
 

 

 ت دولتیيريدر مدمشارکت شهروندی  الگوی

 البالغه م نهجيتعالمبتنی بر 

 
 3دلشاد تهرانیمصطفی  ،2رضا واعظی، 1محمدیهادی خان

 

 11/1/93تاريخ پذيرش:  12/8/92تاريخ دريافت:

 چکيده

است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولت از موضوعات بسیار مهمی  موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت یا تعامالت بین مردم و

ه تا آنجا دبسیار حائز اهمیت ش ،یعنی خدمات عمومی نوین ؛های اخیر مدیریت دولتیدولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم

در یک رویکرد منطقی و عقالیی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور بیان شده است.  میالدی تاکنون 05مختلفی از دهه  هایها و تئوریمدل زمینهکه در این 

با  ،د. بر این اساسکرتوان از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه نیز استفاده چند می گیرد؛ هرمتناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می

را متناسب با  البالغه دنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهجه قیق ب، این تحدر حکومت و دولت توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم

پژوهش آن است که مشارکت  یاصل سؤال بنابر این، شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسالمی برداشته شود.  علیه السالمسیره نظری و عملی امام علی 

تحلیل کیفی  افزار انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم برایچه الگویی دارد؟  البالغه ر تعالیم نهجشهروندی در مدیریت دولتی مبتنی ب

Maxqda  گیرد و های بنیادین و اساسی حکومت اسالمی شکل میآن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش از نتایج تحقیق حاکی .شداستفاده

 فرایند  الگو آن بر اساسباشد و حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می یقاعده اصالح طرفینی جهت تحقق ادا بر اساسعاملی الگویی ت دارای

 .شود میشهروند و سایر الگوهای بخشی دیگر ایجاد  –تعاملی دولت

 

 ها:کليد واژه

 .دان، مشارکت شهروندانحقوق شهرون ی دینی،ساالر مردم ، دولت اسالمی،البالغه نهج

 

____________________________________ 
 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی  . دانشجو دکتری مدیریت دولتی،1

 h.khanmohammadi110@gmail.comنویسنده مسئول:

 ه مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشیار مدیریت دولتی، دانشکد2

 ، دانشگاه قرآن و حدیث علوم حدیث  استادیار .3
 

mailto:h.khanmohammadi110@gmail.com


   
 
 

 

 مبتنی بر تعاليم نهج البالغه الگوی مشارکت شهروندی در مديريت دولتیخان محمدی و همکاران:  62

  

 

 

 

 مقدمه
و بر اساس سیر  شناسی  علم مدیریت دولتی را در یک گونه

، مدیریت 1پارادایم مدیریت دولتی سنتیشبه تطور آن به سه 

 کنند. بندی می  طبقه 3و خدمات عمومی نوین 2دولتی نوین

ناکارامدی و مشکالتی که  بر اساسمدیریت دولتی نوین 

شدید و بروکراتیک در  مراتب له سلسلهجم از ،پاردایم سنتی

همچنین منافعی که بر  ،اکثر سالهای قرن بیستم ایجاد کرده بود

در اکثر  1995بر کارایی در دهه  تأکیددولت داشت با 

آن را  4کشورهای پیشرفته ظهور پیدا کرد، که پولیت

0گرایی مدیریت"
مدیریت دولتی " و آزبرن و گیلبر آن را "

 (07-03: 1335وارث، ).نامیدند "نوین

دنهارت با انتقاد از شبه پارادایم مدیریت  2555در اوایل دهه 

بر جابجایی هدف دولت، شبه پارادایم  تأکیددولتی نوین و 

جدیدی را مطرح نمود که بر نقش عموم و منفعت و مصلحت 

نقش عامه  ،داشت. بدین ترتیب تأکیدنه منفعت خاصه  ،عامه

 ،در شبه پارادایم سوم ثیرگذار بود.أدر مدیریت دولتی مهم و ت

نقش شهروندان به عنوان یکی از بازیگران اصلی حکمرانی به 

به طوری که در  ؛(29 :2512، 6رسمیت شناخته شده است)آگر

یی که به مشکالت نظری برخورد کرده و ها بسیاری از تئوری

، نظارت همگانی را به اند مبنای انسان اقتصادی را پیش گرفته

 (.1339اند)الوانی، نوعی از مشارکت مردمی الزم دانسته عنوان

آینده باید  مدیران دولتی دردنهارت معتقد است  ،بدین منظور

 را "جویی مشارکت" و پیدا کنند "محور شهروند"دیدگاهی 

مراتبی نمایند. با این دو  جایگزین نگرش سنتی سلسه

را  استراتژی است که آنان خواهند توانست نقش واقعی خود

 (1333)دنهارت، آینده ایفا کنند. در

 و نقهش مهردم در شهبه پهارادایم سهوم،     اهمیهت  با توجهه بهه   

سههال  05ی مختلفههی از مشههارکت شهههروندی در  ههها مههدل

ایهن   نکتهه قابهل توجهه ایهن اسهت کهه      اخیر ارائه شده است. 

مشههارکت شهههروندی بسههته بههه نههوع فرهنههگ     یهههامههدل

____________________________________ 
1. Traditional public administration 

2. New public management 

3. New public service 

4. Pollitt 

5. Managerialism 

6. Agger 

و اصهول   هها  رزشجامعه )غربهی یها اسهالمی( بها توجهه بهه ا      

مفهههوم متفههاوتی بههه خههود خواهههد   معنهها و  ،حههاکم بههر آن

. در طراحی چنهین مهدلی بهرای جامعهه اسهالمی بایهد       گرفت

ی ههها همچنههان کههه مههدل ؛نظههر داشههت چنههین قیههدی را مههدّ

موجود در تطهابق و سهازگاری بها فرهنهگ آن جامعهه شهکل       

لگهوی  در ایهن پهژوهش قصهد داریهم ا     بنهابر ایهن،   انهد.  گرفته

کت شههروندی را بها توجهه بهه فرهنهگ اسهالمی خهود        مشار

 البالغهه  یعنهی نههج   ؛مندی از یکی از منهاب  مههم دینهی    با بهره

بهه عنهوان یکهی     البالغهه  . نههج کنهیم پهردازی  تعریف و مفهوم

نظیهر ادبهی جههان، خاسهتگاه و محهرا بسهیاری از        از آثار بی

هههای اجتمههاعی اسههت و ی فکههری اصههالح سیسههتمههها سههازه

حکمرانههی را  یصههریآ آن، الگوهههای حکیمانههههههای داللههت

ی مهههراوده صهههحیآ حهههاکم و هههها معرفهههی کهههرده و شهههیوه

کشهد.  کارگزاران حکومت بها عامهه مهردم را بهه تصهویر مهی      

شهههیوه تعامهههل و مشهههارکت   تصویرسهههازی در مجمهههوع 

عنههوان  بههه توانههدمههی البالغههه شهههروندان بهها دولههت در نهههج

ام هههای کههالن در نظهه  مشههیاز و مبنههای خههط انههد چشههم

  جمهوری اسالمی ایران قرار بگیرد.

 

 باشد:می ذیلت این تحقیق به شرح سؤاال

 البالغه قضایای منطقی مشارکت شهروندی مبتنی تعالیم نهج .1

 کدامند؟

الگوی مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر  .2

 چیست؟ البالغه تعالیم نهج
 

 مبانی نظری
 مشارکت شهروندی

جملههه اصههطالحاتی اسههت کههه هماننههد   از 7"مشههارکت" هواژ

از پیچیههدگی و ابههام خاصههی برخههوردار   ،بسهیاری از مفههاهیم 

تفسهیرها   "مشارکت" لذا از مفهوم .(232: 1333)شرفی، است

عمل آمهده    به 8ن و مجریاناهای زیادی توسط محقق و تعریف

است و هیچ تعریف جهانی مورد قبولی نیز در مورد مشارکت 

____________________________________ 
7. Participation 

8. Practitioner 



     
 
 

 
 

 62 39، تابستان 7، شماره دومسال فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛  

 
شاید بتوان گفهت   .(25: 2511 1،)گینورشهروندی وجود ندارد

سبب گستردگی معنی مشارکت، ویژگهی خهاا ایهن مفههوم     

هها و   ی فرهنهگ  چرا که به اعتبهاری، بنیهاد و سرچشهمه    ؛باشد

های مردم در امهور گونهاگون ایجهاد شهده      ها یا مشارکت تمدن

است و قدمت این واژه به دیرینگی زندگی اجتمهاعی انسهانها   

هها بهه    در تهاری  زنهدگی اجتمهاعی انسهان    رسد. ایهن واژه   می

از جمله آنکه در زبان  ؛های مختلفی بازتاب یافته است صورت

معاضههدت، تعههاون، همیههاری،  :واژگههانی چههون فارسههی نیههز

دیگریههاری، همکههاری، تشههریک مسههاعی، بسههیج مههردم،      

 ی و غیره وجود دارد.ساالر مردم
 

کلمه مشارکت در لغهت بهه معنهی شهرکت کهردن اسهت. در       

که فرد  استشناسی، مشارکت به معنی حالت یا وضعی   معهجا

به گروهی خاا تعلق داشته و سهمی در آن دارد. امها گهاهی   

بهه ثمهر رسهاندن یهک      بهرای به معنی شرکت فعاالنه در گروه 

فعالیههت اجتمههاعی اسههت. مشههارکت بههه معنههای نخسههت     

زیهرا شهرکت    ؛ی معنهای دوم آن اسهت   شهناختی الزمهه   جامعه

آیهد کهه فهرد بهه      عمال اجتماعی زمهانی پدیهد مهی   فعاالنه در ا

سهمی از آن برای خود قائل باشد.  ،گروهی خاا تعلق داشته

دومین معناسهت کهه مفههوم    « مشارکت»ی  مقصود ما از واژه

بهه  « پهذیری  مشهارکت »دارد. اصطالح  نخست را نیز در بر

ی اشاره دارد که افراد طی آن اقدام به عمل جمعهی  فرایند  

ا رفتار خود را معطوف به تحقهق ههدفی مشهترا    ی  ،نموده

 (97: 1333و برخورداری،  ینند.)رستگارک

یشههمندان تعههاریف مختلفههی از مشههارکت    اند، در مجمههوع

محتهوای تعهاریف آنهان در     اند که تحلیلدهکرشهروندی ارائه 

ایهن   نشان داده شده است. 1مستندات گوناگون در مدل شکل 

دی مشارکت در ادبیات نظری دهد که مفهوم کلیمدل نشان می

در اداره جامعهه   عمهومی  یهها  در الیه نخست انعکهاس ارزش 

 فراینهد  د کهه در  شهون  مهی  زمانی مهم تلقی ها است. این ارزش

مشی، اجرا  اری، تعیین خطزگاردستورک شاملگذاری مشیخط

مهردم در کلیهه ایهن     ؛. به عبارت دیگهر شوند دخیل  ،و ارزیابی

ی خود را دخیل سازند و این جزء حقهوق  ها باید ارزش فرایند 

 توانهد در ابعهاد  می فرایند . همچنین این شود میمردم محسوب 

____________________________________ 
1.Gaynor 

مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بروز داشته باشد. بهدین  

ههای   یک با توجه بهه زمینهه   هر ،پردازانمنظور است که نظریه

آن  انهد و در تخصصی خودشان به موضوع مشارکت نگریسهته 

. انهد  ی کلیدی مشارکت پرداختهه ها ها و ویژگیمؤلفهحوزه به 

 دهد.ی سوم و چهارم چنین بحثی را نشان میها الیه

 

 حکومت امام علی)ع(؛ حکومت موفق تاريخ

حکومت امام علی)ع( حکومتی کوتاه بود، اما آنچه در راه و 

همه تاری  را  و رسم حکومتی امام در این دوران چهره گشود

دوستی،  ، انسانگرایی حق :ازند د عبارترکبه نور خود روشن 

خواهی،  گری، آزادی ستیزی، نفی سلطه خواهی و ظلم عدالت

پذیری، مدارا و  مداری، نفی خودکامگی و خودکامگی حقوق

 ورزی،پذیری، نفی خشونتورزی، مشارکت رفق

ورزی، وفاداری، مرزبانی، امانتداری  ی، صراحتساالر شایسته

 . داری و ... زیستی و مردم رزی، سادهو و خدمتگزاری، صداقت

-منان علی)ع( سیاست را در معنایی واال و الهی میؤامیرالم

ی رایج و پیشین که همگی در خدمت ها و از سیاست ندشناخت

و همه  ندقدرت و مکنت سیاستمدارن بود، به شدت بیزار بود

را برای هدایت مردمان به سوی خدا  انوجود خود و حکومتش

هرگز از حدود و مرزهای الهی فراتر  ،. از این رودنخواستمی

و برای حفظ قدرت و حکومت و پیشبرد سیاستها و  ندنرفت

ستم و نیرنگ روا ای  ی اصالحی و انقالبی خویش ذرهها برنامه

 .ندنداشت

اندیشهید و جهز بهرای    خواهان جز به حق نمهی  پیشوای عدالت

و معتدل  ستنجا که حق، استوار و راآکرد و از  حق عمل نمی

از آن حضرت در ساحت عمل جز استواری و راستی و  ،است

احوال مشاهده نشهد. آن  ترین اوضاع و اعتدال حتی در سخت

در راه حهق جهز بهه عهدالت نرفهت کهه         پیشوای حق و عدل،

ی اصهالح امهور و   ی برپهایی مردمهان و وسهیله   عدالت را مایه

روشنی چهرا    سبب پاا شدن آدمیان از گناه و ناراستی و مایه

دانست. حکومت آن حضرت، حکومت تالش بهرای  اسالم می

تحقق کامل امنیت حریت، عدالت، رفاهت، مساوات، اخوت و 

ههایی  عبودیت بود. حکومهت امهام علهی)ع( بها چنهین جلهوه      

 (19: 1332حکومت موفق تاری  است.)دلشاد تهرانی، 
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 البالغه در نهج زی حکومت)نگاه به مردم و زمامدار(پردا مفهوم

ثر از نهوع دریافهت   أبه شدت مت و مدیریت نوع رفتار حکومت

گونه که حکومت فهمیده شهود،   از مفهوم حکومت است و هر

گیرد. اگر به تناسب آن فهم و دریافت رفتار حکومتی شکل می

حکومت به مفهوم سلطه، تجبر و تحکم و خودکهامگی باشهد،   

و خودکههامگی در رفتههار و  آمرانههه ،گرایانههه فتارهههای سههلطهر

نهد و اگهر حکومهت بهه مفههوم      کمناسبات حکومتی ظهور می

مشهارکت، هههدایت و خههدمت باشههد، رفتارهههای خههاا ایههن  

در اندیشه  .(41: 1379گیرد)دلشاد تهرانی، شکل می ها ویژگی

حکومهت هرگهز بهه معنهای خهودرایی و خودکهامگی        ،علوی

جامعه اسالمی به عنهوان   هرگز از حاکم البالغه نیست. در نهج

بهه میهان نیامهده    هها  ها و نامهه مَلِک یا سلطان سخنی در خطبه

 متضهمن  در بطهن خهود   "سهلطان "کلمه  چرا که اصوالً ؛است

گری مهورد توجهه   حاکم از بعد سلطه یعنی ؛است سلطه مفهوم

نیز که متضمن  "مُلک، ملوکیّت، مالکیت"ه . همچنین کلماست

فهوم تملک مردم یا تملک سرنوشهت مهردم اسهت، اسهتفاده     م

از حاکم جامعه اسالمی  البالغه نشده است. تعبیراتی که در نهج

به معنای پیشوا و رهبر اسهت.    "امام "به میان آورده شده، یکی 

رهبر کسی است که اگر جمعیتی را و امتی را بهه دنبهال خهود    

حرکهت اسهت.    دار ایهن کشاند، خهود پیشهقراول و طالیهه   می

 هایتئور در یشهروند تمشارک میمفاه شبکه یالگو .1نمودار 

؛ 2511؛ لیو، 1992؛ پری و همکاران، 2550؛ جین رو و لین، 1333؛رحیمی، 1334؛خداوردی،1372منب : جم  بندی نگارندگان از مناب  مختلف؛ ) طوسی،

(  2511، چانگ؛ 2515؛ کاران، 1993هریسون و مورت،   

 

 

 پذیرش مسئولیت

رشد افراد و  

 مشارکت

 انعکاس ارزش ها 

 

دستورکار

 گزاری

 مشی تدوین خط

مشیخطاجرای   
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بهه خهدا    !اى مهردم »فرمایند:  می چنین 174حضرت در خطبه 

کنم جز آنکه  سوگند که من شما را به هیچ فرمانى ترغیب نمى

ا از گیهرم و شهما ر   خود به انجام دادن آن بر شهما پیشهى مهى   

خود پیش از شما از انجام دادن  کنم جز آنکه معصیتى نهى نمى

 «.ایستم می آن باز

است. والی از والیت یا وَالیت گرفته شده  "والی" تعبیر دیگر،

است. والیت در اصل معنای لغت به معنای پیوند و همجوشی 

 :جملهه از  معانی دیگهری  ،چند برای والیت هر .چیز است دو

ذکهر   بودن برده، ارباب برده بودن و ... محبت، سرپرستی، آزاد

 اتصهال دو  بهه معنهای   والیت  ،نظر ماست اما آنچه مدّ ،اند کرده

طوری کهه ههیچ چیهز میهان آن دو      ، بهاست شیء به همدیگر

جوشهی   پیوسهتگی و ههم  ههم  ،آنتعبیر دیگهر  که فاصله نشود 

والی امت آن کسی است که امهور مهردم را    ،است. با این تعبیر

عهده دارد و با آنان پیوسته است و همین معنی، بُعد خاصی  بر

بهدین   ؛کنهد روشن می البالغه را از مفهوم حکومت از نظر نهج

حکومهت کهه ههیچ     از تصدی این امهر ممعنا که ولیّ امر یعنی 

های مهادی بهه او   امتیازی از لحاظ وض  زندگی و برخورداری

، حکومهت ههیچ   البالغهه  به تعبیر نهج بنابر این، گیرد. تعلق نمی

یشهه در نامهه   اند گری ندارد. اینای از سلطهگونه نشانه و اشاره

یشه خودکهامگی  اند ابن قیس که امام بعد ازحضرت به اشعث 

از اسهههتانداری را در امهههر حکومهههت، او  اشو خودمحهههوری

 د، نمایان است:کرآذربایجان عزل 

 بهر  بلکهه  ،نیسهت  تهو  نهانخورش  توست عهده به که کاری و»

 نگهبهانی  گمهارده،  کهار  بدان را تو که آن. است امانتی گردنت

 بهه  خهواهی  آنچه که رسدن را تو. گذارده ات عهده به را امانت

 تو دست در. درآیی دشوار کاری به دستور بی و فرمایی رعیت

 آن تا داری خزانه را آن تو و جل و عز خداست مالهای از مالی

 ."نباشهم  والیهان  بهدترین  تهو  برای امیدوارم. بسپاری من به را

 (0ق، نامه  1337)سید رضی، 

یهر بهه عنهوان    مهردم را در یهک تعب   البالغه نهج ،از طرف دیگر

است که بهه   "رعى"این لغت از ماده کند. خطاب می  "رعیت"

بهه مهردم از آن جههت کلمهه      .معنى حفهظ و نگهبهانى اسهت   

دار حفهظ و   اطالق شهده اسهت کهه حکمهران عههده      "رعیت"

       جهههان و مهههال و آنهاسهههت  هههها،آزادی ،نگهبهههانى حقهههوق

ه به  غهه البال حضرت در نههج  بنابر این، . (129: 1366  )مطهری،

 تهرین مفههوم بهه واژه    از واژه رعیت کهه نزدیهک   ،جای الناس

دلیهل آنکهه واژه   ه کنهد به  استفاده می ،شهروندی است امروزی

گهرفتن   نظهر  نظر است بدون در الناس، مردم به معنای عام مدّ

رعیت یعنی جمعی که رعایت و مراقبت  بنابر این، حقوق آنها. 

 دوش ولیّ امر است. حراست حقوق آنان بر آنان و حفاظت و

 

 البالغهه  پردازی حکومت در نههج  توان در مفهوم می در مجموع

 د:کرمدل زیر را ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالغه نهج در رابطه زمامداران و شهروندان

ى زمامهداران و مردمهان   ترین وجوه حکومت نوع رابطه از مهم

برقهرار   اىاست، اینکه میان زمامداران و مردمان چگونه رابطهه 

باشد و هر یک در نگاه دیگرى چه جایگهاهى داشهته باشهد و    

نسبت میان آنان بر چه اساسى استوار باشد، از امهور محهورى   

 اى که ساختار حکومت بر آن شهکل  به گونه ؛در حکومتهاست

خیهزد. ایهن    گیرد و رفتار و مناسبات مهدیریتى از آن برمهى   می

 باشد. هسوی یا دو هسوی اى یکتواند رابطهرابطه مى

رابطه زمامداران و مردمان، دولت و ملت و والهى   (ع)امام على

ى دو و متقابل بر اسهاس رابطهه   هاى دو سوی و رعیت را رابطه

ى تالشش در این جهت بود کهه ایهن   دانست. همهحق مى ذى

رابطه ى دوطرفه بر اساس حقوق متقابل به خوبى و به درستى 

 مردم و رهبر یوستگیپ مثابه به حکومت مفهوم .2نمودار

 به مفهوم رهبر

 والی و امین

 به مفهوم مردم 

 رعیت
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-خودکامگى و خودکهامگى  مدارى به جاى تبیین شود و حقوق

پذیرى اساس و محور روابط حکومتى باشد. در ایهن صهورت   

                    یابهههد. مهههی اسهههت کهههه حکومهههت مهههاهیتى انسهههانى    

 (120: 1379تهرانی،  )دلشاد

در تمام دوران حکومت خود بها ایهن    (ع)انمؤمنامیر بنابر این، 

ردمهان  زمامداران است و تکلیف بر دوش م تلقى که حق از آنِ

برقرار است، به شدت  هسوی اى یک و میان والى و رعیت رابطه

کید ورزیهد و حقهوق متقابهل    أمدارى ت مبارزه کرد و بر حقوق

د. امهام  کهر بهر اجهراى آن ایسهتادگى     ودولت و ملت را بیهان  

 نهد: فرموداى که در صفین ایراد کرده چنهین  در خطبه( ع)على

قهى قهرار داد، چهون    اما بعد، همانا خدا بر شما بهراى مهن ح  »

ام نهاد و شما را نیهز حهق اسهت بهر     زمامدارى شما را به عهده

-من، همانند حق من که شما راست بر گردن. پس حهق فهرا   

چیزهاست که وصف آن گویند و مجهال آن تنهگ، اگهر     ینتر

خواهند از یکدیگر انصاف جویند. کسى را حقهى نیسهت جهز    

جهز آنکهه او را   که بر او نیز حقى است و بر او حقهى نیسهت   

حقى بر دیگرى است و اگر کسى را حقى بود که حقى بهر او  

نبود، خداى سبحان است نهه دیگهرى از آفریهدگان، چهه او را     

توانایى بر بندگان است و عدالت او نمایان است در ههر چیهز   

که قضاى او بر آن روان است و دگرگونیها در آن نمایان. لیکن 

عت خویش قرار داده و پاداش خدا حق خود را بر بندگان، اطا

آنان را در اطاعت، دو چندان یا بیشتر نههاده، از در بخشهندگى   

ق، خطبه  1337)سید رضی، «.دهى که وى را سزاست و افزون

216) 

به صراحت به تبیین حقوق متقابل پرداخته و  (ع)امام بنابر این، 

یابهد،   مهی  این حقیقت را یادآور شده که هر جها حقهى ظههور   

شههود و حههق و تکلیههف الزم و ملههزوم  مههی نیههز پیههدا تکلیفههى

طرفه براى کسى وجود نهدارد   یکدیگرند و هیچ گونه حق یک

و تنها خداى متعال است که سزاوار است او را حقى بهود کهه   

حقههى بههر او نبههود، امهها خههداى سههبحان از سههر بخشههندگى و 

دهى، در ازاى اداى حق خود که اطاعهت اوسهت، بهراى     افزون

ندان یها بیشهتر پهاداش قهرار داده و ایهن امهر را       مردمان دو چ

 .کرده است هدوسوی

حقهوق را طرفینهى معرفهى کهرده و ایهن       (ع)ان علىمؤمنامیر 

حقوقى اسهت   ،حقیقت را یادآور شده که از جمله حقوق الهى

که براى مردم بر مردم قرار داده اسهت و آنهها را چنهان وضه      

ههر حقهى   . گیرد یم کرده که هر حقى در برابر حقى دیگر قرار

موجب حقى دیگر اسهت کهه    ،به نف  یک فرد یا یک جمعیت

گهردد کهه    مهی  آورکند و هر حقى آن گاه الهزام  می آن را متعهد

ى خود را در مورد حقوقى که بر عهده دارد  دیگرى هم وظیفه

آن حضههرت چنههین  .(156-157 :1366)مطهری، انجههام دهههد

ههاى خهود را   پس خداى سبحان برخهى از حق » :فرموده است

براى بعض مردمان واجب داشت و آن حقها را برابر هم نههاد  

و واجب شدن حقى را مقابل گزاردن حقى گذاشت، حقى بهر  

کسههى واجههب نبههود مگههر حقههى کههه برابههر آن اسههت گههزارده 

 (216ق، خطبه  1337)سید رضی، «.شود

ى خهویش را بها    در هر فرصهتى جامعهه  ( ع)امام علىهمچنین 

کرد و حهدود آن را   می مداران و مردمان آشناحقوق متقابل زما

نمود تا همگان در مرزههاى حقهوق حرکهت کننهد و      می تبیین

اى کهه   حریم آن را پاس بدارند. آن حضرت در ضهمن خطبهه  

 :مردم را براى پیکار با قاسطین برانگیزانده، چنین فرموده است

مردم، مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقهى. بهر مهن    »

ه خیرخواهى را از شما دریه  نهدارم و حقهى را کهه از     است ک

المال دارید بگزارم و شما را تعلیم دهم تا نهادان نمانیهد و    بیت

آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت 

من وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهى را ادا کنید و 

ان دههم بپذیریهد و از   چون شما را بخوانم بیایید و چهون فرمه  

 (34ق، خطبه 1337)سید رضی، «.عهده برآیید

اینجا نشان داده شد که نهوع نگهاه حکومهت بهه      تادر مجموع 

ای رابطهمردم و نوع نگاه اسالم به زمامدار چگونه است و چه 

بهرای مهردم    و رابطهه  . تبین این نوع نگهاه نها وجود داردآبین 

ی مردمی را برای مشارکت در تواند اعتماد، انگیزه و امیدهامی

به مسئله اصهلی تحقیهق   سان امر حکومت افزایش دهد. بدین 

و  نقهش  ،در ایهن نهوع رابطهه متقابهل     شهویم کهه   مهی  رهنمود

چگونهه   البالغهه  مردم در امر حکومهت از نگهاه نههج    مشارکت

 سازی شده است.مفهوم
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 شناسی پژوهشروش

. از سهت اانتخاب روش تحقیق تاب  مسهئله، و ههدف تحقیهق    

اکتشهافی و بنیهادی بهوده و     ،آنجا که هدف اصلی این پژوهش

نیز مسئله حاضر رسیدن به یک الگهوی اسهالمی مشهارکت از    

 مناسهب  اسهتراتژی تحقیهق  نهوع  باشد، لهذا  می البالغه متن نهج

تحقیهق کیفهی    اسهتراتژی  برای بررسی و تحقیق این پژوهش،

وان بههه عنههاسههتراتژی تحلیههل مضههمون  ایههن میههان در اسههت.

تحلیهل   فرایند و در  شده استراتژی اصلی تحقیق در نظر گرفته

            1بنیههههاد پههههردازی داده نظریههههه ههههها از اسههههتراتژی داده

 بههره نیهز  ( 1334  )استراروس، کوربین، ترجمه بیوا محمدی،

 شهناخت،  بهرای  روشهی  مضهمون،  تحلیهل شده اسهت.   گرفته

 این. است فیکی های داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل

 ههای  داده و اسهت  متنهی  های داده تحلیل برای یفرایند   روش،

 تبههدیل تفصههیلی و غنههی هههایی داده بههه را متنههوع و پراکنههده

 روش صرفاً مضمون، تحلیل. (2556 2،کند)بروان و کالرا می

 اکثهر  در توانهد  می که است یفرایند   بلکه ،نیست خاصی کیفی

 مضهمون،  تحلیهل  کلهی،  رطهو  به. رود به کار کیفی های روش

 :(4: 1993 3،)بویاتزیسبرای است روشی

 متن؛ دیدن (الف

 ؛نامرتبط ظاهراً اطالعات از مناسب درا و برداشت (ب

 کیفی؛ اطالعات تحلیل (ج

 یا سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مند نظام مشاهده (د

 فرهنگ؛

 ی.کمّ های داده به کیفی های داده تبدیل (هه

ارتبها    حهدیثی اینکه محقق بها متهون    به دلیل ،راز جهت دیگ

فههم مفهردات کهالم،     :جمله ازدارد باید به قواعد فهم حدیث 

تأمّهل  ، کار رفته در حدیثه توجه به صناعات ادبى ب مرکبات،

نیههز توجههه داشههته   ، مجازههها و ...در شههأن صههدور حههدیث 

چند سعی شده در ایهن رابطهه بهه     ، هر(1334)مسعودی، باشد

 فراینهد   ،در مجمهوع خر و متقدم رجوع شهود.  أمعتبر متتفاسیر 

 است. 3شناسی تحقیق به صورت نمودار روش

 

____________________________________ 
1. Grounded Theory 

2. Braun & Clarke 

3. Boyatzis 

 

 ذیلشناسی به شرح روش فرایند توضیآ هریک از مراحل 

 :است
 

 آماده سازی مرحله اول:

  در این مرحله کلیهه منهاب  مکتهوب اعهم از کتهب، مقهاالت و      

شد. همچنین از آنجا ی مرتبط با موضوع، شناسایی ها نامهپایان

ی معتبهر  هها  نیازمند رجوع به شرح البالغه که تحلیل متون نهج

لذا در گام بعدی با استفاده از نظرات خبرگان از شروح  ،است

الحدید و شروح  شرح ابن میثم و شرح ابن ابی: جمله ازمتقدم 

در بررسهی و   ترجمه و شرح عالمه جعفهری  : جمله ازخر أمت

 و ... استفاده شد. ها ه، نامها تحلیل خطبه

 

 هاتجزيه و تحليل داده

 فراینهد  از مرحلهه دوم نمهودار    هها  مرحله تجزیه و تحلیل داده

 شود: می تحقیق شروع شناسی  روش

 

 انتخاب نمونه وکدگذاری توصيفی :مرحله دوم

ی هها  هها و حکمهت  هها، خطبهه  در این مرحله ابتدا کلیهه نامهه  

شهد. سهپس بها توجهه بهه      مروری اجمهالی انجهام    البالغه نهج

ی مهرتبط بها   هها  و حکمهت  ها و نامه ها ت تحقیق، خطبهسؤاال

ی اولیه در کنهار  ها موضوع شناسایی شدند و یکسری یادداشت

 بهرای خبرگهان   آنها نوشته شد. سپس موارد شناسایی شده بهه 

ههای  ید و شناسهایی مهوارد بررسهی نشهده در سهبد نمونهه      أیت

با توجه به اینکهه کهدامین    ن. پس از آشداستخراج شده، ارائه 

ت سهؤاال و نامه و ... بیشترین اطالعات را در پاس  به  ها خطبه

 ،شدند. بهدین ترتیهب   های نظری انتخابتحقیق داشتند، نمونه

 هها  از خطبه انتخاب شده و سهپس نامهه   ی نظریهاابتدا نمونه

کند تها اینکهه بهه    و همینطور این نمونه ادامه پیدا می وحکمتها

 نظری برسیم.اشباع 

  ی انتخهاب شهده در  هها  نمونهه با توجه به مطالهب گفتهه شهده    

 .است ذیلجداول  به شرح ها و حکمت ها ها، نامهخطبه
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 ی تحقیقها نمونه تئوریک :1 جدول

 متون نمونه تئوریک

  216، ،01، 45، 34، 16 ها خطبه :اول 

 03، 65،62، 46،47،05، 26، 1،0،20 ها نامه :دوم

 370، 202، 304،374 هاسوم : حکمت

 2، 19، 25، 33، 45، 41، 43، 76، 67، 62، 27 هاچهارم:نامه

 167،169،173،135،241، 106، 119،123، 150، 37، 27، 4، 10 ها پنجم: خطبه

 433، 451، 256،261،211، 193، 172،173، 147، 73 ،31،30 هاششم: حکمت

 ،75، 63، 65، 09، 03، 07، 01، 31، 04 هاهفتم: نامه

 151، 90، 33، 76، 74، 71، 64، 41، 39، 29، 23، 24، 17، 14، 13، 6، 69، 33 هاهشتم: خطبه

 6، 21، 42،29، 40، 79 ،74، 71 هانهم: نامه

 192،233، 163،170، 164، 161، 109، 126، 124، 123، 232، 250 هادهم: خطبه

 

 تفسيری کدگذاری :مرحله سوم

     پههس از کدگههذاری توصههیفی نوبههت بههه کدگههذاری تفسههیری  

 اسههتخراج مضههامین تفسههیری مههراد از کدگههذاری رسههد.مههی

مضههامین پایههه،  بنههدی  دهنههده اسههت کههه از از خوشههه سههازمان

قالهب مضهامین    نهایت توسط تکنیهک در و  شود میاستخراج 

مکهس   افهزار  یهر از نهرم  زگزارش قالب مضامین  .شود میارائه 

 ای استخراج شده است. .دی .یوک

 

 1قالب مضامین

 2[5] مشارکت

 [5] مشارکت یاعتقاد یمبان

 [0] منکر از ینه و معروف امربه

 [2]منکر از ینه و معروف به امر مراتب

 [2]عمل با جهاد

 [2]زبان با جهاد

 [2]قلب با جهاد

 [5]تیاهم

 [1] در صورت فقدان آن انسان شدن رو و ریز

 [1] یاله تشئونا و صفات از

____________________________________ 
 دهد.نشان میدین صورت آن را ب maxdaکه نرم افزار های تحلیل مضمون است  مضامین یکی از تکنیکقالب   1

ثبت شده است. مضامینی که اعداد داخل پرانتز آن  maxqdaاست که در نرم افزار  های نهج البالغهمعنای اعداد داخل پرانتز به معنای تعداد کدهای مستخرج از متن و شرح. 2

 ر است، بدان معناست که محقق خود آن مضمون را ساخته است و مستقیماً از متن استخراج نشده است.صف
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 [1] و کوشش جهاد از تر مهم

 [5]هدف و مقصود

 [1]مردم اصالح جهت به معروف به امر

 [1]هایبد از هانیسف بازداشتن جهت به منکر از ینه

 [2]است جهاد یمبنا بر مشارکت

 [1] جهاد یها هیپا از منکر از ینه و معروف به امر

 [5]مشارکت يیمبنا یايقضا

 [3]شهروند - دولت ینيرفط اصالح -1 يیمبنا هيقض

 [1] هستند کننده شروع مردم

 [1] ایچنین رابطه بودن یضرور

    

 [2] فيتکل و حقی ادا بر یمبتن ینيطرف اصالح -2 هيقض

 [5] حق یمعنا 

 [1] خدا مخصوا :طرفه کی حق   

 [1] ساز انسان حقوق: حق از مقصود   

    

 [2] ینیطرف فیتکل و حق  

 [2] یاله حقوق نیتر بزرگ :رهبر و روندشه متقابل حقوق   

 [2] خداوند :واجب فیتکال و حقوق نییتع أمنش   

 [1] دولت و شهروندان نيب تعامل و تعاون حسن - 3 هيقض

 [1] حق اقامه یبرا :کردن تعاون

 [1] حق اقامه در یهمگان مشارکت

 [0] یشهروند مشارکت

 [1] یگذار یمشخط فرايند  در مشارکت 

 [0] یمش طخ نيتدو

 [2] یابی مسئله   

 [6] یساز میتصم و مشاوره   

 [1] مشورت سطآ    

 [0] یمش خط اجرا  

 [1] جامعه رهبر انتخاب :یاسيس مشارکت   

 [1] جامعه رهبر یها یستگیشا    

 [1] حکومت اهداف تحقق توانمندتردر    

 [1] نید دستورات بر ترآگاه    

 [3] جامعه خبرگان توسط جامعه رهبر انتخابمدنظر بودن     
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 [5] یماد تیحما :یاقتصاد مشارکت

 [2] اضطرار صورت در نیمجاهد به یماد کمک  

 [1] اتیمال پرداخت  

 [7] دشمن با جهاد :یتيامن – ینظام مشارکت

 [0] یاجتماع -یفرهنگ مشارکت

 [1] ینیطرف حتینص

 [2] گریکدی توان اندازه به کردن تینصح  

 [2]یدورن وحدت و انسجام تیرعا

 [1]یدوست وندیپ حفظ

 [1]تفرقه از زیپره و گریکدی بخشش

 [0] یمش خط بر نظارت  

 [1] مردم یحسابرس   

 [3] تیشکا و یدادخواه   

 [2] ینقاد و اعتراض   

 [1]مردم یعذرخواه

 [0] یدولت مشارکت

 [0] یساز مادهآ: یساز نهيزم

 [2] ماتیتصم یساز شفاف و یرسان اطالع   

 [1] ینظام امور در یرسان اطالع عدم علل   

 [2] نظرات افتیدر کردن اعالم و مشارکت به دعوت: یدولت مطالبه   

 [4] مردم با یعموم یها مالقات قیطر از یعموم استماع   

 [0] ياوری و عدم دخالت در امور مردمی مردم

 [0] تیهدا و یاستگذاریس   

 [3] دانا شهروند -شهروندان آموزش   

 [5]عادالنه تیحما

 [5]ای  مراوده عدالت

 [1] اتیمال اخذ در تند برخورد عدم  

 [1] مردم به ظن حسن و اعتماد    

 [2] اتیمال اخذ در یبخش یگاهآ و نیتبب    

 [5]یاهیّرو عدالت

 [1] اتیمال عادالنه اخذ    

 [1]اتیمال اخذ در یریپذ انعطاف

 [1] اتیمال اخذ در مراعات و انصاف    
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 [6] المال تیب یعیتوز عدالت   

 [1] المال تیب  یتوز در یباز یپارت عدم

 [1]شیپا و نظارت  

 [1]ها یمش خط و نیقوان یاجرا حسن بر نظارت

 [4]برکارگزاران نظارت

 [0] بهبود اقدامات و يیپاسخگو ،یابيارز

 [1] مردم مسائل به میمستق یدگیسر و ییپاسخگو 

 [5]سرزنش و ینقاد

 [4] عموم سرزنش و ینقاد

 [1] مسئوالن به هشدار و سرزنش

 [5]مجازات و هیتنب 

 [1]تجار و کسبه هیتنب

 [0] انتکاریخ مسئوالن عزل و مجازات و هیتنب

 

 تحقيق یهايافته

ی تحقیق ها با توجه به توضیحات بخش گذشته، الگوها و یافته

دهنهد بهه   های مضهامین مها را شهکل مهی    که در حقیقت شبکه

 باشد: می ذیلرح شصورت 

 قضايای مشارکت شهروندی

شهروند -اصالح طرفينی دولت -1قضيه   

کند که دولت و شهروند یک تعامل این قضیه بیان می

یکدیگر دارند تا همدیگر  با طرفینی و رفت و برگشتی

در مسیر رشد و تعالی و بهبود قرار  ،را اصالح نموده

به ضرورت اصالح  216حضرت در خبطه دهند. 

 فرماید: می شهروند چنین –رفینی دولت ط

یْسَتْ» لَ لُآُ فَ ، تَصْ ةُ یَّ عِ ا الرَّ َّ ل ، بِصَالح إِ لُآُ ال و الْوُالةِ  تَصْ

ا الْوُالةُ َّ ل ةِ إِ قامَ تِ ةِ باسْ یَّ عِ  نیکو رعیت حال پس"؛ " الرَّ

 والیان و باشند، رفتار نیکو والیان که گاه آن جز نگردد

 درستکار رعیت هک گاه آن جز ،شوندن نیکورفتار

 (216 خطبهق،  1337)سید رضی، .«باشند
 
 
 
 

 

 

 حق و تکليف یاصالح طرفينی مبتنی بر ادا -2قضيه 

شود که  می کند که اصالح طرفینی زمانی محقق می این قضیه بیان

طرفین دولت و شهروندان حقوق خود و دیگری را به خوبی 

ر قبال دیگری بشناسند و حقوق خود را مطالبه و به تکالیف خود د

ترین حقوق الهی محسوب عمل کنند. این حقوق متقابل از بزرگ

 مربو  به حقوق فقط امیرالمؤمنین کالم در حق از شود. مقصودمی

 یک کهبل ،نیست جامعه در جمعى دسته زندگى روابط تنظیم

 استحق  این است. همچنین اجتماعى زندگى ماشینى  ضرورت

نماید،  ارزش داراى امیرالمؤمنین دیدگاه  از را زمامدارى تواند که می

آنها،  اجراى و بدون تفسیر که است آدمیان هاى جان حقوق مانند

حق،  از مقصود این است که دلیل ترین روشن .ندارد وجود انسانى

 او سخنان و امیرالمؤمنین زندگى ، سرتاسر آن است عمومى معناى

 به مربو  سخنان این اکثر گفت توان می که است البالغه  نهج در

است)عالمه  « معقول حیات» طرق  دادن نشان و سازى انسان

به  216(. حضرت در ادامه خطبه 33خطبه  ، شرح1377جعفری، 

 پس» کنند:حاصل از آن اشاره میادای حقوق متقابل و پیامدهای 

  آرد، جاى به را رعیت حقّ والى و بگزارد، را والى حقّ رعیت چون
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 ها(  ها و حکمت نامه ،البالغه ) کتب  مطالعه اولیه و مرور کلی بر نهج 

  گذاری کنار آنها ها( مرتبط با موضوع و یاداشت ها، حکمت ها، نامه های)خطبه شناسایی گزاره 

 تخاب نمونه تئوریکان 

 البالغه )کدگذاری باز( تعریف کدهای اولیه با توجه به شرح گزاره نهج 

 (Maxqdaافزار مرحله دوم: کدگذاری توصيفی )با استفاده از نرم

 (Maxqdaافزار مرحله سوم: کدگذاری تفسيری )با استفاده از نرم

 بندی کدهای توصیفی )کدگذاری محوری(  خوشه 

 ی مطالعاتی ارتبا  با سؤال پژوهش و حوزهها در  تفسیر معنای خوشه 

 

 سازی از طريق مضامين فراگير  مرحله چهارم: يکپارچه

 شناسایی مضامین فراگیر و ایجاد شبکه مضامین 

  ایجاد نموداری برای نشان دادن روابط بین سطوح کدگذاری در تحلیل)طراحی الگوی مشارکت

 شهروندی(

 
 

 

  شناسی مرتبط با موضوع  منب 

 البالغه  های معتبر نهج شناسایی ترجمه و شرح 

 اتخاذ ترجمه و شرح مبنا: شرح عالمه جعفری و شرح ابن میثم 

 سازی همرحله اول: آماد
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 مرحله پنجم: اعتبارسنجی و تدوين گزارش

 اعتبارسنجی 

 ها ی و تخصصی از تحلیلتلخیص الگو و بیان مختصر و صریآ آن، نوشتن گزارش علم 

 عدم اشباع نظری

 قیتحقشناسی  روش ندیافر .3 نمودار
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 و پدیدار ،دین راههاى و شود مقدار بزرگ آنان میان حق 

 کار پس. اجرا باید چنانکه سنت و برجاپا ،عدالت هاى نشانه

 (216 خطبهق،  1337)سید رضی، «.گردد آراسته زمانه
 

 شهروند -دولت  تعامل بين حسن تعاون و -3قضيه

ولهت و شههروندان الزمهه تحقهق     حسن تعامل و تعاون بین د

دولتمههردان و  کههه بههه طههوری ؛اصههالح طرفینههی خواهههد بههود

بایست بهترین شکل همکاری  می شهروندان در راستای اصالح

 216و مشارکت را با یکدیگر داشته باشند. حضرت در خطبهه  

 :اند ضرورت این حسن تعاون را با واژه فعلیکم چنین فرموده

 بهر  پهس » ؛«عَلَیْههِ  التَّعَهاوُنِ  وَحُسْنِ ذلِکَ، فِی صُآِبِالتَّنَا فَعَلَیْکُمْ»

 را همکارى حق و دادن اندرز باره این در را یکدیگر شماست

همچنههین  .(216 خطبهههق،  1337)سههید رضههی، «گههزاردن نیکههو

حضرت در فراز دیگری جهت و مقصود این حسن تعهاون را  

 عَلَهى  اوُنُوَالتَّعَه » دانهد: حق و تکلیف میی یعنی ادا ؛قضیه دوم

 یهارى  خهود،  میهان  حهق  داشهتن  برپا در و» ؛«بَیْنَهُمْ الْحَقِّ إقَامَةِ

 (216 خطبهق،  1337)سید رضی، «.نمودن یکدیگر
 

 الگوی مادر مشارکت شهروندی

حسن اصالح طرفینی دولهت  " سه قضایای ذکر شده بر اساس

الگههوی اصههلی  "شهههروند مبتنههی بههر اداء حههق و تکلیههف  –

 –مبتنهی بهر دوگهان دولهت      البالغهه  اه نههج مشارکت از دیدگ

این تعامل و اصالح طرفینی  .(2گیرد)نمودار شهروند شکل می

دهد که صحبت از مشارکت شهروندی بهدون درنظهر   نشان می

گرفتن مشارکت دولتی امری ناقص است و ایهن دو مشهارکت   

به طوری کهه در تبیهین و فههم     ؛الزم و ملزوم یکدیگر هستند

  بایسهت تعهامالت و روابهط    مهی  ت شههروندی دقیق از مشارک

حضهرت   دشه طرفینی را در نظر گرفت. همانطور که مالحظه 

 دانند و بهر امری ضروری می را اصالح طرفینی 216در خطبه 

انجام  ند که باید به بهترین شکل همکاری و مشارکتوراین با

مشارکت شهروندی به تناظر مشارکت دولتهی   بنابر این، پذیرد. 

کند. صحبت از  می ر اصالح یکدیگر معنا و مفهوم پیدابه منظو

. شهود  مهی یکی الجرم تبیین مشارکت طرف دیگری را شهامل  

تحقهق   بهرای  شهود  مهی  مهادر مالحظهه   یهمانطور که در الگو

یکسهری   برنده و بازدارنده و مشارکت شهروندی، عوامل پیش

دههد شههروندان و    می بسترهایی وجود دارد. الگوی زیر نشان

دولتمردان در تحقق مشارکت شهروندی نقش مهمی دارند. نیز 

تواننهد اقهداماتی انجهام دهنهد کهه       می دولتمردان از یک طرف

منجر به کاهش یا افزایش مشارکت شهروندی شود که در این 

دولتهی   أبرنهده و عوامهل بازدارنهده منشه     الگو به عوامل پهیش 

بایسهت بسهترهای تحقهق     می نامگذاری شده است و همچنین

 وجهود بیاورنهد. از  ه گیری مشارکت شهروندی را نیهز به   کلش

بایست برای مشارکت مورد نظر  می روندان نیزشه ،طرف دیگر

تواننهد   مهی  اقداماتی انجام دهند. ایهن اقهدامات  ز ین این تحقیق

سری ار بسترها را  د و همچنین یکنبرنده یا بازدارنده باش پیش

 ه وجود بیاورند.خود باید ب

سهری عوامهل    بایسهت یهک   مهی  یهک از دوگهان   هر بنابر این، 

را مرتفه  و  ای  عوامل بازدارنهده  ،را تقویت کردهای  برنده پیش

ی حاصهلخیز مشهارکت را بهه خهوبی آمهاده      ها بسترها و زمینه

بایست برای مشارکت  می روندان نیزشه ،طرف دیگر ازسازند. 

 اقداماتی انجام دهند. نیز مورد نظر این تحقیق

 

 شهروند -تعاملی و دوسويه مشارکت دولت ايندفر الگو و 

و تعامههل و رابطههه دوسههویه دولههت و  فراینههد  ،ایههن بخههش در

 ،این موضوع شود. در می شهروند در مدل مادر مشارکت تبیین

 –اصلی این اسهت کهه ابعهاد مشهارکت دوگهان دولهت        سؤال

این است که هرکهدام   سؤال ؛شهروند چیست؟ به عبارت دیگر

هایی از مؤلفهتی و مشارکت مردمی چه ابعاد و از مشارکت دول

دارد؟ محقهق در پاسه  و تبیهین مشهارکت     البالغهه   منظر نههج 

سیاستگذاری عمومی مشتمل بر سهه گهام   شهروندی محقق از مدل عقالیی 

اجرای خط مشی و نظارت و کنترل خط مشهی   ، تدوین خط مشی

چنهین  نیهز  البالغهه   استفاده نموده است؛ چرا که داللتهای نههج 

تواننهد در  کنند. طبق این مدل شهروندان مهی می تأییدمدلی را 

ی یاهتدوین خط مشی مشتمل دستورکارگزاری و ارائه پیشنهاد

در آن زمینه کمک مهمهی بهه دولهت داشهته باشهند. همچنهین       

 ی مصوب دولت توسط مردم باها اجرای سیاستها و خط مشی

ر نتیجهه پهذیرد د  مهی  سهولت و تضمین کیفیت بهتهری انجهام  
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شهروندان در اجرای خط مشی مشارکت دارند. در بعد نههایی  

نظارت همگانی به عنهوان ابزارههای نظهارتی سیاسهتها سهطآ      

 دیگری از مشارکت شهروندی خواهد بود.

یک از ابعهاد مشهارکت    مشارکت دولتی به تناظر هر ،در مقابل

به طوری که در مقابل سهطآ   ؛فتشهروندی شکل خواهند گر

و  مشارکت شهروندان در تدوین خط مشی، دولت بایهد بسهتر  

ی الزم را بهرای شههروندان ایجهاد کننهد تها مهردم بها        ها زمینه

 مشهی، سهولت با دولت در ارتبا  باشند. در سطآ تدوین خط

 ها در مقابل بایهد بهه اقهدامات ههدایتی، حمهایتی و     نیز دولت

سهطآ نظهارت همگهانی     . در نهایهت در نظارتی روی بیاورنهد 

ههها در مقابههل بههه ارزیههابی اقههدامات و پاسههخگویی بههه دولههت

کنند تا چرخه بهبود و اصالح دائما های مردم اقدام میخواسته

   دوسهویه را نشهان    فراینهد  ایهن   ذیهل در جریان باشد. نمهودار  

یک از انهواع مشهارکت    ین هریدهد که در ادامه به تبمی

 پردازیم.  میو ابعاد آن 

 

البالغه مشارکت شهروندی از منظر نهج   

فراینههدی اسههت کههه از طریههق آن نیازههها، انتظههارات،      

هههها و مشهههینظهههرات و ارزشههههای عمهههومی در خهههط

تصههمیمات دولتمههردان و سیاسههتگذاران انعکههاس پیههدا  

هههای مختلههف و بههه درجههات  کنههد و بههه صههورت مههی

گونهههاگون امکهههان وجهههود دارد. بهههه عبهههارت دیگهههر؛ 

فراینههدی اسههت کههه شهههروندان   شههارکت شهههروندی م

-فراینهههد سیاسهههتگذاری؛ تصهههمیم نقهههش خهههود را در 

-ایفهها مههی ارزشههیابیو  اجههرا گیههری، تصههمیمسههازی، 

 کنند.

 

 

 مشارکت شهروندی

 پیش برنده و بازدارنده عوامل 

 برنده و بازدارنده پیش عوامل

 بسترها

 

 بسترها

 

 

 دولت

 

 

 

 

 شهروندان 

 

 حق و تکلیف یحسن اصالح طرفینی مبتنی بر ادا

 مشارکت( چارچوب)مادر یالگو .4نمودار
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 مشارکت شهروندی

 مشیمشارکت شهروندان در تدوين خط -بعد اول

لبالغه ا و روشن نهج طبق بیانات صریآ حضرت در این سطآ

 کند:به دو اقدام دعوت و سفارش می مردم را ،

 یابی: مسئله -

-حضرت خطاب به مالک اشتر سفارش مهی  03در نامه 

کهه  باشهد  ترین مردم از نگاه او بایهد کسهی   کند که مقدم

 آن"کنهد:  تر از دیگران بیان میروشنرا مسائل و حقایق 

 تربیشه  تهو  به را حق تل  سخن که گزینرب دیگران بر را کس

 (03ق، نامه  1337)سید رضی، ".گوید

 یموضهوعات  ماهیهت  در تحقیق و تشخیص ،به طور کلی

 مهردم  خود اختیار در کنندمی پیدا انسانها با  ارتباطاتى که

 و موضههوعات تشههخیص و تحقیههق در مشههورت .اسههت

 کهه  است اصیل قانون یک انسانى شئون با آنها  ارتباطات

 نظهرى  امهور  در عیهات واق آوردن بدست براى راه بهترین

 (45، شرح خطبه 1377)جعفری، .است

 سازیمشاوره و تصمیم -

دومین سفارشی که حضرت بهه شههروندان دارد و آن را   

کنند، مشورت با مهردم در   می جزء حقوق مردم محسوب

امور نظامی و احکام شهرعی( اسهت. در    امر جامعه )غیر

 

 

 

  

آماده 

سازی 

 بسترها

مردم یاوری و 

عدم دخالت 

در امور 

 مردمی

ارزیابی، 

پاسخگویی 

و اقدامات 

 بهبود

 

 اطالع رسانی و شفاف سازی 

 مطالبه دولتی 

 استماع عمومی 

 ات مردمیمالق 

 

 و روشنگری هدایت 

 مراوده ای،عادالنهحمایت :  

 رویه ای و توزیعی

  نظارت و پایش ) اجرای

 قانون،مسئوالن دولتی و مردم(

   رسیدگی مستقیم به مسائل

 عموم

  نقادی و سرزنش ) مسئوالن و

 مردم( 

 تنبیه و مجازات مسئوالن 

تدوین 

 خط مشی

اجرای 

 خط مشی

نظارت بر 

 خط مشی

 

 سئله یابیم 

 مشاوره و تصمیم سازی 

 

 مشارکت اقتصادی: حمایت مادی  

  مشارکت امنیتی: جهاد 

 مشارکت سیاسی :انتخاب رهبر 

  :حفظ مشارکت اجتماعی فرهنگی

 وحدت، اصالح یکدیگر و حسن تعامل

 حسابرسی 

 اعتراض و نقادی 

 شکایت و دادخواهی 

 عذرخواهی 

 

ی
ند

رو
شه

ت 
رک

شا
 م

ی 
ت دولت

 مشارک

فینیاصالح طر  

 

 

 دولت -شهروند مشارکت دوسویه و یتعامل ندیفرآ .5نمودار
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سهازی قائهل   حقیقت حضرت برای مردم نقهش تصهمیم  

بیشهترین صهراحت بیهان را     05هستند. حضرت در نامه 

 برای این موضوع دارند:

 نپوشانم شما از را چیزى که من بر شماست حق بدانید"

 را کهارى  و -زیرمنهاگ  آن پوشاندن از که -جنگ راز جز

 انجههام شههما بهها زدن رأى بههى شههرع (حکههم در) جههز

 (05ق، نامه  1337)سید رضی، «.ندهم

 مشیمشارکت شهروندان در اجرای خط -بعد دوم

در این بعد شهروندان به تناسهب سیاسهتهای مختلهف دولهت     

در  البالغهه  هها از منظهر نههج   کننهد. ایهن سیاسهت   نقش ایفا می

 –ی فرهنگی، اجتمهاعی، اقتصهادی، سیاسهی و امنیتهی    ها حوزه

یک از حوزه مشهخص   و نقش مردم در هر نظامی تدوین شده

 شده است.  

 ی شهروندانمشارکت سیاس -

در قالهب انتخابهات    البالغهه  مشهارکت سیاسهی مهردم در نههج    

کنند. حضرت  می مسئوالن عالی رتبه کشور معنی و مفهوم پیدا

زادانه و با میل و اختیهار  آکنند که مردم  می اشاره البالغه در نهج

ی اغواگرایانه رهبران و کارگزاران خهود را  ها نه زور و یا شیوه

خالفت خود مردم  نان که در زمامداری وکنند همچ می انتخاب

 چنین کردند. 

 بودنهد  داده قرار سرزنش و طعن مورد را عثمان موقعى مردم،»

 از جامعهه  شنودىخ خواستار بسیار و بودم مهاجران از من که

 زبیهر،  و طلحهه  امها  کهردم،  مى سرزنش را وى کمتر و بودم او

 آوازشان ترین آهسته و تندروى او، باره در رفتارشان ترین آسان

 خشهم  او بهر  سهابقه  بى طوره ب نیز عایشه و بود، آور رنج بسیار

 قتهل  بهه  را وى و شهوریدند  او بهر  گروههى  ایهن  بنابر گرفت،

 و میهل  بها  بلکهه  ،اجبهار  و اکهراه  بدون سپس )مردم( رساندند،

 (173ق، خطبه  1337)سید رضی، «.کردند بیعت من با اختیار

 مشارکت اقتصادی شهروندان -

اری اقتصادی شهروندان یها تحقهق سیاسهتهای اقتصهادی     همک

نهوع دیگهری از مشهارکت شههروندان در      ،دولت توسط مردم

ایهن امهر در دو حهوزه     البالغه شود. در نگاه نهج می اجرا تلقی

 کند.تحقق پیدا می

 : ترین ابزارهای  ممالیات از جمله مه پرداخت مالیات

 چرا ؛شود میقی تحقق بودجه دولت در همه کشورهای دنیا تل

سهازد.   مهی  منطق بودجه دولت چنین امری را اقتضها  اصوالً که

 باتوجه به چنین منطقی است کهه حضهرت مهردم را سهفارش    

ههها کمههال همکههاری را بهها  کنههد کههه در پرداخههت مالیههات مههی

 کارگزاران داشته باشند:

 شهما  سهوی  او خلیفه و خدا ولی مرا خدا، بندگان: بگو سپس»

 آیها  بگیهرم،  شما از نهاد مالهاتان در خدا که را حقی تا فرستاد

 ولهی  به و سازید ادا را آن تا است حقی شما مالهای در را خدا

 کسهی  اگر و مشو، او متعرض! نه: گفت کسی اگر بپردازید؟ او

 یا دهی، بیمش یا بترسانی را او آنکه بی برو، او با! آری: گفت

 یا زر از آنچه! گردانی سخت او بر را کار یا گیری سخت او بر

 شترهاست، و گوسفند و گاو را او اگر و بگیر، دهد، تو به سیم

 (20ق، نامه  1337)سید رضی،  " مشو آن میان او رخصت بی

 بههه غیههر از پرداخههت : هههای ضههروری مههادیکمههک

طهوری پهیش    گاهی شرایط بحرانی و ضروری جامعه ،مالیات

 65امه نمردم کمک بیشتری باید بکنند. حضرت در  آید کهمی

به فرماندهان  ،موضوع امنیت کشور و مواق  بحرانیبا توجه به 

دهد در پشتیبانی از نیروهای نظهامی از مهردم    می نظامی دستور

این کمک نباید موجب اذیت و آزار  با قید اینکه ،کمک بگیرید

 مردم بشود.

 مشارکت فرهنگی، اجتماعی شهروندان -

ه نیهز عهالوه بهر    اجتماعی جامع -شهروندان به لحاظ فرهنگی

ای دارنههد. در وظهایف دولههت در ایههن زمینهه مسههئولیت ویههژه  

خهود مهردم    ،در شکل گیری فرهنگ عمومی مطلوب ؛حقیقت

 البالغه باید پیش رو باشند. این وظایف و اقدامات از منظر نهج

 : است ذیلمشتمل بر موارد 

 

 که اگر چنانچه خطا  ندمردم موظف :نصحیت و یاری طرفین

، همهدیگر را نصهحیت و ارشهاد    ی در جامعه دیدندو ناهنجار

و در تحقق یک فرهنگ عمهومی مطلهوب سههیم باشهند.      کنند

تهالش در ایهن    البالغهه  البته طبق بیان صریآ حضرت در نههج 

 امور به اندازه توان و ظرفیت انسان بستگی دارد:
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 توان مقدار به را یکدیگر بندگان بر خدا حقّهاى جمله از لیکن»

 یکهدیگر  یهارى  خهود،  میان حق پاداشتن بر در و است، نداد اندرز

 (216ق، خطبه  1337)سید رضی، «.نمودن

 

 رعایت انسجام و وحدت درونی 

ی حضهرت بهه مهردم حفهظ وحهدت و      هها  از جمله سهفارش 

یکپارچگی درونی بین جامعه است. حضرت جهت تحقق این 

شهروندان را به حفظ پیوند دوستی، گذشهت و   47امر در نامه 

 کنند: می توصیه ازاند شش و پرهیز از هرگونه اختالف تفرقهبخ

 از مبهادا  همدیگر، بخشش و یکدیگر، با پیوستن به باد شما بر»

     )سید رضهی «.ببرید بین از را دوستى پیوند و گردانید روى هم

  (47ق، نامه  1337
 

 امنیتی شهروندان -مشارکت نظامی -

ور اسهالمی در  گاهی اوقات در مواق  حساس کهه امنیهت کشه   

گیرد. شههروندان بها توجهه بهه اصهول       می معرض تهدید قرار

و در صهفوف   کننهد اعتقادی و مصلحت در جهاد شهرکت مهی  

گیرنهد حضهرت در   لشکریان مبارزه با دشمنان اسالم قرار مهی 

عهدم   بهه دلیهل  را مهردم   طول زمامداری خهود بارهها و بارهها   

 فرمود:  می شرکت در جهاد علیه دشمن سرزنش

 و هها  خانهه  در و نهیهد  دشهمنتان  جنهگ  به روی گروه گروه "

 خهواری  بهه  ،شهوید  گرفتار ستم به هک مکنید درنگ شهرهاتان

ه ب آنکه و است بیدار جنگجو همانا. مقدار تان کم بهرهو  دچار

)سهید رضهی،   .«نگهردد  هشهیار  و باز او پی چشمی رود خواب

 (62ق، نامه  1337

 

 ت همگانی(نظارت شهروندان ) نظار -بعد سوم

 اسهاس  سطآ سوم مشارکت شهروندان در نظارت و پایش بهر 

و ... قهرار دارد.   ناها، رفتارها و گفتارهای سیاسهتمدار سیاست

در این سطآ شهروندان به عنوان چشم بینا همه امور را رصهد  

ی هها  دهنهد. واکهنش   مهی  ی مناسهب را انجهام  ها واکنش ،کرده

مشتمل  البالغه نهج مربوطه در سطآ نظارت شهروندان از منظر

 :است ذیلبر موارد 

 

 

 اعتراض و نقادی 

و  هها  نسهبت بهه ظلهم و سهتم     هها  هها و اعتهراض  بیان شکایت

شهود کهه    می از جمله حقوق شهروندان محسوب ها عدالتی بی

 کنند:حضرت بدان اشاره می

 آنهان  از آنچه و برسانید، من به دارید که را هاییشکایت پس»

 برطهرف  توانهایی  مهن  و خهدا  وسیله هب جز و رسد می شما به

 خهدا  یهاری  به من تا گذارید میان در من با ندارید، را آن کردن

 ( 65ق، نامه  1337)سید رضی، «.دهم تغییر را آن

 شکایت و دادخواهی 

اعمهال   بهه دلیهل  حضرت شکایت کردن شهروندان از دولهت  

ل کنند. به عنوان مثام بیان میبرخی از سیاستها را ازحقوق مسلّ

 داریم: 03در نامه 

 بهه  کهه  آفتهی  از یها  کردنهد،  شکایت مالیات سنگینی از اگر و»

 هها  بهدان  بهاران  یا بریده، کشتهاشان از که آبی یا رسیده، کشت

 بار گردیده، تباه آبی بی یا شدن غرق اثر بر زمین بذر یا نباریده

 سههامان کارشههان دانههی مههی چندانکههه گههردان سههبک را آنههان

 (03ق، نامه  1337 )سید رضی،«.پذیرد

 حسابرسی مردم 

وزی و فسهادهای مهالی   انهد  همچنین مهردم نسهبت بهه ثهروت    

مسئوالن و کارگزاران نظارت و چشم بینهایی دارنهد. حضهرت    

 خطاب به یکی از کارگزاران خاطی بهه طهور غیهر    45در نامه 

 کنند:  می مستقیم به این امر اشاره

 ،باشهی  هکهرد  چنهان  اگهر  ؛اسهت  رسهیده  خبهری  من به تو از»

 را خهویش  امهام  و باشهی  آورده خشهم  بهه  را خهود  پروردگار

 خبهر  مهن  بهه . ای داده دست از را خود امانت و کرده نافرمانی

 رسهیده  بهدان  پایهت  آنچه و برداشته را زمین کشت تو اند داده

. ای خهورده  بهوده  دسهتت  در آنچهه  و ای نگاهداشته خود برای

 خهدا  حسهاب  کهه  بهدان  و بهده  بازپس من به را خود حساب

ق، نامهه   1337)سید رضهی،  «.است مردمان حساب از تر بزرگ

45) 

 عذرخواهی مردم 

 باید   بر اعمال و اقدامات خود نیز ،شهروندان عالوه بر دولت
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ای داشههته باشههند. گههاهی اوقههات نظههارت و ارزیههابی منصههفانه

آیهد در ایهن حالهت    وجهود مهی  ه ها از طرف مهردم به  کوتاهی

  دارند که دولتمردان به صهراحت اقهرار   همانطور که مردم توق

بایسهت  به اشتباه و خطا کنند، خودشان نیز نسبت به دولت می

از مهردم بهه    36اقدام مشابه انجام بدهند. حضهرت در خطبهه   

خواهههد کههه دلیههل قصههورات، عههدم همرایههی و پیههروی مههی 

 .عذرخواهی کنند

 
  البالغه مشارکت دولتی از منظر نهج

وضیآ داده شد، مشارکت دولتی به تناظر تر تهمانطور که پیش

گیهرد. در واقه    مشارکت شهروندی شهکل مهی   فرایند ابعاد و 

سهازی  مشارکت دولتی، مشارکتی است که حکومهت در آمهاده  

گیری مشارکت شهروندی، در مهردم  های شکلبسترها و زمینه

هها و پاسهخگویی بهه    یاوری اجرای خط مشیمحوری و مردم

. در ایهن بخهش هریهک از    شهود  میاطالق  ،دهدنها انجام میآ

 شود:  می ابعاد مشارکت دولتی توضیآ داده

 

 و بسترها ها سازی زمينهآماده -بعد اول

این بعد به تناظر مشارکت شههروندان در تهدوین خهط مشهی     

اگر دولت توق  دارد مردم در ایهن   ؛گیرد. در حقیقتشکل می

راه  کننهد و  ئل اساسهی را شناسهایی  ازمینه فعال باشهند و مسه  

دولت باید بسهتر ایهن    ،ی بدهند، در مقابلیاهو پیشنهاد ها حل

ریزی شده از سهوی  اقدامات را باید تهیه کنند. بسترهای برنامه

بایسهت شهامل    مهی  البالغه ی نهجها دولت طبق مفاهیم و گزاره

 موارد زیر باشد: 

 سازی رسانی و شفاف اطالع 

که مردم را از کلیه امور موظفند  ها دولت ،طبق بیان صریآ امام

امنیتهی مطله     -اطالعات نظامیاز به غیر  ،جامعه و تصمیمات

 :  دسازن

 نپوشهانم  شما از را چیزی که من بر شماست حق بدانید»

            «نههههاگزیرم آن پوشههههاندن از کههههه جنههههگ راز جههههز

 (05ق، نامه  1337)سید رضی، .

 

 

 های مردمیاستماع عمومی از طریق مالقات 

ی هها  کند که با مردم مالقاتوالیان خود را موظف میحضرت 

حضوری داشته باشند و از نزدیک مسائل و مشکالت آنهها بها   

 بشنوند:

 نیهاز  تهو  بهه  کهه  کن کسانی خاا را خود وقت از بخشی و»

 عمهومی  مجلسهی  در و دار فهار   آنان کار برای را خود. دارند

 فهروتن  هآفریهد  را تهو  که خدایی برابر مجلس آن در و بنشین

 از ،پاسهبان  را تهو  یا نگهبانانند که را یارانت و سپاهیان و باش

سهید  «.)کنهد  گفتگهو  تهو  بها  مهردم  آن سخنگوی تا بازدار، آنان

 (03ق، نامه  1337رضی، 

 مطالبه دولت 

شود که مهردم عهزم جهدی    سازوکار پیشین زمانی کامل می دو

هها  مسئوالن و دولت را برای یاری خواستن ببیند. حضرت بار

را بها  کنهد کهه او    می از مردم درخواست البالغه بارها در نهجو 

 ایند:گفتن سخنان حق یاری نم

 من که مایستید، باز عدالت در زدن راى یا حق، گفتن از پس،»

 ایمهنم،  خطا از خویش کار در نه و کنم، خطا که آنم از برتر نه

 آن بهر  مهن  از کهه  کنهد  کفایهت  نفهس  کار در مرا خدا که مگر

 (216ق، خطبه  1337)سید رضی، .«است ناترتوا

 مردم ياوری و عدم دخالت در امور مردمی -بعد دوم

را بهه مهردم    ها مشیند که اجرای خطها امروزه در صدددولت

سیاسهتگذاری ایفها    فراینهد  د و نقهش حهداقلی در   نه نکواگذار 

بهه سیاسهتگذاری و    هها  نمایند. در این نقش حهداقلی، دولهت  

آن  ةو نتیجههآورنههد و نظههارت روی مههی هههدایتگری، حمایههت

 .واگذاری امور به مردم و پشتیانی و یاوری آنهاست

 هدایت و روشنگری دولت 

 حضرت علی)ع( طی دوران حکومتش برای مردم روشهنگری 

ههایی از روشهنگری و ههدایت    نمونهکرد. را هدایت می آنهاو 

مالحظهه کهرد.    163تهوان در خطبهه    مهی  را حضرت به مهردم 

 فرماید: می ناکثین چنین با مبارزه در بینی واق  حضرت در

 شهما  سهر  بهر  خواهند مى هرچه برند، مى سر به شما میان آنان»

  آمده پیش که کارى ،توانایید خواهید مى آنچه بر آیا. آورند مى
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 داسهتان  ایهن  در مهردم  هواى. است جاهلیت از یادگاری است

 را شهما  سهخن  گروههى . پیماید راه گون گونه آید میان در اگر

 گروههى  و. پویند مى شما خالف بر راهى گروهى و گویند، مى

 مهردم  تها  باشید شکیبا پس. اند سوى آن با نه و سوى این با نه

 دسهت  از -حقّههاى  و آیهد،  جاى به رفته دلهاى و گیرند، آرام

 فرمهان  و گذاریهد،  آسوده مرا اکنون. شود گرفته مدارا با -شده

 را قوّتى که مکنید کارى و دارید، مچش رسد مى شما به که مرا

 آرد کار به ضعفى یا اندازد، کار از را نیرویى یا و سازد، متزلزل

 کهارزار  از دست توانم که چندان من آرد،و بار به ایخوارى یا

 جنههگ بههه روى دیههدم ناچههار را خههود اگههر و دارم، مههى بههاز

  (163ق، خطبه  1337)سید رضی، .«آرم

 حمایت عادالنه 

 ،شهود  مهی  جهزء تکهالیف دولهت محسهوب     کهه  گرینکته دی

بایسهت مبتنهی بهر عهدالت      مهی  که است حمایت از مردم خود

تواند بر سه طبقهه  باشد. این حمایتها مبتنی بر انواع عدالت می

 تقسیم شود:

 عدالت توزیعی 

عدالت توزیعی به معنای توزی  عادالنه ثروت و سهرمایه ملهی   

خویشاوندسهاالری   سهتم،  گونه ظلم و بین مردم و پرهیز از هر

در ایهن امهور اسهت. حضهرت توزیه  عادالنهه       بازی و پارتی 

خطهاب بهه    43دانهد. در نامهه    می المال را از حقوق مردم بیت

 فرماینهد:  مهی  هبیهره(چنین  بن یکی از کارگزاران خود )مصقله

 ایهن  از حقشان برند می سر به ما و تو نزد که مسلمانانی! بدان»

 خود حق. آیند میما  نزد آن گرفتن ایبر. است یکسان غنیمت

 (43ق، نامه  1337)سید رضی، «.شوند  می باز و گیرند می را

 

 ّایهعدالت روی 

نیز پیهروی خواههد    النهدعاه از یک رویّ عدالت توزیعی منطقاً

وری آ کرد. بدین نحوه دولت موظف است که در اخذ و جمه  

انعطهاف،   مالیات از دستورالعملی مشخص و عادالنه و از یهک 

ی هها  انصاف و مدارا با مردم برخوردار باشد. حضرت در نامهه 

 کنند:متعدد با والیان شهرها به این نکات اشاره می

 بهه  کهه  آفتهی  از یها  کردنهد،  شکایت مالیات سنگینی از اگر و»

 بهدانها  بهاران  یها  بریهده،  کشتهاشان از که آبی یا رسیده، کشت

 بار گردیده، تباه آبی بی یا شدن غرق اثر بر زمین بذر یا نباریده

 پهذیرد  سهامان  کارشهان  دانی می کهچندان گردان سبک را آنان

 (03ق، نامه  1337)سید رضی، «....

 ای عدالت مراوده 

و گفتارهها نیهز    هها  دولتمردان و مسئوالن در برخوردها، رفتهار 

آ سهازند. حضهرت مهاموران    کسی دیگر مرجّ نباید کسی را بر

کند که در اخهذ مالیهات بها مهردم     رش میمالیاتی را چنین سفا

برای مردم تببهین کننهد کهه     بایست می نباید تند رفتار نمایند و

کنند کهه اعتمهاد و   دهند و همچنین سفارش می می چرا مالیات

حسن ظن به مردم یک اصل است و نباید شک و تردیهدی در  

اسهتنادی بهرای    20اظهاری مردم وجود داشته باشد. نامه  خود

 است:  ضوعاین مو

 شهما  سهوى  او خلیفه و خدا ولىّ مرا خدا، بندگان: بگو سپس»

 آیها  بگیهرم،  شما از نهاد مالهاتان در خدا که را حقى تا فرستاد

 ولهى  به و سازید ادا را آن تا است حقّى شما مالهاى در را خدا

 کسهى  اگهر  و مشو، او متعرّض ،نه: گفت کسى اگر بپردازید او

 یها  دهى، بیمش یا بترسانى را او آنکه ىب برو، او با آرى: گفت

 زر از آنچه گردانى سخت او بر را کار یا گیرى سخت او بر

 و گوسهفند  و گهاو  را او اگهر  و بگیهر  دهد، تو به سیم یا

 آن بیشهتر  که مشو در آن میان او رخصت بى شترهاست،

 (20ق، نامه  1337)سید رضی، «.تراس او رمه،
 

  یدولتمسئوالن نظارت و پایش 

دولتمردان با واگذاری بیشتر امهور بهه    از طرف دیگر، دولت و

دست مردم باید به امر نظارت و پایش امهور دولهت و جامعهه    

 بپردازند. این نظارت و پایش طبق فرمایشهات حضهرت در دو  

سطآ قابل تعریف است. یکی اینکه دولت باید بر مسهئوالن و  

رد ارزیهابی  کارگزاران خود نظارت داشته و همواره آنها را مهو 

تخلهف و فسهاد در   از تهدیدات ناشی  گونه از هر قرار دهد تا

و دیگر آنکه بر حسن اجهرای قهوانین و    کننددولت جلوگیری 

سیاستهای دولت نظارت نماید تا اههداف عالیهه دولهت مسهیر     

 ید این موضوع است:ؤ. استناد زیر مکنددرستی را طی 

 اگهر . راسهت  سهوگندى  خورم، مى سوگند خدا به من همانا و»

 خیانهت  بسهیار  یها  اندا مسلمانان ء ىف در تو که رسد خبر مرا
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 در و مهانى  مهال  اندا در که گیرم سخت تو بر چنان اى، کرده

     «.والسههالم .حههال پریشههان و خههوار و عیههال، هزینههه بههه مانههده

 (25ق، نامه  1337)سید رضی، 

 ارزيابی، پاسخگويی و اقدامات بهبود -بعد سوم

شارکت دولتی که بهه تنهاظر بعهد سهوم مشهارکت      بعد دیگر م

، بعد پاسخگویی و اقدامات اصهالحی  شود میشهروندی ایجاد 

 دهیم:ها و اقدامات این بعد را توضیآ میمؤلفهاست. در ادامه 

 پاسخگویی و رسیدگی مستقیم 

ی هها  در حقیقت هنگامی که شهروندان شکایت و اعتراض

ی مهردم را  هها  اسهته کنند، دولت بایهد خو خود را اظهار می

شنیده و مورد ارزیابی قرار دهد و به مردم پاسخگو باشهد  

 03نهد. نامهه   کههای صهحیآ را رسهیدگی    و بالتب  خواسته

 ید این نکته خواهد بود.ؤم

 نیهاز  تو به که کن کسانی خاا را خود وقت از بخشی و»

 مجلسههی در و دار فههار  آنههان کههار بههرای را خههود. دارنههد

 را تهو  کهه  خهدایی  برابهر  مجلهس  آن در و بنشهین  عمومی

 یا نگهبانانند که را یارانت و سپاهیان و باش فروتن آفریده

 تهو  بها  مردم آن سخنگوی تا بازدار، آنان از پاسبانان، را تو

 (03ق، نامه  1337)سید رضی، «.کند گفتگو

 

 ّادی و سرزنشنق 

کارههها و  گهاهی اوقهات دولهت در ارزیههابی خهود متوجهه کهم      

ه از سوی مسئوالن و کارگزاران و چه ازسهوی  چ ها ناهنجاری

به سرزنش و  که در این وضعیت دولت خود نیز شودمیمردم 

آورد. همچنین حضرت  می ادی به جامعه مخاطب فوق روینقّ

 کند:ای خطاب به مردم بصره چنین نکوهش میدر نامه

 دشمنانگى و باز را طاعت رشته چگونه ندانید که نیست چنان»

 بهر  رو که آن از و بخشودم، را تانانگناهکار من. دیدکر آغاز را

 لهیکن . نمهودم  قبول آورده روى که را آن و برداشتم، شمشیر گردانده

 را شهما  سست، نابخردانه هاى اندیشه و نادرست و ناروا کارهاى اگر

 کهه  بدانید نپذیرید، مرا طاعت و گیرید پیش در جدایى راه که وادارد

 شهما  وقهت  سهر  بهه  لحظه یک به و شمایم، نزدیک کار به آماده من

 ( 29ق، نامه  1337)سید رضی، .«آیم مى

 

 تنبیه و مجازات 

دولت موظف است مسئوالن و کارگزاران خاطی و حتی قشهر  

اند را مجازات و خاصی ازجامعه که دچار خطا و انحراف شده

 تنبیه نماید.

 و مقهام  خطهاب بهه زیهاد ابهن ابیهه )قهائم      ای  حضرت در نامه

المهال   بصره( که به بیت حکومت عباس در ابن عبداهلل شینجان

 سهوگند  خدا به من همانا و»نویسد:  می خیانت کرده بود چنین

 ء فیهى  در تهو  که رسد خبر مرا اگر. راست سوگندى خورم، مى

 سهخت  تهو  بهر  چنهان  اى، کرده خیانت بسیار یا اندا مسلمانان

 و خهوار  و عیهال،  هزینهه  به درمانده و مانى مال اندا در که گیرم

 (25ق، نامه  1337)سید رضی، «.والسالم .گردی حال پریشان

نوبت بهه  ی توضیآ داده شده ها پس از تببین ابعاد الگو و مدل

ه را رسهد. کینهگ، چههار رویّه    اعتبار سنجی پژوهش کیفی می

ده است کهه عبارتنهد   کربرای ارزیابی تحلیل مضمونی پیشنهاد 

( دریافت 2مستقل و گروه خبرگان  گذاران( استفاده از کد1ز: ا

( 4( تکثرگرایهی و  3کننهدگان در تحقیهق    بازخور از مشهارکت 

              هههها یهههات بررسهههی یارائهههه توصهههیف غنهههی و ثبهههت جز 

 .(1391)یاوری، )ارجاع به خبرگان(

ههای   در این تحقیق از مورد چهارم برای اعتباربخشی به یافتهه 

رش بهودن مضهامین   پهذیری و قابهل پهذی    محقق و اثبات بهاور 

توصههیف غنههی و ثبههت  »اسههتفاده شههده اسههت. در تکنیههک   

نیهز   مطهرح شهد(   1973)کهه توسهط گریتهز در سهال     1«یاتیجز

پژوهشگر شرح مفصلی از پدیدة مورد مطالعهه و زمینهه آن را   

نماید تا خبرگان بتوانند راج  به همخوانی تفسهیرها و   ارائه می

باشهد، اظههار    ها مهی  های پژوهشگر با آنچه در متن داده تحلیل

یهات  یسهازی جز  د. این امر با بیان و مسهتند کنننظر و قضاوت 

انجام تحلیل تماتیک و نحوه تکامل مضهامین،   فرایند مربو  به 

 (2515 2،روکسها  )کینگ و.شود میمحقق 

 انتخاب معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیق – اولگام 

قهات کیفهی،   در ارزیابی کیفیهت در تحقی  ،دانیدهمانطور که می

 :بندی مختلفی از معیارهها توسهط افرادمختلهف همچهون    طبقه

گوبا و لینکلن، اعتباریابی نیومن، اعتباریابی مسکول، اعتباریابی 

____________________________________ 
1. Thick description and audit trails  

2. King, N. ;Horrocks 
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 ها کدام از این اعتباریابی کوال و برینکمن و ... وجود دارد. هر

اعتباریهابی   ،به شرایط مختلفی بسهتگی دارد. بهه عنهوان مثهال    

کیفی است که در آن محقق از مشاهده  مکسول برای تحقیقات

لذا تحقیقهاتی کهه    در گرداوری اطالعات استفاده نموده است.

تواننهد از   نها از روش غیر مشاهده استفاده شده است نمهی آدر 

توجه بهه بررسهی معیارههای     با .کننداین اعتبارسنجی استفاده 

)متن  ایوری کتابخانهآنها با روش گردآاعتبارسنجی و تناسب 

و تفاسیر معتبر آن(، محقق بدین نتیجه دست یافت  البالغه هجن

که معیارهای اعتبارسنجی مکسول و گوبا و لینکلن سهازگاری  

 بیشتری سازگاری را با تحقیق حاضر دارند.

 نامه اعتبارسنجیتدوین پرسش – دومگام 

پههس از انتخههاب معیارهههای اعتبارسههنجی گوبهها و لیههنکلن    

    و مکسهههول  پهههذیری(تأیید ی،پهههذیر باورپهههذیری، اطمینهههان)

 (روایههی توصههیفی، روایههی تفسههیری و روایههی تئههوریکی    )

 .شدگویه طراحی  هشتنامه با پرسش(، 1339)محمدپور، 

 پرسش نامه اعتبارسنجی بندی  توزی  و جم  – سومگام 

نجا که موضوع تحقیهق از یهک طهرف در زمهره     آاز  بنابر این، 

ر حهوزه تفسهیری   دانش مدیریت دولتهی و از طهرف دیگهر د   

 .است و دانش مخصوا بهه خهودش را نیهاز دارد    البالغه نهج

لذا خبرگان اعتبارسنجی از کسانی انتخاب شهدند کهه ههم بها     

شهیوه   دانش مدیریت دولتی آشنا بوده و هم بها مهتن و نحهوه   

از اطالعات و تجربه کافی برخوردار باشهند.   البالغه تحلیل نهج

ای از د راهنما و مشهاور مجموعهه  با مشورت با اساتی بنابر این، 

ی و دانشهگاهی بهرای اعتبارسهنجی پهژوهش     وخبرگان حهوز 

ههای  انتخاب شدند کهه در ایهن زمینهه مقهاالت و پایهان نامهه      

متعددی را به سرانجام رسانیده بودند. بدین منظهور از اسهاتید   

قهرآن و حهدیث، دانشهگاه امهام      ههای مجرب و خبره دانشگاه

ه طباطبایی)ره( و دانشگاه تهران برای ، دانشگاه عالم(ع)صادق

حهاکی از   اعتبارسنجی تحقیهق  نتایج  .شداعتبارسنجی استفاده 

نامه نمهره متوسهط بهه     های پرسشیک از گویه ن است که هرآ

هها را  یهک از گویهه   نتهایج ههر   2جدول تحلیلی . اند گرفته باال

 دهد.نشان می

گویهه از نظهر    ،دتر باشه پایین 12ها از ای از گویهچنانچه نمره

بنابر  چون نمره زیر متوسط قرار دارد.  ؛خبرگان پذیرفته نیست

ی خهوب بهه بهاال     طبق نتایج فوق معیارهای ارزیابی نمره این،

 ةدهنههدانههد و ایههن امههر نیههز نشههاندهکههربههه بههاال( کسههب  17)

 .استنزد خبرگان  پذیری کیفیت تحقیقتأیید
 

 گيری بحث و نتيجه

گیههری کههرد کههه شههبه  طههوری نتیجهههتههوان ایندر مجمههوع مههی

دهند، نظریه پردازان ی اخیر مدیریت دولتی نشان میها پارادایم

بهه طهوری    ؛اند به نقش مردم در اداره کشور بیشتر توجه داشته

-محوری به سمت مردمها از نخبهکه به تدریج شکل حکومت

انهد  بردهمحوری در حال تغییر است. همگان به این واقعیت پی

امهری در دولهت بهدون حمایهت مهردم امکهان پهذیر        که هیچ 

. شهود  مینخواهد بود و این امر از الزامات هر دولتی محسوب 

شهواهد   در یک حکومت اسالمی نیز این امر، طبهق بیانهات و  

د. پهژوهش  شهو  مهی  ذکر شده در این پژوهش امری مهم تلقی

سعی بهر   البالغه حاضر با مداقه در بیانات امام علی)ع( در نهج

مههده از مههتن در موضههوع مشههارکت   آخراج الگههویی براسههت

شهروندی داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که نقهش مهردم   

خهالف الگوههای    امری ضروری است و بهر  ،در امر حکومت

الگهوی مشهارکت مهردم امهری طرفینهی و       موجود مشهارکت،  

 تعاملی با مشارکت دولتی است. این امر بدین معناست که ههر 

ن بایهد  آتنهاظر  م ،رکت مردم بهه میهان آمهد   جا صحبت از مشا

بهر  د. این روابط طرفینی نیز شوموضوع مشارکت دولتی بحث 

گیرد. اصل  می شکل البالغه سه اصل مورد اشاره در نهج اساس

مهردم و دولهت بایهد     اول، قاعده اصالح طرفینی است. اصهوالً 

همدیگر را اصالح کنند و در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهند. 

دوم آن است که حسن همکاری و تعامل بین شههروندان  اصل 

نهایهت  در و دولتمردان سبب پایداری روابهط خواههد شهد و    

حهق و تکهالیف    یادا بهر اسهاس  اصالح طرفینهی بایهد    ،اینکه

یهک از دوگهان دولهت و     متقابل دولت و شهروندان باشد. هر

شهروندان باید حقوق یکدیگر را بشناسند و مشارکت خهود را  

 نند.کتکالیف خود سازماندهی  سبر اسا
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 ی اعتبارسنجی پرسشنامه بندی  جم  .2جدول

 مقیاس

 هاگویه
 نمره (1ضعیف) (2متوسط) (3خوب ) (4عالی )

کلیه خطبه ها و نامه ها و حکمت هاای مارتبط   

با موضوع مشارکت بدرستی شناساایی و بررسای   

 شده اند
2 4 5 5 25 

ره هاای نها    مضامین پایه انتخابی مربوط به گزا

 19 5 1 3 2 اند البالغه به درستی شناسایی شده

مضامین ساازمان دهناده ) مقاوالت(  بدرساتی     

 13 5 1 4 1 تدوین شده اند 

مضامین سازمان دهنده و فراگیر بخوبی به اشباع 

 25 5 5 4 2 اند و کفایت نظری رسیده

روابااط بااین مضااامین پایااه و سااازمان دهنااده ) 

 22 5 5 2 4 ی در الگوها قابل ردیابی دارد. ( به خوبمقوالت

الگوی مادر استخراج شده مشارکت شاهروندی و  

سایر الگوها مطابقت به عمق بیانات نه  البالغاه  

 دارند 
3 3 5 5 21 

الگوی استخراج شده بااور پاذیر و معنای دار باه     

 25 5 1 2 3 نظر می رسد.

فرآیند و گام هاای تحقیاق باه خاوبی طراحای،      

و اجرا شده است؛ به طاوری کاه قابلیات     ترسیم

 رصد و دریابی وجود دارد.
1 3 2 5 17 
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