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مقدمه
در کنار ارزشهای کالسیک ،نظیر کارایی ،اثربخشی ،بهرهوری ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،ارزشهای مدیریت دولتی
نوین ـ مانند مشارکت کارکنان و شهروندان در مدیریت سازمان ،گسترش دامنة انتخاب شهروندی ،عدالت اجتماعی،
پاسخگویی بوروکراتیک و توجه به اصول اخالقی ،عدم تمرکز و بوروکراسیزدایی و مسئولیت اداری نسبت به اثربخشی
برنامه و توجه به زمینههای سرمایة اجتماعی و اعتمادـ نیز باید مورد توجه اساسی قرار گیرد (منوریان.)10-9 :1۳79 ،
دگرگونیِ یادشده تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطة بین دولت و شهروندان ایجاد کرده است که به
صورت تغییر از دولتی بوروکرات و غیرکارآمد به دولتی کارآفرین و مشارکتجو است .حکمرانی خوب در قالب مدیریت
دولتی نوین به نقش مشترک و تعریفشدۀ سه بخش دولتی ،خصوصی ،و جامعة مدنی اشاره دارد .بر این اساس ،در
خدمات عمومی نوین ،به جای اینکه دولت بهعنوان تسهیلکننده و محرک نیروهای بازار عمل کند (هدایتکردن) ،به
توانمندسازی شهروندان و ایجاد ارزشهای مشترک میان آنها میپردازد (خدمتکردن) و بر ایجاد ائتالفی از سازمانهای
دولتی ،سازمانهای خصوصی ،و نهادهای مدنی تأکید میورزد (وارث .)76 :1۳80 ،به این ترتیب ،دیدگاه نومنطقهگرایی،
که در دهة  1990میالدی ظاهر شد ،حکمرانی را پیشنهاد میدهد که ،به جای ساختارهای نهادی پُرحجم ،بر فرایندهای
همکاری و مشارکت ،نقش نهادهای غیردولتی از جمله ساختارهای شبکهای غیررسمی که برخاسته از جامعة مدنیاند و
هماندیشی و چارهجویی در مسائل با مشارکت تمامی کنشگران تأکید میکند (هرشل.)۳2 :2002 ،
در سالیان اخیر ،حکمرانی به موضوعی مهم در مدیریت بخش دولتی و عمومی تبدیل شده است و این مسئله به
واسطة نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سالمت اجتماع ایفا میکند .الگوی حکمرانی با ویژگیهای پاسخگویی،
شفافیت ،و حق اظهارنظر سبب شکل گیری دولتی کارآمد و شفاف خواهد شد .حکمرانی خوب از دو ایدئولوژی سیاسی
عمده نشئت گرفته است :دیدگاه نئولیبرالیسم که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز میکند و
دیدگاه سوسیالدموکراسی که در پی شناخت و بهرهگیری از کارایی بازار در شرایطی است که بر استانداردهای عدالت
اجتماعی و بهبود اقتصادی درازمدت استوار است و به ایجاد زیرساختهای سیاسی و نهادی و توانمندیهای اجتماعی
توجه دارد .این دو ایدئولوژی متفاوت در رابطه با مدیریت عمومی (بهویژه در سطح محلی) از اصطالح حکمرانی با مفهوم
و معنای متفاوت استفاده میکنند .معنای اول متضمن درهمآمیختگی بخش خصوصی و عمومی در یک شراکت کمرنگ
و سست است .در این دیدگاه نئولیبرالیستی ،حاکمیت منطقة کالنشهری در پی جابهجایی تقابل بین منافع بخش
خصوصی و عمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل محلی با رویکردی تکنوکراتیک است .در این رویکرد هر آنچه
برای بنگاه های اقتصادی محلی خوب است برای کل منطقة شهری هم خوب است .دومین مفهوم ناظر بر اصطالح
حکمرانی نگاهی است که آن را مجموعهای پیچیده از تعامل نهادی و سازمانی در قبال مسائل گستردۀ فراروی سازگاری
اجتماعی -اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی -محلی میبیند .در این دیدگاه نهادگرایانهتر ،موضوع حیاتی ایجاد
هماهنگی فراسوی مقیاسهای جغرافیایی است (اسکات .)29-22 :2001 ،تفکر حاکم بر غرب در حال حاضر تفکرى
الحادى -لیبرالی یعنى منهاى دین است .در چنین نگرشى ،جامعه ،سیاست ،انسان ،و همة ارزشهایى که براى وى مطرح
مىشود از خود انسان نشئت گرفته است و آفرینندۀ ارزشها خود انسان است (اومانیسم) .بنابراین ،در این نگرش ،جایى
براى خدا و آخرت منظور نشده است (مصباح .)87 :1۳82 ،با توجه به این نقدهای اساسی که بر مبانی نظری حکمرانی
خوب بهعنوان الگوی حاکم بر دنیای غرب وارد شده ،مقام معظّم رهبری میفرماید :الگوی غرب برای توسعه الگویی
ناموفق است ،زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت ،ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع از بین
رفتهاند (ناظمی اردکانی .)76 :1۳87 ،ح کمرانی خوب و حکمرانی شایسته (حکومت علوی) همیشه ارزشهای معنوی را
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بر مصالح مادی مقدم میدارد .بر این اساس ،هر سیاستی که به آبادانی و بهبود معیشت دنیوی بینجامد ولی به ارزشهای
معنوی صدمه وارد کند ،از نگاه آن حضرت مردود است .البته ،چنانچه این جدایی انجام گیرد و مسائل معنوی قربانی
مادیات شود ،باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید،
زیرا حذف گرایشهای معنوی خسارتهای دنیوی فراوانی برجای میگذارد و زندگی اجتماعی را با بحرانهای جدید
مواجه میکند (سروش محلّاتی48 :1۳80 ،ـ.)56

بیانمسئله
افزایش شدید فقر و نابرابری و تورم در اواخر دهة  ،1980که از پیامدهای الگوی حداقل دخالت دولت بود ،باعث شد تا
بانک جهانی به این نکته دست یابد که مسئلة حکمرانیـ یعنی شیوۀ مدیریت و ادارۀ کشور یا رابطة شهروندان با
حاکمانـ موضوع کلیدی توسعه است (میدری .)259 :1۳8۳ ،طی یک فرایند طوالنی ولی رضایتبخش ،اجماع
گستردهای از طرف نهادهای بین المللی و اقتصاددانان در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل گرفت .مجموعة
این تالش ها به این نتیجه منجر شده که برای آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف اصلی خود را در زمینة اصالح
نواقص بازار و حذف موارد شکست آن ،افزایش رقابتپذیری ،اصالحات نهادی ،دستیابی به بازارهای آزاد ،و بهبود
سرمایة اجتماعی بهدرستی انجام دهد ،باید از چندین ویژگی برخوردار باشد که در قالب حکمرانی خوب تعریف میشود.
حکمرانی خوب با رویکردی هنجاری و ارزشمدارانه به شیوۀ صحیح مفهوم جدیدی از دولت را درنظر میگیرد که به
فرایند نوین ادارۀ امور جامعه اشاره دارد .تغییراتی در نقش دولت ایجاد مینماید و روش جدیدی برای ادارۀ جامعه ارائه
میکند و سرانجام اینکه حکمرانی مطلوب الگویی است در جهت اصالح بخش عمومی ،تقویت جامعة مدنی ،و تسریع
مشارکت بخش خصوصی (قلیپور .)86 :1۳8۳ ،شهر قبل از اینکه کالبدی فیزیکی و بیجان باشد محل زیست انسان و
تجلیگاه اصول و ارزشهای فرهنگی و مورد باور انسان است ،تاریخ و جهانبینی سازندۀ خویش را معرفی میکند و
نمایشی از نحوۀ نگرش انسانی به طبیعت و محل تحول عاملهای فرهنگی و اجتماعی است (توسلی و بلخاری قهی،
 .)240 :1۳92در حقیقت ،هر شهر محوری از تجمع ارزشهایی است که تمدنی را میسازند و در نتیجه تصور جهان را بر
اساس یک جهانبینی بهوجود میآورند (پاپلی یزدی و رجبی سناجردی.)14۳ :1۳89 ،
در همین چارچوب ،دین و از جمله دین اسالم یکی از عناصر فرهنگی و بهعنوان پدیدهای اجتماعی -فرهنگی منشأ
ایجاد تغییر ،تفاوت ،و تباین در مکانهای گوناگون و بهویژه در شهرها از گذشته تاکنون بوده است (میرمیران و الیاسی،
 .)4۳ :1۳92در همین راستا ،اسالم بهعنوان دینی که هم برخوردار از جهان و آموزههای معرفتبخش در مورد انسان و
ارتباطات وجودی اوست هم مشتمل بر ارائة نظام ارزشی و هنجاری دربارۀ زندگی مطلوب آدمی در حیات فردی و
اجتماعی است ،ظرفیت آن را دارد که در زمینة مفاهیم کلیدی همچون قدرت ،دولت ،اقتدار ،و حکمروایی و نیز مباحث
هنجاری و ارزشی مربوط به سیاست و سیاستگذاری حضوری پُررنگ و سرنوشتساز داشته باشد (واعظی .)۳2 :1۳87 ،با
وجود این ،در سدههای اخیر روند مدیریت شهری ایران به تقلید از انگارههای غربی و پدیدههای جهانیشدن دچار نوعی
انقطاع تاریخی و ناسازگار نسبت به نوع فرهنگ و جهانبینی اسالمی کشور در زمینة پذیرش پدیدههای مدیریتی
همچون حکمرانی خوب شهری بهعنوان پدیدهای غربی و گیجکننده شده است .توضیح آنکه شهرسازی و به تبع آن
مدیریت شهری بعد از اسالم از یک سیر منطقی پیروی میکرده است که در نهایت به سبک اصفهان منتج شد که در
این سبک از شهرسازی همبستگی بین شهرسازی و مدیریت شهری منبعث از مذهب تشیع هویدا بود .دین اسالم نهتنها
دارای قابلیت ارائة مؤلفههای حکمرانی شایسته است؛ بهگونهای که بتوان از حکمرانی شایستة اسالمی در شهرهای کشور
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بهعنوان قابلیت آموزههای اسالمی سخن راند ،بلکه بهنظر میرسد حکمرانی شایستة اسالمی از جامعیت باالتری نسبت
به نوع غربی برای استقرار در شهرهای کشور برخوردار باشد (فیروزی و سجادیان .)89 :1۳97 ،بر همین اساس ،این
پژوهش به دنبال معرفی و مقایسة سه الگوی اسالم ،لیبرالیسم ،و سوسیالیسم در مدیریت شهری است.

ضرورتتحقیق
بر ساختار نظریههای حکمرانی کنونی متأثر از پارادایم اثباتگرایی و کارکردگرایی با نگاه فایدهمحور به پدیدههای
اجتماعی و تکیه بیش از حد بر رویکرد اقتصادی بازارمحور سرمایهداری انتقادات جدی وارد است .حکمروایی خوب
الگویی تجویزی و راهحلی برون متنی است که با توجه به مقتضیات فرهنگی غرب شکل گرفته و از این رو موفقیت آن در
فرهنگهای دیگر مورد تردید است ،زیرا جوامع در بهکارگیری نظریههایی که در متنهای فرهنگی خودشان ایجاد شده
است نیز با مشکل مواجهاند چه رسد به اینکه بخواهند این نظریهها را در سایر فرهنگها اجرا کنند .در اغلب کشورهای
در حال توسعه ،تصور بر این است که حکمرانی خوب همان الگوی سرمایهداری در لباسی جدید بوده و هدف آن تحمیل
تفکر سرمایهداری بر کشورهای در حال توسعه است .بنابراین ،در استفاده از حکمرانی خوب برای تحقق آرمانهای توسعة
پایدار و تعهد به اجرای آن در کشورهای مختلف نیز باید به دیدۀ تردید نگریست .این در حالی است که در جهانبینی
اسالمی ،جامعه بر خالف جوامع غرب که متکی بر اصل انسانمحوری است ،بر اصل خدامحور و حاکمیت خداوند مبتنی
است که به علت بهرهگیری و اعتقاد به وحی دارای نگرشی فراسیستمی و چندبُعدی بوده .به عالوه ،حکمرانی شایستة
اسالمی در کنار معرفت فلسفی ،معرفت علمی ،و معرفت پارادایمی دارای معرفت الگویی بوده و بر پایة نظام فلسفی ،نظام
انسانشناسی ،و نظام ارزشی است که این زمینهها به علت قلّت زمان طرح حکمرانی در غرب و نیز دیدگاه انسانمحوری
و عدم استفاده از ظرفیتهای علوم الهی وجود ندارد .بنابراین ،با توجه به جمیع شواهد ،میتوان نتیجه گرفت که نهتنها
دین اسالم بر اساس آموزههای پایهای و نیز تاریخیاش دارای قابلیتهای ارائة مؤلفههای حکمرانی استـ بهگونهای که
میتوان از حکمرانی اسالمی شایسته سخن راندـ بلکه این حکمرانی شهری شایسته از جامعیت بیشتری نسبت به نوع
غربی آن به منظور استقرار در شهرهای کشور ایران برخوردار است .بنابراین ،در مقالة حاضر به بررسی و مقایسة سه
مکتب لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،و اسالم پرداخته خواهد شد تا قابلیتهای حکمرانی اسالمی شایسته در حوزۀ مدیریت
شهری در مقایسه با نمونههای غربی آن بهخوبی پدیدار شود.

پیشینةپژوهش
صفاییپور و سجادیان ( )1۳95در مقالهای با عنوان «جستاری بر برنامهریزی فضایی و نظام شهرسازی مبتنی بر
ایدئولوژی سوسیالیسم» بیان کردند که جامعهخواهی ،جامعهگرایی یا سوسیالیسم ،اندیشهای سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی
است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی میکوشد؛ جامعهای که در آن همة قشرهای اجتماعی
سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند .این ایدئولوژی از گذشته بر همة عرصهها اثرگذار بوده و امروزه نیز در چارچوب
شاخههایی از آن چون سوسیالیسم بازار ،سوسیال دموکراسی ،سوسیالیسم علمی ،و سوسیالیسم اسالمی همچنان اثرگذار
است .یافتههای تحقیق نیز در چارچوب نظامهای برنامهریزی فضایی و شهرسازی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی
(سابق) ،اروپای شرقی ،و چین ارائه شد.
مشکینی و مقدم ( )1۳9۳در مقالهای با عنوان «بررسی مؤلفهها و شاخصهای شهر اسالمی با تأکید بر نقش و اهمیت
فرهنگسازی در تحقق الگوی شهرسازی اسالمی ایرانی» بیان کردند که بر این اساس این پژوهش به منظور تجلی
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ارزشهای اسالمی در کالبد شهر به شناسایی ارزشهایی میپردازد که بتوانند با ظهور در مجتمعی اسالمی هویت آن را
نمایش دهند .در این مقاله به معرفی اساسیترین آنها شامل مسجدمحوری ،درونگرایی ،محلهمحوری ،و طبیعتگرایی
پرداخته شده است .نتایج کار بیانگر آن است بهرغم اصول و ارزشهای تأثیرگذار که میتواند در ساخت محیط خود را
نمایان سازد ،اجرای این اصول و ارزشها نیازمند یک کار فرهنگی درازمدت است تا استحالة حاکم بر شهرها و شهرسازی
را منطبق با این اصول راهنمایی کند.
ایمانی شاملو و صارمی ( )1۳91در مقالهای با عنوان «تبلور خطوط فکری نظامهای حکومتی در عرصه برنامهریزی
شهری» با مطالعة تحلیلی در نظامهای سوسیال و لیبرال بیان کردند که تخصصگرایی حاصل از مدرنیزم باعث رشد
چشمگیر رشتههای علمی و زمینه های فکری مختلف شد و این امر به حل بسیاری از مشکالت ناگشوده در این زمینهها
منجر شد .یافتههای این پژوهش ،با استفاده از تعریف و جایگاه نظریة برنامهریزی شهری در دو نظام سوسیال و لیبرال،
خصوصیات فضایی شهر سوسیالیستی و تفاوتهایش با شهر نظام سرمایهداری بررسی شده است .پژوهش حاضر نشان
میدهد که شکلیابی پیکرۀ شهر ،که خود زاییدۀ فرایند برنامهریزی شهری است ،تحت تأثیر آرمانهایی قرار دارد که
خود ملهم از خطوط فکری

نظامهای حکومتی است.

حاتمینژاد و همکاران ( )1۳88در مقالهای با عنوان «اثرات برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی بر تحوالت برنامهریزی
و الگوهای توسعه و عمران شهری در شوروی» بیان کردند که ابداع و بهکارگیری برنامهریزی متمرکز در راستای حل
مسائل و مشکالت شهری و ایجاد تحوالت در توسعه و عمران شهرها و در کل اقتصاد یک سرزمین در نظام جدید
سوسیالیستی در شوروی انجام پذیرفت که بر اساس کلیت عمومی عوامل تولید و مداخلة همهجانبة دولت استوار شده بود.
در این مقاله سعی شده است که به ابعاد مختلف تحوالت شهری در شوروی از قبیل روند ایجاد و توسعة شهرهای جدید،
تحوالت مسکن ،و توسعة اجتماعی -اقتصادی و کالبدی ،مسائل ناحیهای و در کل سیاست شهری در قالب برنامهریزی
متمرکز پرداخته شود .
پورمعصومی هوشمند ( )1۳86در مقالهای با عنوان «شکل و ساختار شهر سوسیالیستی از دهة  1920تا فروپاشی
نظامهای کمونیستی» بیان کرد که شهر سوسیالیستی حاصل برنامهریزی اقتدارگرا ،غیرمنعطف ،و آهنین سوسیالیستی
کشورهای بلوک شرق است .در سالهای دهة بیستم ،این نوع برنامهریزی از باال به پایین و معموالً به صورت سریع و
ضربتی به مرحلة اجرا گذارده شده است .امروزه ،آنچه در نقشة کاربری شهرهای شرق دیده میشود کامالً با کاربری
شهرهای غربی متفاوت است .تأثیر ایدئولوژی در طراحی شهری نیز کامالً بهچشم میخورد .بلوکهای آپارتمانی بی
جذابیت که در اکثر قریب به اتفاق این شهرها دیده میشود با هدف ساخت مسکن ارزانقیمت کارگری ساخته شدهاند.
حسینی ( )1۳9۳در مقالهای که در ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفههای شهر
اسالمی ارائه شده است به بررسی مبانی اندیشة اسالمی در شکلگیری فضای کالبدی آرمانشهر پرداخته است .وی
اعتقاد دارد اندیشمندان اسالمی کمتر به ویژگیهای کالبدی شهر مطلوب اسالم و اِلِمانهای ساخت این شهر پرداختهاند
و در نهایت در هفت بخش مکانیابی شهری ،مساجد ،راهها و معابر عمومی ،واحدهای همسایگی ،بنای مسکونی ،محیط
زیست و فضای سبز و زیباسازی پیشنهادهایی ارائه میدهد.
موسوینژاد و ساداتحسینی ( )1۳9۳در مقالهای با عنوان «تحلیل نظریات مخالف مفهوم شهر و شهرسازی اسالمی»
به بررسی نظریات محققانی پرداخته که با برخی دیدگاههای پیرامون شهر و شهرسازی اسالمی موافق نیستند .وی به این
نتیجه رسیده است که ،برخالف ادعای این محققان ،اوالً شهرنشینی پیوند مستحکمی با فرهنگ اسالمی دارد و ثانیاً شهر
اسالمی تقلیدی از دیگر شهرها نیست ،بافت آن منظم و قاعدهمند است و مملو از تأسیسات خدمات عمومی است.
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خزاعینژاد ( )1۳9۳در مقالهای با عنوان «مقایسة اصول شهر ایرانی اسالمی با اصول شهرگرایی جدید» به مقایسة
اصول شهرسازی جدید با اصول شهرسازی مکتب اصفهان پرداخته است .وی به این نتیجه رسیده است که قرابت میان
اصول شهرسازی جدید و شهرسازی در مکتب ایرانی اسالمی اصفهان بسیار بیشتر از تفاوت میان این دو روش
شهرسازی است و در مجموع این دو جریان همسوست.
تخمکاری ( )1۳9۳در مقالهای با عنوان «توسعة پایدار و شهر اسالمی» به جمعبندی تعاریف شهر اسالمی و توسعة
پایدار و ویژگیهای مطلوب آنها و نیز جایگاه توسعه و دستیابی به آن از منظر متون دینی پرداخته است.
همانطور که مالحظه میشود ،پژوهش خاصی در زمینة مقایسة سه مکتب اسالم ،لیبرالیسم ،و سوسیالیسم انجام
نگرفته است و این مقاله در پی آن است این کمبود را جبران کند و به مقایسة این سه رویکرد در زمینة مدیریت شهری
بپردازد.

مبانینظری
بازسازی ساختار اقتصادی کشورهای غربی پس از دهة  ،1۳70که با تشدید فرایند حومهنشینی همراه بود ،سبب شد تا
مشکالت نواحی شهری بهخصوص در نواحی صنعتی قدیمیتر که با فقر و بیکاری مواجه شده بودند افزون شود .بنابراین،
مدل دیگری معرفی شد که در آن سیاستهای محلی به سه دسته تقسیم میشد :سیاستهای توسعهای ،سیاستهای
تخصیصی ،و سیاستهای بازتوزیعی .سیاستهای اول و دوم به رشد و کارآمدترشدن شهرها کمک میکند؛ درحالیکه
سیاستهای بازتوزیعی مخرباند.


تبییننظریمدلمطلوبمدیریتشهری
مدل مفهومی مدیریت شهری بر اساس رویکردها و این تعریف متشکل از دو مفهوم «شهر» و «مدیریت» و با تأکید بر
یکپارچگی مدیریت شهری ارائه شده است .بر مبنای این مدل ،مدیریت شهری عبارت است از :یک نظام مدیریتی ویژه
که در قلمرو جغرافیایی معین به نام شهر مسئولیت بهبود و توسعة عملکردهای شهری را بهعهده دارد .ابعاد سهگانة این
مدل عبارتاند از:
مدیریت و وظایف اصلی آن مشتمل بر برنامهریزی شهری ،سازماندهی شهری ،هدایت و رهبری شهری ،نظارت و
کنترل شهری ،تأمین و تخصیص منابع شهری؛
شهر و قلمروهای جغرافیایی آن مشتمل بر قطعه زمین ،محله ،ناحیه ،منطقه ،شهر ،و حریم شهر؛
شهر و عملکردهای شهری مشتمل بر سیاست شهری ،اقتصاد شهری ،اجتماع شهری ،فناوری شهری ،حقوق و
قوانین شهری و محیط شهری.
به این ترتیب ،یکپارچگی مدیریت شهری و یکپارچگی و پایداری توسعة شهری در گرو توازن و توسعة یکپارچة ابعاد
سهگانة باال و همة مؤلفههای آنهاست .روشن است که خود یکپارچگی مدیریت شهری نه هدف ،بلکه ابزاری برای نظام
مدیریت شهری برای تحقق «شهر خوب» است .شهر خوب شهری است که رقابتیتر ،منصفانهتر ،و پایدارتر باشد و بماند
(فیروزآبادی و همکاران.)54-52 :1۳96 ،
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الگوهایمدیریتشهری
ساختاردهی بوروکراتیک از نوع ماکس وبری :اگرچه این نوع ساختار برای فعالیتهای نسبتاً پایدار ،معمولی ،ثابت ،و مداوم
و با بُعد زمانی طوالنی مناسب است ،درواقع طراحی وظیفهای سازمان شهرداری در شرایط فعلی از گذشته بر این
مبناست .یعنی کل فعالیتها را به وظایف جزئی تقسیمکردن ،که مشکالتی از قبیل تنزل کارآیی سازمان ،لوثشدن
مسئولیت ،انعطافناپذیری در تغییرات ،تضاد و رقابت و تکبُعدیشدن مدیران و کارکنان از ویژگیهای این ساختار است.
شکل فعالیتهای مدیریتی شهری ،که بخشی از آنها ثابت و مداوم است ،ضرورت حفظ و تحول ساختار بوروکراتیک
موجود را ایجاب میکند .همچنین ،به دلیل شکلگیری شورای اسالمی شهر و مشارکت عمودی و افقی شهروندان ،گذر
از ساخت بوروکراتیک عمودی و وظیفهای سازمان به ساخت فرایندی فرهنگمدار ضروری است.
ساختار ماتریسی ،پروژهای ،و موقتی :رسالت جدید شهرداریها تنوع وظایف و اهمیت باالی مالی ،فنی ،زمانی ،و
سیاسی پروژههای شهری ،ضرورت ساماندهی فعالیتها در قالبهای جدید ساخت سازمانی بر مبنای پروژه را ایجاب
مینماید .گرچه در شرایط فعلی و بنا به مقتضیات زمانی و به صورت تجربی و سازماننیافته این نوع ساختار در مورد
برخی از پروژهها اجرا شده است (پروژۀ قطار شهری ،پروژۀ ساختماندهی حریم شهر و غیره) ،عدم رعایت اصول منطقی
حاکم بر فرایند طراحی ساختهای پروژهای و تراکم و تمرکز بخش عمدۀ انرژی و امکانات سازمان و صرف آن در یک
فعالیت خاص باعث هدررفت و عدم بهرهبرداری از امکانات و توانهای بالقوۀ موجود شده است .همچنین ،جایگاه
مدیریتها به لحاظ تشکیالتی و مالی مشخص نیست و ارتباطات درونسازمانی بهدقت تعریف نشدهاند .بنابراین ،منضبط
و قانونیکردن ساخت ماتریسی پروژهای برای توسعة فعالیتها و رسالت جدید سازمان مدیریت شهری (شهرداری) در
پاسخگویی به شهروندان ضروری است .در ساخت پروژهای ضعف یک واحد کل سازمان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و
مشکالت ناشی از سلسلهمراتب و کندی ارتباطها کاهش مییابد .همچنین ،تشکیل ساختار سازمانی موقتی ویژه با
تشکیل گروههای کاری موقت و اعزام به کار برحسب ضرورت به جای بخشهای وظیفهای یا بوروکراتیک دائمی ،وضع
قوانین محدودکننده ،و عدم تمرکز و همکاری گروهی مناسبتر از سازماندهی موجود است (مرادینیا .)27 :1۳89 ،با
واگذاری مدیریت شهری به نهادهای مردمی ،ادارۀ شهر شکلی پویا و زنده به خود گرفت و زمینة مشارکت مردم در امور
ایجاد شد .مردم با دخالت و نظارت مستقیم در امور زندگی خود از خردهگیری به نهادها کوتاه خواهند آمد و کاستیهای
محلی را به ناتوانی های نهادهای کشوری پیوند نخواهند زد .از سوی دیگر ،با سپردن امور محلی به مردم ،از جمله
بهکارگیری نظارت و مشاورۀ مردم در اموری همچون تهیة طرح راهبرد توسعة شهر ،دولت نیز فراغت خواهد یافت تا به
امور فراشهری بپردازد ،با این تفویض اختیار و توجه به دولتهای محلی در سطح مدیریت شهری پیوند میان مردم و امور
شهر نوعی دلبستگی و یگانگی در میان مردم ایجاد میشود و حالت ازخود بیگانگی مردمی کاهش مییابد که نتیجة این
امور با تدوین یک طرح توسعة راهبردی شهر مناسب به آسایش و رفاه شهروندان منجر میشود (مرادینیا.)2۳ :1۳89 ،
اهداف کلی مدیریت شهری در پی این نکتهاند که مدیریت شهری پیگیر تحقق چه اهدافی است .ذکر این نکته الزم
است که اگر مدیریت شهری به معنای برعهدهگرفتن یک مسئولیت مداوم برای رسیدن به اهداف معیّن باشد و در
صورتی که به سکونتگاه های مختلف توجه کنیم ،واکنش مناسب از جایی به جایی و از زمانی به زمان دیگر متفاوت
خواهد بود و هر بافت با توجه به ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و کالبدی خاص خود اهداف را در مدیریت شهر
سازمان میدهد (ایمانی جاجرمی و همکاران.)17۳-172 :1۳92 ،

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،4زمستان1400

1460

روشپژوهش
برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث نظری تحقیق ،اطالعات به صورت کتابخانهای جمعآوری و به بررسی اسنادی اقدام
شد .بدین صورت که با مطالعة متون ،مقاالت ،کتب ،و منابع مربوط به اصول معیارهای مدیریت مطلوب شهری ،بر اساس
مکاتب سیاسی ،اطالعات مورد نیاز جمع آوری و بررسی و تحلیل شد .این تحقیق وضع موجود را بررسی میکند و به
توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی
مینماید .روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی و بر پایة مطالعات کتابخانهای و اسنادی است .

بحثویافتهها

مدیریتمطلوبشهریازدیدگاهمکتبلیبرالیسم 
نگرش لیبرال به حمایت از سیاستهای اول و دوم و طرد سیاست سوم میپردازد .در دکترین راست نو ،سیاستهای
رفاهی در حکومتهای محلی سازوکاری مشروعیتبخش قلمداد نمیشود و تکیه بر ابزار بازار برای برندهشدن در رقابت
میان شهرها جای آن را میگیرد .تئوری رقابتیبودن شهرها ،که از وجوه اصلی مورد توجه در مدیریت شهری است ،ناشی
از همین نگرش است (دروز .)14 :2014 ،مهمترین خاستگاه مدیریت شهری را باید در اندیشههای راست نو جستوجو
کرد که درواقع ارجاعی به سنت لیبرالیسم قدیمیاند .اساساً لیبرالیسم پیوندی عمیق و تاریخی با سرمایهداری دارد (کادی،
 .) 7 :2014بایستی به این نکته توجه داشت که میان لیبرالیسم فلسفی به معنای آزادی بیان و اندیشه و لیبرالیسم
اقتصادی تفاوت وجود دارد .آنچه در ادبیات مرتبط با حکومت و سیاست با مفهوم لیبرالیسم پیوند دارد نظام سرمایهداری
است که متکی بر آزادی اقتصا دی است .پس مفهوم لیبرالیسم در عرصة حکومتی بیشتر ناظر بر لیبرالیسم اقتصادی است
تا لیبرالیسم فلسفی .بدین ترتیب ،مدیریت شهری ،بهعنوان بخشی از بدنة حاکمیت ،چه از لحاظ مفهومی چه از نظر
عینی ،همواره متأثر از لیبرالیسم ،دموکراسی ،و بوروکراسی بوده و در طی زمان و چرخشهای تاریخی در این مفاهیم
سه گانه شکل گرفته است .درحقیقت ،رجوع به لیبرالیسم اقتصادی کاستن از دامنة دخالت دولت در ایجاد برابری و توزیع
امکانات رفاهی و البته کاهش بوروکراسی به علت ناکارآمدی آن در رسیدن به اهداف و نتایج و تکیة بیش از حد به فرایند
به جای هدف شکلدهندۀ مبانی مدیریت شهری است (تولمو .)7 :2014 ،مکتب لیبرالیسم نیز ،با تکیه بر پاسخگویی،
کارایی ،و مسئولیتپذیری جای دیدگاههای سنتی در ادارۀ امور دولتی را گرفت .بالطبع این نگرش در تعارض با
بوروکراسی بود که روزگاری بهترین ابزار برای رسیدن به اهداف دولتهای رفاهی تلقی میشد (داس.)721 :2015 ،
تأکید مدیریت دولتی نوین بر افزایش انعطافپذیری ،رقابت ،تمرکززدایی در تصمیمگیری ،تمرکز بر نتایج به جای
فرایندها ،خصوصی سازی و بازارمحورشدن خدمات در بخش دولتی بود .تلقی مکتب لیبرالیسم از شهروندان ،بهمثابة
مشتریان ،مانع از این میشود تا دولتمردان خود را نمایندۀ منافع عامه بدانند (قربی و محمد.)2 :2017 ،
تأسی بخش خصوصی از ارزشهای مدیریت گرایی و رشد آن سبب شد تا سیاستمداران و مقامات اداری نیز به این
ارزش ها روی آورند و اصالحات مبتنی بر مدیریت لیبرالیسم در شهرداریها و سازمانهای محلی که در خط مقدم
خدمات رسانی به شهروندان قرار داشتند آغاز شد .چنین نگرشی سبب شد تا مقامات محلی در کشورهای غربی در
مدل های سنتی حاکم بر ادارۀ امور شهرها و ارائة خدمات تجدیدنظر و از مشارکت عمومی شهروندان و بخش خصوصی
در بهبود کیفیت زندگی ساکنان استفاده کنند (کواس .)99 :2017 ،دیدگاه لیبرالیسم امروزه بهعنوان یک مکتب مهم
فکری در عرصة شهرسازی مطرح است که طی فرایندی تاریخی در غرب ایجاد شده و رشد کرده است که در نهایت
بهعنوان یک مکتب مهم شناخته شده است .لیبرالیسم به معنی آزادیخواهی است که متفکران غربی معقتدند توجه به
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آزادی و مشارکت فکری مردم میتواند باعث بهبود مدیریت شهری شود (ریچارد شراگر  )67 :201۳ ،درواقع ،مکتب
لیبرالیسم به این مفهوم معتقد است که شهروندان از طریق مشارکت در ادارۀ شهر و سپردن مدیریت آن به دست افراد
مناسب خواهد توانست به یک الگوی مطلوب مدیریت شهری دست یابد که بدین منظور شاخصهایی را نیز معرفی کرده
است که میتوان به شرح زیر بدانها پرداخت:

مشارکت

مشارکت شهروندان در ادارۀ شهر ،به عنوان یک اصل مهم برای مدیریت شهری ،متأثر از مکتب لیبرالیسم است .در این
خصوص میتوان بیان کرد این مکتب بر آن است که الزم است حداکثر شهروندان بتوانند با نهادینهسازی فرهنگ شهری
و آزادی عمل در انتخاب مسئوالن در ادارۀ شهرها مشارکت داشته باشند و با استفاده از اجماع مردمی به بهبود روند آن
کمک کنند .درواقع ،مردم در نگاه این مکتب بهعنوان یک اصل مهم در ادارۀ شهرها شناخته میشوند (بورتین و
همکاران.)8 :2018 ،

اصالتآزادی

طبق دیدگاه مکتب لیبرالیسم ،شهروندان مختارند در شهری که سکونت دارند آزادانه بدون قانونشکنی بهراحتی زندگی
کنند و ادارۀ امور مدیریت شهری را در اختیار افرادی قرار دهند که با نظر آنها انتخاب شده باشد و مدیران شهری نیز
حق آزادی را برای آن ها محفوظ داشته باشند و در امور شخصی شهروندان دخالت ننمایند و در قبال مسئولیت خود به
شهروندان پاسخگو باشند (راندی.)51 :2014 ،

ایجادطبقاتشهری

مکتب لیبرالیسم بر آن است که افراد ثروتمند و فقیر باید در شهرها مجزا باشند و به نوعی افراد ثروتمند دارای مسکن
بهتری نسبت به افراد فقیر باشند که این اصل نشان میدهد توجه به زندگی اشرافی در مکتب لیبرالیسم مورد توجه است
و از طریق ایجاد طبقات اجتماعی و بخشبندی نواحی شهری سعی دارد افراد مرفه را در یک منطقة مناسب و بهتر قرار
دهد که افراد فقیر بضاعت زندگی در آن بخش را ندارند و به نوعی ثروت تعیینکنندۀ طبقة اجتماعی و شهری یک فرد
خواهد بود (داس.)2015 ،

رفاهاجتماعی

مکتب لیبرالیسم بر آن است که رفاه اجتماعی باید به گونهای باشد که افراد با توجه به شرایط خود بتوانند از امکانات و
تسهیالت شهری اعم از حمل و نقل ،تفریحات ،کسبوکار ،و  ...استفاده کنند و با توجه به میزان توان و تالش خود به
رفاهی نسبی دست یابند تا بتوان گفت که زندگی شهروندان در حد مناسبی است که بهعنوان یک شاخص مدیریت
مطلوب شهری مطرح شده است (ریچارد شراگر )67 :201۳ ،
نگرش لیبرال فرد را مبنای ارزشهای اخالقی میشمارد و همة افراد را دارای ارزش برابر میداند .اصل اساسی آن
خوشبینی نسبت به ذات انسان است .از نظر آنها ،انسان میتواند با کمک خرد و عقل خود بدون نیاز به راهنمایی
دیگران پیشرفت کند .از این رو ،انسان باید تا حد ممکن آزاد باشد .این ایدئولوژی با اشکال سنتی قدرت ضدیت دارد و از
بسط اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع میکند .سیاست اقتصادی نظامهای لیبرال زمینه را برای رشد بخش
خصوصی و سرمایهگذاری متهور به سبک دوران سرمایهداری لیبرال فراهم کرده است .از این منظر ،بهترین شکل کمک
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حکومت به اقتصاد این است که بازار را در تعیین سرنوشت خود آزاد بگذارد (نیکنشان و همکاران .)7۳ :1۳91 ،در نگرش
لیبرالی ارائة خدمات رفاهی در درجة نخست بر عهدۀ بازار و سپس مؤسسات خیریه و خانوادههاست و نقش دولت محدود
به نظارت بر عملکرد بازار است و جمعیت فقیر را هدف قرار میدهد و بر ارائة خدمات محدود مبتنی است .جمعیت بر
اساس آزمون استطاعت مالی تعیین می شود و وابستگی بازتویع درآمد و میزان کاالزدایی کم است (وصالی و امیدی،
 .)185 :1۳9۳


مدیریتمطلوبشهریازدیدگاهسوسیالیسم
با ظهور جامعهای که خود را وقفِ اجرایِ اصول مارکسیستی کرده بود ،ایجادِ نظامی شهری که بازتاب این ایدهها باشد
وظیفة بسیار بزرگی تلقی میشد .نوشتههای مارکسیستی ،که از آنها برای آگاهییافتن از انگارههای برنامهریزی شهری
استفاده میشد ،رهنمودهای روشن اندکی در این زمینه در اختیار میگذاشت که چگونه باید الگویِ شهرِ سوسیالیستی را
ساخت؛ این امر به تنوع گستردهای از تفسیرها و شکلگیریِ چند مکتبِ فکریِ رقیب انجامید .این مباحثات در سالهای
اولیة اتحاد شوروی به طرح آرایی انجامیدند که همگی در پایه و اساسِ برنامهریزی سوسیالیستی تلفیق و در سایر کشورها
به کار بسته شدند (هورات .)46 :2010 ،هدفِ واقعی برنامهریزی سوسیالیستی این بود که با بازگشت به هدفِ اجتماع از
حسِ اجتماعیت در هر خردمنطقه و در هر ساختمان بهره گیرد و برنامهریزان از این طریق افرادی را با زمینههای قومیتی
و سطوحِ اشتغالی گوناگون در یک ساختمان قرار میدادند تا آشنایی و برقراری ارتباط میان این افراد را تشویق کنند؛
هرچند محدودنمودنِ اندازۀ خردمنطقه یقیناً به محلیسازی و تشویق به آشنایی و برقراری ارتباط کمک میکرد .برخالف
شهرهای سرمایهداری که در آنها خدمات و کاالهایِ مصرفی عمدتاً در مرکز قرار گرفتهاند ،شهرهای سوسیالیستی
ارزش خاصی برای توزیعِ یکدستِ آنها در سرتاسر شهر قائلاند و با درنظرگرفتنِ سامانة حملونقل و مسافت کوتاه
پیادهروی و وجود همه نوع امکانات رفاهی در یک خردمنطقه این نحوۀ توزیع بهخوبی با طرحِ جامعِ شهر سوسیالیستی،
که هدفش برآوردنِ تقاضاهای مردمی بود ،جور درمیآمد (نینگون و همکاران .)7 :2018 ،حکومت بر این عقیده بود که
مسکن کافی خصیصة جداییناپذیرِ سوسیالیسم است و هرچند برنامههای صنعتیسازیِ سریع و سالهای جنگِ متعاقب
آن این خصیصه را بهمنزلة یک اولویت نادیده گرفت ،این مسئله همواره در گفتمان حزبی وجود داشت (الیت و یانگف
 .)9 :2010دیمایو در مسکن شهری در شوروی مسائل و سیاستگذاریهای موضع حکومت را در این مورد قید میکند:
«قانونِ بنیادی اقتصادِ سوسیالیستی عبارت است از برآوردهساختنِ نیازهای مادی و فرهنگی کارگران .به همین دلیل
بسیار مهم است که همة کارگران مسکن خوب و مطمئنی در اختیار داشته باشند که بتوانند در آن کار و استراحت کنند و
نسل جوانتر را در بهترین شرایط ممکن بهبار آورند» .حکومت مرکزی ،با اذعان به استمرارِ بحرانِ مسکن ،از برنامة
مسکن خود بهعنوان یک وظیفة بزرگِ سوسیالیسم پشتیبانی میکرد (برکی .)۳21 :2014 ،گوتنف با دیگر رویکردها
همعقیده نبود ،زیرا مهاجرت همیشگی به شهرها را درک کرده بود و به جایِ بهرهگیری از شکلهایِ شهریِ بدیل
پیشنهادِ برنامهریزی برای آن میداد .حومههایِ شهریِ امریکا عموماً بهعنوان مکانهایی ماللتآور و کسالتبار ،که
اجتماع و برهمکنشهای اجتماعی را تضعیف میکنند ،مسخره میشدند .حکومت ضمن موافقت ایدههایِ گوتنُف را از
قبیلِ تمرکززدایی ،بلندمرتبهسازی ،خردمنطقهها ،و استفاده از مصالح پیشساخته مشتاقانه پذیرفت (لوگا.)9 :2017 ،
درواقع ،شهر سوسیالیستی مفهومی است که با وامگرفتن از مبانی فکری کمونیسم و تحت حاکمیت و اقتدار حکومت
شکل گرفته است .این خط فکری مفهوم و کیفیت منظر شهری را تحت تأثیر قرار داده و به شکلگیری ساختاری از شهر
منجر شده که با نادیدهگرفتن بسترهای تاریخی ،اجتماعی ،و فرهنگی و همچنین گماشتن مردم فقط بهعنوان نیروی کار
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برای تولید بنا شدهاند؛ درواقع ،شهر سوسیالیستی را میتوان نتیجة برنامههای مقتدرانه و غیرمنعطف دانست که با هدف
نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی و با اقتدار و نظارت بیچونوچرای حکومت شکل گرفته است (باری.)9 :2017 ،
این نوع برنامهریزی به ایجاد قالبهای تکرارشونده در شهر منجر شده که با سرعت و اغلب بهمنظور اسکان نیروی کار
(مردم) در ساختمانهای ارزانقیمت کارگری ساخته شدهاند (لوگا .)9 :2017 ،ایدئولوژی سوسیالیسم با تقویت تسلط دولت
بر شکل زندگی شهروندان اختیار آن را از دست مردم خارج کرد و بازخوردهای انسانی و اساساً انسان را بهعنوان
مهمترین عضو در منظر شهری نادیده گرفت (اسمیت .)75 :2015 ،تاکنون پژوهشگران غربی تحقیقات وسیع و متعددی
دربارۀ چگونگی ساختار ،شکل ،و سیاستهای دولتی شهرهای سوسیالیستی انجام دادهاند (الیت و یانگف.)9 :2010 ،
همچنین ،رابطة میان سیاستهای سوسیالیستی کشورهای بلوک شرق ،توسعة شهری ،و طراحی و ساخت شهرهای جدید
در این کشورها بررسی شده است .از هشتاد سال قبل تا فروپاشی اتحاد شوروی ،در کشورهای اروپای شرقی همواره سعی
بر آن بوده که شهرسازی بر اساس ایدههای سوسیالیستی و بر اساس منافع طبقة کارگر استوار باشد (ساندر.)5 :2018 ،
سوسیالیستها ،برای از بین بردن ستیز طبقاتی و نابرابری اجتماعی ،بر آناند که محصولی که اجتماع تولید کرده باید به
اجتماع واگذار شود؛ یعنی بهطور کامل مالکیت خصوصی را نهی میکنند و آن را عامل اصلی قشربندی و نابرابری
اجتماعی میدانند .از نظر آنها ،دولت قدرت مطلق حاکم بر شهر است (مهیلی.)201۳ ،
به عبارت دیگر ،در آموزههای سوسیالیسم به اصالت جمع ،مالکیت دولتی ،و برنامهریزی متمرکز اقتصادی تأکید شده
است .بنابراین ،تعاریف عدالت از سوی اندیشمندان وابسته به این مکتب فکری حول دو مفهوم نیاز و برابری میچرخد.
مارکس ،بزرگترین فیلسوف این مکتب ،برابری وجودی انسانها را فراموش کرده و برابری انسانها را نه بر مبنای
استحقاق راستین ،بلکه بر مبنای ثروت و دسترسی به ابزار تولید دانسته و بهرهگیری افراد را از حقوق و مزایای جامعه بر
این اساس دانسته است (صفاییپور و سجادیان .)2۳0 :1۳95 ،از دیدگاه ایدئولوژی سوسیالیسم ،شهر عرصهای است از
مبارزۀ طبقاتی .و هدفِ بالفصلِ شهرساز عبارت است از حذف موانعی که موجب منافع نابرابر شهروندان در شهرها
میشود .به عبارتی ،در ذات شهر ،عنصر تضاد نهفته است و این تضاد ذاتی نمادهای متفاوتی میتواند داشته باشد (جولینو
و ناوازاکی .)57 :2018 ،در این نگرش ،که دغدغة عدالت وجود دارد ،نظام برنامهریزی متمرکز و از باال به پایین
برنامهریزی سفت و قدرتمندانة دولت مرکزی با نگاه بخشی و غیرمشارکتی که بهطور مشخص در دولت شوروی سابق
یافت میشد از ویژگیهای شهرهای قرارگرفته در این حوزۀ ایدئولوژیکی است.


مدیریتمطلوبشهریازدیدگاهاسالم
شاخصهایدیدگاهاسالم 

شهردارمقبولومحبوب 

مفهوم شهردار (مدیریت) شهر در تعاریف کلنگر از مفهوم صرف ادارۀ امور شهر فراتر میرود و با ساختارهای اجتماعی،
سیاسی ،و اقتصادی پیوند مییابد و نقش فعالتری در توسعة شهر پیدا میکند .در این نگرش ،مدیریت شهری مسئولیتی
استراتژیک تلقی می شود که ضرورتاً با نتایج و پیامدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل تعامل آن با حوزههای
قدرت ،سیاست ،اجتماع ،و اقتصاد شهری نیز اجتنابناپذیر است (نقیزاده .)46 :1۳90 ،در قرآن کریم مدیریت شهری
اهمیت ویژهای دارد تا جایی که وقتی حضرت موسی(ع) شهر را برای مدت زمانی ترک کرد خداوند برای ایشان جانشینی
در شهر قرار داد تا مردم را سازماندهی و از فساد آنان جلوگیری کند .اما باید متذکر شد قرآن کریم هرکسی را مدیر شهر
معرفی نمیکند ،بلکه دانش و آگاهی مدیران و شهرداران شهری نسبت به قوانین و مقررات اسالمی ،بهویژه در بُعد
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مدیریت امور مردم ،و همچنین آگاهی و دانایی به وظایف محوله در شهر را اولین شرط الزم و ضروری شهردار شهر
اسالمی برشمرده است ،به استناد آیة  55سورۀ یوسف[ :یوسف] گفت« :مرا بر خزانههاى این سرزمین بگمار ،که من
نگهبانى دانا هستم ».در تفسیر این آیه آمده است :تعبیر «إِنِّیحَفِیظٌعَلِیم» دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت
است و نشان مىدهد که پاکى و امانت بهتنهایى براى پذیرش یک پست حساس اجتماعى کافى نیست ،بلکه عالوه بر
آن آگاهى و تخصص و مدیریت نیز الزم است ،زیرا «علیم» را در کنار «حفیظ» قرار داده است (فیضی دکنی:1417 ،
 .)128با کنکاش در آیات قرآن کریم برای مدیریت شهر اسالمی توصیهها و روشهایی پیشنهاد شده است؛ از جمله
اینکه ادارۀ امور شهر با مشارکت مؤمنان ،خردمندان ،و نخبگان جامعة اسالمی انجام گیرد« .در حقیقت ،مؤمنان با هم
برادرند ،پس میان برادرانتان را سازش دهید ».عالمه طباطبایی در تفسیر آیة  10سورۀ حجرات چنین آورده است :همان
اندازه که براى ایجاد صلح در میان دو برادر نسبى تالش و کوشش مىکنید باید در میان مؤمنان متخاصم نیز براى
برقرارى صلح بهطور جدى و قاطع وارد عمل شوید (طباطبایی.)169 :1۳74 ،

امنیتعمومی

نگاهی به تاریخ اسالم اهمیت وجود امنیت فردی و اجتماعی را در ابعاد گوناگون بیان میکند؛ از جمله امنیت در برابر
اشرار و امنیت داخلی (امنیت اقلیتهای مذهبی) ،امنیت در برابر ایجاد وحشت و حمله ،امنیت شخصی ،امنیت مسافر و
امنیت عرفی و معنوی که هر یک بر کالبد و روح شهرهای دوران اسالمی تأثیر مشخص داشته است .امنیت آن قدر
اهمیت دارد که حضرت ابراهیم(ع) قبل از هر چیزی از خدا برای مکه طلب «امنیت» میکند .بهطوریکه این درخواست
حضرت ابراهیم(ع) دو مرتبه در قرآن کریم آمده است (بقره126 :؛ ابراهیم« :)۳5 :و [یاد کن] هنگامى را که ابراهیم گفت:
پروردگارا ،این شهر را ایمن گردان»؛ این آیه نشاندهندۀ اهمیت امنیت است ،زیرا وی نخست تقاضای امنیت و سپس
درخواست مواهب اقتصادی میکند و این خود اشارهای است به این حقیقت که تا امنیت در شهر یا کشور حکمفرما نباشد،
فراهمکردن یک اقتصاد سالم ممکن نیست (مکارم شیرازی .)۳۳6 :1۳74 ،مکه در اسالم اهمیت فوقالعادهاى دارد ،از
حیوانات و درختان و پرندگان او تا چه رسد به انسانها از امنیت خاصى باید در آنجا برخوردار باشند و کسى در آنجا حق
تعرض به دیگرى را ندارد (حسینی شیرازی .)1۳4 :1424 ،از منظر روایات ،امنیت شهری یکى از بزرگترین و گواراترین
نعمتهاى الهى است که همة مردم به آن نیاز دارند و بدون آن شادى در زندگى بىمفهوم است .زندگى براى مردمى که
امنیت ندارند لذتبخش نیست و معیار ارزش شهر میزان برخوردارى آن از امنیت است؛ تا جایی که از امام على (ع) روایت
شده« :بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنان در آن امنیت نداشته باشند( ».تمیمی آمدی.)447 :1۳66 ،

زیباسازیفضاییعمومی

یکی از مفاهیمی که در قرآن آیات فراوانی بدان اختصاص یافته مفهوم زیبایی است .بدیهی است برای کسب بینش دقیق
نخست باید تعریف و حدود آن را تعیین کرد« .زیبا» دارای معانیای چون شایسته ،نیکو ،جمیل ،و خوشنما است .و
زیبایی نیز یعنی حالت و کیفیت زیبا که عبارت است از :نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و
عقل و تخیل و تمایالت عالی انسان را به تحسین وادارد و لذت و انبساط پدید آورد (معین .)52 :1۳60 ،در یک اثر زیبای
خلقت ،در عین آنکه حس زیباجویی انسان اشباع میشود ،دریافت کمال نیز دستیافتنی است .زیبایی شامل نمود یا
پردهای نگارین و شفاف است که روی کمال کشیده شده است .بنا بر این تعریف ،زیبایی آن است که انسان را ،ضمن رفع
حس زیباییجوییاش ،به کمال نیز نایل کند (جعفری .)174 :1۳85 ،اما در مقولة شهرسازی ،با توجه به تأکید آیات و
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روایات ،از وظایف هر شهرساز ،محوریت قراردادن زیبایی و زیباسازی است .این وظیفه در همة عرصهها از مکانیابی
شهر گرف ته تا جهت شهر و سیمای شهر ضروری است ،زیرا زیبااندیشی و زیباسازی در سرور ،شادابی ،طراوت ،و امنیت
تأثیرگذار است .خداوند در قرآن کریم (حجر )19 :بعضی از مصداقهای زیبایی را برای جهان آفرینش که میتواند الگویی
برای شهرسازان باشد اینگونه توصیف میکند« :و زمین را گسترانیدیم و در آن کوههاى استوار افکندیم و از هر چیز
سنجیدهاى در آن رویانیدیم ».کلمة «موزون» از «وزن» و به معناى سنجیدن اجسام از جهت سنگینى است ،اما آن را
عمومیت داده و در اندازهگیرى هر چیزى که ممکن باشد آن را اندازهگیرى کرد از قبیل اندازهگیرى طول با وجب یا ذراع
و امثال آن و اندازهگیرى حجم و اندازهگیرى حرارت و نور و نیرو و غیر آن استعمال کردهاند (طباطبایی.)204 :1۳74 ،

بهداشتعمومی

در نگرش اسالمی منظور از شهر اسالمی شهری است با تکیه بر مفهوم «طیب» به معنای شهر پاک و بهزیستی همراه
با سالمزیستی سکونتی مادی و پاکی روحانی و معنوی.در قرآن برای شهر پاک و تمیز خصوصیاتی بیان شده که یکی از
آنها دارابودن باغ ،بوستان ،و گلستان است .در نگرش قرآنی ،شهر سالم شهری است که از این مسائل بهرهمند باشد .در
گزارش قرآن (سبأ )15 :دربارۀ شهر قوم سبأ میخوانیم« :قطعاً براى [مردم] سبا در محلّ سکونتشان نشانه [رحمتى] بود:
دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتیم ]:از روزىِ پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید .شهرى است خوش و خدایى
آمرزنده ».این شهر پاکیزه و پُربرکت است و خاکش شیرین است و از آن همه گونه گیاه و درخت بیرون میآید .زمین
شوره و سخت نیست و در آن چیزى از حشرات موذیه و آزارکننده وجود ندارد .تا جایی که بعضی گویند :مراد از آیة مذکور
این است که در آبادى آن ها پشه و مگس و عقرب و مار وجود نداشت و اگر غریبى وارد شهرشان میشد و شپش و ساس
در لباسش بود ،میمرد (طبرسی .)24۳ :1۳77 ،در قرآن کریم برای شهر پاکیزه واژۀ «بلد الطیب» و برای شهر آلوده «بلد
الخبیث» و شهر مرده مثالهایی بهکار رفته است .در روایات اسالمی پاکیزگی و نظافت آنچنان مورد توجه قرار گرفته که
آن را جزو ایمان ،اعتقاد ،و باور دینی برشمردهاند .همانطور که در حدیثی از پیامبر (ص) آمده است« ،نظافت ،تمیزی ،و
پاکی جزو ایمان است» (پاینده.)۳61 :1۳6۳ ،


انسجاماجتماعی 
یکی دیگر از شاخص های بارز شهر اسالمی داشتن روابط اجتماعی و امت واحده است .از جمله امورى که افق زندگى را
بر انسان روشن مىکند و او را از مزایاى زندگى اجتماعى برخوردار مىسازد این است که وى دگردوستى را وجهة همت
خود قرار دهد .خداوند بارها از مفهوم امت واحد سخن گفته است و شهر مطلوب خویش را با انگیزۀ همبستگی «اسالم و
ایمان» معرفی میکند .تسلیمبودن در مقابل حق و ایمان به مبدأ و معاد نوع خاصی از پیوند اجتماعی را پدید میآورد که
از آن به «برادری ایمانی» یاد میشود .طبق این آیة  10سورۀ احزاب« :در حقیقت ،مؤمنان با هم برادرند .پس میان
برادرانتان را سازش دهید ».این در حالی است که در جاهایی که احساس شده امکان بروز لطمه به انسجام شهر وجود
دارد به پیامبر(ص) اخطار داده شده و در راستای حفظ وفاق ملی و جلوگیری از ظهور شکاف در جامعة شهری دستور به
مقابله به مثل داده شده است ،مانند آیة  107سورۀ توبه که دستور به ویرانکردن مسجد ضرار را صادر فرمودند .مسجد
ضرار بهمنظور ضرررساندن به مسلمانان و تفرقهانداختن میان مؤمنان ساخته شده بود .شهر اسالمی شهری منسجم و
متحد است .پیامبر اکرم(ص) با انعقاد پیماننامة عمومی ،به سروساماندادن اجتماعی ،تحکیم وحدت اجتماعی ،و ایجاد
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نظام شهروندی پرداخت و با پیمان اخوت ،مرزهای شهری و قبیله ای را تغییر داد و به جای آن مرزهای دینی را بنا نهاد
(عبدالجلیل.)124-12۳ :1۳6۳ ،

رفاهعمومی

قرآن راه رسیدن به رفاه عمومی را تخصیص مالکیت ثروتهای اصلی و منابع طبیعی به عموم مردم و موظفکردن
مسئوالن جامعه نسبت به توزیع ثروتها به صورت عادالنه و مسئولشمردن آنها در برابر محرومیت محرومان و اسراف
مسرفان و جلوگیری از این نابرابریها میداند و بر کمکردن فاصله بین فقیر و غنی تأکید دارد .مؤید این مطلب آیة 7
سورۀ حشر است« :تا میان توانگران شما دست به دست نگردد ».با توجه به اندیشههای اسالمی ،برای اینکه مردم در رفاه
همگانی باشند ،ضرورتاً شهر اسالمی بر مبنای عدالت است تا همة افراد بر حسب استحقاقهای نامساوی درنظرگرفتهشده
و به آنچه مستحق آناند به گونة برابر دست یابند .اینگونه نگرش زیرساخت حیات اجتماعی و شهری انسانهاست.
همانطور که در قرآن کریم (زخرف )۳2 :به این امر اشارت دارد« :آیا آناناند که رحمت پروردگارت را تقسیم مىکنند؟ ما
[وسایل] معاشِ آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کردهایم و برخى از آنان را از [نظر] درجات ،باالتر از بعضى [دیگر]
قرار دادهایم تا بعضى از آنها بعضى [دیگر] را در خدمت گیرند ».در تفسیر این آیه اینچنین آمده است :خداوند هیچ
انسانى را بر انسانهاى دیگ ر در تمام جهات امتیاز نبخشیده و تسخیر و استخدام هر گروه نسبت به گروه دیگر درست از
همین امتیازات سرچشمه مىگیرد و این عین عدالت و تدبیر و حکمت است (مکارم شیرازی.)55 :1۳74 ،

هابادیدگاهامامعلی(ع)درنهجالبالغه


هایحکمرانیوانطباقآن

شاخص
پاسخگوییوحقاظهارنظر 


مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان میتوانند در انتخاب دولت و نظام سیاسی داشته باشند .این
شاخص همچنین بیانگر میزان آزادی بیان ،آزادی احزاب و تشکلها و اجتماعات ،و آزادی رسانههای جمعی است .از این
روست که حضرت علی(ع) هرگز حاضر نبود حکومت را به هر شکل ممکن بهدست آورد ،زیرا معتقد بود حکومتی میتواند
مصداق حکمرانی خوب باشد که از اساس مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی و شرعی و مقبولیت مردم باشد .آن حضرت حتی
با اصرار از مردم خواست در صورت امکان او را از قبول خالفت معاف دارند و فرمود« :مرا واگذارید و دیگری را طلب
کنید .اگر مرا رها کنید ،من هم مانند یکی از شما هستم ،شاید من شنواتر و مطیعتر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم
و اگر در چنین شرایطی من وزیر و مشاورتان باشم ،بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم».؛ .2ثباتسیاسیو
نبود خشونت :این شاخص به معنای آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از راههای
غیرقانونی یا ابزارهای خشونتآمیز در معرض بیثباتی و سرنگونی و براندازی باشد .بر اساس این شاخص ،هر چه احتمال
عدم ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشاندهندۀ حکمرانی ضعیف است و هر چه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری
برخوردار باشد در زمینة حکمرانی خوب امتیاز باالتری کسب میکند .حضرت علی(ع)ـ چه در دوران برکناری از قدرت در
زمان خلفای سهگانه چه در دوران حکومت پنجسالة خویشـ هرگز دست به خشونت نزد و همواره میکوشید اختالفات را
از طریق گفتوگو و روشهای مسالمت آمیز حل کند .روش حکومت امام علی(ع) مهربانی و مهرورزی عاطفی و معنوی با
مردم ،توجه به نیازها و مشکالت آنان ،و تالش برای خدمت به خلق خدا بود؛ چنان که در نامة خود به مالک اشتر چنین
نوشت« :دلت را برای رعیت پُر از لطف و مهر و محبت کن و بر آنها درندۀ آزاردهندهای مباش که خوردن آنان را
غنیمت شماری (محمد بن حسین شریف الرضی)12۳ :1۳91 ،؛ .3اثربخشیدولت :در این شاخص کیفیت خدمات
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عمومی ،خدمات شهروندی ،و میزان استقالل آنها از فشارهای سیاسی مدنظر است .همچنین ،کیفیت تدوین و اجرای
خطمشیهای عمومی و دولتی و میزان تعهدی که دولت نسبت به این سیاستها دارد در این شاخص ارزیابی میشود .هر
چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندی بهتر باشد و خطمشیهای عمومی به دور از جنجالهای سیاسی وضع و اجرا شود
و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد ،نشاندهندۀ وضعیت بهتر حکمرانی است .افزون بر آن ،کیفیت تهیه و
تدارک خدمات عمومی و استقالل آنها از فشارهای سیاسی و صالحیت و شایستگی کارگزاران را بیان میکند (ناظمی
اردکانی)58 :1۳87 ،؛ .4کیفیتقوانین:منظور از این شاخص توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاستها و مقررات
و نظامهایی است که موجب گسترش نفوذ و دامنة فعالیتهای بخش خصوصی میشود .هر چه دولت بتواند با تدوین و
اجرای سیاستها و نظامهای مختلف امکان توسعة فعالیتهای بخش خصوصی و تأثیرگذاری بیشتر آن بر ادارۀ جامعه را
فراهم نماید ،شاهد سطح باالتری از حکمرانی خواهیم بود .عادالنه و فراگیربودن قوانین نمایانگر کیفیت تنظیمکنندگی
است که از اصول اساسی حکمرانی خوب محسوب میشود .امام علی(ع) عدالت را برترین اصالح میداند ،زیرا ضعفها،
بینظمیها ،ناکارآمدیها ،و  ...همه ناشی از خروج امور از موضع خود است و سیاست عادالنه سیاستی است که هر کاری
را بر موضع خود بنشاند« :عدل و عدالت هر چیزی را در جای خود مینهد» (محمد بن حسین شریف الرضی:1۳91 ،
 .)527بنابراین ،ماهیت و روح اصالحات پافشاری بر عدالت و تحقق آن است؛ .5کنترلفساد :بر اساس تعریف
کافمن و کرای ،فساد عبارت است از «استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی» .آنچه در این شاخص
مدنظر قرار می گیرد این است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و
خصوصی قرار میگیرد (پورآقایی .)62 :1۳8۳ ،این شاخص هم فسادهای جزئی و کوچک هم فسادهای بزرگ و کالن را
شامل میشود .بر اساس این شاخص ،هر چه نظام سیاسی و دولت در تسخیر اغنیا و منافع خصوصی باشد نشاندهندۀ
حکمرانی ضعیف و عکس آن بیانگر رتبة باالتری از حکمرانی است .اما در خصوص مبارزه با فساد ،امام علی(ع) در میان
حاکمان تاریخ بینظیر است .امام علی(ع) در خصوص نقش حاکمان در جلوگیری از فساد فرمودهاند« :همانا زمامدار امین
خدا در زمین ،برپادارندۀ عدالت در جامعه ،و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است» (لنکرانی.)54 :1۳7۳ ،

نتیجهگیری

با بررسی مفهوم مدیریت شهری در سه مکتب (لیبرالیسم ،سوسیالیسم ،و اسالم) میتوان بیان کرد که بهطور کلی از
دیدگاه لیبرالیسم توجه به شاخصهای مشارکت شهروندان ،اصالت آزادی ،سیاستگذاری ،رفاه اجتماعی ،ایجاد طبقات
اجتماعی ،قانونگرایی ،اعیانسازی بهعنوان شاخصهای مهم مدیریت مطلوب شهری شناخته شدهاند که باید همة این
شاخصها در روند مدیریت شهری مورد توجه باشد تا بتوان زمینههای فکری این مکتب را در نظام مدیریت شهری اجرا
کرد .دیدگاه سوسیالیسم بیان میکند که برای مدیریت شهری مطلوب باید به توزیع مناسب امکانات ،ساخت مسکن
باکیفیت ،برنامهریزی شهری ،اقتدارگرایی ،جامعهمحوری ،و سرمایهگذاری توجه داشت تا بتوان یک الگوی مناسب
مدیریت شهری اجرا کرد و شهروندان نیز از مواهب آن بهرهمند شوند .در نهایت ،با توجه به بررسیهای انجامشده در
آموزههای اسالمی برگفته از قرآن و نهجالبالغه ،مشخص شد که در دیدگاه اسالم چشماندازهای مشخص و روشن بر
پایة اصول و ارزشها ،ایجاد ظرفیت نهادی ،سطح اختیارات و تصمیمگیری ،یکپارچگی نهادها ،و یکپارچگی سیاستی
عواملی هستند که در فرهنگسازی اصول و ارزشهای شهرسازی ایرانی -اسالمی میتوانند تأثیرگذار باشند .آرا و
عملکرد امام علی(ع) با مؤلفههای مطرحشده تحت عنوان حکمرانی مطلوب از سوی بانک جهانی نهتنها منافاتی ندارد،
بلکه حکمرانی خوب از دیدگاه امام مؤلفههایی را دربر میگیرد که از سوی نظریهپردازان غربی مورد غفلت واقع شده
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است؛ مؤلفههایی نظیر فرهنگ و اصالحات فرهنگی ،تأمین نیازهای اساسی مردم و فقرزدایی ،شایستگی کارگزاران ،و
ضرورت مشورت در حکمرانی .نکتة حائز اهمیت در خصوص مؤلفههای حکمرانی از دیدگاه امام علی(ع) و بانک جهانی
این است که همة مؤلفههای حکمرانی خوب از سوی امام علی(ع) به صورتی عملی اجرا شده است و فقط یک نظریه
نیست .بهطور کلی ،میتوان نهجالبالغه را دربرگیرندۀ همة اصول و مؤلفههایی دانست که برای حکمرانی خوب الزم
است ،مواردی نظیر مردمگرایی ،هشدار به ریختن خون ناحق ،خودپسندی ،منتگذاری ،شتابزدگی ،امتیازخواهی ،عفو و
صلح مردم ،شادینکردن برای مجازات و شتابنداشتن در خشم ،قطع ریشة هر دشمنی ،وادارنکردن اطرافیان به ستایش
و تملق گویی ،یکسان قرارندادن نیکوکار و بدکار ،خشکاندن ریشة هرگونه خودخواهی ،چپاولگری ،و بیانصافی خواص و
خویشتن ،اجتناب از خونریزی .با این اوصاف ،مهمترین ثمرۀ حکومت کوتاه امام علی(ع) احیای سنت نبوی و نشاندادن
چهرۀ حقیقی اسالم به مردم آن زمان و آینده است و آن حکومت مقدس میتواند الگوی همة مدیریتهای شهری
اسالمی در طول تاریخ باشد .بنابراین ،با توجه به مقایسة نتایج دیدگاه سه مکتب مدیریت مطلوب شهری ،میتوان بیان
کرد که کلیة شاخصهایی که در مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم برای مدیریت شهری مطلوب ارائه شده اسالم در
زمانهای دور بدانها اشاره کرده است و حتی بسیار جزئیتر و کاملتر به شاخصهای مطلوب در همة ابعاد توجه داشته
است که حتی در قالب عدالت اجتماعی سعی داشته با توجه به جایگاه اجتماعی و درآمد افراد به توزیع امکانات و
تسهیالت شهری بین شهروندان توجه داشته باشد .بنابراین ،مدیریت شهری مطلوب از دیگاه اسالم نسبت به دو دیدگاه
قبلی از جامعیت بیشتری برخودار است.
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