جلوگیری از خالفهای شرعی است .همچنین رعایت اخالق و آداب اسالمی از سوی کارگزاران
شهری امری الزم و ضروری است .ایشان اسالم محوری را یکی از مهمترین شاخصهای متولیان
امور شهری میداند .امام در این زمینه میفرمایند:
“همه بايد در اين معنا شركت داشته باشند كه [متولیان امور شهری] ُم ْسل ِم

[باشند] .و البته آنهایی كه غیرمسلم هستند براى خودشان شوراهايى ممكن
است تعيين كنند ،لكن مسلم و متعهد به اسالم متعهد به اين نهضت؛ معتقد
به اين نهضت؛ مخالف با طاغوت ،انحراف چپ و راس��تى نداشته باشد .نه به
طرف آن گروه س��رمایهداری برود؛ نه به طرف چپ باشد ،مستقيم ،اسالمى،
دلسوز براى اين ملت .اگر مسلمان باشد و متعهد باشد ،آن براى ملت دلسوز
است؛ خیانتکار نيس��ت؛ با امانت كارش را انجام مىدهد؛ هر كارى بخواهد
براى آن ش��هر خودش انجام بدهد ،به مصلحت افراد آن ش��هر ،به مصلحت
خود آن شهر ،به مصلحت اسالم عمل مىكند(" ...امام خمینی ،1391 ،ج:10
)219

 .2مردمی کردن امور
مردمی کردن امور و بهرهگیری از راهبرد مش��ارکت مردم در آبادانی ش��هرها یکی دیگر از
راهبردهایی اس��ت که بهمنظور تحقق نظام مدیریت ش��هری اس�لامی الزم و ضروری است.
ازیکطرف ،مسئولین بایستی بسترهای الزم برای مردمی شدن کارها را فراهم کنند و از طرف
دیگر ،مردم نیز باید خودشان همکاری و همیاری با مسئوالن شهری داشته باشند .امام درباره
نقش مردم در آبادانی شهرها میفرمایند:

«درهرصورت ،مملکت باید با دست خود مردم ،با دست خود اشخاص ،اداره
بش��ود .و شهرها باید بهتوسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود.
ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد ،و برویم کنار .شورای شهر
خودش کاری نمیتواند .چند نفر آدمی اس��ت که مثل دیگران ،ضعیف است
و نمیتواند کاری بکند .تا همه با هم نباشند ،همه با هم دست به هم ندهند،
همه به هم؛ معاونت کنیم همه با هم؛ تا بلکه انشاءاهلل کارها اصالح بشود" .
(امام خمینی ،1391 ،ج)337 : 10

 .3خدمت محوری
مدیریت ش��هری ،نهادی اس��ت که نزدیکترین ارتباط را با مردم دارد ،فلذا خدمت به مردم
اصلیترین وظیفه نهاد مدیریت ش��هری اس��ت .ام��ام خدمت به مردم ش��هر را وظیفه اصلی
ش��هرداریها و متولیان امور ش��هری میداند و بیان میکند که ش��ورای شهر و شهرداری در
قبال مشکالت شهری مردم مسئولیت دارند (امام خمینی ،1391 ،ج .)158 : 8امام در دیدار با
کارکنان شهرداری در باره خدمت به مردم و مناطق محروم میفرمایند:
«شما كه كارمندان شهردارى اهواز هستيد و حاال زحمات خودتان را ،خدمات

خودتان را در آنجا ش��رح داديد ،اين موجب تشكر من است ،و خداى تبارک

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

نمیشود این کارها انجام بگیرد .و این وظیفه انسانی ماست ،که کمک کنیم

و تعالی به شما اجر خواهد داد انشاء اهلل .امروز كشور شما احتياج به خدمت

دارد .شما ُم ّطلعيد كه كشورى براى شما گذاشتند كه شهرهايش هم مخروبه

بوده است .تهران كه مركز است جنوبش آن است كه مىبينيد .و حاشیههایش
و اين بيچارههاى زاغهنش��ین و امثال اینها ،آن است كه گاهى در تلويزيون
مىبينيد و خودتان ُم ّطلعيد .بنابراين بوده است كه اين طبقه ضعيف ،طبقه
مستضعف ،اینها به همين حال عقبماندگی در هر جا هست باشند ،و ذخاير

عياش��ى يك دس��ته و به دادن به ُمفت و رايگان از بين برود .اهواز با
آنها به ّ
آن ذخيره خداداد ،خوزستان با آن ثروت هنگفت ،بايد شهرش آنطور باشد؛
دهاتش بدتر(" .امام خمینی ،1391 ،ج)6 :11
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 .4وحدت و همدلی و مقابله با تفرقه و اختالف
از نگاه حضرت امام یکی از مهمترین راهبردهای مدیریت ش��هری بایس��تی اجتناب مدیران
شهری از بروز اختالف و تفرقه در شهرها است .متولیان امور شهری بایستی همدلی و وفاق را
در شهرها ایجاد کنند و در این راه باید از ظرفیت علما و خواص شهر نیز بهره ببرند .امام خمینی
در سخنی میفرمایند:
"اگر در يك ش��هرى از ش��هرها بنا بود يك اختالفى واقع بش��ود ،بدانند كه
دس��ت ش��يطان در كار اس��ت ،بايد اين را از بين ببرند و نگذارند يك وقت-
خداینخواس��ته -ولو در يك شهرى ،در يك روس��تايى اختالف واقع بشود.
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برادران روحانى قوياً ،با هم باشند و کنارهگیری نكنند ،همه در ميدان باشند،
با هم باشند .ما مىخواهيم حفظ اسالم را بكنيم ،با کنارهگیری نمىشود حفظ
كرد .خيال نكنيد كه با کنارهگیری تكليف از شما سلب مىشود ،تكليف دو
چندان است(" .امام خمینی ،1391 ،ج)57 :20

 .5فساد ستیزی
مقابله با انواع فساد از جمله زمینخواری ،فساد در ساختمانسازی ،نفوذ دشمن و نمادهای
دشمن در شهرها و فسادهایی که موجب سست شدن عقاید مردم میشود ،از جمله مهمترین
راهبردهایی است که مدیریت شهری باید در نظر داشته باشد .بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
در این زمینه بیان میکند« :مىبايس��ت در مقابل تجاوزهاى عدهاى به اراضى تهران و حريم
خیابانها با قاطعيت عمل كرد( " .امام خمینی ،1391 ،ج )154 :8همچنین ایشان میفرماید:
"هم��ه بايد مراعات بكنيد ،و همهتان هم مس��ئوليد ،همه ما مس��ئوليم .يك

مملكتى را بايد خود ش��ما اداره كنيد .بايد خود ملت اداره كنند ،و معاألسف
اآلن گروههای مختلفى با عقايد مختلفى كه بسيارش��ان خدمتگزاران همان
رژيم سابق بودند يا خدمتگزارهاى خارجیها هستند -اجنبیها هستند -بين
مردم در تمام قشر مملكت افتادند به طریقهای مختلف ،به راههای مختلف
سمپاشی مىكنند از توطئههاى اجانب؛ نفى خدمات انقالب(" .امام خمینی،
 ،1391ج)8 :11

 .6نظارت بر امور و خدمات شهری
مردمی شدن امور الزمهاش داشتن دستگاه نظارتی قوی است .با مردمی شدن امور یکی از
مهمترین کارهای مدیریت شهری نظارت بر امور و خدمات شهری میباشد .امام خمینی در این
زمینه میفرمایند:
«ش��وراى ش��هر؛ يعنى همه كارهاى شهر دست اینهاست .ش��هردار را هم

در بازار ،نظارت در همهجا ،دارند .اینها اختياراتى دارند ،و ممكن اس��ت كه
خداینخواسته یکوقتی اشخاص ناباب تعيين بشود ،رأى داده بشود به آنها،
ضر ..بنابراين ،يك مسئله مهمى است
ضر؛ براى اس�لام هم ُم ّ
و براى ش��هر ُم ّ

كه بايد ش��ما توجه به آن داش��ته باشيد .و برس��انيد به دوستان خودتان ،به
شهرستانهایی كه مىرويد به دوستانتان ،به اهل علم آنجا ،برسانيد كه مردم
آگاه بشوند و روى آگاهى رأى بدهند(" .امام خمینی ،1391 ،ج)253 :10

شرایط واسطهای (موانع)
در مدیریت ش��هری برخی از موانع وجود دارد که از آن بهعنوان ش��رایط واسطهای نام برده
میشود .بهعبارتدیگر ش��رایط واسطهای ،موانعی هستند که در سر راه راهبردها برای تحقق
مدیریت ش��هری مطلوب وجود دارد .برخی از شرایط واسطهای و موانع موجود بر روی تحقق
مدیریت شهری اسالمی از منظر امام خمینی (ره) عبارتند از:
 .1نفوذ منحرفین فکری و عقیدتی
مهمترین مانع و مشکل در نظام مدیریت شهری از نگاه امام ،نفوذ منحرفین فکری و عقیدتی
در مناصب مدیریت شهری است .به این دلیل است که ایشان تأکید زیادی بر انتخاب آگاهانه
مردم و انتخاب اصلح میکنند .امام در این زمینه میفرمایند:
"تذكرى كه به شوراها الزم است داده شود -ولو اينكه خودشان توجه دارند-

يكى اين است كه توجه كنند كه در شوراها يك وقت افراد نفوذى از منحرفين
بهصورت اسالم و بهصورت مقدسمآبی وارد نشوند .اینها كه شياطين هستند،

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

تعيين مىكند .كارهاى ديگر ش��هر را ،همه را ،اینها انجام مىدهند .نظارت

159

همانطوری كه ش��يطان به شکلهای مختلف وارد مىشود و انسان را گول
مىزند ،اینها هم همان شیطانها هستند و بهصورت مختلف وارد مىشوند.
"(امام خمینی ،1391 ،ج.)79 :17
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 .2کنار گذاشتن مردم
امام خمینی (ره) کنار گذاش��تن مردم یا کنارهگیری مردم از نظام مدیریت ش��هری را علت
ناکامی و عدم موفقیت مدیریت شهری میدانند .ایشان میفرمایند:
“مردم گمان نكنند شوراهاى شهر مىتواند كار را انجام دهد .شوراى شهر هفت نفر ،ده نفر ،از
خود همين مردماند ،با نداشتن وسایل درست .اين بسته به اين است كه مردم با اين شوراها و
با اين اشخاص كه مىخواهند خدمت كنند به شهرشان كمك كنند .تا كمك ملت نباشد كارى
انجام نمىگيرد .نمىشود كه ملت كنار بنشيند و بگويد دولت همه كارها را بكند .يك همچو
خرابه بزرگى را دولت به اين زودیها ،اگر قدرت ملت نباشد ،نمىتواند ،شايد تا آخر هم نتواند،
كه اين خرابهها را آباد كند( " .امام خمینی ،1391 ،ج)332 :10
 .3اسراف و پرداختن به امور غیرضروری
اسراف نیز یکی دیگر از موانعی است که بر سر راه تحقق مدیریت شهری مطلوب قرار دارد.
حضرت امام در این زمینه میفرمایند:
"مانعى ندارد كسانى كه از امكانات و خدمات اجتماعى بيشترى برخوردارند،

ديْ��ن خ��ود را با پرداخت عوارض متناس��ب ادا نموده و از اس��راف بيهوده و

غیرضروری پرهيز نمايند(" .امام خمینی ،1391 ،ج)273 :15

 .4فساد مسئولین و کارگزاران شهری
از نگاه امام فس��اد کارگزاران و متولیان امور ش��هری باعث به فس��اد کشیده شدن کل شهر
میشود .ایشان در رابطه با این مورد بیان میدارند:
"اگر خداینخواس��ته در این مسئله غفلت بکنید ،یا روحانیین غفلت بکنند،

یا خطبا غفلت بکنند ،یا فضال غفلت بکنند ،یا دانشگاهیهای متعهد غفلت

بکنند ،یا بازاریها غفلت بکنند ،یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند ،و یک
اشخاصی که برخالف مسیر ملت است ،برخالف مسیر اسالم است پیدا بشود،
ممکن اس��ت که یک شهری را به فساد بکش��د ،و ممکن است بعد از او یک
مملکتی به فساد کشیده بشود( " .امام خمینی ،1391 ،ج )219 :10

"امروز وجاهت اس�لام در خطر ممكن اس��ت باش��د .اگر يك افراد نابابى در
قدرات يك شهرى را در دست بگيرند و بعد كارهاى خالف
جمهورى اسالم ُم َّ

ضر است ،وجهه جمهورى اسالمى
بكنند ،عالوه بر اينكه براى خود آن شهر ُم ّ
را بد نمايش مىدهد .و آنهایی كه با شما و با ما و با اسالم غرض دارند اینها

مىخواهند كه يك افرادى باشند كه اين افراد هرچه مىتوانند كار را از اسالم
جدا كنند؛ مطالب را از اسالم جدا كنند .و شما و ما مىخواهيم كه هرچه كار

الگوی نظاممند مدیریت شهری در کشور بر اساس اندیشه امام خمینی (ره)

پیامدها
در پایان نیز پیامدهایی حاصل خواهد شد که نتیجه کارکرد درست الگوی نظاممند مدیریت
شهری کشور است .بهعبارتدیگر پیامدها ،خروجیهای حاصل از بهکارگیری راهبردها میباشد.
پیامدها و نتایج حاصل از مدیریت شهری اسالمی در جامعه عبارتند از :تحقق ارزشهای اسالمی
و ملی ،ارتقای وجهه جمهوری اسالمی در جهان ،رفع مشکالت ،سازندگی و آبادانی شهرها ،رشد
و پیشرفت شهرها .امام خمینی در این باره میفرمایند:

مىش��ود اسالمى باشد .بنابراين ،اآلن آن چيزى ...كه شايد از فردا و پسفردا
اين كانديدها معرفى بشوند ،و شماها بايد رأى به كسى كه مىدهيد كه اين
در شوراى شهرمان باشد ،خيال نكنيد كه شوراى شهر يك چيز آسانى است،
يك چيز كمى است(" .امام خمینی ،1391 ،ج)252 :10

نتیجهگیری
مديريت شهري مناسب و متناسب با ايده آلهای روحي و رواني بشر میتواند سبب شکلدهی
مناس��ب اندیشههای بشري و در نهايت شادكامي و كاميابي و حل بحرانهای مادي و معنوي
انس��ان ساكن شهرها گردد .با دقت در اندیش��ههای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و تحلیل
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نظاممند و روشمند بیانات و آرای ایشان که در این نوشتار رخ داد ،این مهم مشخص میشود
که مدیریت شهری و اصالح و ارتقای آن یک فرآیند است که میبایست بهطور جامع و کامل
به آن نگاه شود .در این نگاه صرفاً وظیفه مدیریت شهری به عهده شورای شهر و شهردار نیست
بلکه تمام مردم و نهادها از جمله دولت نیز مسئولیت اساسی در این زمینه دارند.
با تحلیل نظاممند بیانات امام مشخص شد که عدالت و رسیدگی به محرومین و مستضعفین
باید در رأس برنامههای مدیریت ش��هری قرار گیرد .بهعبارتدیگ��ر ،تمام راهبردها و اقدامات
مسئوالن و متولیان شهری بایستی برای تحقق این دو مقوله محوری باشد.
بسترها و زمینههای بسیار مهمی از جمله نهادینه کردن فرهنگ مسئولیتپذیری ،افزایش
آگاهی مردم برای انتخاب افراد اصلح برای مناصب ش��هری ،خصایص و ویژگیهای مورد نیاز
مدیران شهری از جمله مسلمان بودن ،معتقد به نظام و انقالب بودن ،امین بودن و ...الزم است.
در گام بعدی بایستی اسالمگرایی ،مردمیکردن امور ،خدمت محوری ،فسادستیزی ،وحدت و
همدلی و نظارت بر امور جزء وظایف اصلی مدیریت شهری قرار بگیرد.
در ادامه برخی از پیش��نهادها برای اصالح و ارتقای مدیریت ش��هری و رسیدن به مدیریت
شهری مطلوب ارائه میشود:
•تقويت جنبههاي نظارتي مدیریت شهری؛
•نقشآفرینی علما ،دانشجویان ،نخبگان ،اساتید و ...در جهت آگاه کردن مردم برای ورود
افراد اصلح و مناسب به شورای شهر؛
•جلوگیری از ورود منحرفین فکری و وابستگان به بیگانگان در مناصب مدیریت شهری؛
•توجه بیشتر به محلهها و مناطق محروم و مستضعف؛
•احیا و مرمت ساختمانهای فرسوده و فراهم آوردن امکانات برای مناطق محروم؛
•تالش برای کاهش اختالف طبقاتی در شهرها؛
•مقابله با اسراف و مصرف نادرست و غیرضروری در شهرداریها؛
•حفظ و نگهداری حریم شهر و حفظ فضای سبز شهر؛
•مقابله با زمینخواری و فساد در ساختمانسازی؛
•بهرهگیری از روحانیون و متخصصان امور دینی بهعنوان مشاوران مدیران شهری؛
•فراهم کردن بسترها و زیرساختهای الزم برای خدمترسانی بهتر به مردم شهر.
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