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  :ديمٔ�ٔٔٔق��ت

د و ترقی و تعالی شخصيت بنده       شبه پدرم که در ر    
  . بسيار مؤثر بوده است

ه             ه هم شه بدرق به مادرم که دعاهای مستمر او همي
  . کارهايم است

را   های زن   به همسرم که با تحملش در سختی       دگی م
  . کند ياری می

ان ياف  ه آن سانيکه دغدغ ه ک ه هم ن ����تب
ران          راه هايی است برای اعتالی جمهوری اسالمی اي

  .به رهبری مقام معظم رهبری
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ه    ستند ک سانی ه ان ک ديران و فرمانرواي رين م بهت
ليقه تعدادها و س ر  اس ر چت اگون را در زي ای گون ه

 هستند که   مديريت گردآورد و بدترين مديران کسانی     
  . هماهنگ را متفرق سازندو مجموعه همسو 

  )صلی اهللا عليه و آله و سلم(پيامبر اکرم 
  ٢٦٩به نقل از مديريت کارآمد ص 
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  : قديرٔٔٔ���ت

ن        ام اي ق انج ه توفي ال ک د متع پاس از خداون ا س ب
يم  امبر عظ ام پي ه ن زين ب ه م الی ک ژوهش را در س پ

  .  دالشأن اسالم است به اينجانب عطا فرمو
  و

   از اساتيد محترم آقايان���تشکربا 
  دکتر حسين خنيفر

  و
  حيدرید امحمد جودکتر 

  های ارزشمندشان که با راهنمايی
  .اينجانب را در انجام پژوهش فوق ياری نمودند

 



 1

  :نامه چكيده پايان
 وي  انسان بر پايه آفرينش خويش نياز به تعلق و پيوند با ديگران دارد و خوي اجتمـاعي بـودن در                   

  :  كه1مشاركتلذا . نهفته است
 مطـرح  ابزارهاي مهم زنـدگي  ـ يك نياز فطري و سرشتي انسان است از ديرباز به عنوان يكي از  1

نيز بر پايه اين اصل مهم كه تـأمين اهـداف           هاي انساني     تشكل و همه    كانون خانواده بوده، به طوري كه     
  . كند، استوار است زندگي انسان را آسانتر مي

 در جايي كه براي تسبيح و عبـادت پروردگـار، تـأمين             مشورت و   مشاركت به امر    اديان همه   توجه
كننـد،    هاي ژرف فلسفي، پيروان خود را به مشاركت دعـوت مـي             آسايش روح و پاسخ دادن به پرسش      

  .توان از مصاديق بارز آن نام برد  را ميانجام عبادات جمعيو . شود آشكارتر مي
اي در    اي است، به طـوري كـه سـوره          ز مشاركت داراي اهميت و جايگاه ويژه       ني دين مبين اسالم  در  
 نام نهاده شده است و آيات فراواني به طور مـستقيم و غيرمـستقيم بـر لـزوم مـشورت و                 »شورا«قرآن  

قـرآن،  با تأمل بيشتر در منابع عظيم و ارزشمند دين اسالم از جمله       .  داللت دارد  خرد جمعي مشاركت از   
 و حكـم عقـل و سـيره عقـال           )عليهم السالم (معصومين  سيره عملي    و   منابع حديثي  و ديگر    البالغه  نهج
توان با توجه به داليل زيادي كه بر لزوم مشورت و مشاركت در ايـن منـابع ذكـر شـده بـه اهميـت                           مي

  . برد موضوع بيش از پيش پي
ـ         «اين رساله با عنوان      ه قـرآن و روايـات      بررسي و ارائه الگوي مديريت مشاركتي با استناد ب

 در پي يافتن الگوي مناسبي از مديريت مشاركتي از ديدگاه قران و احاديث              »معصومين عليهم السالم  
  . است

تا با توجه به شـرايط محيطـي و اجتمـاعي بـا تكيـه بـر اصـول مـشورتي، كاركنـان را در فراينـد                         
ي و رواني و اعتماد بـه نفـس         گيري و اجرا سهيم نموده و در نهايت با ايجاد شرايط مناسب روح              تصميم

باالي كاركنان، تعهد كاري را باال برده و در اين راستا نه تنها رشد كمي و كيفـي توليـدات را مـد نظـر                         
  . بيانجامد مورد تأكيد است، ها كه در دين اسالم تعالي منابع انساني سازمانو رشد به داشته بلكه 

هاي مـشاركتي را      ت و مشورت، انواع مديريت    لذا در اين تحقيق ضمن تعريف مفاهيمي چون مشارك        
 دستورات صريح در كنار ضرورت و لزوم مشاركت از نظر قرآن و روايات مورد بررسي قرار داده و به                  

هـاي مـشاوران منـشاء و         مبني بر لزوم مشورت پرداخته شده است و در ادامه ضمن بر شمردن ويژگـي              

                                                 
1 particicipation 
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ي و سياسي مشاركت را مـورد بحـث و بررسـي قـرار              شناخت  شناختي، روان    جامعه ،مباني فلسفي، قرآني  
  . ايم داده

 در ايـران قبـل از پيـروزي انقـالب           هاي تاريخي مـشاركت     زمينهارزيابي حدود و حيطه مشاركت،      
مـديريت،  نـوع    تحقـق ايـن      راهكارهاي تحقـق مـديريت مـشاركتي، موانـع        اسالمي و بعد از پيروزي،      

 كـه شـامل     مـستبدانه  مديريت مشاركتي بـا مـديريت        ايسهمقهاي غلبه بر اين موانع و همچنين          تكنيك
 از جمله مباحثي است كه در ادامه پژوهش،         ،بررسي مديريت مشاركتي و معايب مديريت مستبدانه است       

روش تحليـل    و از نظـر      تحقيقـي كـاربردي    ، از نظر هدف   روش تحقيق . مورد بررسي قرار گرفته است    
  . باشد مي تحليل محتواو به شيوه  اي كتابخانه و از نوع 1مختار

                                                 
1 Content Analysis 
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  فهرست
  
  
        صفحه                    عنوان

  11  فصل اول
  11  كليات پژوهش

  13  مقدمه
  15  بيان  مسأله پژوهش

  18  اهداف تحقيق 
  19  ضرورت و اهميت مديريت مشاركتي 

  22  هاي تحقيق  پرسش
  24  تعاريف عملياتي 

    
  27  فصل دوم
  28  گفتار اول

  28  ي و مفهومي مشاركتشناس مباحث واژه
  29  مقدمه

  35  مشاركت در لغت 
  35  معناي لغوي و تعريف مشاركت

  36  تعريف مديريت مشاركتي
  36  مشورت در سيره پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله 

  36  واژه مشورت و شورا در لغت و اصطالح
  37  اسرار و اهداف مشاوره در سيره معصومان عليهم السالم

  39   اهداف مشورت از ديدگاه مولوي اسرار و
  40  اهميت و ضرورت مشورت در قرآن و حديث
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  41  مشورت و مشاركت در اسالم
  43  تفاوت مشورت و مشاركت

  44  مشورت درس نخست مشاركت
  45  آثار و نتايج مديريت مشاركت جويانه

  48  ضرورت مشورت
  51  ادله ضرورت مشورت

  52  فوايد مشورت از نظر اسالم
  55  ضرورت مشاركت
  56  ترين مصداق مشاركت غدير خم عالي

  59  مديريت مشاركتي
  61  سيره مديريت مشاركتي پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله

  63  گيري پيامبر اعظم صلي اهللا عليه و آله ساختار تصميم
  66  مدير و مشورت

  67  مشورت وظيفه الزامي
  67  استبداد

    
  69  گفتار دوم
  71  )ابتداي بشر ـ ايران باستان(ه مشاركت تاريخچ

  73  تاريخچه مشاركت ايران آموزش و پرورش
  74  خانه و مشاركت مردم  مكتب

  74  ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
  75  مشاركت و ابعاد آن بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

  76  ريت اسالمييمشاركت در نظام مد
    

  80  گفتار سوم
  82   مباني نظري مديريت مشاركتيفلسفه و
  84  هاي مباني فلسفي مشاركت ديدگاه

  84   ـ ابزار مديريتي 1
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  85   ـ نظريه دموكراسي2
  86   ـ نگرش انساني3
  86   ـ ديدگاه ايدئولوژي4

  89  گيري تفكر مشاركتي در جامعه مفهوم و فرآيند شكل
  90  نتيجه گيري

    
  92  گفتار چهارم

  94  منشاء مشاركت
  94  منشاء فلسفي) الف
  94  منشاء قراني) ب
  95  شناختي منشاء جامعه) ج
  96  شناختي منشاء روان) د
  96  منشاء سياسي)  ه

  97  ابعاد مشاركت
  97  يك بعدي) الف
  97  چند بعدي) ب

  98  اصول مرتبط با مشاركت
  98  اصل مشورت) الف
  98  اصل تقسيم كار و تعيين حدود وظيفه فرد) ب
  99   عدم تمركز و تفويض اختياراصل) ج
  99  اصل سپاس وتشكر) د

    
  101  گفتار پنجم

  103  پيش نيازهاي نظام مشاركتي
  105  مزاياي مديريتي مشاركتي 

  109  موانع مشاركت 
  114  تكنيكهاي غلبه برموانع 

  116  راهكارهاي تحقق مديريت مشاركتي 
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  122  ويژگيهاي مشاوران 
 131 وظايف مشاوران 

    
  132  گفتار ششم

  134  مشورت و مشاركت در قرآن 
  134  موضوعات مورد مشورت

  135  درباره مشاركت » تعاونوا علي البر«نكات آيه 
  139  امر به معروف و نهي از منكر و مشاركت

  140  )اصل نظارت عمومي(امر به معروف و نهي از منكر 
  142  تأمين اجتماعي و مشاركت

    
  145  گفتار هفتم
  147  هايي از مشاوره نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله  نمونه
  147  مشاوره در امور فرهنگي و مسائل نظامي ) الف
  149  مشاور در امور غيرنظامي) ب

  150  )عليه السالم(جوئي و امام حسين  مشاركت
  153  مشورت و مشاركت در روايات

  156  گيري نتيجه
    

  157  مهشتگفتار 
  159   سبكهاي مديريت

  159  مديريت انسان گرا ) الف 
  159  مديريت سازمان گرا ) ب 
  159  مديريت معتدل ) ج

  160  مديريت مشاركت جو 
  161  مديريت مستبدانه 

  162  زمينه هاي الزم براي استقرار مديريت مشاركتي
  166  مقايسه مديريت استبدادي و مشاركتي 
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  168  نهمگفتار 

  170  نونمشاركت از منظرگاه قا
  170  شيوه حكومت در اسالم

  171  مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  177  مباني مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  177  شوراها در قانون اساسي
    

  180   دهمگفتار
  182  )مشاركت در آموزش و پرورش(تجارب بين المللي مردم در ديگر كشورهاي جهان  

  182  : اركت مردم در آموزش و پروش در كشورهايمش
  182  آلمان

  183  انگلستان
  183  امريكا
  184  استراليا
  185  اندونزي

  185  كنيا
  186  ژاپن

  187  كره جنوبي
  187  كلمبيا

  187  پاكستان
  187  گينه

  188  بلژيك
  188  سنگاپور

  188  نپال
  188  نيجريه

  189  نيكاراگوئه
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  190  گفتار يازدهم
  193  هاي مشاركتي مردمي بر طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي مشروعيت ايجاد سازمان

  193  مندي از توان مردمي همياري و مشاركت معبر نيكوي بهره
  193  الف ـ پيشينه 
  194  هاي ديني و مشاركت ب ـ آموزه

  194  ) آلهصلي اهللا عليه و(محوريت مشاركت در امور خير در سنت رسول گرامي اسالم 
  194  در احكام عملي) صلي اهللا عليه و آله(تبلور دستورات قرآن و سفارشات پيامبر 

  195  جو در جوامع هاي مشاركت تشكيل انواع سازمان
  196  هاي عام المنفعه هاي با منافع متقابل و گروه گروه

  197  جو هاي غيردولتي مشاركت هاي سازمان طيف فعاليت
  198  هاي غيردولتي مشاركتي زمانهاي سا سطوح فعاليت

  199  هاي غيردولتي مشاركتي مزايا و معايب سطوح مختلف فعاليت سازمان
  200  هاي ديگر جامعه هاي غيردولتي با بخش نحوه مشاركت سازمان

  201  الگوي سياسي مشاركتي جامعه
  202  هاي غيردولتي ضرورت وجود سازمان

  203  هاي غيردولتي گويي سازمان سطوح پاسخ
  205  هاي غيردولتي گويي و نقش آن در بهبود اداره سازمان پاسخ

  206  هاي غيردولتي اهميت مشاركت در سازمان
  207  عوامل مؤثر در ايجاد مشاركت موفق

  209  جوي غيردولتي خوب و حقيقي بودن هاي مشاركت هاي سازمان ويژگي
  210  هاي مردمي ضرورت مشاركت

  211   امور حكومتهاي مشاركت مردم در شكل
  212  ها تجربه ملت

  213  پذيري مردم از كجا بايد آغاز شود روند مشاركت
  214  شود چرا فرهنگ مشاركت نهادينه نمي

  215  ابعاد فرآيند مشاركت
  217  گيري از فصل دوم نتيجه
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  219  فصل سوم
  221  مقدمه

  222  روش تحقيق
  222  روش و نوع تحقيق مختار

  222  طرح موضوع. 1
 223 انتخاب موضوع. 2
 223 تبيين مسئله و موضوع. 3
 223 بررسي شرايط موضوع. 4
 224 شناخت منابع و مأخذ. 5
 224 آوري ابزار جمع/آوري اطالعات جمع. 6
 224 تجزيه و تحليل اطالعات. 7
  224  هاي تجزيه و تحليل اطالعات شيوه. 8
    

 228 فصل چهارم
  230  مقدمه

  231  اي تحقيقه پاسخ پرسش
  233  محدوديت هاي تحقيق 

  234  نتيجه گيري 
  236  انتقادات

  237  پيشنهادات 
  238  فهرست آيات 

  241  فهرست احاديث و روايات
  249  فهرست منابع

  253  چكيده انگليسي
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  ها  مدلفهرست

  
  201   ـ الگوي سياسي، مشاركتي جامعه 1مدل 
  204  گويي  ـ سطوح پاسخ2مدل 
  225  گويي   ـ سطوح پاسخ3 مدل

  226   ـ ارائه الگوي مديريت مشاركتي از نظر اسالم4مدل 
  227   ـ ارائه الگوي مديريت مشاركتي از نظر اسالم و مقايسه با مديريت استبدادي5مدل 
  
  
  
  

   اشكالفهرست
  

  196  هاي مدني  ـ سازمان1شكل 
  NGO(  197(ها   ـ طيف فعاليت2شكل 
  NGO(  198(يت  ـ سطوح فعال3شكل 
  NGO(  200( ـ نحوه مشاركت4شكل 
  205   ـ اداره سازمان غير دولتي5شكل 
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 فصل اول
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  فصل اول
  
  

  كليات پژوهش
  

  :خوانيم آنچه در اين فصل مي

  مقدمه

  بيان  مسأله پژوهش

  اهداف تحقيق 

  ضرورت و اهميت مديريت مشاركتي 

  هاي تحقيق  پرسش

   تعاريف عملياتي
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  مقدمه
كننـد و     گيري امور همفكري و تبـادل نظـر مـي           در مديريت مشاركتي همه كاركنان در تصميم      

آنچه كه امروزه به فرآيند مديريت مـشاركتي در         . نمايند  بهترين راه و روش اجرايي را انتخاب مي       
ـ          جهان مطرح شده است اگرچه به ظاهر مبتني بر نظريـه           ي اسـت و    هـاي محققـان غربـي و ژاپن

ها، گوي سبقت در تجربـه عملـي مـديريت مـشاركتي و نظـام پيـشنهادات را از ديگـران                       ژاپني
صـلي اهللا  (اي بس طوالني در فرهنگ اسالمي و سيره عملـي پيـامبر اسـالم               ولي سابقه . اند  ربوده

  .  و امامان معصوم عليهم السالم دارد)عليه و آله
آثـار انقـالب صـنعتي اسـت بنـابراين مـديريت          هاي امروزي از تبعـات و         گيري سازمان   شكل

هاي عريض و طويل، مورد توجه جديـد          مشاركتي با ساز و كارهاي جديد بعد از تشكيل سازمان         
اندركاران قرار گرفت و انتظار مطرح شدن مديريت مشاركتي با ساز و كار جديد و كاربردي                  دست

جاسـت   هاي امروزي، انتظاري نابـه  يتها و مدير    هايي متناسب با سازمان     و به صورت دستورالعمل   
هـاي   اي وجود نداشته است ولي بر مبنـاي شـالوده   هاي گسترده زيرا در صدر اسالم چنين سازمان    

  البالغه، سنت نبوي، سيره امامـان علـيهم         نظري كه در منابع غني اسالمي از جمله قرآن كريم، نهج          
هاي امـروزي و    به تناسب شرايط سازمانتوان السالم و احاديث موجود است و با استناد عقلي مي     

  . هاي كاربردي اسالمي دست يافت مديريت به مفهوم جديد آن، به تدوين نظريه
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در اين رساله سعي شده است كه مفاهيم و مصاديق مربوط بـه نظـام مـشاركتي در مـديريت                    
  .  اسالمي معرفي گردد

آفرينش خويش نياز به تعلق و      مشاركت يك نياز سرشتي و فطري انسان است، انسان بر پايه            
مـشاركت از ديربـاز يكـي از     . پيوند با ديگران دارد و خوي اجتماعي بودن در وي نهفتـه اسـت             

هـاي انـساني، بـر پايـه          كانون خانواده و همـه تـشكل      . ها بوده است    ابزارهاي مهم زندگي انسان   
اديـان بـويژه    . هد بـود  ها از راه مشاركت آسانتر خوا       مشاركت استوار است و تأمين اهداف انسان      

هـاي    دين اسالم، براي تسبيح و عبادت پروردگار، تأمين آسايش روح و پاسخ دادن بـه پرسـش                
از قبيـل نمـاز     كند كه انجام عبادات جمعـي         ژرف فلسفي، پيروان خود را به مشاركت دعوت مي        

عي به  مشاركت در واقع يك سازوكار زندگي اجتما      . باشد  يكي از مصاديق آن مي    جمعه، جماعت   
رود و نقش كليدي در همه قلمروهاي زنـدگي دارد و موجبـات شـكوفايي و بالنـدگي                    شمار مي 

در انديشه مكتب اسـالم، مـديريت نـوعي رشـد           . كند  ها را فراهم مي     ها و انسان    جوامع و سازمان  
برداري از كليه امكانات مـادي و معنـوي را كـه بـه              است يعني انسان بايد شايستگي اداره و بهره       

از طرفي  . توان مسؤوليت داد    لذا به انسان غير رشيد نمي     . ده او سپرده شده است را داشته باشد       عه
و از وظـايف مهـم مـديران        . رود  گيري به عنوان يكي از اصول مديريت به شمار مي           ديگر تصميم 
و .  در اين راسـتا الزم اسـت كـه مـديران تـصميمات صـحيحي را اتخـاد نماينـد             .سازمان است 

انـسان  . باشد گيري وامدار مشورت مي در نتيجه تصميم. يح در گروه مشورت است تصميمات صح 
گيري نشأت گرفته از      روح مشورت در امر تصميم    . خود محور و مستبد مرتكب خطا خواهد شد       

گيري از عقل و انديشه ديگران و پـااليش انديـشه و ايجـاد پـشتيبان      رحمت الهي و موجب بهره   
رتباط معنـوي و صـميميت بـا كاركنـان شـده و باعـث ناديـده                 است و خودمحوري عامل قطع ا     

لذا در مسائلي كه با مصالح عمومي كاركنان در سازمان و مـردم            . شود  انگاشتن شخصيت آنان مي   
از . شود بايد مشورت نمود و به دنبال آن ديگران را به مـشاركت فراخوانـد                در جامعه مربوط مي   

  . و سياست مديريت استديدگاه اسالم، مشاركت و شورا اساس كار 
 )صلي اهللا عليه و آلـه     (با آنكه رسول اكرم     . داند  نياز از مشورت نمي     اسالم هيچ مديريتي را بي    

  . كند باشد، باز در بسياري از امور با مردم مشورت مي عقل كل مي
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  بيان مسئله پژوهش
يدهاي مكتب جهـان    هاي الهي و لزوم پيروي از بايدها و نبا          اعتقاد به حاكميت اسالم و ارزش     

شمول اسالم كه براي تمامي آنچه كه براي رشد و تكامل فـردي و اجتمـاعي، مـادي و معنـوي                     
پردازان و محققان در عرصـه        كه نظريه الزم است   ها الزم است، برنامه و دستورالعمل دارد،          انسان

 شـرايط   مديريت به دنبال ارائه الگوي علمي و كاربردي مديريت مشاركت اسـالمي بـه اقتـضاي               
زماني و مكاني باشند و با توجه به تحقق نسبي حكومت اسالمي در نظام جمهوري اسالمي، و با                  

ديگر مـديريت   دهها كتاب حديثي    و  البالغه و بحاراالنوار      ديني قرآن كريم و نهج    استفاده از متون    
ركتي در  مشاركتي را تبيين كنند و نيز الگوي مديريت مشاركتي در اسالم و الگوي مديريت مـشا               

ديگر مكاتب و ديگر كشورها را مورد مطالعه تطبيقي قرار دهنـد و مزايـاي مـديريت مـشاركتي                   
اگر مزايايي بيشتر از آنچه در قرآن و روايات ما بيان شده، خصوصاً             (ديگر مكاتب و كشورها را      

جرا سازي نموده و ا     بگيرند و با شرايط محيطي و فرهنگي كشور ما بومي         .) هاي اجرايي   در روش 
كه انديشمندان و معتقدان به مديريت مشاركتي از متون ديني مـا مثـل قـرآن و                 با اين اميد    نمايند  
  . ببرنداستفاده وافري و ديگر كتب حديثي البالغه  نهج

 همراه با مـشاركت     )عليهم السالم (معصومين  با توجه به اينكه دستورات قرآن كريم و روايات          
خوانـد و از      ي، همه مردم را به مشاركت و مشورت فرا مـي          عمومي است و آيات و روايات زياد      

 هجري شمـسي را سـال       1385سال  ) در پيام نوروزي خودشان   (طرفي ديگر مقام معظم رهبري      
  . همبستگي ملي و مشاركت عمومي نام نهادند

هاي بسيار مهم در حوزه  بسيار به جاست كه در زمينه مديريت مشاركتي در اسالم كه از مقوله          
و از همـه انديـشمندان دعـوت        .  انساني و رفتاري است، تحقيقات فراواني صورت پـذيرد         روابط
شود كه الگوهاي مديريت مشاركتي را در سطوح مختلف ارائه دهند و ستادي زير نظر دولـت                   مي

تا در  . ، تشكيل شود  ي مشاركتي مند كردن الگوها    و مجلس شوراي اسالمي جهت پيگيري و نظام       
ريت مشاركتي را در تمامي سطوح مديريت كشور تحقق بخشيد، تا بـه ايـن               دراز مدت بتوان مدي   

ها و سازمان هـا برداشـته         وري و اثربخشي در وزارتخانه      روش گامهاي مؤثري جهت ارتقاع بهره     
  . شود
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ـ  ما و بسياري از جوامع ديگـر، ن          جامعه تترين مشكال   يكي از مهمترين و اساسي     ودن نظـام   ب
عليهم (امامان معصوم   ي كه مبتني بر دستورات قرآن كريم و سخنان          مديريت. صحيح مديريتي است  

نظـام مـديريت مـشاركتي،      .  باشد تا بتواند نيازي مادي و معنوي مردم را برآورده سـازد            )السالم
نظام مديريت مشاركتي با    . باشد  ها و پيشنهادات مردم مي      و انديشه افكار  نظامي است كه مبتني بر      
كند براي اجراي ايـن نظـام نـه تنهـا             سود را نصيب سازمان و جامعه مي      كمترين هزينه، بيشترين    

تواند مـسلمين     نيازي به تأمين تجهيزات و دريافت امكانات از بيگانگان نيست بلكه اين نظام مي             
در مديريت مشاركتي تمامي مشكالت جامعه و سازمان بـه سـرعت   . نياز سازد را از بيگانگان بي 

و مـسؤوالن و سـطوح      و مـردم    . زورگويي و استبداد نخواهـد بـود      و فرصتي براي    . شود  حل مي 
سرعت رشد و ترقي در نظـام مبتنـي بـر           . مختلف سازمان، داراي وحدت و انسجام خواهند بود       

رود كه پس مـدت نـه         مديريت مشاركتي به حدي خواهد بود كه در صورت تحقق آن، انتظار مي            
در ايـن نظـام،     . قتصادي و صنعتي تبديل شود    هاي بزرگ ا    چندان دور، كشور ما، به يكي از قطب       

اين نظام مديريتي، اخالقيات و حسن سلوك و رفتـار          . شوند  همه به سوي معروف فرا خوانده مي      
رنگـي و سـالمت و        ت و يك  يدوستي و صميم  . كند  انساني و تربيت صحيح را بر جامعه حاكم مي        

ابي بـه نيازهـاي اجتمـاعي و        مردم براي دسـتي   . عشق و محبت را در جامعه گسترش خواهد داد        
كنند مـديريت مـشاركتي،       ها را انتخاب مي     حل  كنند و بهترين راه     فردي خويش با هم مشورت مي     

امور از يكديگر سبقت    كند كه مردم در انجام        سابقه بزرگي تبديل مي   مجامعه اسالمي را به ميدان      
سـرعت پيـشرفت و     . گيـرد  گيرند گفتار و كردار و افكار مردم در جهت امور خير سرعت مي              مي

نظام مديريت مشاركتي جامعـه را      . اصالح امور جامعه به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت        
به پااليشگاه بزرگي تبديل خواهد نمود كه همانند جهان آفرينش و نظام درون بدن انسان، همـه                 

ابي مكرر قرار داده    چيز را پااليش نموده و تمامي پندارها و گفتارها و اعمال مردم را مورد ارزي              
كننـد و بـا ارائـه پيـشنهادات      مردم در اصالح افكار و رفتار خويش تالش مي   . نمايد  و تصفيه مي  

مديريت بـر مبنـاي مـشاركت، بـه         . آيند  سازمان و جامعه بر مي    اصالحي، درصدد رشد و تكامل      
مقابـل  بخـشد بـه طـوري كـه جامعـه در              ناپذيري مـي    جامعه تقوا و انسجام و استحكام توصيف      

هاي جهاني مقاومـت خواهـد       اقتصادي و سياسي و فرهنگي و نظامي و تنش        ضربات  ترين    سخت
... هاي سياسي، اجتماعي و اقتـصادي و صـنعتي و             نظام مشاركت، مردم را در تمامي زمينه       .كرد
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اي و    به طـوري كـه تحـوالت و تغييـرات منطقـه           . حساس نموده و در صحنه نگه خواهد داشت       
باشد كه در اين تحقيق راهكارهـاي       . گيرد  ها مورد بررسي و تحقيق قرار مي        زمينهجهاني در همه    

گيـري جامعـه      اي براي بهره    عملي تحقق مديريت مشاركتي مورد نقد و بررسي قرار گيرد و زمينه           
  . اسالمي از مزاياي مديريت مشاركتي باشد
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  اهداف تحقيق
 در صدد تبيـين آن اهـداف         اين سطور  ي تعريف شده است كه راقم     در اين رساله علمي، اهداف    

ها، با تالش بيشتر در صدد تحقـق   باشد و اميدوار است كه انديشمندان محترم، مديران سازمان        مي
  : اهداف اين تحقيق عبارتند از. و اجراي آن اهداف برآيند

  الف ـ اهداف اصلي
  ب ـ اهداف فرعي

  
  : باشد اهداف اصلي تحقيق به شرح زير مي

 . فهوم مشاركت، ابعاد آن و مديريت مشاركتي در اسالمتبيين درست م .1

كاهد بلكه عاملي براي همدلي       بررسي اين مطلب كه مشاركت نه تنها از قدرت مدير نمي          
باشد و زمينه روابط عـاطفي بـين مـدير و سـازمان و                و همفكري زيردستان با مدير مي     

  . نمايد ماني جلوگيري ميهاي ساز كند و از بسياري از ناهنجاري كاركنان را فراهم مي
 .تعيين حدود و قلمرو مشاركت مردم و زيردستان در حكومت اسالمي .2

 . بيان سطح مشاركت مردم و زيردستان در اسالم .3

 . بيان درجه و شكل مشاركت مردم در اسالم .4

  . تبيين مشروعيت مشورت و مشاركت در اسالم و داليل لزوم مشورت و مشاركت .5
  

  : ند ازاهداف فرعي تحقيق عبارت
 .كنندگان بيان شرايط مشاوران و مشاركت .1

 . كنندگان تبيين درجه توانايي علمي، فني، تجربي و تخصصي مشاوران و مشاركت .2

 .هاي كاربردي جلب تمايل زيردستان به مشاركت در امور تبيين راه .3

 . هايي براي تبديل مشورت و مشاركت به يك فرهنگ عمومي طرح و اجراي برنامه .4

 . )عليهم السالم(معصومين يق عملي مشورت و مشاركت در سنت و سيره تعيين مصاد .5

  . ارايه الگوهايي براي مديريت مشاركتي در اسالم .6
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  : ضرورت و اهميت مشاركت
ترين نقش را در ارتقاي مديريت و اسـتفاده بهينـه از    نظر به اينكه مشاركت مهمترين و اساسي 

ترين عامل رشد و تعـالي        وها را دارد و يكي از مهم      دهي نير   ريزي و سازمان    گذاري و برنامه    هدف
امامـان  باشد و اينكه اين نوع از مديريت در قـرآن و سـخنان                هاي گوناگون جوامع مي     در عرصه 

 اسـت، بنـابراين مـشاركت داراي اهميـت          ه مورد توجه و تأكيد قرار گرفت      )عليهم السالم (معصوم  
ذيـالً بـه برخـي از ابعـاد         . گردد  يت قلمداد مي  باشد و يك امر بسيار ضروري در مدير         فراوان مي 

  : گردد اهميت و ضرورت مشاركت در مديريت اسالمي اشاره مي
  :»شورا«اي در قرآن به نام  گذاري سوره  ـ نام1

گذاري شده اسـت و ايـن بيـانگر     نام» شوري«در قرآن كريم، سوره چهل و سوم به نام سوره      
با توجه به اينكه مخاطب ايـن       . يت اسالمي است  اهميت و ضرورت مشاركت و مشورت در مدير       

باشد با آن همه نبوغ و عقل كامل و با پشتيباني وحي، باز               ميصلي اهللا عليه و آله      آيه پيامبر اكرم    
  . سازد خداوند او را مأمور به مشورت با مردم مي

  )38سوره شوري، آيه ( » ... ي اهللاِلَ علْكَّوتَ فَتمزَذا عاِ فَرِماَي الْ فِمهرشاوِو َ«
  :  ـ گستردگي قلمرو و حيطه مشاركت2

، محدوده بسيار وسيعي از مسايل اجتماعي،       )عليهم السالم (البيت    در قرآن كريم و سخنان اهل     
البتـه فقـط در     . به شور و مشورت اختصاص داده شده اسـت        ... خانوادگي، نظامي و حكومتي و      

طـرف خداونـد دسـتوري رسـيده باشـد، از حيطـه             مواردي كه به طور صريح در مورد آنهـا از           
  . مشاركت و مشورت خارج است

علـيهم  (امامـان معـصوم      و ديگر    )عليه السالم ( و امام علي     )صلي اهللا عليه و آله    (سنت پيامبر   
 در مشورت با مردم در ارتباط با مسائل دفاعي و جنگ و محل استقرار نيروهـا، اتخـاذ                   )السالم
دهنده گستره     امضاي قراردادها صلح و اقتصادي و نظامي و غيره، نشان           ،  هاي مناسب دفاعي    شيوه

  . باشد و اهميت مشاركت مي
  : ـ معنويت مشاركت اسالمي3

گيري را عبادت قلمداد كرده و در رديف          زيردستان در تصميم  » شور و مشاركت  «قرآن كريم،   
  : فرمايد دهند و مي ار ميعباداتي همچون نماز، انفاق و به طور كلي استجابت فرامين الهي قر
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»ذينَ الَّ و تَ اسرَوا لِ جابهِب اَ  م وقام لووا الصه اَ  و رُمهـ  م ـ وري ب  شُ نَيهم ـ  مِ  و م ا رنـا قْزهم 
38سوره شوري، آيه (»ونَقُفِنْي(  

دارنـد و امورشـان بـا مـشورت           كنند و نماز را بپـا مـي         آنهايي كه فرامين الهي را اجابت مي      «
  » كنند ايم، انفاق مي پذيرد و از آنچه كه به آنها روزي داده يصورت م

كنيد خداوند، مشورت و مشاركت را در رديف ديگر عبادات قرار داده است               همانطور كه مالحظه مي   
دهنده عبادي و معنوي بودن مشاركت در اسالم است و ضرورت و اهميت آن را دو چنـدان                    و اين نشان  

  . نمايد مي
  :شگيري از خودكامگي ـ رفع و پي4

مشورت و مشاركت عاملي براي رفع يا پيشگيري از خودكامگي مديران در سطوح گونـاگون               
جامعه است، اگر زمينه تبادل نظر و مشاركت در سازماني وجـود نداشـته باشـد، خودكـامگي و                   

شود و جلـوي پيـشرفت و         شود و استبداد خودكامگي باعث هالكت شخص مي         استبداد حاكم مي  
  .گيرد ل را ميتكام

 »نِماس دهِيِأْرَ بِتَبلَ ه161صبحي صالح، نهج البالغه، حكمت  (»ك( 

  . شود كسي كه مستبد و خودرأي باشد هالك مي 
  :  ـ مشروعيت مديريت مشاركتي5

وقتي مديريت از طريق تبادل نظر و شور و مشورت با زيردستان بـه اخـذ تـصميم مبـادرت                    
 تعلق بيشتري نسبت به تصميمات اخذ شده خواهند داشت و بـراي             ورزد، زيردستان احساس    مي

عليـه  (امـام علـي     به همين مناسبت است كه      . شوند  مديريت و تصميمات آن مشروعيت قايل مي      
   :فرمايد  مي)السالم

همـان،  (»هيچ مشروعيت و پشتيباني باالتر از مشورت و مـشاركت بـا زيردسـتان نيـست               «
  )113حكمت، 

 مشاركت كاركنان عاملي است براي اينكه از دستورات مديريت تبعيت           ضمن اينكه مشورت و   
  . كنند
  : خرد جمعيگيري از   ـ بهره6

توان از انديشه، تجربه و تخصص كاركنان و زيردستان بهره جسته و بـر            از طريق مشاركت مي   
هـاي   جـو در عقـل   كنند و در اين صورت مديريت مشاركت گيري مي  مبناي انديشه جمعي تصميم   
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ممكن است مدير نسبت به كاركنان و زيردسـتان از تجربـه و تخـصص               . شود  ديگران شريك مي  
. نيـاز از مـشورت نيـست    بيشتري برخوردار باشد ولي هيچ كس عقل كل نخواهد بود و هرگز بي 

نيـاز از     هر كس هر قدر هم بزرگ باشـد هرگـز بـي           «: فرمايد   مي )عليه السالم (همانطور كه علي    
  )216همان، حكمت،  (»...ديگران نيستري و همكاري كهمف

هاي غلط پرهيز كند يا       گيري  تواند از تصميم    گيري از خرد جمعي، مي      مديريت مشاركتي با بهره   
  . هاي غلط شود باعث كاهش تصميم

هـا از ظهـور پيـامبر اكـرم           ضمن اينكه مديريت مشاركتي در اسالم با توجه به اينكه بعد قرن           
كشور مسلمان و شيعه ايران حكومت اسالمي به رهبـري امـام خمينـي               در   )صلي اهللا عليه و آله    (
اي ادامـه دارد و بـه    تحقق يافته است و با رهبري مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنه       ) ره(

جهت معرفي حكومت جمهوري اسالمي به عنوان يك نظام كارآمد و پيشرو جـا دارد كـه نظـام                   
هـاي امـام       تمام سطوح كشور براي دستيابي آرمـان       مشورت و مشاركت و مديريت مشاركتي در      

به ويژه در زمان بعد از پيروزي انقـالب         . و شهداي انقالب اسالمي، تحقق داشته باشد      ) ره(راحل  
هاي سياسي، اقتصادي و حتي نظامي بر عليه نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران                  اسالمي كه تهاجم  

وزان و همه آحاد ملت در صـدد پيـدا كـردن    انديشمندان و دلسباشد بسيار به جاست كه همه        مي
هاي صـحيح مـشاركت و مـشورت برآينـد و آن را در تمـامي سـطوح جامعـه                      ها و شيوه    روش

هاي مثبـت آن،       همه ويژگي  ابه اميد آن روزي كه بتوان مشورت و مشاركت را ب          . كاربردي نمايند 
  . به يك فرهنگ همگاني تبديل كرد
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  : هاي تحقيق پرسش
فرعـي تحقيـق    هـاي     هاي اصلي و پرسـش      توان به دو دسته پرسش      يق را مي  هاي تحق   پرسش
  . تقسيم كرد

  : هاي اصلي تحقيق  ـ پرسش الف

  : هاي اصلي تحقيق عبارتند از پرسش
   مفهوم مشاركت در مديريت به معناي عام آن، چيست؟ .1
حدود و قلمرو مشاركت در اسالم چگونه اسـت؟ آيـا قلمـرو مـشاركت تمـام امـور                    . 2

گيرد يا اينكه مـشاركت       ها را در بر مي      ، نظامي، سياسي و اداره كشور و شهر       اجتماعي
  دارد؟ هفقط در برخي از آنها را

سطح مشاركت در اسالم چگونه است؟ آيا مشاركت در تمام سطوح جامعـه بايـد تحقـق                  .3
داشته باشد يا فقط در سطوح پايين جامعه؟ آيا آن مواردي كه دستور صريح از خداونـد                 

 ست، مشورت و مشاركت جايي دارد؟ رسيده ا

درجه مشاركت در اسالم چه مقدار است؟ آيا مشاركت بايد استطالعي يا صـوري باشـد،                 .4
 اطالعاتي باشد يا به صورت محدود يا مشاركت تفويضي؟

 گيرد؟  شكل مشاركت در اسالم چگونه است و سيستم مديريت مشاركتي چگونه شكل مي .5

يست؟ آيا در قرآن و منـابع دينـي دسـتور و تأكيـدي     پايه و اساس مشاركت در اسالم چ       .6
 . ني بر مشروعيت مشاركت و الزام مديران و زيردستان به مشاركت، آمده استبم

  .  و روايات كدام استضرورت و داليل مشورت و مشاركت از نظر قرآن  .7
  : هاي فرعي ب ـ پرسش

اي   به چه درجـه   . شندمشاركت كنندگان، مشاوران و زيردستان چه شرايطي بايد داشته با          .1
 از بلوغ فكري بايد برخودار باشند؟

كنندگان بايد داراي چه مقدار توانايي علمي، فني و تجربي و تخصـصي               مشاوان و مشاركت   . 2
 باشند؟ 
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 توان تمايل زيردستان را به سوي مشاركت جلب نمود؟  چگونه مي .3

  توان مشورت و مشاركت را به يك فرهنگ عمومي تبديل نمود؟ چگونه مي .4

 مصاديق مشاركت در سنت و سيره معصومين كدام است؟  .5

  آيا الگوهايي براي مديريت مشاركتي در اسالم وجود دارد؟  .6
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  : تعاريف عملياتي
  : تواند به يك يا تركيبي از موارد ذيل صورت گيرد مشاركت كاركنان در هر سازماني مي

  :  ـ مشاركت استطالعي1
گيـرد    گيرنده مطلق است و تمام تصميمات را مدير مي          در اين نوع از مشاركت، مديريت تصميم      

كند و آنها موظف هستند كه بدون هرگونه اظهـار            گيري، آنرا به زيردستان ابالغ مي       و بعد از تصميم   
گيـري    نظر، تصميمات مدير را اجرا نمايند ولي مدير، كاركنان را در جريان داليل و فرآيند تصميم               

البته شايد نتـوان اسـم      . يمات خويش را در نظر آنها موجه سازد       دهد و سعي دارد كه تصم       قرار مي 
تواند در همدلي و پيوند       اين فرايند را مشاركت نهاد، ولي اين مقدار از مشاركت نيز تا حدودي مي             

  . عاطفي بين مدير و كاركنان مؤثر باشد و در نتيجه عاملي براي پيشبرد اهداف سازماني گردد
  :  ـ مشاركت صوري2

 و دخالـت كاركنـان، تـصميم        يريت سازمان از قبل و بدون اطـالع        شكل مشاركت، مد   در اين 
  . نمايد كند ولي تظاهر به نظرخواهي از كاركنان و زيرمجموعه خود مي نهايي را اتخاذ مي

هدف از اين به ظاهر نظرخواهي، كشف اظهار وجود كاركنان است تا اينكه از نظرات مخالفان                
 شناسايي آنها، صاحبان چنين نظراتي را مرعوب يـا تطميـع كنـد تـا            احتمالي مطلع شود و ضمن    

البته در واقع براي چنين     . گيرنده مطلق باقي بماند و با اين كسي مخالفت هم نكند            همچنان تصميم 
  . فرايندي اسم مشاركت اصالً زيبنده نيست

  :  ـ مشاركت اطالعاتي3
ـ             ه در موضـوعات مختلـف، مـديريت    در اين شـيوه مـشاركت، زيردسـتان تمـام اطالعـاتي را ك

بنابراين نقش كاركنـان فقـط در اختيـار گذاشـتن           . دهند  كند، در اختيار مدير قرار مي       درخواست مي 
اگرچه ممكـن اسـت     . باشد  گيري به حسب درخواست مديريت مي       اطالعات مورد استفاده در تصميم    

ـ                     هـاي    ي تعريـف گزينـه    كه كاركنان پرورش و تحليـل ايـن اطالعـات را نيـز بـه عهـده بگيرنـد ول
  . باشد ها و نهايتاً انتخاب گزينه مطلوب و برتر به عهده مديريت مي گيري، ارزيابي و نقد گزينه تصميم

  :  ـ مشاركت محدود4
گيري در بعضي موارد و مصاديق و يا در امور جزيي كـه تـأثير                 در اين نوع مشاركت، تصميم    

هاي كليدي و در مـورد كلـي و           و تصميم . شود  يچنداني در سازمان ندارد به زيردستان واگذار م       
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البته اين نوع مشاركت در صورتي كه نتـايجي هـم بـه دنبـال               . باشد  گسترده به عهده مديريت مي    
  . داشته باشد، قابليت گسترش در امور كلي را هم دارد

  
  :  ـ مشاركت تفويضي5

ده كاركنان و زيردسـتان  ها به عه گيري در اين نوع از مشاركت، برعكس نوع اول، تمام تصميم      
باشد، مديريت فقط نقش نظارت كلي را برعهده دارد و تسهيالت اجرايي شـدن تـصميمات را                   مي

مشاركت تفويضي شبيه، مشاركتي است كـه در بعـضي كـشورهاي اروپـايي در               . نمايد  فراهم مي 
 مسأله حكومت، جاري است به طوري كه همه تصميمات به طور مستقيم با شكل خاص خـود و           

گردد و حكومت و مديران كشور ملـزم بـه انجـام آن               به وسيله رفراندوم از طرف مردم اتخاذ مي       
تواند با توجه به فرهنگ و عوامل محيطي و روحـي و روانـي                هستند كه اين نوع از مشاركت مي      

  . عواقب بسيار بدي را هم به دنبال داشته باشد
  : ـ مشاركت اسالمي6

رت و شـور و دعـوت       و سخنان امامان معصوم به عنوان مشو      مشاركت اسالمي در قرآن كريم      
و نيز تعابيري همچون تفكر و فراخوان جمعـي در انجـام عبـادات و امـور                  به تعاون و همكاري   

هايي كه به نحـوي       اجتماعي و سياسي و حكومتي، مطرح شده است و واژه مشورت و ديگر واژه             
البالغه و ساير منابع دينـي مـا          رآن كريم و نهج   كند و مشتقات آنها در ق       مفهوم مشاركت را القا مي    

  . به طور فراوان ذكر شده است
شور را بـه معنـاي اسـتخراج همـراه بـا            » مفردات الفاظ القرآن  «در كتاب   » راغب اصفهاني «

  .  تعريف كرده است ،1پااليش
 و با عنايت به تعبير فوق از شور و مشورت، وقتي مديريت از طريق تبادل نظر بـا زيردسـتان      

كاركنان، ضمن تحليل يا پااليش نظرات كاركنان به انتخاب گزينه صحيح و اخذ تصميم مطلـوب                
  . ورزد بنابراين شور و مشورت با زيردستان را تجلي بخشيده است مبادرت مي

                                                 
  . 277الراغب االصفهاني، حسين، مفردات الفاظ القرآن، ص  1
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با اين تعبير از مشورت، مشاركت كاركنان در نظام مديريت اسالمي نه حالت افراطي واگذاري           
و نه شـكل تفريطـي اسـتبداد بـه رأي مـديريت را              ) سلطه كامل كاركنان  (ن  همه امور به زيردستا   

  . كند ز مييتجو
بلكه شور يا مشاركت اسالمي زيردستان به معناي تبادل نظر مـديريت بـا زيردسـتان جهـت                  

  . يابي به راه حل صحيح و قابل اجراي آسان است دست
 امـور را موجـب از بـين رفـتن           ، سلطه كامل زيردستان بـر     )عليه السالم (موالي متقيان علي    

  . 1داند گيري استبداد و خودكامگي مي وحدت جمعي و حاكميت مطلق مديريت را عامل شكل
 مبني بر مـشورت بـا مـردم و          )صلي اهللا عليه و آله    (بر طبق دستور خداوند به حضرت محمد        

 زيردسـتان،   گيري، وظيفه مديريت در نظام اسالمي، تبادل نظـر بـا            مشاركت دادن آنها در تصميم    
حتـي  . باشـد  بنابراين تصميم نهايي به عهده مـديريت مـي  . گيري است بندي نظرات و تصميم    جمع

ممكن است مديريت به رغم تبادل نظر با زيردستان و بنا به شرايط خاص كه از ديـد زيردسـتان                   
 )لسالمعليه ا(طوري كه علي    دور مانده است، تصميمي مخالف با نظر زيردستان اتخاذ نمايد همان          

بر تو واجب است كه نظر مشورتي خويش را ابراز كني و من نيز بايـد                «: فرمايد  به ابن عباس مي   
   2»پيرامون نظر تو انديشه كنم ولي اگر خالف نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني

  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
  . 216االسالم، نهج البالغه، خطبه   فيض 1
  . 321فيض االسالم، نهج البالغه، حكمت  2
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  مقدمه
در .  اصـوالً مطـرح نبـود       ها موضوع مشاركت،    هاي گذشته در اغلب جوامع و سازمان        در قرن 

هـاي عميقـي در       ت در امـور جامعـه ريـشه       ايران نيز، با وجودي كه مفاهيم مـشورت و مـشارك          
هـاي    هاي اسالمي دارد، موضوع تازگي داشته و پس از آشنايي با تحوالت غرب، در سال                ارزش

ها به دليل پيچيدگي مـسائل   ها و شركت شده است، و امروز در سطح جامعه، سازمان      اخير مطرح   
  . ناپذير گرديده است و تخصصي شدن امور، ضرورتي اجتناب

 بي يك پادشاه يا رئيس يك سازمان يا مالك يك شركت يا كارخانه دستورات خو              روزگار
شد، و در صورت تخلـف تنبيـه شـديد يـا اخـراج                به اجراء گذارده مي   يا بد، درست يا نادرست      

پادشاه و رئـيس و مالـك هيچكـدام ضـرورتي بـراي             . شخص يا كارمند متمرد را در پي داشت       
و كاركنان نيز انتظار و اصراري براي       مردم  . كردند  احساس نمي مشاركت مردم يا كاركنان در امور       

  . ها نداشتند ها و شركت مشاركت و دخالت در امور كشور يا زمان
ولـي  . ها و هم دستورات و نحوه اجراي آنها ساده بودنـد        در آن روزگار، هم جوامع و سازمان      

 انفجار دانـش و اطالعـات،       امروز با رشد جمعيت، كاهش منابع طبيعي، رشد تكنولوژي، افزايش         
اند و بدون مشورت و مـشاركت كاركنـان،           پيچيده شده و امور تخصصي شده     ها    جوامع و سازمان  

توان تصميمات و دستورات مهم را اتخاذ و صادر كـرد و از اجـراي                 كارشناسان و متخصص نمي   
 حدي اسـت كـه      عالوه بر اين، پيچيدگي امور و تعدد تصميمات، در        .  صحيح آنها نيز مطمئن بود    

هـا را     مديريت متمركز را عمالً غيرممكن نموده و تفويض اختيارات و مشاركت گـسترده انـسان              
پيچيدگي و دشواري مديريت يك جامعـه يـا يـك سـازمان بـزرگ        . يك ضرورت ساخته است   

  . تواند بر همه امور اشراف داشته باشد امروز به حدي است كه يك نفر به تنهايي نمي
 مديريت مشاركتي امر سخت و دشواري اسـت و تنهـا سـخنراني در مـدح و                  ايجاد يك نظام  

 سـاله نظـام     2500اي مانند ايران، بـا پيـشينه تـاريخ            به ويژه در جامعه   . فوايد آن كارساز نيست   
استبدادي كه ريشه در اعماق و افكار مردم و راه و رسم زندگي آنها داشته و آثار عميق خـود را                     

 بر شؤون مختلف زندگي بر جاي گذاشته است، حركـت صـحيح و              به صورت فرهنگ استبدادي   
تر و     و مشورت كاركنان، سخت     هاي دموكراتيك و جلب مشاركت      استوار در جهت ايجاد سازمان    
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بيني امكانـات و شـرايط        طراحي مسير و مراحل مختلف و محاسبه و پيش        . تر خواهد بود    پيچيده
  . هاي هر مرحله در اين كار الزم است يتدهي فعال الزم براي تحقق هر مرحله و سازمان

هاي نگفته دارند كـه       هاي نهفته و حرف     انديشه  هاي به ظاهر كوچك كه بسي         چه بسيار انسان  
گـشاي بـسياري از       توانـد راه    شود كه بعدها مـي      هايي تبديل مي    با مشورت و مشاركت به شكوفه     

داراي كرامتي است كه خداوند در      انسان  . بايد مشورت و مشاوران را پاس داريم      . مشكالت باشد 
 بـه لحـاظ انـسانيت خـود         انـسان بنابراين   »لقد كرّمنا بني آدم   «نهاد او به وديعه گذاشته است       

ها،   ها و آرمان    كند كه افكار، انديشه      ايجاب مي  ها  باشد و كرامت انسان     شايسته تكريم و تعظيم مي    
هـا     و مـشاركت خواسـتن از انـسان        مشورت. عقائد و نظريات همه انسان مورد توجه قرار گيرد        

عالوه بر اينكه تحقق تكريم شخصيت آنهاست، موجب رشد و شكوفايي قدرت تفكر و خالقيـت       
  . شود هاي اجرايي مي بست گشاي بن آنان نيز باعث حل مشكالت فكري و راه

كند كه همه جوامع بشري با نظر مشورتي همه اعـضاي آن              عقل سالم و خرد انساني حكم مي      
پذيرش افكار و آراي افراد بايـد بـراي همـه مـديران،             . خرد جمعي اداره شود   ه و براساس    جامع
هـر مـدير بايـد پيوسـته خـود و           . هاي مختلف جامعه نهادينه شـود       ريزان و متوليان بخش     برنامه

عملكرد خود را در آيينه نقد و نظر ديگران ببيند تا در هدفي كه پيش روي خود دارد موفق باشد 
ين كار آن است كه خواهان مشورت و مشاركت ديگـران باشـد و اعمـال خـود را بـا                     و الزمه ا  

مشورت و مشاركت ديگران انجام دهد و مردم و زيردستان را به مشاركت فرا خواند و نسبت به                   
  . امر مشاركت اهتمام ورزد

ـ     (موضوع مشاوره در اسالم با اهميت خاص تلقي شده است پيامبر اكرم               )هصلي اهللا عليه و آل
با اينكه قطع نظر از وحي الهي، آنچنان فكر قوي و نيرومندي داشت كـه نيـازي بـه مـشاوره بـا                      
ديگران نداشت ولي براي اينكه هر يك از مسلمانان را به اهميت مشورت متوجه سازد تـا آن را                   

هاي اساس زندگي خود قرار دهند و از سوي ديگر، نيروي فكر و انديشه را در افراد                   جزو برنامه 
پرورش دهد در امور عمومي مسلمانان جنبه اجراي قوانين الهي را داشت جلسه مشاوره تشكيل               

نظر ارزش خاصي قائل بود تا آنجا كه گاهي از رأي خود به               داد و بر رأي و نظر افراد صاحب         مي
تـوان گفـت كـه يكـي از عوامـل موفقيـت               و به جرأت مي   . كرد  نظر مي   خاطر احترام آنها، صرف   

  . ، در پيشبرد اهداف اسالمي، همين موضوع بوده است)ي اهللا عليه و آلهصل(پيامبر
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  :فرمايد  مي)عليه السالم(علي 
»شاوِو قَر تَنْ اَلَب زَعمقَرْكِّ فَ و دِقْ تُنْ اَلَبم «  

  ) 175ص ، 1366غرر الحكم ، . (قبل از تصميم مشورت كن و قبل از اقدام فكر كن
بـه    اري است بسيار كارآمد بر پايه نگارش تحول ساز در مديريت،            نظام مديريت مشاركتي ابز   

هاي بسيار بلند و سريعي در        يافته توانستند گام    اي كه با به كارگيري آن در كشورهاي توسعه          گونه
نظران رشته مديريت عقيده دارند كه مهمترين عامـل جهـش             صاحب. و رشد بردارند  مسير توسعه   

ورهاي نظير ژاپن، آمريكا و اروپا، به خصوص در دو دهه اخيـر،             تكنولوژيكي و اقتصادي در كش    
هـا در مـديريت       همانا استفاده فراگير از نظام مديريت مشاركتي بـا اسـتفاده از سيـستم پيـشنهاد               

رمـضاني،   (هاي بزرگ توليدي، اقتصادي، خدماتي و آموزشـي بـوده اسـت            ها و دستگاه    سازمان
اورنـد تـا      به كارگيري تدابير خاص، امكاناتي را فراهم مي       در اين نظام، مديران با      . )6ص    ،1384

اي   كليه كاركنان در تمام سطوح بتوانند با استفاده از فكر و تجربيات بسيار ذيقيمت خود به گونـه                 
ايـن پيـشنهادها توسـط      . يافته، پيشنهادهاي سازنده و مفيد خود را با سازمان ارائه دهند            سازمان

هـاي   دهندگاني كه پيـشنهاد  گيرد و سپس به كليه پيشنهاد رار ميگروهي كارشناس مورد بررسي ق   
، )اعـم از كيفـي يـا كمـي    ( است، متناسب با ميزان سودآوري آن        آنان براي سازمان سودمند بوده    

  . دهند دهندگان را مورد تشويق قرار مي شود، و از نظر معنوي نيز پيشنهاد جوايزي مادي تقديم مي
آمـوزان، معلمـان،      ها ممكن است مربوط به كاركنان، دانـش         يشنهادها، پ   در مدارس و دانشگاه   

ها ممكن است مربـوط       در واحدهاي توليدي و خدماتي پيشنهاد     . دانشجويان و استادان آنها باشد    
گـذاري ممكـن اسـت كاركنـان و           هـاي سـرمايه     ها و مشتريان آنها باشد، و در شركت         به سازمان 

تواند مربوط به كاركنـان و شـهروندان          ها پيشنهاد مي     شهرداري در. سهامداران آنها را ارائه نمايند    
  . باشد

گيرنده نهايي مديريت سازمان اسـت ولـي مـديران،            در اين نظام نوين مديريتي اگرچه تصميم      
اطالعات الزم جهت اخذ تصميم نهايي را از مغزها و تجربيات بسيار بـا ارزش تمـامي كاركنـان         

نظـام مـديريت    . نماينـد   يافته دريافـت مـي      ادهاي سازمان تحت سرپرستي خود به صورت پيشنه     
وري در    ابزارهـاي افـزايش بهـره     مشاركتي با استفاده از سيستم پيـشنهادها بـه عنـوان يكـي از               

باشد كه براساس نظام تفكـر فراگيـر و           مؤسسات توليدي، تجاري، خدماتي و آموزشي مطرح مي       
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هاي مختلـف وجـود دارد        هايي در زمينه    انسيلها، پت   در اغلب سازمان  . تشكر فراگير استوار است   
بـرداري    توان حداكثر بهـره     نخورده باقي مانده است؛ با استفاده از اين نظام مي           كه به صورت دست   

هـاي    نظام پيشنهادها خـود بـه عنـوان يكـي از شـيوه            . ها به عمل آورد     ممكن را از اين پتانسيل    
توان به    ي و گروهي اعضاي يك جامعه مي      باشد كه با تالش و همفكري فرد         مي  مشاركت، مطرح 
  . آن دست يافت

مشاركتي يك تفويض اختيار عمومي به تمام كاركنان، مشتريان، سهامداران،          در نظام مديريت    
هاي خـود را   ها و پيشنهاد دهد كه نظرات و طرح    به همه اختيار مي    مدير. گيرد  و مردم صورت مي   

در . له براي سازمان، پاداش متناسب دريافـت دارنـد        به مديريت ارائه دهند و در قبال سود حاص        
مدير نه تنها از دريافت افكار و نظرات ديگران ناراحت          ) نظام پيشنهادها (نظام مديريت مشاركتي    

دهد و به كار      شود، بلكه آنها را مورد تجزيه و تحليل و بررسي و تحقيق قرار مي               و خشمگين نمي  
  . گيرد مي

سـازي   هاي توليدي و خدماتي در كشور اقـدام بـه پيـاده    سازمانهاي اخير، برخي از  در سال 
در تمام مواردي كه با پشتيباني مديريت عامـل همـراه بـوده        . اند  نموده» نظام مديريت مشاركتي  «

جـويي، كـاهش هزينـه، افـزايش          است دستاوردهاي چشمگيري چون افـزايش كيفيـت، صـرفه         
 احـساس    ايجـاد انگيـزه،   . بـال داشـته اسـت     سودآوري و از همه مهمتر كاهش وابستگي را به دن         

مسؤوليت، ايجاد رقابت سـالم، برقـراري الفـت و محبـت در بـين كاركنـان و مـديران از ديگـر              
هـا باعثـت افـزايش        در شـركت  سازي اين نظام      پياده. دستاوردهاي اين نظام مديريتي بوده است     

ها  ظرات در جهت بهبود فعاليتدر موقعيت فعلي، افكار و ن. شود وري مي چشمگير راندمان و بهره 
اين مقالـه تأكيـد   . باشد وري مؤسسات متعلق به مسؤوالن رده باال و مديران آنها مي      و ارتقاء بهره  

ها و    توانند در جهت بهبود فعاليت      نمايد در صورتي كه به افراد ديگري نقش داده شود آنها مي             مي
نظام، فكر كردن و ايده دادن تنهـا متعلـق بـه            با به كارگيري اين     . ها مؤثر باشند    وري سازمان   بهره

آيد، يعني همه افرادي كه به نحوي با          فراگير در مي  يك گروه خاص نخواهد بود، بلكه به صورت         
در . دهنـد   هاي آن فكر نموده، ايده و پيشنهاد مي         سازمان در ارتباط هستند در مورد بهبود فعاليت       

 صـورتي كـه پيـشنهادها در جهـت افـزايش            شـود، و در     اين صورت يك نظام فراگير مطرح مي      
دهنـده يـا      از پيـشنهاد  . گيـرد   وري سازمان عملي و قابل استفاده باشد مورد استفاده قرار مي            بهره
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شود و به نحـو مناسـبي         دهندگان با توجه نتايج حاصل از پيشنهاد ارائه شده قدرداني مي            پيشنهاد
  : ير خواهد بودگردند و از جمله مزاياي اين روش موارد ز تشويق مي
 ارتقاء سطح آموزش كاركنان −

 ها جويي هزينه صرفه −

 كاهش در زمان انجام كار −

 بهبود شرايط كار −

 تسهيل در كار −

 بهبود كيفيت −

 بهبود در امر ايمني و حفاظت كار −

 بهبود روابط كاركنان و ارتباط سازماني −

 بهبود منطقي خدمات عمومي شركت براي كاركنان −

 كاهش ضايعات −

 بارداريبهبود در ان −

 افزايش حسن شهرت شركت و سهم بازار −

 افزايش اعتماد به يكديگر در محيط كار و بهبود روابط انساني −

 دلپذير نمودن محيط كار و فضاي سازماني −

 جلب رضايت مشتري  −

 افزايش فروش −

 هاي فروش كاهش هزينه −

 هاي شركت جويي در هزينه افزايش سود و صرفه −

  )18  ص،1384ي ـ رمضان (افزايش قابليت رقابت شركت −
نامـه تـشويقي،    (داشته باشد و هم جنبـه معنـوي         ) ريالي(تشويق ممكن است هم جنبه مادي       
بنابراين در اين سيستم مديريتي تشكر فراگير نيز وجـود          ) تشكرآميز و قدرداني از سوي مديريت     

راگيـر و   براساس دو نظام تفكر ف    ) نظام پيشنهادها (به طور خالصه، نظام مديريت مشاركتي       . دارد
جهت موفقيت اين نظام مديريتي الزم است حمايت عملي مـديريت و            . تشكر فراگير استوار است   

  .  در سازمان وجود داشته باشددجو اعتما
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  مشاركت در لغت
و در اصطالح علم صرف عربي، از باب . مشاركت در لغت از ريشه شركت گرفته شده است

ده باب مفاعله اين است كه مبدي فعل بوسيله چند مفاعله است و يكي از كاربردهاي مهم و عم
كند و مشاركت در لغت به معناي مخلوط كردن دو ملك است و نيز به معناي  نفر تحقق پيدا مي

راغب اصفهاني، حسين، مفردات الفاظ القرآن، . (اين است كه يك چيز براي دو يا چند نفر باشد
  )، قم ـ اسماعيليان266ص 

ت عبارت است از فرآيندي از مداخله داوطلبانه همگان در همـه            مشارك: تعريف مشاركت 
شود و تمايل و توانايي اظهار نظر، انتخاب و انتقاد در قبال آن امـور                 اموري كه به آنها مربوط مي     

، تهـران،  2رمضاني، جالل، مديريت مشاركتي با تأكيد بر نظـام پيـشنهادها، ص   (.باشند  را دارا مي  
   )پيام مؤلف

  
  ي و تعريف مشاركتمعناي لغو

در امري است، در زبـان عربـي ايـن          » شركت كردن متقابل  «از نظر لغوي مشاركت به معناي       
انبازي، همياري و همراهي، همكـاري، اشـتراك        «كلمه از باب مفاعله است كه معادل فارسي آن          

  . )فرهنگ معين (باشد مي» انديشي مساعي تالش مشترك و هم
نوعي احساس همبستگي و تعلق و تالش جمعي ميان افـراد           مشاركت عبارت است، از ايجاد      

  . يك جامعه به منظور نيل به يك نظام عادالنه اجتماعي
ريـزي،   گيري، برنامه مشاركت عبارت از فرآيند نيازسنجي، تصميم: در تعريف ديگر آمده است    

  .مندي مشترك افراد است يابي و بهره اجرا، بازنگري، ارزش
دخالت و درگيـر  : مان ملل متحد مشاركت بدين گونه معني شده است    در تعريفي از سوي ساز    

شدن مردم در فراگردهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگـي كـه بـر سرنوشـت آنـان اثـر                    
تواند بـه صـورت نظـارت كامـل و مـستقيم و در                گذارند در برخي از موارد دخالت مردم مي         مي

گردد نكته مهم آن است كه مـردم همـواره بـه            مواردي ديگر به شكل بخشي و غيرمستقيم عملي         
گيري و كانون قدرت دسترسـي پايـدار و نزديـك داشـته باشـند در ايـن برداشـت                      نظام تصميم 

شود كه بر گسترده شدن و پخش هر چـه بيـشتر              مشاركت نوعي فراگرد پايين به باال پنداشته مي       
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با ايـن تعريـف   . عه تأكيد داردهاي زيرين جام هاي پيشرفت براي رده  اقتدار و باز گشودن فرصت    
سازي اوضاع و احوال فـضايي        توان جنبشي برخاسته از منافع مردمان براي بهينه         مشاركت را مي  

  )54 ـ 55، ص 1370طوسي، (پردازند  دانست كه در پرتو آنان به زندگي يا كار مي
هدف اگر  . هاي شخصي   هاي گروهي در دايره هدف      مشاركت عبارت است از وارد كردن هدف      

هاي شهر  هاي شخصي هر يك از اعضا بدانيم؛ همه ساكنين يك شهر، هدف          خانواده را جزء هدف   
هاي خودشان قرار     هاي كشور را در شمار هدف       هاي محله خود بدانند و در نهايت هدف         را هدف 

   ). 10، ص 1373سپهري، (دهند، آن زمان مشاركت در معني راستين آن است 
   

  تعريف مديريت مشاركتي
مديريت مشاكرتي عبارت است از مجموعه گردش كار و عمليـاتي كـه تمـام كاركنـان يـك                   

تأكيد . سازد  هاي مربوط به آن سازمان دخالت داده و شريك مي           گيري  سازمان را در روند تصميم    
مندانه و داوطلبانـه عمـوم افـراد اسـت و            هاصلي اين نوع مديريت، بر همكاري و مشاركت عالق        

لـذا  . ها، نظرات و ابتكارات آنها در حل مشكالت و مسائل سازمان استفاده كند              خواهد از ايده    مي
  . اساس فرآيند اين نوع مديريت بر بنيان تقسيم اختيارات بين مديريت و كاركنان استوار است

  
  مشورت در سيره پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و آله 

  
  واژه مشورت و شورا در لغت و اصطالح

گرفته شده و به معناي بيرون آوردن عسل از كندو،          » شار العسل «لغت از   مشورت و شورا در     
اين لغت در اصطالح به معناي بـه دسـت آوردن راه درسـت و               . به دست آوردن عسل ناب است     

وجه تسميه مشورت و مشاوره اين است كه . متقن از طريق نظرخواهي از عقال و خردمندان است      
 از طريق نظرخواهي و گفتگو با ديگران همچون عسل نـاب            ترين رأي   به بهترين انديشه و محكم    

هـا در پرتـو آن    آيد و هـدايت و صـالح و خيرهـا و خـوبي          استخراج شده از كندو، به دست مي      
هاي اهميت و ضرورت بحث مشاوره و شـورا را            اين پرسش . گردد  تحصيل و موجب پيروزي مي    

صـلي اهللا   (م سيره عملي پيـامبر اكـرم        شكي نيست كه عمل به شورا، از اصول مسل        . كند  تبيين مي 
  . آيد  و اولياي الهي به شمار مي)عليه و آله
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 و جانشينان آن حضرت با آنكه معصوم بودند و حتي با قطع            )صلي اهللا عليه و آله    (رسول خدا   
نياز بودند، با مشورت      نظر از وحي و مقام واالي الهي از نظر فكر و بينش و منش، از مشورت بي                

  : كردند كته را تعقيب ميكردن دو ن
طلبي را بـه مـسلمانان يـادآوري كننـد و ايـن روحيـه را در         ـ اهميت مشورت و مشاركت 1
  . هاي مختلف جامعه اسالمي، ايجاد و تقويت نمايند عرصه
 ـ ضمن آموزش عملي به مسلمانان بياموزند كه چگونه به اين سيره عمل كنند و از ثمـرات   2

؛ پس از آن حضرت، اين سنت الهي را به نيكي اسـتمرار بخـشند و                درخشان آن برخوردار شوند   
  .  نهندنزندگي را براساس مشورت و مشاركت بنيا

  
  )عليهم السالم(اسرار و اهداف مشاوره در سيره معصومان 

، مـسأله   )علـيهم الـسالم   (يكي از مسائل اساسي در سيره و منطق عملـي پيـشوايان معـصوم               
 )علـيهم الـسالم   ( و اهل بيت     )صلي اهللا عليه و آله    (ه پيامبر اكرم    در سير . مشورت و مشاوره است   

كردند، به طوري كه از برخي از اصحاب رسـول     خوانيم كه با اصحاب خود بسيار مشورت مي         مي
هيچ كس را نديدم كه با اصحاب خود        :  و عايشه چنين نقل شده است      )صلي اهللا عليه و آله    (اكرم  

چـرا رسـول    : رسد  ها به ذهن مي     در اينجا پرسش  . شورت كند بيشتر از رسول خدا با اصحابش م      
ن بـه   كردنـد؟ آيـا آنـا        آنقدر مشورت مـي    )عليهم السالم ( و اهل بيت     )صلي اهللا عليه و آله    (اكرم  

مشورت نياز داشتند؟ مگر انديشه و قواي ذهني آنان چنان كامل و نيرومند نبود كه حتي با قطـع                   
نياز بودند؟ آنان چه ضـرورتي در ايـن اصـل     ز از مشورت بينظر از وحي و مقام خليفه اللهي، با 

  كردند؟ احساس مي
هاي مختلـف فرهنگـي،       آيا آنچه براي آنان اهميت داشت، پرورش روحيه مشورت در عرصه          

  بود يا دستاوردهاي آن؟... اجتماعي، سياسي، نظامي و 
پرداختنـد؟ آنـان در       يكردند و چه كساني با ايشان به رايزني م          آنان با چه كساني مشورت مي     

  گرفتند؟ نهايت چگونه تصميم مي
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ها و    ي، پيوند مردم، ارزش يافتن آنان، استفاده از ديدگاه        عشورا مايه انس و صفا و الفت اجتما       
آمـدهاي وخـيم خـودرأيي،        مواضع فكري و علوم و آگاهي ديگران، پرهيز از استبداد راي و پي            

  . گردد هاي فكري و فرهنگي مي  اجتماعي و عرصهها در امور مشخص شدن قدر و جايگاه انسان
اهل حديث و مفـسران و مورخـان، در بيـان سـر مـشورت آن حـضرت و جانـشينان او در                       

  . مشورت كردن با امت، پرورش اين روحيه در مردم و ارزش يافتن آنان نزد يكديگر بوده است
ـ             ـ بتْيلِ«: نويـسد   يابوجعفر محمد بن جرير طبري، ضمن مباحث مبسوطي در اين زمينه، م عه 

  ».كه في ذلِتِنَّس بِواُنّتَس يو ... هدع بنَونُؤمِمالْ
  : امام فخر رازي از حسن و سفيان بن عيينه چنين آورده است

 نَّاِ«: نويـسد   الوسي بغدادي مي   ».هِتِم في اُ  هنَّ س صيرُ ي ه و رشاوِمي الْ  فِ هِرِي غَ هِدي بِ تَيقْلَ«
 گروهي از مفسران شيعه هدف حضرت را اقتداي امت بـه ايـن سـنت    ».هِتِماُ لْ هدع ب هنَّس ونَكُتَ

  : اند نيك دانسته، چنين تعبير كرده
  : گويد ابوالفتوح رازي مي »هرشاوِمي الْ فِهِتِم اُهِدي بِتَقْيلِ«
: نويـسد   فـسير مـي   شريف الهيجي نيـز در ت     » .خواست تا مردمان به او اقتدا كنند از پس او         «

» .ي نكننـد  رآنكه اين سنت حسنه مشورت در امت آن حضرت باقي بماند و بدون مشورت كـا               «
 و زندگي آن حضرت بخوبي نشان داد كه         )صلي اهللا عليه و آله    (دوران حكومت اسالمي نبي اكرم      

همـين  هـاي اسـالمي،        در پيشبرد هدف   )صلي اهللا عليه و آله    (يكي از عوامل موفقيت پيامبر اكرم       
آن حضرت نشان داد كه با مشورت و رعايت اصول و مباني مديريت             . مسأله مشورت بوده است   

هاي بحراني به سالمت اداره كرد و خودرايي و خودسري را، كـه از      توان جامعه را در موقعيت      مي
آن حـضرت بـه     . هاي فرهنگ و اجتماعي است، از ساحت اجتمـاع دور سـاخت             بزرگترين آفت 

ها، حتي آنها كه از فكر قوي برخوردارند و صاحب بهترين افكـار               كه همه انسان  همگان آموخت   
نيـاز ببيننـد، خـوي        اند، به مشورت نيازمندند و اگر خود را از مشاوره بـا ديگـران بـي                 و انديشه 

اما اگـر بـا مـردم مـشاوره و رايزنـي داشـته باشـند و شخـصيت و                    . يابند  استبداد و استكبار مي   
ا ناديده نگيرند و از استعدادهاي آنان بهره برند، نه تنها از خطر فـرو رفـتن در                  هاي آنان ر    ديدگاه

تجارب تـاريخي   . يابند  و متقن دست مي   هاي محكم     گرداند؛ بلكه به آرا و انديشه       استبداد دور مي  
ها در صـورت فـرو ريخـتن در اسـتبداد بـه               نشان داده است كه بهترين افراد و محكم ترين نظام         

  . افتند دهند و در مسير انحطاط مي د، جنبه مردمي خود را از دست ميرسن هالكت مي
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  : فرمايد  مي)عليه السالم(امير مؤمنان 
»نْمتَ اسبهِيِاْرَ بِدلَ هشود هر كس استبداد راي ورزد، هالك مي ».ك .  
  . تر از مشورت نيست هيچ پشتيباني مطمئن ».هرشاوِم الْنَ مِقُثَو اَهيرَال ظَ«

ها و خيرها در پرتـو ايـن    در مكتب اسالم مشورت كردن عين هدايت است؛ گردآوردن خوبي 
آيد و هر كه با خردمندان مشورت كند، از انـوار خردهـاي آنـان فـروغ          سنت حسنه به دست مي    

  گيرد؛  مي
» رنْ شاوي الْ وِ ذَ ماِ ولِقُع تِسالْ وارِنْاَ بِ ضاء ركت در  هاي اساسـي مـشا      يكي از راه   ».ولِقُع

  . عقل و علم و دانش صاحبان انديشه و فرهنگ و خرد، مشورت كردن است
»ونْ مشاو جالَ الرِّركَشارِ يهاولِقُها في ع.«   

  : به همين جهت بايد گفت
به منظور لطف به امت و كرامت بـه آنهـا و فـروغ بخـشيدن بـه                   »رِماَي الْ  فِ مهر شاوِ و«آيه  

   .عقول آنان وارد شده است
  

  اسرار و اهداف مشورت از ديدگاه مولوي
  : گويد مولوي در اين باره مي

  امر شاور هم پيامبر را رسيد
  در تراز و جور ضيق زرشدست

  روح، قالب را كنون همره شدست
  مشورت كن با گروه صالحان
  امر هم شوري براي اين بود

  اين خردها چون مصابيح انور است
  

  گرچه رايي نيست رايش را نديد
  ني از آنك جو چو زر گوهر شدست

  مدتي سگ حارس درگه شدست
  بر پيمبر امر شاور هم بدان

  كز تشاور سهو و كژ كمتر رود
تـر سـت     بيست مصباح از يكـي روشـن      

بـراي در   : فرمايـد   گردد كه مي     روشن مي  )عليه السالم (بنابراين، سر كالم حضرت اميرمؤمنان      
ـ عي الْوِ ذَرشاو«. احبان خرد مشورت كنها با ص ها و پشيماني  امان ماندن از لغزش    ـ ولِقُ  نَماْ تَ

  »مِد النَّ ولِلَالزَّ
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  اهميت و ضرورت مشورت در قرآن و حديث
مسأله شوري در قرآن    .  قرآن بود و عمل او مشورت      )صلي اهللا عليه و آله    (اخالق رسول خدا    

: رشد يافته، مطرح شـده اسـت      هاي اساسي انسان      در كنار نماز و انفاق، به عنوان يكي از ويژگي         
» ...ذينَ الَّ و تَ اسرَوا لِ جابهِبم اَ  و قام  وا الـصاله ـ  اَ  و رَمهـ  م ـ وري ب شُ نَيهمـ  مِ و ما رقْز نـاهم 
ونَقُفِنْي ذا اَ  اِ ذينَ الَّ  وصابهالْ م غْبي ه م ـ  ي و آنچـه نـزد     ) 42سـوره شـوري، آيـه       ( ».ونَرُصنْ

و دعوت پروردگارشان را اجابـت  ... يدارتر است براي كساني كه ايمان آوردند خداست بهتر و پا   
كردند و نماز را به پا داشتند و كارشان ميانشان به مشورت است و از آنچه به آنان روزي داديـم                     

اي به آنان شـود يكـديگر را در انتقـام كـشيدن               كنند و كساني كه چون تجاوز مسلحانه        انفاق مي 
  . دهند ياري مي

  : گويد عالمه طباطبايي درباره اين آيه مي
به ويژگي مهم و بنيادي مؤمنان اهل رشد و عمل اشـاره            » مهنَيوري ب  شُ مهرَم اَ و«در جمله   

شده، بدين صورت كه آنان در به دسـت آوردن انديـشه صـحيح و ديـدگاه جـامع و مـتقن، بـه                        
ها، بهترين آنهـا را       آوري كليه ديدگاه    عكنند و ضمن جم     صاحبان عقل و انديشه و خرد مراجعه مي       

ـ  و«كنند و در واقع اين آيه به نظر مـن بـا آيـه                 گزينش و تبعيت مي    ـ  ينَذَالَّ ي مِتَسـ  الْ ونَع  لِوقَ
اي بـراي     هاي موجود در هر عرصه      و راه رسيدن به بهترين راه     : نزديك است  »هنَسحن اَ وعبِتَّيفَ

ـ    و«ا كـه    دستيابي به واقعيت مشورت است؛ چر      ـ  رشاو مـا تَ ـ  اِ مو قَ ـ اَوا الْ قُفِاولّ حمـا فـي     نَس 
هـاي    هيچ قومي در كارهايشان با يكديگر مشورت نكردند مگر آنكه بـه بهتـرين راه   »مهرميضَ

  . موجود دست يافتند
اي كه فاقد سنت مشورت است و رهبران          ، جامعه )صلي اهللا عليه و آله    (از ديدگاه پيامبر اسالم     

چرا كه فقـدان سـنت مـشورت در         . حق حيات ندارد  . نظر دارد    خودسر و توانگران تنگ    مستبد و 
اين حقيقـت در    . سازد  ها را متوقف مي     كشد و رشد فرهنگ و انديشه       جامعه شخصيت افراد را مي    
  : حديث نبوي چنين آمده است

ـ وري ب  شُ مكُرَم اَ  و مكُحاءم س مكُنياءغْ اَ  و مكُيار خِ مراكُم اُ ذا كانَ اِ« كُنَيـ ظَ فَ م ـ  رَه  ضراَ الْ
ـ  اُ ا كانَ اذَ ِ ها و نِطْ ب نْ مِ مكُلَرٌيخَ مكُراءـ  م ـ خَ ب مكُنيـاء غْ اَ  و مكُرار شِ ـ   و مكُءِالَ ـ  ي م لَ ـ  اَ نْكُ كُرَمم 
 گـاه   هـر ) 115، ص   76بحـاراالنوار، ج    ( ».هارِه ظَ نْ مِ مكُلَ رٌي خَ ضراَ الْ نَطْب فَ مكُنَيوري ب شُ

شما نيكان و توانگران شما سخاوتمندانتان باشد و كارهايتان به مشورت انجـام شـود،               زمامداران  
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؛ ولـي   )و شايسته حيات و بقا هـستيد      (در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است             
 ايـن   اگر زمامدارانتان بدان و توانگرانتان بخيالن باشند و كارها بـا مـشورت برگـزار نـشود، در                 

  . از روي آن براي شما بهتر است) مرگ(صورت زير زمين 
  ها مر عقل را ياري دهد عقل        مشورت ادراك و هشياري دهد
  تا پشيماني در آخر كم شود         مشورت در كارها واجب شود

گرفـت و    مـي  كرد و سپس تصميم  در امور مختلف مشورت مي)صلي اهللا عليه و آله (نبي اكرم   
  . كرد عمل مي

ـ  ر نَّاِ«:  فرمـود  )عليه الـسالم  (رضا  چنانچه امام    كـانَ  )صـلي اهللا عليـه و آلـه       (  اهللاِ ولُس  
ياَ شيرُتَس صه ثُ حابم ي زُعم ع   لي ما يدر  )صلي اهللا عليـه و آلـه      (البته مشورت نبي اكرم      ».ريد 
رت شـد، صـو     ور مربوط به خدا و رسولش كه حكم صريح داشت و به عنوان نـص ارائـه مـي                  ام

 و«در آيـه    » هـم «ضـمير   . يافـت   ها در امور مربوط به امت تحقق مـي          گرفت، بلكه مشورت    نمي
و آيـات   . به اين نكته اشاره دارد؛ زيرا اجتهاد در مقابل نص جايز نيست            »مهنَيوري ب  شُ مهرَماَ

  . داند متعددي از قرآن آن را باطل مي
ـ نْوا في اَ  دجِ ال ي  م ثُ مهنَي ب رَج فيما شَ  وكمكِّحي ي تّ ح ونَنُمِؤْ ال ي  كب ر ال و فَ ـ رَ ح مهِسِفُ اًج 

  )65نساء، (» .ليماسوا تَملِّس ي وتيضَا قَممِ
هاي خويش حاكم كنند؛ سـپس در         آورند تا تو را در اختالف       نه به خدايت سوگند، ايمان نمي     

  . مالً تسليم گردنداي، ماللي نيابند و كا هاي خود از آنچه حكم كرده دل
  

  مشورت و مشاركت در اسالم
مشورت و مشاركت، نظرجويي و رايزني در فرهنگ غني اسالمي و تـاريخ ايـران جايگـاهي             

توان   است كه مي  گيري    بس باال و رفيع دارد و به مدد به كارگيري اين شيوه در مديريت و تصميم               
هاي مختلف راه اصـلح را برگزيـد و بـا     امور دست يافت و از ميان راهبه طريق صواب در انجام      

گيـري كـاهش يافتـه، ضـمانت          ياري جستن از مشاركت و مشورت است كه مخاطرات تـصميم          
تر و روحيه كاري      اجرايي تصميمات افزايش يافته، دامنه بصيرت و آگاهي مشورت كننده گسترده          

بـه عنـوان عامـل      در اسالم اهميتي خاص به مشورت داده شده است و مشاوره            . گردد  تقويت مي 
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دهنده به زيردستان، مـشوق و  محـرك افـراد بـه               جلوگيرنده از ديكتاتوري و استبداد، شخصيت     
كت در عقل ديگران، به دسـت دهنـده رأي صـحيح، طريقـه              رهمكاري و هماهنگي صميمانه، ش    

  . اصلح و راه نجات، قوياً توصيه شده است
 و توكل به عقل فردي درهر درجـه و          گيري  گذاري نظام اسالمي، به تصميم      در مراحل سياست  

بينيم پيامبر اسالم با نبـوغ ذاتـي و درايـت و         اي از علو و تعالي باشد اكتفا نشده چرا كه مي            مرتبه
و تابنـاك برخـوردار     اي ژرف     اي كه داشتند عالوه بر تأييدات وحـي از انديـشه            العاده  هوش فوق 

ورزيـد و در مـوارد        از آن بسيار اهتمام مي    بودند، با اين وصف به انديشه ديگران و ياري گرفتن           
در جنگ احد و احزاب، طبق نقل ابن هشام در          . نشستند  بسياري با اصحاب خود به مشورت مي      

  . اصل و نحوه مبارزه و جنگ مشورت فرمودند
 كه دستور آن حـضرت بـه مالـك اشـتر زيربنـاي              )عليه السالم (موالي متقيان حضرت علي     

 و در مجـامع علمـي دنيـا بـه عنـوان منـشور               استين كتاب مديريتي    تر  و عالي مديريت اسالمي   
  : فرمايد ، در مورد مشورت ميمديريت پذيرفته شده

  )54 البالغه، نامه صالح، نهج( » .مدِقْ تُنْ اَلَب قَرْفكِّ َ ومزِع تَنْ اَلَب قَراوِشَ«
  » .قبل از تصميم، مشورت كن و پيش از اقدام فكر كن«

دآور شد كه بين مشاركت و مشورت تفاوت وجـود دارد در واقـع مـشورت نقطـه                  اما بايد يا  
آغازين مشاركت يا مديريت مشاركتي است، چرا كه در روش مديريت مبتني بر مشورت مديران               

دارنـد ولـي در عـين حـال            قدرت و اختيارات را به ميزان وسيعي در دست خود نگاه مـي              غالباً
امـا در مـديريت مـشاركتي مـديريت در          . كننـد   را نيز طلب مي   مشورت با افراد و كاركنان خود       
  . شود گيري با تمامي كاركنان و زيردستان شريك و سهيم مي اختيارات و قدرت براي تصميم

انـد، امـا اتخـاذ تـصميم          در اسالم با آنكه سرپرستان و متصديان امور به مشورت دعوت شده           
 اين مشورت گيرنده است كه بايد انتخاب كنـد و           نهايي بر عهده آنها گذاشته شده است و در واقع         

تصميم بگيرد، متصديان امور نيز با دريافت نظرات مشورتي و در چـارچوب آگـاهي و اشـراف                  
خاص كه نسبت به شرايط و موقعيت و مسائل جانبي دارند، نظر را انتخاب كـرده و بـراي اجـرا                     

  . نمايند امضاء مي
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رزش مشورت و مشاركت در تعاليم اسـالمي بـود و   هدف از بحث فوق نشان دادن اهميت و ا     
بايد اذعان نمود آنچه كه در چند دهه اخير در غالب مديريت مشاركتي و مـديريت مـشورتي در                   
غرب مطرح شده است چهارده قرن پيش اسالم آن را مطرح نموده و در ادوار بـسياري بـه آنهـا                     

پيـروزي انقـالب    . ت آمـده اسـت    گ نيز به دسـ    رهايي بس بز    عمل شده و از اين طريق موفقيت      
تجربه شـوراهاي اسـالمي در روسـتاها و         . شد  اسالمي ايران جز از راه مشاركت مردم ميسر نمي        

  . مساجد شهرها نماد مشاركت مردم در ادامه امور است
ريـزي    مردم ايران آمادگي بالقوه براي مشاركت در تمامي امور را دارند، منتهي نياز به برنامـه               

هاي هر چه بهتر و بيـشتر مـشاركت مـردم را              توان زمينه   ريزي صحيح، مي     با برنامه  دارند چرا كه  
  .فراهم آورد

گشايد تـا بـه       اي به روي هر كس مي       ها با يكديگر در اداره امور جامعه پنجره         مشاركت انسان 
اين پنجره انسان را از تنگناي خودپسندي و خودمحوري         . ها راه يابد    باغ سبز و خرم همه انديشه     

  . رساند رهاند و او را در پرتو خودباوري به بلنداي رفيع كرامت انساني مي و خودكامگي مي
  

  تفاوت مشورت و مشاركت
در روش مبتني بر مشورت، مديران غالباً قدرت و اختيارات را بـه ميـزان وسـيعي در دسـت                

تهـي وظيفـه    من. كننـد   ولي در عين حال مشورت با كاركنان را نيز طلـب مـي            . دارند  خود نگه مي  
شـود كـه نظـر مـشورتي خـود را در اختيـار مـديران                  كاركنان در اين مورد به همين محدود مي       

ها استفاده كنند و يا ممكن است كه فقط بـراي             حال ممكن است مديران از اين مشورت      . بگذراند
ه اي از آنها را مورد مشورت قرار دهند ولي بدون توج            كسب اطالع از عكس العمل كاركنان، عده      

بنابراين مـشورت   . دهند  گيري نهايي را خود به تنهايي انجام مي         ها تصميم   به اين نظرها و مشورت    
  . تواند نقطه آغازين مديريت مشاركتي محسوب شود مي

اما مشاركت يا مديريت مشاركتي بر اين اساس استوار است كه مديران در اختيارات و قدرت                
شوند و زيردستان و كاركنان نيز با         ن شريك و سهيم مي    گيري با تمامي كاركنان و زيردستا       تصميم

كننـد تـا در       مديران خود به عنوان رهبر گروه و نه فرمانده بالمنازع، همكـاري و همفكـري مـي                
  )12، 1384رمضاني، . (هاي گوناگون، تصميمات مناسب و مفيد گرفته شود زمينه
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  مشورت، درس نخست مشاركت
در مديريت اسـالمي،   . گري مخالف است    دمحوري و سلطه  با خودكامگي، خو  مديريت اسالمي   

در نگاه يك مدير مسلمان هر انسان داراي انديشه و احساس است؛ خـود              . ها مهره نيستند    انسان
او آزاد آفريده شده است و نبايد و حـق نـدارد بـه              . گيرد  مي  كند و تصميم    انديشد، احساس مي    مي

   :)عليه السالم(قال علي . بردگي تن در دهد
»نْكُ ال تَوع بغَد رِيقَك قَلَ خَداهللاُك اًرّ ح«.   

  :  مي فرمايد)عليه السالم(امام صادق 
ـ  ي نْ اَ  اهللاُ ضوفَ ي م لَ ها و لَّ كُ هورم اُ نِمِؤْمي الْ لَاِ ضو فَ  اهللاَ نَّاِ« ـ    اَ لـيالً  ذَ ونَكُ   اهللاَ عمسمـا تَ

ـ رَ لِ  و هزّعِ الْ هِلّ لِ و«: ولُقُعالي ي تَ هِولِس ـ لْ لِ  و ـ » نينَؤمِم ـ  ي نُؤمِمالْفَ ـ  ال ي و زيـزاً  ع ونُكُ  ونُكُ
   )169، 1372، 24مكارم شيرازي، نمونه، ج ( .»ليالًذَ

خداوند همه امور شخص مؤمن را به خودش واگذار كرده ولي ذلت او را به او واگذار نكـرده                   
؟ پـس   »ا و رسول خدا و مؤمنين اسـت       عزت براي خد  «:  فرموده وندوي كه خدا  نش  آيا نمي . است

  . مؤمن عزيز است و نبايد ذليل باشد؛ يعني نبايد زير بار ذلت برود
كند و    هاي مدير خودكامه اين است كه حق اظهار وجود را از ديگران سلب مي               يكي از ويژگي  

شي سنجد و براي ديگران به عنوان انسان مستقل و عضو جامعه، ارز             هر امري را با نفس خود مي      
از نظر يك مدير مستبد، معيار افراد ميزان تبعيت بي چون و چرا و عدم اظهار وجود                 . قائل نيست 

  . است
جو سازمان را متعلق به همه افراد و همه افراد را متعلق بـه سـازمان                  در مقابل، مدير مشاركت   

وفقيت، برآينـد   از نظر او م   . داند  نهد و خود را نيازمند مشورت مي        خرد جمعي را ارج مي    . داند  مي
او به همگان حق اظهـار      . مشاركت همه نيروها و در گرو تالش فكري و فيزيكي همه افراد است            

به همين دليل، در افراد نوعي حـس تعلـق خـاطر و مالكيـت نـسبت بـه                   . دهد  نظر مشاركت مي  
ز به اين ترتيب، آنان منافع و سرنوشت خود و سازمان را از يكـديگر بـا               . شود  سازمان ايجاد مي  

  . دانند شناسند، و به دليل همين پيوند رواني، موفقيت خود را در گرو موفقيت سازمان مي نمي
هـايي     پـس از انجـام آزمـايش       1950دهـه   هاي    نظر در سال    انديشمند صاحب » كرت لوين «

از آن پـس،    . را به عنوان طرحي موفق مطرح كرد      » جو  مديريت مشاركت «درباره علوم رفتاري،    
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شمار انجام شده در      هاي بي   بررسي. بردن كار گروهي از يك طرح بهره گرفتند         شبسياري براي پي  
  : دهد كه نيمه دوم سده بيستم نشان مي

هاي خود را بيابند و در اتخاذ تصميمي كه بر سرنوشت آنان  هر گاه مردم فرصت بيان انديشه«
رنـد و بـه پـذيرش       آو  ي و نـوآفريني بيـشتر روي مـي        گذارد، شركت جويند، به آفريننـدگ       اثر مي 

   )117  ص،1383شفيعي مطهر،  (.»شوند مسؤوليت بيشتر دل بسته مي
  

  : جويانه بسيار است؛ از جمله آثار و نتايج مديريت مشاركت
  شود؛ بازدهي كار بيشتر مي .1
 گردد   تر و بهتر مي كيفيت كار مطلوب .2

 رسد  پيشنهادها بهتر و بيشتر به آگاهي مديران مي .3

 يابد  ن كاركنان عمق ميهمكاري و همفكري بي .4

 يابد  عزت نفس و كرامت ذاتي كاركنان رشد و فزوني مي .5

 رضايت شغلي و خشنودي از كار روز افزون مي گردد  .6

 شود  ها بهتر پذيرفته مي تغييرات و دگرگوني .7

 يابد  ها بهبود مي انگيزه .8

 تر است؛ اتخاذ تصميمات بهتر و دقيق .9

 بد؛يا شود و گسترش مي روحيه كار تقويت مي .10

 شود؛ تعهد افراد نسبت به اهداف سازماني و اجراي تصميمات روز افزون مي .11

يابند و اين روش گامي اسـت در راه خودشناسـي كـه               واقعي خويش را مي   » خود«افراد   .12
 )من عرف نفسه عرف ربه(الزمه خداشناسي است؛ 

 افزايند؛ رسند و در نتيجه بر كيفيت خود مي هاي دروني مي كاركنان به پاداش .13

 گيرد؛ اعتماد به نفس كاركنان فزوني مي .14

 پذيرد؛ فشارهاي رواني كاهش مي .15

 كند؛ ها كاهش پيدا مي عزل و نصب .16

 شود؛ ها كمتر مي حضور افراد بيشتر و غيبت .17
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 گردد؛ سير نزولي انزواي اجتماعي آغاز مي .18

 يابند؛ نظريات شخصي اوج مي .19

 كنند؛ افراد با سازمان احساس يكي بودن مي .20

 براي رشد و بالندگي ايجاد مي شود؛فضايي دلپذير  .21

 يابد؛ استقالل عمل ـ كه نشانه رشد عقلي است ـ افزايش مي .22

 معني مي يابد؛» كار« .23

 شود؛  از ميزان تعارض و دشمني بين مدير و كاركنان و نيز بين خود كاركنان كاسته مي .24

 كوشند؛ افراد براي افزايش دانش و تخصص خود بيشتر مي .25

 شود؛ تر شنيده مي انصداي مخالف بهتر و آس .26

 گردد؛ هاي تازه و افكار نو مطرح مي انديشه .27

 ؛)هر كس ناظري از درون دارد( يابد؛  نياز به نظارت مدير كاهش مي .28

 شود؛ توانمندي افراد به رسميت شناخته مي .29

شـوند و بـدون نفـي هويـت           مي» ما«هاي سازمان   » من«و در يك كالم،     ...   .30
  . گردد جمعي جديد متولد ميفردي، هويت 

نشيند كه اگر از      زند و به برگ و بار مي        دانند كه نهال مشاركت آنگاه جوانه مي        البته همگان مي  
هم حمايت گردد، مشاركت نيز چـون سـاير         » شعور«شود، با آفتاب      سقايت مي » شعار«جويبار  
د بماند، هيچ يك از آثار و نتـايج گفتـه شـده را در بـر نخواهـ                 » شعار«ها اگر در مرحله       ارزش
آيد كـه مـردم از نظـر          شود و آثار گرانقدرش پديد مي       گر مي   مشاركت واقعي زماني جلوه   . داشت

ها و عواطف آنان واقعـاً مـورد توجـه            ذهني و عاطفي در كارها درگير و شريك شوند و انديشه          
  . ايد نه تنها از لحاظ جسمي و بدني، كه با همه هستي رواني خود درگير شوندمردم ب. قرار گيرد

. سـپارد  حكومت چونان كشتي، روي امواج مردمـي ره مـي  «: رن ها پيش حكيم چيني گفت ق
هاي نرم خيز مـشاركت خـود سـير كـشتي را سـرعت بخـشند و هـم         توانند با موج  مردم هم مي  

پس بايد به بـاور زالل و نيـروي   » )غرق سازند. (توانند آن را در گرداب خشم خود فرو برند        مي
بياييم مـشورت را بـه عنـوان نخـستين     . »هِماعج الْع ماهللاِدي«: ريم، زيرا اليزال مردم ايمان بياو 
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درس مكتب مشاركت بياموزيم و با آموزش علمـي آن بـه مـردم از دريـاي ژرف و گوهرهـاي                     
  :چرا كه . شگرف مشاركت آنان بهره جوييم

   )194، ص 1365 نهج الفصاحه، (.»هِضَّفِ الْ وبِه الذَّنِعادِم كَنُعادِ ماسلنّاَ«
  . هايي چون معادن طال و نقره هستند مردم معدن

  : در ميان مردم، با مردم كار كنيم؛ زيرا
  . مردم خانواده خدا هستند )201همان، ص  (» اهللاِيالُ عاسلنّاَ«
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  ضرورت مشورت
درباره امور مختلف با نزديكـان، مـسؤوالن و يـاران خـود مـشورت                )عليه السالم (امام علي   

اي را كـه در       هـا، نظريـه     بندي و ارزيابي ديـدگاه      كرد و پس از دريافت نظرات ديگران و جمع         مي
آورد نكته مهم اين است كه هر مـدير موظـف             يافت به مرحله عمل در مي       تر مي   تر و كامل    درست

انـدركاران را     نظـران و دسـت      گيري، نظرات مشورتي و مشاركت همه صاحب        است كه در تصميم   
آمـدهاي يـك تـصميم        يعني اگر پي  . ها بر عهده اوست     در نهايت مسؤوليت تصميم   جلب كند؛ اما    

توانـد بـه بهانـه اجـراي نظريـات مـشورتي، از خـود سـلب                   منفي و ناخوشايند باشد، مدير نمي     
مسؤوليت كرده و گناه شكست و پيامد منفي تصميمات را به گردن مشاوران بيندازد، بنابراين هر                

گيرنده نهايي باشد و بايـد از همـه            اخذ همه نظريات مشورتي، تصميم     مدير مشاركتي بايد پس از    
  . ا بهره بگيرد اما خود مسؤوليت تصميمات را پذيرا باشده ها و انديشه سليقه

دانند به عنوان نظر مشورتي ارايه كنند امـا          مشاوران و نظردهندگان بايد آنچه را كه درست مي        
  . حميل نمايندنبايد بكوشند تا آراي خود را به مديرت

تر از مشورت كردن با ديگران نيست و          هيچ ياوري مطمئن  : فرمايد   مي )عليه السالم (امام علي   
   )488  صق ، .   ه1412البالغه،  صبحي صالح، نهج (.هيچ پشتيباني همچون مشورت نيست

  : فرمايد  مي)عليه السالم(نياز از مشورت نيستند امام علي  هاي خردمند هم بي حتي انسان
ال يلُعاقِني الْغْتَسالْنِ ع مشاو519ص ، 1375صابري، عليرضا، الحكم الزاهره، ( .هِر(  

هـاي مـديريت خردمندانـه، مـشورت بـا         انسان خردمند مديريتي خردمندانه دارد و از نـشانه        
جوينـد و از ايـن طريـق بـه      جو، از خرد جمعي سود مي   نظران است، خردمندان مشاركت     صاحب

  . شوند رهسپار ميسوي كمال 
  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي 

قٌّحنْ اَلِعاقِي الْلَ ععِضْ ياِف هِأيِلي رر الْأي الءِقَعو ضُّ يهِمِلْلي عِ اِملُ عالْوم ماءِلَع.   
سزاوار است كه انسان خردمند رأي خردمندان را به رأي خود و دانش دانشمندان را به دانش                 

   )ق .   ه1412البالغه،  صبحي، صالح، نهج (.خويش بيفزايد
  : فرمايد  در نامه خويش به مالك اشتر مي)عليه السالم(و نيز علي 

»رْثِكْ اَوم دارالْهِس ماءِلَعو الْهِثَنافَ م ماءِكَح «  
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فـيض االسـالم، نهـج       (» .بررسي امور را با دانشمندان و تبادل نظر با خردمندان را زياد كن            «
  )53، نامه 1365غه، اسماعيليان، قم ، البال

شوري «و » 159آل عمران ـ آيه  «هاي  هرعالوه بر دستور صريحي كه قرآن در دو آيه از سو
در اين زمينه داده است، و همگان را به شورا دعوت كـرده، زنـدگي شـخص پيـامبر                   » 38ـ آيه   

دهـد كـه حتـي بـا داشـتن علـم              نشان مي  )عليهم السالم (امامان معصوم    و   )صلي اهللا عليه و آله    (
و حتي گاه   . دادند  مشورت اصحاب و ياران خود انجام نمي        سرشار الهي، هرگز كارهاي مهم را بي      

گذاشـتند و بـه نتيجـه مـشورت           كه نتيجه شورا با نظر خودشان مخالف بود، نظر خود را كنار مي            
همـان طـوري كـه      . كردند تايك درس عملي براي تمامي مديران در تمام سطوح باشـد             عمل مي 

    :اند  به اين موضوع تصريح فرموده)صلي اهللا عليه و آله(خود پيامبر اعظم 
لَم  مهنْ مِ شارتَ اس نْمي، فَ تماُ لِ همح ر ها اهللاُ لَع ج نْ لكِ ها و نْ ع انِينِغَ لَ هولَس ر  و  اهللاَ نَّما اِ اَ «

دِقْيلّ اِمشَا رداً وها لَكَرَ تَنْ ممدِقْ يا غَلّ اِماًي«.   
نياز شد و لكن خدا آن را وسيله رحمت بـراي امـت               برش از مشورت بي   مهمانا خداوند و پيا   

رسد و هر كس آن را تـرك كنـد            من قرار داد، زيرا كسي كه به شور نشيند به رشد و سعادت مي             
  )90، ص 2سيوطي، در المنثور، ج  (»گمراه گردد

نيازي از مشورت با       و امامان معصوم با وجود بي      ) اهللا عليه و آله    صلي(بنابراين آنجا كه پيامبر     
كنند پس امت و مردم سزاوارتر هستند كه مشورت كنند و ملزم به               امت و ياران خود مشورت مي     

  . مشورت شوند
به ناپذير    مشورت كردن در امور مديريت و حكومت، با همكاران و زيردستان، از اصول ترديد             

 كه موصوف به علم و عصمت است، مأمور         )صلي اهللا عليه و آله    (ي رسول خدا    وقت. رود  شمار مي 
  . به مشورت باشد، مديران و رهبران غيرمعصوم به طريق اولي ملزم و مأمور به اين كار هستند

آياتي چند از سوره نمـل      دارند،  عالوه بر آياتي كه به طور صريح، تأكيد بر ضرورت مشورت            
   . ندداللت داركند نيز بر ضرورت مشورت  سباء نقل ميكه خداوند از زبان ملكه 

وقتي كه نامه حضرت سليمان به ملكه سبا رسيد، ملكه سبا اصحاب و مشاوران خود را جمع                 
ايـن نامـه از     . نامه پرارزشي به سوي مـن فرسـتاده شـده اسـت           ! اي اشراف : كرد و به آنها گفت    

توصيه مـن ايـن اسـت كـه بـر مـن             . ربانبه نام خداوند بخشنده مه    : سليمان است و چنين است    
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! اي اشراف: پس گفت. جويي نكنيد و به سوي من درآييد در حاليكه كه تسليم حق هستيد     برتري
نظر خود را در اين امر مهم به من بگوييد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و مشورت شـما                      

ولي تصميم نهايي با تو       وان هستيم؛   ما داراي نيروي كافي و قدرت جنگي فرا         :گفتند. ام  انجام نداده 
شـوند آن را بـه        اي مـي    پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه    : گفت. دهي  است ببين چه دستوري مي    

كنند، كار آنان همين گونـه اسـت و مـن اكنـون               كشند و عزيزان آن را ذليل مي        فسار و تباهي مي   
م تا ببينم فرستادگان من چه خبـر        فرست  بهايي براي آنان مي     هديه گران ) بينم  جنگ را صالح نمي   (

  )35 ـ 29نمل،  (.)آزماييم و از اين راه، آنان را مي(آورند  مي
   :از اين آيات

گيـري او     سير مشورت يك حاكم و چگونگي تصميم      سوره نمل، عالوه بر ضرورت مشورت،       
بايـد  كند كه قرآن آن را رد نكرده است، طبق اين آيـات، حـاكم در همـه امـور مهـم                        را بيان مي  

  . گيرد مشورت كند ولي تصميم نهايي را خود مي
خوريم كه حاكي از اعتنا        به مواردي بر مي    )صلي اهللا عليه و آله    (در سيره مديريتي رسول خدا      

 )صلي اهللا عليه و آله    (مثالً در همان آغاز كه پيامبر       . و اعتماد آن حضرت به تصميم شورايي است       
به قصد بيعـت بـا آن حـضرت آمـده بودنـد و از ايـشان                 ) همدين(اي از يثرب      در مكه بود و عده    

قبيلـه اوس و    (برگرديـد و از ميـان خـود         «: خواستند كه به مدينه بيايد؛ حضرت به آنان فرمـود         
اين كـار   . »دوازده نفر را انتخاب كنيد و آنان به نمايندگي از مردم مدينه با من بيعت كنند               ) خزرج

ز اوس در يك انتخابات آزاد برگزيده شدند كه نـام آنـان             انجام شد و نه تن از خزرج و سه تن ا          
آنگاه مراسم بيعت بوسيله آن دوازده نفر پايان پـذيرفت و رسـول خـدا               . نيز در تاريخ آمده است    

سيره ابـن    (. قول داد كه در زماني مناسب، مكه را به قصد مدينه ترك نمايد             )صلي اهللا عليه و آله    (
  )240، ص 2هشام، ج 

  . را زماني اتفاق افتاد كه يكي از واليان منصوب آن حضرت، عملكردي نامطلوب داشتنظير اين ماج
 پس از عزل او، انتخاب جانشين وي را بـه شـورايي از              )صلي اهللا عليه و آله    (حضرت پيامبر   

الدين قـوامي، مـديريت از منظـر كتـاب و سـنت، ص                 سيد صمصام  (.مؤمنان آن شهر واگذار كرد    
 فرد ديگـري    )صلي اهللا عليه و آله    (اب موقت بود و در نهايت رسول خدا         هر چند اين انتخ    )451

ولي در همان مدت كوتاه نيز شـاهد مـشاركت مـردم در             . را به عنوان والي آن شهر منصوب كرد       
  . تصميمات آن حضرت هستيم
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  ادله ضرورت مشورت
رهـاي  تـر و كا     مشورت و بدنبال آن همكاري و مشاركت اصولي هستند كه تصميمات صحيح           

كند با  و اين موضوعي است كه هر انسان عاقلي آن را تصديق مي. باشد استوارتر بر آنها مبتني مي  
  :شود اي چند در مورد ضرورت مشورت و مشاركت ذكر مي اين حال ادله

  . گذاري شده است اي از قرآن به نام شوري نام  ـ سوره1
دهد و مردم را نيـز بـه مـشورت بـا      ي ـ آياتي از قرآن كريم كه به پيامبر دستور مشورت م 2

  . كند همديگر تشويق مي
نامه مالك اشتر كه به عنوان يك منشور حكومتي در همه جاي دنيـا پذيرفتـه شـده      ـ عهد 3

  . كند  مالك را امر به مشورت و مشاركت مي
مـشورت و   نقل شد كـه بـه صـراحت بـر لـزوم      بيت عليهم السالم از اهل ـ روايات زيادي  4

  . داللت داردمشاركت 
با اينكه به لحـاظ اتـصال بـه وحـي      ()عليهم السالم(امامان معصوم  ـ سيره عملي پيامبر و  5
در انجام اين اصل بسيار مهم زندگي جمعي، داللـت بـر لـزوم    ) نياز از هر گونه مشورت بودند    بي

  . مشورت دارد
ـ   عقل انساني حكم مي:  ـ حكم عقل 6 ه بيـشتر باشـند،   كند كه هر مقدار طرفداران يـك نظري

توان از نظر و ديدگاه اكثريت مطلع شد و بـر          احتمال خطاي آن كمتر خواهد بود و با مشورت مي         
  . طبق آن عمل نمود

و صالح و فـساد  دارد مشورت در كارهاي اجتماعي كه ارتباط با عامه مردم :  ـ سيره عقال 7
 است و در واقع آياتي از قرآن آن كارها روشن نيست، از اموري است كه بناي عقالي عالم بر آن

بنابراين چون بناي  . دهد، امضاي همان بناي عقال است       كريم كه به مردم دستور مشورت كردن مي       
شـود كـه      عقال بر عمل به نظر اكثريت است و شارع مقدس نيز از آن جلوگيري نكرده، معلوم مي                

  . كند گذار اسالم، با نظر عقالي عالم تطبيق مي نظر بنيان
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  ائد مشورت از نظر اسالمفو
  گيري از افكار و تجارب ديگران   ـ بهره1

تـوانيم بـا مـشورت        هاي مشورت، كمك گرفتن از افكار ديگران است، مـا مـي             يكي از فايده  
ها در كنار فكـر خـود، بـر      و با قرار دادن آن انديشه   هنظران را به ياري طلبيد      هاي صاحب   انديشه

  . فزاييمقدرت، وسعت و عمق بينش خويش بي
از هر آن كس كه با صـاحبان انديـشه مـشورت كنـد              : فرمايد   مي )عليه السالم (حضرت علي   
توانـد تمـام      بدين ترتيب، انـسان از طريـق مـشورت مـي          . مند شده است     بهره شدرخشش افكار 

در اين زمينه تعبير زيبايي . هاي فكري ديگران و تجربيات آنها را در اختيار خود قرار دهد      ارزش
فيض االسالم، نهج البالغـه، كلمـات       ( »هِرشاومالْ كَ ههيرَظَ ال«:  آمده است  )عليه السالم (ي  از عل 

  .»هيچ پشتيباني همچون مشورت نيست«) 54قصار، حكمت 
هـا و     ها در قالب مشورت راهـي بـراي تـصحيح و بهبـود روش               گيري از افكار و انديشه      بهره
شود تا زمينه گـسترده مـشاركت عمـومي فـراهم            هاست كه باعث مي     ريزي  گيري و برنامه    تصميم
  . شود
هاي جديدي را به سـوي   شود و راه ها مي  ـ مشورت موجب شكوفايي استعدادها و ذوق 2

  . گشايد ميما 
آرايتان را به هم بياميزيد تـا از آن درسـتي و حقيقـت     : فرمايد   مي )عليه السالم (حضرت علي   

  . متولد گردد
هاي خود را پيدا كنند و در اتخاذ تصميمي كه بـر سرنوشـت                شههر گاه مردم فرصت بيان اندي     

آورنـد و بـه پـذيرش         گذارد شركت كنند، بر آفرينندگي و نو آفريني بيشتر روي مـي             آنان اثر مي  
  . شوند مسؤوليت بيشتر دل بسته مي

  . دهد  ـ مشورت خطاها و اشتباهات را از پيش به انسان نشان مي3
آن كسي كه آراي گوناگون را استقبال كند، موارد خطا          : فرمايد   مي )عليه السالم (حضرت علي   
  . شناسد و اشتباه را مي

دهنـد و     انديشي يكديگر انجام مـي      اصوالً مردمي كه كارهاي مهم خود را با مشورت و صالح          
بـه عكـس افـرادي كـه       . شـوند   نشينند، كمتر گرفتار لغزش مـي       نظران آنها به مشورت مي      صاحب
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داننـد بيـشتر اوقـات گرفتـار      نياز از افكار ديگـران مـي   أي هستند و خود را بي گرفتار استبداد ر  
  . شوند اشتباهات خطرناك و دردناكي مي

  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي 
نْمشاو لَّبابِلْاَي الْوِ ذَرد لَ عوابِي الص.   

   )142اد، ص االرش (.شود هر كس با خردمندان مشورت كند به آنچه درست است رهنمون مي
توان بر قدرت فكـري، دقـت نظـر و ميـزان       ـ مشورت آزمايشي است كه از طريق آن مي 4

  . دلسوزي ديگران پي برد

با دشمنان خـود مـشورت كـن تـا نظرشـان، مقـدار              «: فرمايد   مي )عليه السالم (حضرت علي   
نـسان ارزش   هاي مشورت اين است كه ا       يكي از فايده  » دشمني و جايگاه اهداف آنان را بشناسي      

شخصيت افراد و ميزان دوستي و دشمني آنها را نسبت به خود درك خواهد كرد و اين شناسايي                  
  . كند راه را براي پيروزي او هموار مي

مـشورت بـا دوسـتان از ضـروريات     اولي وقتي مشورت با دشمن توصيه شده باشد به طريق  
  . خواهد بود

  . برد  ـ مشورت، استبداد و عجب را از بين مي5

و اين دو صفت باعث افـول       . كند  اين دو خصلت زشت موجب هالكت و بدبختي را فراهم مي          
كنـد    هـا را نـابود مـي        كند و استعداد انـسان      شود و افكار آنها را متوقف مي        ها مي   شخصيت انسان 

باشد كه با مشورت از اين آفـت بـزرگ نجـاب پيـدا                بدترين بالهاي مديران استبداد در رأي مي      
 از جمله آفات زشت مديران عاشق رأي خود بودن است و رأي خود را صواب ديـدن                  كند، و   مي

باشد كه با مـشورت از ايـن بـال نيـز نجـات پيـدا                  است كه اين نيز آفت بزرگي براي مديران مي        
  :  وارد شده)عليه السالم(در روايتي از علي . كند مي
  ) 520، 1375صابري، الحكم الزاهره، ( .هِلِقْ عفِعلي ضَ عليلٌ دهِسِفْنَ بِءِرْم الْجابعاِ

  . خودپسندي انسان نشانه ناتواني عقل اوست
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 .كه با ديگران مشورت كند و خودرأي و مستبد نباشـد          است  بنابراين عقل توانمند از آن كسي       
رهاند، و او را در پرتو        مشورت انسان را از تنگناي خودپسندي و خودمحوري و خودكامگي مي          

   . رساند  بلنداي رفيع كرامت ميخودباوري، به
  . دهد مشورت كردن ميزان مطلوبيت و درجه مقبوليت را افزايش مي ـ 6

دهـد، رأي او را محتـرم         انسان با مشورت كردن در واقع به طرف مقابل خودش شخصيت مي           
دهد، بـا ايـن كـار در           به نوعي به افراد همكار وزير دستان خودش اعتماد به نفس مي            ،شمرد  مي
كند و با اين رفتار از نظر روانشناختي مقبول نزد افراد مقابل خـودش                قع خدمتي به خودش مي    وا
وقتي مقبوليت پيدا كرد، زيردسـتان در بـسياري از مباحـث بـا او همكـاري صـميمانه                   . شود  مي

  . خواهند كرد
   ـ مشورت راهي است براي خاموش كردن حسادت7

كنـد، اگـر پيـروز شـود كمتـر مـورد              شورت مـي  كسي كه در انجام كارهاي خود با ديگران م        
دانند و معموال انسان نسبت به        شود زيرا ديگران پيروزي وي را از خودشان مي          حسادت واقع مي  

ورزد و اگر احياناً شكست بخورد زبان اعتراض و مالمـت             كاري كه خودش انجام داده حسد نمي      
كند، بلكه دلسوزي     ودش اعتراض نمي  و شماتت مردم بر او بسته است، زيرا كسي به نتيجه كار خ            

  . كند و غمخواري هم مي
  . كند باشد نجات پيدا مي نتيجه اينكه از يك آفت بزرگ سر راه مديران حسادت زيردستان مي

 ـ مشورت و مشاركت با مردم در امور مختلف عاملي براي ايجاد تعهد مردم نـسبت بـه    8
  . وظايف اجتماعي آنهاست
آنها احساس وظيفه بيشتري در امور كرده و تعهـد خاصـي در             شود    يموقتي با مردم مشورت     

  . دهند  كنند و براي انجام فعاليت رقبت بيشتري از خود نشان مي خود ايجاد مي
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  ضرورت مشاركت 
انسان بر پايـه آفـرينش خـويش        . مشاركت يك اصل فطري و يك نياز سرشتي انسان است           

بـر ايـن اسـاس      . و خوي اجتماعي بودن در وي نهفته است         نياز به تعلق و پيوند با ديگران دارد         
نظام اجتماعي و حيات سياسي جامعه بشري به تعاون و مشاركت اعضاي آن بـستگي دارد، و از                 

  . يابد هاي عمدي و ارادي آنان استواري مي راه ياري
التي نظام اداري كشور به عنوان يكي از اركان اساسي اداره كشور از ساختاري مدون و تشكي               

ها دائماً در حـال تكامـل اسـت، يكـي از              برخوردار بوده و هماهنگ با توسعه جامعه و ضرورت        
باشـد كـه در ايـن رابطـه مـديريت             ابعاد تكامل نظام اداري، استفاده از فنون جديد مديريتي مـي          

توان به عنوان يك سبك مديريتي به حساب آورد البته مديريت مشاركتي در دنيا             مشاركتي را مي  
از زمان پيدايش مكتب روابط انساني مديريت مشاركتي پا به عرصـه            . اي بس طوالني دارد     ابقهس

مديريت مـشاركتي تفـاوت     .  به بعد به صورت عملي به اجرا درآمد        50وجود گذاشت اما از دهه      
بـرد و     سلـسله مراتـب اداري را از بـين مـي          فاحشي با مديريت سنتي دارد، مديريت مـشاركتي         

  . كنند اره امور سازمان خود آزادنه و فعاالنه شركت ميكاركنان در اد
مشاركت دادن افراد به منزله پذيرفتن وجود آنها از طريق تفويض اختيار مـسؤوليت در يـك                 
موقعيت اجتماعي است، پس فرهنگ مشاركت يك امر اخالقي، اجتماعي و فرهنگـي اسـت كـه                

  . ار گيردها مورد توجه قر بايد در اداره امور جامعه و سازمان
يكي از اهداف تشكيل جامعه مدني در ميان امت اسالمي، جلب مـشاركت مـردم در تمـامي                  

  . امور اداره كشور و باال بردن توان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ امت است
ها مخلوق و آفريده خداي واحد هستند و هدف از آفرينش آنهـا عبـادت                 از آنجايي كه انسان   

ها نسبت بـه همـديگر داراي پيونـد           شد و تعالي است، بنابراين انسان     خداي متعال و رسيدن به ر     
. كنـد   محكم هستند و اين پيوند در اصل آفرينش و هدف آفرينش، مشاركت گسترده را طلب مي               

باشد كه خداوند شـرط الزم يـا كمـال بـسياري از عبـادات را در عبـادات                   شايد به همين دليل     
  )1377 ها،  سين، مديريت مشاركتي، مفاهيم و روشزارعي متين، ح(. گروهي قرار داده است
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ها در اصل علت آفريننده مشترك باشند به طور تكـويني بـا هـم نيـز         بنابراين وقتي كه انسان   
سطه هستند كه اين وابستگي تكويني از طرف علت، بايد عاملي باشد تا در امور اجتماعي نيز                 بوا

  . باشد د بسيار مفيد اين همكاري، مشاركت ميبه كمك و ياري همديگر بشتابند كه يكي از موار
. شـود   ها و مظاهر زيباي مشاركت مردم در حكومت محسوب مـي            بيعت در اسالم يكي از راه     

باشـد، شـركت مـردم در         امروزه يكي از مظاهر مـشاركت مـردم كـه بـه منزلـه بيعـت نيـز مـي                   
اسالمي و رياسـت    هاست مانند شركت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي             گيري  رأي

  . جمهوري و شوراهاي شهر و روستا 
يق دتـرين مـصا     الـسالم يكـي از عـالي        واقعه غدير خم و بيعت مردم با علي عليه        

  مشاركت در صدر اسالم
را بـا   ) كعبـه ( در دهمين سال هجرت، زيـارت خانـه خـدا            )صلي اهللا عليه و آله    (رسول خدا   

ن حضرت در ميـان قبايـل و طوايـف اطـراف            اجتماع مسلمانان آهنگ فرمود، و بر حسب امر آ        
اداي مناسـك   (اعالن شد، در نتيجه، گروه عظيمي به مدينه آمدند تا در انجام اين تكليـف الهـي                  

اين تنها حجي بود كه پيغمبـر       . از آن حضرت پيروي و تعليمات ايشان را فرا گيرند         ) حج بيت اهللا  
م داد، نه پيش از آن و نه بعد از آن ديگر اين              بعد از مهاجرت به مدينه انجا      )صلي اهللا عليه و آله    (

انـد، از     اين حج را به اسامي متعدد درتاريخ ثبـت نمـوده          . عمل از طرف آن حضرت وقوع نيافت      
  . حجة الوادع، حجة البالغ، حجة الكمال و حجة التمامقبيل 

) احـرام  ( غسل فرمود و فقط با دو جامه ساده        )صلي اهللا عليه و آله    (در اين موقع، رسول خدا      
 ذيقعده الحرام به قـصد     25 يا   24كه يكي را به كمر بست و آن ديگر را به دوش افكند روز شنبه                

هـا قـرار داد و بـا          حج پياده از مدينه خارج شد و تمامي زنان و اهل حرم خود را نيز در هودج                
مـردم  بيت خود و به اتفاق تمام مهاجران و انـصار و قبايـل عـرب و گـروه عظيمـي از         همه اهل 

  . حركت فرمود
اتفاقاً در اين هنگام بيماري آبله يا حصبه در ميان مردم شـيوع يافتـه بـود و همـين عارضـه                      
موجب شد كه بسياري از مردم از عزيمت و شركت در اين سفر باز بمانند، با ايـن حـال، گـروه                      

البته . ست نفر و بيشتر ثبت شده ا      124120شماري با آن حضرت حركت نمودند كه تعداد آنها            بي
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 و ابوموسي از يمن آمدند بـر ايـن          )عليه السالم (اهالي مكه و آنها كه به اتفاق امير المؤمنين علي           
  . شوند تعداد اضافه مي

 مناسك حج را انجـام داد، بـا جمعيـت همـراه     )صلي اهللا عليه و آله (پس از آنكه رسول خدا      
رسـيدند،  ) در نزديك جحفه است   كه  (چون به غدير خم     . خود آهنگ بازگشت به مدينه فرمودند     

  : جبرئيل امين فرود آمد و از جانب خداي تعالي اين آيه را آورد
ـ فْتَلَـم    نْ اِ  و كب ر نْ مِ كيلَ اِ لَزِنْ ما اُ  غْلِّ ب ولُسا الرَّ هييا اَ « فَ لْع   ـ لَّمـا ب  اهللاُ  و هتَسـالَ  ر تغْ

يصِعم67سوره مائده،  (.»ن الناسِ مِك(   
از ) راه اهل مدينه و مصر و عـراق       ( هاي متعدد     گاهي است كه راه      دانست كه جحفه منزل    بايد

 و همراهان به آن نقطـه در روز       )صلي اهللا عليه و آله    (ورود پيغمبر   . شوند    آنجا منشعب و جدا مي    
  . شنبه هجدهم ذيحجه تحقق يافت پنج

ته بودند به امر پيامبر بازگـشتند       در اين هنگام آيه مذكور نازل شد و آنها كه از آن مكان گذش             
پيامبر نماز ظهر را با همراهان      . و آنها كه در دنبال قافله بودند رسيدند و در همانجا متوقف شدند            

ادا نمود و پس از فراغ از نماز بر محل مرتفعي كه از جهاز شتران ترتيب داده بودند قرار گرفـت                     
آن حضرت در خطبه خود پس از  . وجه ساخت و آغاز خطبه فرمود و با صداي بلند همگان را مت          

به رسالت خود، از پايان عمر خـويش و از اينكـه آنـان در كنـار                 حمد و ستايش خدا و گواهي       
حوض در آن سرا بر او وارد خواهند شد، به آنان خبر داد و از آنان خواست كه مواظب دو چيز                      

خود، ثقل  ) اهل بيت (قل اكبر و عترت     يعني كتاب خدا، ث   : گذارد باشند   گرانبها كه در ميان آنها مي     
گردنـد تـا كنـار        اصغر، كه با تمسك به آن دو، گمراه نخواهند شد و آن دو نيز از هم جـدا نمـي                   

و او را بلنـد نمـود تـا اينكـه            را گرفت    )عليه السالم (سپس دست علي    . حوض بر او وارد شوند    
 اهل ايمان از خود آنهـا سـزاوارتر   كيست كه بر! اي مردم«و فرمود . مردم او را ديدند و شناختند    

همانا خداي موالي من است و من موالي        «: فرمود. خداي و رسولش داناترند   : گفتند» باشد؟  مي
عليه (سزاوارترم بر آنها از خودشان پس هر كس كه من موالي اويم علي  مؤمنان هستم و اولي و      

ـ          » . موالي او خواهد بود    )السالم ه گفتـه احمـدبن حنبـل پيـشواي     و اين سخن را سه بار و بنـا ب
دوست بدار آنكه ! بار خدايا«: سپس دست به دعا گشود و گفت  . ها چهار بار تكرار فرمود      حنبلي

او را دوست دارد و دشمن بدار آنكه او را دشمن دارد و ياري فرما يـاران او را و خـوار گـردان               
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بايد آنان  : آنگاه فرمود . »قرار ده  معيار و ميزان و محور حق و راستي           را خواركنندگان او را، و او    
 ،1373،  4مكارم شيرازي، نمونـه، ج      (. »كه حاضرند اين امر را به غايبان برسانند و ابالغ نمايند          

  )263 ص
ـ لْاَ«: هنوز جمعيت پراكنده نشده بود كه امين وحي الهي رسيد و اين آيه را آورد               يوكْ اَ مـ م  تلْ

صـلي  (در اين موقع، پيامبر     . » ديناً المساِ الْ مكُ لَ ضيت ر تي و مع نِ مكُيلَ ع تممتْ اَ  و مكُ دينَ مكُلَ
ت و خشنودي خدا بـه رسـالت مـن و           ماهللا اكبر، بر اكمال دين و اتمام نع       «:  فرمود )اهللا عليه و آله   
سپس آن گروه تهنيت به امير المؤمنين را آغاز كردند و از            . » بعد از من   )عليه السالم (واليت علي   

طالب كه صبح و      به بر تو اي پسر ابي       به: ديگران گفتند از  جمله آنان، ابوبكر و عمر بودند كه پيش         
و ابـن عبـاس     . شام را درك نمودي در حالي كه موالي من و موالي هر مرد و زن مؤمن شـدي                 

آنگاه حـسان بـن     . بر همه واجب شد   )  السالم  واليت علي عليه  (به خدا سوگند كه اين امر       : گفت
  . باره اشعاري سرود ت در اينثاب

عالمه اميني، وقوع اين واقعه مهم را در چنين مكاني با آن اجتماع بـزرگ و در سـفر عظـيم                     
صـلي اهللا   (حج و مأموريت پيامبر براي ابالغ آن و نزول آيات در اين باره، سپس اقـدام پيـامبر                   

 به ابالغ بدهند و حاضـران        در معرفي حضرت علي و تأكيد پيامبر بر مردم كه گواهي           )عليه و آله  
داند كه مسلمانان     به غايبان برسانند، عنايت خداي متعال نسبت به نشر و انتشار حديث غدير مي             

جا متوجه ايـن واقعـه و حـديث باشـند و مرجـع واقعـي و                   با قرائت آن آيات، همه وقت و همه       
 بدون ترديد تـشخيص     پيشواي حقيقي خود را براي دريافت معالم دين و احكام آيين منزه اسالم            

هايي كه بعدها، پيشوايان دين اسالم نسبت به يادآوري و بازگو كردن واقعـه غـدير                  جديت. دهند
اند براي اين بوده است كه اين تاريخ روشن و خاطره مقدس، پيوسـته تـازه و شـاداب                     خم داشته 

  )230ص ، 1اميني، الغدير، ج (. بماند و گذشت زمان، اين واقعه را متروك و مخفي نسازد
  
  
  
  



 59

  مديريت مشاركتي
كانون خانواده بر . رود  زندگي انسان به شمار مي   هاييكي از ابزار  تا كنون   ت از دير باز     كمشار

تـر    هـاي آن از راه مـشاركت ميـان اعـضاي آن آسـان               پايه مشاركت استوار است و تأمين هدف      

هـاي   تر كوشـش همه اديان و مذاهب كوچك و بزرگ جهـان مـشاركت را بـس         . گيرد  صورت مي 

. شـمارند  كار پرداختن را برتر مـي به دانند و گردهم آمدن و با يكديگر       عبادي و سياسي خود مي    

از راه مـشاركت در     در فعاليت سياسي نيز مشاركت يك ابزار مناسب است و بـسياري از مـردم                

رت كنند بر تعيين سرنوشت خود دخالت و نظـا  امور سياسي شهر يا كشوري كه در آن زندگي مي     

وابـط انـساني    در قلمرو مديريت نيز بدنبال جنـبش مـديريت علمـي و رواج جنـبش ر               . كنند  مي

و بيـشتر شـناخته شـد و         كارساز در برانگيختن كاركنان براي كار بهتر         مشاركت به عنوان روشي   

اكنون نيز مشاركت به عنوان يك وسيله مناسب براي تغيير و تحول و انگيـزش در كـار شـناخته      

يافتن به وضعي بهتر از مكانيزم مـشاركت جهـت            ها براي دست    ر بسياري از سازمان   د. شده است 

  . كنند بسيج توانايي كاركنان خود استفاده مي

اصل . ساز اسالم نيز واجد اصلي متين و استوار است          مشاركت در قالب شورا در مكتب انسان      

آياتي . رآن و سنت استوار استاي در مديريت جامعه اسالمي بر پايه مباني ق شورا به عنوان شيوه  

بـه صـورت     و نيـز     »مهنَيوري ب  شُ مهرُماَ«وه عمل مؤمنان    از قرآن كه در زمينه خصايص و شي       

ـ  ر شـاوِ  و« )صلي اهللا عليه و آله    (دستوري بر پيامبر     ه ـ  م ـ   فِ  آمـده و نيـز بـا بررسـي          »رِماَي الْ

 كه در جنـگ بـدر، احـد، خنـدق و     ) و آلهصلي اهللا عليه(هاي عملي در سيره پيامبر اسالم   نمونه

هيچگونـه جـاي ترديـدي در       . شـود   همچنين در جريان عهدنامه پيامبر با مردم طائف ديده مـي          

  . گذارد خصوص اهميت شورا و مشاركت بر جاي نمي

 اصل، يعني پذيرش برابري ارزش انساني مردمان است و دومـين            2اساس مشاركت مبتني بر     

يابنـد و     كه از آن طريق مـردم بـه تحـول دسـت مـي             . قرار دارد شاركت  اصل بر فرايندي بودن م    
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عالوه بر اين مطالب، امروزه مشاركت در قالب شورا بعنوان بـستري          . آورند  تغييرات را بوجود مي   

  . شود براي حضور مردم در مسائل خودشان شناخته مي

ذارد و الزامـات  گـ  شناختي، دستاوردهاي نويني را پيش روي مـي  و هر روز مطالعات جامعه   

از طرف ديگر وقوع انقالب اسالمي ايران به عنوان يك حركت نـو             . سازد  جديدي را مطرح مي   

 كه مبتنـي بـر واليـت    1357در سال ) ره (يگونه حضرت امام خمين و تاريخي به رهبري پيامبر  

نظـام  فقيه است، جايگاه شورا را در قانون اساسي بطوري كه در قانون اساسي به عنوان شالوده                 

ايـن شـوراها در     . از اصل يكصد و شش، هفت اصل بدنبال هم درباره شوراهاي اسالمي اسـت             

شود يعني شورا از سطح روستا گرفتـه تـا يـك              تمام سطح كشور بطور افقي و عمودي ديده مي        

قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران،     (.ها كارخانه، يك مركز آموزش و شوراي عالي استان    

  . )113 تا 106اصل 



 61

  سيره مديريت مشاركتي پيامبر اعظم 
شناخت اسلوب رفتاري و روش نظري و عملي پيامبر اعظم اسالم ـ صلي اهللا عليـه و آلـه ـ     

هاي ديني ـ فرهنگي مسلمانان است؛ زيرا قرآن كريم شخصيت ممتاز   يكي از مهمترين مسؤوليت
  . كند او را به عنوان الگوي جاويد نوع بشر معرفي مي

هاي متفاوت فـردي و اجتمـاعي از          پذيري جامعه انساني در ابعاد و زمينه        ساس، نقش بر اين ا  
تواند مسير سعادت و خوشبختي را به آنان نمايانده و دسترسي بـه ايجـاد                 روش زندگي وي، مي   

اما بايد يادآوري كـرد كـه، تنهـا بيـان جزئيـات             . بخشدمدينه فاضله انساني را تسهيل و تسريع        
الم ـ صلي اهللا عليه و آله ـ بدون پرداختن به شيوه رفتاري حضرت، نه عنـوان    رفتاري پيامبر اس

  . هاي مختلف داشته باشد اي بر جامعه تواند تأثير شايسته دارد و نه مي» سيره«
بايست در ال به الي اوراق به ظاهر گسسته، جزئي و پراكنده مجموعـه                مي» سيره«براي بيان   

و اصولي كامل را جست و جـو كـرد و گـرد آوريـم كـه آن                  رفتارهاي آن حضرت، كتابي جامع      
هاي اصلي و فرعي جامعـه        ريزي بنيان   گذار مباني اصيلي براي پي      اصول و قواعد كلي بتواند پايه     

هاي رفتاري پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ آن قدر اصلي و    ها و واكنش كنش. نمونه انساني باشد
  . هايش اصول و قواعدي كارآمد ترسيم كردتوان از يكايك كار عميق است كه مي

  مشاركت براساس قواعد مشخص
مباشـرت  . شيوه و سيره پيامبر اسـت     » تقسيم كار «ها، اصل     در انجام كارها و اداي مسؤوليت     

اجرايي مديريت كالن در همه كارها ضمن فرسايش تـدريجي قـدرت رهبـري، موجـب تعطيـل                  
و » تقـسيم كـار   «از ايـن رو اصـل       . يست انجام گيرد  با  شود كه مي    ماندن بسياري از كارهايي مي    

پذيري در افراد و بروز استعدادهاي همكـاران و           مشاركت دادن افراد ضمن ايجاد حس مسؤوليت      
هاي اجرايي را تـضمين       تواند نظام مشاركتي نويني ايجاد كند كه انجام صحيح پروژه           همياران، مي 

  . كند
توانـد مـضر و      مندي آن مي    زه كه مفيد است، عدم ضابطه     اما اصل اقدام به اين امر به همان اندا        

بينيم مشاركت از سوي رهبـر الهـي    از اين رو، مي. ناپذيري را در پي داشته باشد       خسارات جبران 
  . كند كه سالمت و صالبت كار را تضمين و تأمين كند سياسي اسالم از قوانين خاصي تبعيت مي
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  الف ـ امتحان قبل از مشاركت دادن 
افـرادي را بـراي گـردآوري ماليـات و          . رت در مواردي استاندار و فرماندار تعيين كردند       حض
برخـي را بـه عنـوان قاضـي     . كـرد  ها فرمانده تعيين مـي  براي سريه. فرستاد آوري زكات مي  جمع

در همـه ايـن   . منصوب كرد و بعضي را جهت آموزش قرآن و احكام به نواحي مختلف اعزام كرد           
گاه افراد آزمـايش      هيچ. هاي واگذاري را مد نظر داشت       انبه افراد با مسؤوليت   امور تناسب همه ج   

بـا شـناختي كـه از اصـحاب و          . كرد  نداده و امتحان نشده را براي كارهاي اين چنيني تعيين نمي          
درك درستي كه از موقعيت و حـساسيت آن مـسؤوليت داشـت افـرادي را گـزينش و انتخـاب                     

ها تابع اصول مشخص و معين خردمندانه و منطبـق بـا               مسؤوليت يعني همه اين واگذاري   . كرد  مي
  . قوانين وحياني بود

  ب ـ مراقبت حين مشاركت 
پس از كار گماردن افراد براساس معيارهاي مشخص، نظارت و پيگيري انجام آن مـسؤوليت               

  . گرفت در حين انجام كار انجام مي
 كار اور را پيگيري نكند و او را در انجام           اين گونه نبود كه به سبب اعتماد و اطمينان به كسي،          

حضرت سـپاهي را بـه   : كند شيخ صدوق ـ قدس سره ـ نقل مي  . مسؤوليت واگذاري مهمل گذارد
پس از انجام مأموريت، از عملكرد فرمانـده  . فرماندهي علي ـ عليه السالم ـ به جايي اعزام كرد  

، نقل از فرهنگ    94شيخ صدوق، ص    توحيد،   (.در طول دوره مسؤوليت از زيردستان پرسش كرد       
   )24جهاد، ص 

  : امام رضا ـ عليه السالم ـ فرمود
سيره سياسي پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ همواره بر اين بود كه هـر گـاه لـشكري را بـه       «
كرد و بـه همـراه او فـردي از افـراد مـورد                داشت، فرماندهي بر آن تعيين مي       اي گسيل مي    منطقه

فرستاد تا بـراي او اخبـار و اطالعـات كـسب و ارسـال                  به عنوان گزارشگر مي    اطمينان خود را  
   )24، نقل از فرهنگ جهاد، ص 148قرب االسناد، حميري، ص  (».كنند

  ج ـ مشاركت دادن به افراد به معني سلب مسؤوليت از رهبر و مديريت كالن نيست 
هاي غيرمنطقي    اشد و حمايت  گوي اعمال كارگزار خود ب      مديريت كالن در هر حال بايد پاسخ      

» بنـي جديمـه   «ماجراي قبيلـه    . از مأمور خطاكار درمديريت موفق و سالم منتفي و مردود است          
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 .باشـد   اي از اين سيره مديريتي حضرت در جريان اشتباهات مأموران مـي             پس از فتح مكه نمونه    
  ) 24، نقل از فرهنگ جهاد، ص 875 ، ص 3المغازي، ج (

   امر مطلق و حكمي غيرقابل برگشت و فسخ ناپذير نيست د ـ مشاركت به معني
هاي نـسخ حكـم       گاه براساس مصالحي و يا احيانا بروز مفاسد و وجود نقص و خللي، زمينه             

آمد، حضرت بدون مالحظه، دستور مشاركت خود را اخـذ و بـه نـوع ديگـري تـصميم                       پيش مي 
براي انجام اين كار اعزام كرد ولي پس از         ماجراي ابالغ سوره برائت كه ابتدا ابوبكر را         . گرفت  مي

صحيح، بخـاري، ج   (.باشد اي از اين نوع مي السالم ـ مأموريت ابالغ داد، نمونه  آن به علي ـ عليه 
   )24نقل از فرهنگ جهاد، ص ، 203 ، ص 4، سيره ابن هشام، ج 404، ص 6

    اعظم صلي اهللا عليه و آلهگيري پيامبر ساختار تصميم
  . ها گره خورده است گيري  به تصميمسرنوشت كارها

گيري نقش اساسي را در پيروزي يا         نوع و نحوه تصميم، چگونگي آن و اصول و مباني تصميم          
هاي پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آلـه ـ را     شالوده اصلي پيكره تصميم. كند شكست ايفا مي

  : سه عنصر اصلي
  . دهد  وحي و مشورت تشكيل مي،مشاركت

   الف ـ مشاركت
پيامبر ـ صلي اهللا عليه و آله ـ براساس باورهاي فكري خويش با توجه به سالمت عقالنـي و    

بهترين تدبيرها را براي پيشبرد امور مشاركتي انديشه و         . كمال روحي كه الزمه انسان كامل است      
 نگري، به درستي مـسير حركـت را         انديشي و آينده    وي با تدبر در امور و عاقبت      . كردند  اتخاذ مي 

. كردنـد   تبيين و پس از شناسايي همه جانبه امر، زمينه اقدام براي مشاركت درست را فراهم مـي                
. گيـري بـوده اسـت       مهمترين الزمه حسن تدبير شخصي ايشان كسب اطالعات الزم براي تصميم          

مشي ايشان بر اين بود كه براي گرفتن تصميم معقول، نخست اطالعات كامل از جوانب موضـوع                 
  . كردند گيري از آن اقدام به مشاركت مي ورد، سپس با بهرهآ به دست مي

هاي مديريت نوين و موفق است كه قبل از اقدام، جوانب كار را سنجيده و پس                  اين از ويژگي  
شـود و آنگـاه       هاي غيرعلمي و ناپخته ابتدا علم مي        شود، اما در مديريت     از ارزيابي وارد اجرا مي    

  . شود اقدامات نسنجيده، تالش ميبراي رفع عوارض منفي و فاسدهاي 
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  ب ـ وحي و دستورات غيبي 
در برخي موارد و مواضع با توجه به حساسيت موضوع و يـا احيانـاً جهـت فـصل خطـاب،                     

داد كـه ايـن نـوع       بيانات قرآني وظيفه را تبيين و به بگومگوهـاي فـردي و گروهـي پايـان مـي                 
يجه همگان امر الهي را پذيرفته و تـسليم         تصميمات مستقيما از طرف خداي سبحان ابالغ و در نت         

  . شدند مي
  ج ـ مشورت

اي است كه در حوزه مديريتي پيامبر ـ صـلي اهللا عليـه و     مشورت فصل زيبا و نسبتا گسترده
آيـد كـه    ديدگاه حضرت در مورد مـشورت از گفتـار وي بـر مـي    . شود آله ـ مكرر مشاهده مي 

  : فرمايد مي
 ،  1تفـسير كـشاف، ج       (».كه به بهترين امور هدايت شدند     هيچ وقت مشورت نكردند، جز آن     «
  )24نقل از فرهنگ جهاد، ص ، 135ص 

  : اند امام هشتم ـ عليه السالم ـ نيز فرموده
 ».ريدلي ما ي عمزِع يم ثُهحابص اَشيرُتَس يول اهللا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ كانَ  س رنَّاِ«

  )24قل از فرهنگ جهاد، ص  ن ،428 ، ص 8وسائل الشيعه، ج (
كردند، سپس تـصميم   پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ همواره با ياران خويش رايزني مي  «

  » .ساختند خود را عملي مي
بديهي است اقدام به مشورت در بررسي و مطالعه جوانب كار است، اما پس از مشورت، براي                 

شود، بيان قرآن     موجب هرج و مرج مي    ، وگرنه   كند  گيري مي   تصويب و اجرا، اراده واحدي تصميم     
  : كريم هم مؤيد همين معناست

»شاوِورهاَي الْ فِماِ فَرِمزَذا عمتَ فَتلْكَّو159، آيه )3(سوره آل عمران ( »ي اهللالَ ع(  
  ». با آنان مشورت كن؛ سپس هنگامي كه تصميم گرفتي پس بر خداوند توكل كن« 

شود كه رايزنـي   پس استنباط مي. گيري مفرد ت اما ضمير در تصميمضمير در مشاوره جمع اس  
برخـي از   . گيري توسط يـك اراده واحـد هيچگونـه ناسـازگاري بـا يكـديگر ندارنـد                  با تصميم 
در غزوه بدر دربـاره  : هاي تاريخ آمده است عبارت است از هاي مهم حضرت كه در كتاب   رايزني

نقل از فرهنـگ    ،  48 ، ص    1المغازي، واقدي، ج     (اصل جنگ، تعيين موضع نبرد و اسيران جنگ       
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 در جنگ احد شورايي تشكيل داد و در نحوه مقابله با لشكر قـريش مـشورت و                  )24جهاد، ص   
 .براي مقابلـه بـا سـپاه كفـر و شـرك           ) خندق( در جنگ احزاب     )همان (گيري كرد؛   آنگاه تصميم 

 و بنـي نظيـر؛ در       )90 ، ص    2 ج   الدر المنثـور،   (قريظه   در پيكارهاي بني   )444، ص   2همان، ج   (
 به مكه شـدند؛   ماجراي حديبيه بعد از اينكه مشركان مانع ادامه حركت كاروان زيارتي مسلمانان             

 هنگام فتح مكه زماني كه      )24، نقل از فرهنگ جهاد، ص       328ص     ، 4مسند، احمد بن حنبل، ج      (
غـزوه طـايف پـس از        در   )257، ص   3همـان، ج     (آيـد،   حضرت شنيد ابوسفيان به اردوگاه مـي      

نقـل از   ،  267، ص   2الكامـل فـي التـاريخ، ج         (محاصره دشمن درباره ماندن و ادامـه محاصـره        
  .  و در موارد گوناگون ديگر با اصحاب به مشورت و رايزني پرداخت)24فرهنگ جهاد، ص 

كاركنـان  » بـه «رهبري فرمـان    : گويد  اين شيوه روشنگر اصل متقن مديريت نوين است كه مي         
را جـزء   » نظام مشاركتي «با اين شيوه، مدير همواره ايجاد       . همكاران است » با«بلكه كار       نيست،

  . شود مند مي دهد و از نتايج مثبت آن بهره استراتژي سازمان و تشكيالت خود قرار مي
توانـد در رشـد و بالنـدگي          اين استراتژي عالوه بر فوايد درست انديشي و پختگي تصميم مي          

هـاي    حـل    و كمك به آنان براي كشف خـود و آمـادگي بـراي پيـدا كـردن راه                  ياران و همكاران  
تربيـت و   : مشكالت پيش آمدي بسيار مؤثر افتد، كه اين خود از اركان تعريـف مـديريت، يعنـي                

البتـه نبايـد نقـش توكـل و اهميـت آن كـه جلـب عنايـت و                   . باشد  پرورش نيروهاي انساني مي   
  . هاي حضرت فراموش كرد گيري امدادهاي الهي است را در تصميم

گيـري يكـي از اركـان مهـم و جوانـب اساسـي        قاطعيت در اجراي تصميم هم بعد از تـصميم  
وي آنگاه كه همه مقدمات انجـام كـار   . تصميمات پيامبر خدا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ بوده است  

 و بـا  شد، براي اجراي تصميم و عمل بـه عـزم خـود هـيچ درنگـي روا نداشـته                  مهيا و آماده مي   
اي سترگ و با صالبت براي وصـول بـه هـدف، توانـا و                 قاطعيتي ويژه يك روح بزرگ و روحيه      

  . شدند توانمند وارد ميدان عمل مي
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  مدير و مشورت
مشورت يك روش عاقالنه و هماهنگ با فطرت اوليه انساني بوده و هست زيرا كه مـشورت                 

جـو و   سان نيـز در فطـرت خـود حقيقـت    هاي مهم رسيدن به آگاهي و علم است و ان   يكي از راه  
در همـه اديـان و جوامـع        . هاي خود مدير بايد مشورت باشد       روشاز  طلب است، پس يكي       علم

بشري مشورت و مشاوره نيكو شمرده شده است در مقابل، خودكـامگي و خـودرأيي از اخـالق                  
  . زشت و ناپسند شمرده شده است

تر و باالتري دارنـد،        آنان كه مسؤوليت مهم    براي هر مديري، مشورت امري الزم است و براي        
  :فرمايد  مي)صلي اهللا عليه و آله(تر است، خداوند در قرآن كريم خطاب به پيامبر  الزم
 »شاوِو رهاَي الْ فِم159آل عمران،  ( با مردم در كارها مشورت كن»رِم(.   

  : فرمايد هاي مؤمنان مي و نيز در مورد ويژگي
»اَ ورَمهشُم وري بنَيه38شوري،  (دهند  آنان كارهايشان را با مشورت انجام مي»م(.   

و از مـردم  . در روايات اسالمي، موضوع مشورت، زيـاد مـورد سـفارش قـرار گرفتـه اسـت            
  . خواسته شده در امور كلي و جزئي مشورت كنند

  : فرمايد در اين باره مي: )عليه السالم(حضرت علي 
»نِم تَ اسبهِأيِرَ بِ د لَ هك و  نْ م شاو جالَ الرِّ ر ـ  كَ شار   صـبحي صـالح، نهـج     (»هـا ولِقُي ع ها فِ

  )20 البالغه، ص
گردد و كسي كه با مـردان مـشورت كنـد در عقـل آنـان                  كسي كه خودرأي باشد، هالك مي     «

  »گردد شريك مي
باشد كه  تذكر يك نكته الزم است كه مراد از مردان جنس انسان است نه فقط مرد مراد                 : تذكر

  .  بلكه در بسياري از امور سياسي، اجتماعي بايد با زنان نيز مشورت كرد زن خارج شود،
در اسالم، مشورت از امور تفنّني نيست بلكه موضوعي بسيار جدي است و اختصاص به غير                

 نـوع زنـدگي پيـامبر       .مند گردنـد    بهره  عالم ندارد؛ همه طبقات مردم بايد از اين هدايت اجتماعي،         
 اين گونه بوده است كه در برخـي از امـور مهـم بـا مـردم مـشورت                    )صلي اهللا عليه و آله    (ظم  اع
اند و در نظام جمهوري اسالمي ايران نيز سيره رهبر كبير انقالب امام خميني و نيز سـيره                    كرده  مي

ه ها اين بود ك گيري ها و در تصميم ي در عزل و نصبا العظمي خامنه... رهبر فرزانه حضرت آيت ا
كنند، بنابراين مدير نبايـد بـدون    كردند و مي با مشاوران امين در سطوح مختلف خود مشورت مي      

  . مشورت تصميم بگيرد بلكه بايد مشورت را جزء عوامل موفقيت و پيشرفت خود بداند
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  مشورت يك وظيفه الزامي
ر منـابع دينـي   رسد كه بدانيم با اين همه آيات و روايات كه د بررسي يك نكته مهم به نظر مي     

نتيجه بـر مـدير الزم      ما بر مشورت دستور اكيد دارند، آيا مشورت يك وظيفه الزامي است و در               
  . است كه مشورت كند و بايد نتيجه مشورت را بپذيرد و به آن عمل كند

  :در پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت كه موارد مشورت سه گونه است
گي خصوصي خود انسان است كه اصالح و خرابي آن اثر            گاه يك مسأله مربوط به زند       :اول 

در اين صورت ممكن است مشورت با پذيرش نتيجه آن الزامـي نباشـد و               . آورد  مهمي به بار نمي   
  . صرفاً به يك دستور اخالقي باز گردد

  اي است روشن كه همـه       ولي مسأله . هاي كليدي است    گاه مربوط به مسائل اجتماعي و پست      : دوم
  . ر با آن سر و كار داشته و برنامه مشخصي دارد، اين صورت نيز همانند گونه اول استروزه مدي
كم در سرنوشت گروهي  اي است كه در سرنوشت عموم يا دست  مسأله حساس و پيچيده   : سوم

كه در اين صورت هم اصل مشاوره الزامي است و هم عمل و اقدام به نتيجـه                 . از مردم موثر است   
دارانـي از سـوي خداونـد انجـام         كه بر مديران الزم است كه به عنوان امانت         آن الزامي است چرا   

باشـد و عمـل نكـردن بـه آن            وظيفه كنند و عمل به نتيجه مشورت در اين گونه موارد امانت مي            
  . شود خيانت محسوب مي

و اگر مدير در مواردي هيچ تخصصي نداشته باشد نيـز الزم اسـت كـه از نظـرات مـشورتي                     
  . فاده كند بلكه در اين صورت هيچ راهي جز مشورت با ديگران نداردآگاهان است
  :استبداد

ترين پرتگاهي كه بر سر راه مديران قـرار           قرار دارد، خطرناك  در مقابل مشورت، استبداد رأي      
ديگران است و اسـتبداد بـه رأي        نيازي از مشورت و نظرات        دارد، استبداد به رأي و احساس بي      

 منِ اسـتَبد بِرَأيِـهِ      «:  آمده )عليه السالم (همانطوري كه در سخنان علي      شود    موجب هالكت مي  
لَكالبالغه، حكمـت   نهجصبحي صالح،  (»رسد  كسي كه استبداد رأي داشته باشد به هالكت مي      »ه
ـ ساِ الْ و«: فرمايد   و نيز مي   )161 ـ  هشارتِ ع ـ هِ الْ نُي هِداي ـ   و ـ  رَ خـاطَ  د قَ ـ  اِ نْ م ـ رَني بِ غْتَس » هِأيِ

ديگران بدان و مستبد باشـد بـه        نياز از نظرات      مشورت عين هدايت است و كسي كه خود را بي         «
  )202البالغه، حكمت  نهجصبحي صالح، ( »خطر خواهد افتاد
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  :فرمايد  مي)عليه السالم(علي 
  )161، ص 1بحاراالنوار، ج ( هِلِقْ عفِعلي ضَ عليلٌ دهِسِفْنَ بِءِرْم الْجابعاِ 

كـه بـا   اسـت   بنابراين عقل توانمند از آن كـسي          پسندي انسان نشانه ناتواني عقل اوست،     خود
  .ديگران مشورت كند و خود رأي و مستبد نباشد

  : خوانيم  مي)عليه السالم(در حديثي ديگر از علي 
  )811آمدي، غرر الحكم، ص (. كلَ ههِأيِرَ بِدبتَس اِنْم فَكأيِرَ بِدبِتَسال تَ
  . گردد د رأي مباش كه هر كسي خود رأي باشد هالك ميخو

  : فرمايد  مي)عليه السالم(امام صادق 
اَنْم عجهِسِفْنَ بِبلَ هك  واَنِم عجهِأيِرَ بِبلَ ه17، ص 1مستدرك الوسائل، ج ( .ك(  

  . شود و هر كس خودرأي و مستبد باشد هالك خواهد شد هر كس خودپسند باشد هالك مي
  : شمارد  در سخني، انسان مستبد را خوار و ذليل مي)عليه السالم(لي ع
نِمتَ اسب618آمدي، غرر الحكم، ص ( . لَّ ذَهِأيِرَ بِد(  

  . گردد هر كس خودرأي و مستبد باشد خوار مي
  : فرمايد و نيز مي

  )26آمدي، غرر الحكم، ص ( .لَقْع الْدسِفْ يبجعلْاَ
  . كند را تباه ميعجب و خودپسندي عقل 
و خودرأي بودن ذكر شـده اسـت نكـات          هايي كه در مورد استبداد        از مجموع مباحث حديث   

  : توان بدست آورد ذيل را مي
  .شود  ـ استبداد و خود محوري سبب هالكت انسان مي1
  .  ـ استبداد نشانه ضعف و سستي عقل انسان است2
  . شود بودن مي ـ استبداد و خود رأي بودن سبب خواري و ذليل 3
  .  ـ استبداد و خود محوري تباه كننده عقل است4
  . شود  ـ استبداد سبب تأخير در انجام كارها مي5
  . شود  ـ استبداد سبب نارضايتي سازماني مي6
  . شود  ـ استبداد باعث عدم مشاركت پرسنل و استفاده نكردن از خرد جمعي مي7
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  فصل دوم
  

  گفتار دوم
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  گفتار دوم

  

  : مي خوانيمگفتارآنچه در اين 

  )ابتداي بشر ـ ايران باستان(تاريخچه مشاركت 

  تاريخچه مشاركت ايران آموزش و پرورش

  ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي 

  خانه و مشاركت مردم  مكتب

  مشاركت و ابعاد آن بعد از پيروزي انقالب اسالمي 

  ريت اسالمييمشاركت در نظام مد
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  شاركت تاريخچه م
  ابتداي بشر ـ ايران باستان 

ـ          . با مشاركت فهميدند   همراه   كم ارزش كار را     ها كم   انسان  خـود   هآنهـا شـايد در ابتـدا تنهـا ب
 بدون توجه به    ،كردند  بعد به خانواده و سپس به اعضاي قوم و قبيله خود توجه مي            . انديشيدند  مي

شـان را     كم فهميدند كه اگر نيروهاي      مك. كنند  شان چگونه مشكالتشان را حل مي       اينكه همسايگان 
هدف اوليه انسان باستان به     . يش از پيش موفق باشند    بتوانند به مراتب      با همديگر متحد كنند، مي    

جمعي براي هدفي مشترك، يك روزه بدست نيامد و متأسفانه هميشه اين هدف با نيات                 كار دسته 
. هـا تـوأم بـود       بودي شـهرها و انـسان     بلكه با جنگ و خـونريزي و نـا        . خيرخواهانه همراه نبود  

  )1380جوادي،(
دهـي و منـابع    ريزي، سازمان در مسير همين هدف بود كه اصول اوليه مديريت در ابعاد، برنامه     

كم از كشورهاي پيشرفته به ديگر كشورها سرايت كرد و جنبه             اين مسئله كم  . انساني شكل گرفت  
هـا هميـشه    ت آن، در طول تاريخ زندگي انـسان اصل سازمان و مديري. المللي يافت جهاني و بين 

از همان زمان كه انسان زندگي گروهي را براي بدسـت آوردن خـوراك از راه                . مطرح بوده است  
شكار، تأمين مسكن و تأمين جاني در برابر دشمنان و خطـراتش آغـاز كـرده منتهـي براسـاس                    

  . شرايط و مختصات آن زمان
دهـي و مراقبـت       ريزي، سـازمان    سان، افرادي در برنامه   نشيني ان   در هر عصري از زندگي شهر     

هـاي خـود را بـه ديگـران انتقـال             كوشش بسيار كرده و تجربـه     ) مديريت(نظام طراحي شده آن     
  . اند داده

اي بسيار طوالني و باسـتاني در امـور           ايران، به عنوان كشوري با فرهنگ و تمدن غني، سابقه         
  . دهي دارد سازمانمربوط به مديريت و 

روح ايراني، بسياري از اقوام وحشي و مهاجم را به آرامي پذيرفت، تحمل كرد و بـه تـدريج                   
ايران سرزميني است كـه تنـوع       . شان برانگيخت   ها را به شكل خود درآورد و بر ضد من اوليه            آن
هاي مختلـف را در خـود جـا داده و در              ها و تمدن    ها، زبان   مانندي از اختالط نژادها، فرهنگ      بي

  )17، ص 1380جوادي، . (حفظ هويت فرهنگي همه آنها، فرهنگ غني خود را نگه داشته استعين 
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با اين وجود، ايران و ايراني در گذشته تاريخي، خود را همـواره در معـرض تهـاجم اقـوام و                     
هاي متنوع در پهنـه       تاز سالطين حكومتي نيز پراكندگي      قدرت مقتدر و يكه    و افاضه    قبايل بيگانه 

  . ديده است  كويرهاي جغرافيايي اين مرز و بوم ميارضي خشك و
پرداخته يا تحت فشار نيروهـاي نظـامي و           جمعي و مشتركي مي     از اين رو هرگاه به كار دسته      
هاي سنگين بپردازد و يا شـاهد انحـالل و نـابودي              بايست خراج   مزدور سالطين قرار گرفته، مي    

هـاي    يب برج و باروهاي شهرها، معماري     هاي توليدي و تكنولوژي خود باشد مانند تخر         كوشش
هـاي علمـي و       زيباي ايراني، امكان اسكان اجتماعي و فرهنگي مردم و حتي نـابودي شخـصيت             

و لذا فرصت آرامش، احساس     . مقام فراهاني، مصدق و مانند ايشان       سياسي همچون اميركبير، قائم   
ده و لذا از كار و تالش جمعي بـا          امنيت و پايدار و اعتماد به ديگران را به درستي به دست نياور            

  : بيني علمي خالق، تكنيكي و كاربردي دست برداشته است و شايد از اين روست كه جهان
  : نويسد  مي» ايران بين دو انقالب«آبراهاميان، در كتاب 

توانند با هم همكاري كنند، حتي اگر اين همكاري براي گرفتن پـول از                دو ايراني، هرگز نمي   «
  » .باشدشخص سومي 

و از آنجايي كه مردم ايران كم هوش نيستند، اما تمام هوششان را به لحاظ فرهنگي درجهـت                  
تـر منـافع      يعني براي اشباع هر چـه سـريع       . گيرند  يك نوع اگوئيسم حاد و تند افراطي به كار مي         

  . كوشند فردي خود، حتي به قيمت محدوديت و آزار و توهين به حقوق و شخصيت ديگران مي
  )1382مدرضا صالحي، مديريت مشاركتي در هزاره سوم، مح(
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  :هاي تاريخي مشاركت زمينه
توان مورد تحليل قرار داد ولي در اين بخش با            هاي مختلف مي    هر چند مشاركت را از دريچه     

هاي تاريخي آن يعني در ايـران و اسـالم مـورد بررسـي و                 توجه به موضوع، مشاركت در زمينه     
   .گيرد تحليل قرار مي

  
  هاي تاريخي مشاركت در ايران زمينه
  . گيرد هاي تاريخي مشاركت در دو مقطع قبل و بعد از انقالب مورد بررسي قرار مي زمينه

  الف ـ تاريخچه مشاركت ايرانيان در آموزش و پرورش

همـين كـه طفـل زبـان بـه      . تربيت در ايران باستان بيشتر بر عهده دو نهاد خانواده و دين بود           
آموختند نام ايزد بود سـپس نـام زرتـشت كـه وي را،                ود نخستين واژه كه به او مي      گش  سخن مي 

رسيد سرپرستي وي را بـه     پس از اينكه كودك به هفت سالگي مي       . دانستند  راهنماي دو جهان مي   
هاي ديني و غيردينـي را بـه او دهـد و شـيوه زنـدگي و آداب                    گذاشتند تا آموزش    مؤبدي وا مي  

. افكنـد   بدين ترتيب همياري خانواده و مؤبدان بنياد آمـوزش را پـي مـي             . معاشرت به او بياموزد   
شدند اين نهاد مردمي برخاسته از        ها در محل آتشكده و بخشي از فضاي آنها تأسيس مي            دبستان

فردوسي پيوند ميان دبستان و آتـشكده را ايـن گونـه بيـان              . مشاركت مردم و پاسداران دين بود     
  : داشته است

  همان جاي آتش پرستان بدي        بر دبستان بديبه هر برزني 
هـاي    افزودن بر همياري خانواده و مؤبدان و آتـشكده بـه احتمـال زيـاد يكـي ديگـر از راه                    

  . مشاركت مردم با نهادهاي آموزشي و ديني وقف بوده است
پيشين بود از اين رو مـشاركت بيـشتر         هاي    در اين دوره تعصبات آييني و ديني بيش از دوره         

كوشندگان هر آيين و مذهب بر آن بودند تا فرزندان خـود را بـر               . اي و گروهي داشت      فرقه جنبه
هاي رسمي بيشتر فرزندان فرا دست جامعـه را           در آموزشگاه . مبناي آيين و مذهب خود بپرورند     

هاي مردم بيشتر در پيوند بـا نهادهـاي           توان گفت كه مشاركت توده      بنابراين مي . دادند  آموزش مي 
  . هاي رسمي  خانوادگي بود تا آموزشگاهديني و
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  ها و مشاركت مردم   خانه ب ـ مكتب
ها كه از جمله نهادهاي آموزشي بسيار قديمي در فرهنگ اسالمي هستند صورت               مكتب خانه 

ها در سراسر كشور نشان       خانه  اند تأسيس مكتب    نهادينه شده بسيار مؤثر در فرهنگ اسالمي بوده       
ها به    خانه  مكتب. توده عظيم مردم در امر آموزش و پرورش بوده است         ها و مشاركت      از همكاري 

در هر كوي و برزن و در هر     . سبب ماهيت ساده و مردمي كه داشتند، خيلي سريع گسترش يافتند          
آمدنـد و معلمـي    مسجد و كنار آن و منازل مردم با شرايط بسيار ساده، تني چند دور هم گرد مي        

ها همواره مـورد بحـث و         گرچه كيفيت اين آموزش   . پرداخت  نان مي دار به آموزش آ     به نام مكتب  
تأمل بوده است اما در هر صورت جوانب مثبت آن بسيار زياد و از نظر مـشاركت مـردم نمونـه                     

  . بسيار بارز و تاريخي است
  پ ـ مشاركت در ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي 

الم، در ادواري سابقه شـركت مـردم در اداره          در تاريخ گذشته ايران، چه قبل و چه بعد از اس          
. در ايـران باسـتان، در ديـن اقـوام آريـايي انتخابـات وجـود داشـت            . ايـم   كشور را شاهد بـوده    

 بزرگ روسـتا، توسـط       در هر روستا،  . شد  سالمندترين شخص به عنوان رئيس عشيره انتخاب مي       
شـدند و يـك واحـد     مـع مـي  چند عـشيره دور هـم ج  . گرديد اهالي به عنوان دهخدا انتخاب مي  

  . دادند جغرافيايي به نام ده يورا تشكيل مي
حتي . شوراهايي كه بين اقوام آريايي وجود داشت آنها را به اهميت كار جمعي آشنا كرده بود               

در زمـان   . كـرد   در زمان اشكانيان هم اين كار ادامه داشت و شاه اشكاني را مجلس انتخاب مـي               
مجلس مركب از اوالد ذكور خاندان شـاهي كـه          . ي وجود داشت  اشكانيان دو نوع مجلس مشورت    

پيرترينشان عنوان رئيس مجلس را داشت و مجلس ديگر به نام مجلس سنا كه از مـردان پيـر و                    
شدند، وقتي اين دو مجلـس بـا هـم تركيـب           مجرب و روحانيون بلندمرتبه قوم پارت تشكيل مي       

گفتنـد كـه تـصميمات بـزرگ      رگـان مـي  مجلس جديد را مجلس مهستان يا مجلس بز  . يافت  مي
از تاريخ پارت چنين    . تصميماتي چون انتخاب يا عزل شاه     . شد  كشوري در اين مجلس گرفته مي     

آيد كه مجلس مهستان چند نفر از پادشاهان را به علت رفتار ناخوشايند از سـلطنت خلـع                    بر مي 
   .كرده است و به همين ترتيب در زمان ساسانيان قباد را خلع كردند

اما در نظام گذشته يعني سلطنت پهلوي تا وقوع انقالب اسالمي، شاه مركز امور كشور بـود و                  
شد و قدرت در تهـران بـود و           تمامي تصميمات در مركز گرفته مي     . چرخيد  همه چيز حول او مي    

  . هيچ كس از خود اختياري نداشت
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   ـ مشاركت و ابعاد آن در بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايرانج
 كه منتهي به فصل جديد در كـشور         1357 بهمن   22قوع انقالب شكوهمند اسالمي ايران در       و

نظير اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران بود          گرديد، نتيجه يك همكاري و هماهنگي و مشاركت بي        
هاي مشاركت مردم در تحقق يـك         ترين و بارزترين نمونه     توان از آن به عنوان يكي از قوي         و مي 

  . ياد كردامر خطير 
رهبر انقالب حضرت امام خميني نيز اهميت و توجهي كه بـه مـسأله شـوراها داشـتند شـايد             

كردنـد يكـي از       روزهايي كه ايشان در پاريس بودند و كشتي انقالب را هدايت مي           . نظير باشد   كم
 كردند، مساله شوراها و مشاركت مردم در امور بود، و قـانون             مسائلي كه به طور مؤكد مطرح مي      

اي و اصولي بـه مـسأله شـوراها و مـشاركت            اساسي كشور به عنوان شالوده نظام نيز بطور ريشه        
مردم پرداخته است به طوري كه عالوه بر نكات مهم در مقدمه و استنادات آن در باب مـشاركت                   

  . عمومي در اصول قانون اساسي نيز به اين امر اشاره دارد
كليف رهبري جامعه در زمان غيبـت امـام معـصوم            قانون اساسي كه براي تعيين ت      5در اصل   

 مسأله واليت امر و امامت امت را روشن نموده است و به حق بايد آن را مهمترين                  )عليه السالم (
  : گويد الشرايط مي كه پس از ذكر صفات فقيه جامع. اصل قانون اساسي ناميد

  . كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند
ساز مـشاركت عمـومي       تواند زمينه   اين شرط و دادن اين حق بزرگ به مردم است كه مي           ذكر  

  . مردم در تعيين رهبر يعني باالترين سطح مديريت جامعه باشد
 با تكيه بر دستورات قرآن كريم اداره امور جامعه را با اتكاء به آراء عمـومي و از  7 و   6اصل  

گان مجلـس شـوراي اسـالمي و اعـضاء شـوراها در             جمهور و نمايند    راه انتخاب و تعيين رئيس    
سطوح مختلف استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا دانسته و رأي مردم را در تعيين اركان            

  . داند گيري كشور مؤثر مي اصلي تصميم
دعـوت بـه   .  نيز از اصول بسيار مهم براي اداره جامعه بصورت سالم ياد شده است           8در اصل   

اي است همگاني و متقابل بـر عهـده مـردم نـسبت بـه                 ف و نهي از منكر وظيفه     خير، امر به معرو   
  . يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
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حفظ آزادي، استقالل، وحدت و تماميت ارضي كشور وظيفه دولت و آحاد ملـت              : 9در اصل   
  . است

ر رهبري كشور به اين ايجاد فرصت مناسب براي شركت فعال هر فرد د     : 43 از اصل    3در بند   
  : گردد كه شكل مطرح مي

براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و بـرآوردن نيازهـاي             
 اقتصاد جمهوري اسالمي ايران براساس ضـوابط زيـر           انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او،       

  : استوار است
شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد           تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه        

عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان كـافي بـراي خودسـازي معنـوي، سياسـي و اجتمـاعي و               
  . شركت فعالي در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد

صراحت مطالب فوق در ضرورت حضور و مشاركت فعال هر فرد ايـران در مـسائل اساسـي                
دهد كه مسأله مشاركت عمومي مردم تـا چـه حـد مـورد                ه جامعه و رهبري كشور نشان مي      ادار

چرا كه قانون مزبـور مـورد تأييـد و          . و مردم بوده است   ) ره(توجه قانون اساسي و حضرت امام       
تأكيد امام امت بود و مردم ايران پس از تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي با اكثريـت قـاطع       

  . ادندبه آن راي مثبت د
   ـ مشاركت در نظام مديريت اسالميچ

اسالم كه مكتب مكرمت انسان و مذهب منزلت بشر است بيشترين تالش خـود را در تقويـت                 
گيرد و اعتقاد دارد كه اقتـصاد را بايـد در پنـاه               ابعاد روحي و پرورش شخصيت انسان به كار مي        

عادل زندگي بر هم نخـورد و مـسخ         اعتقاد سامان داد و معاش را در مسير معاد جستجو كرد تا ت            
هاي متنوع، چـون ناخـدايي دلـسوز، او را بـر              انسان فراهم نيايد و لذا از طرق مختلف، با برنامه         

رسـاند و بـه       كشتي مطمئن نشانده و از ميان امواج پرتالطم درياي زندگي به ساحل نجـات مـي               
زده و سرگردان     لون وحشت همين خاطر است كه انسان در اسالم، انساني خودباخته، ضعيف و مت           

او داراي روحيه اعتماد به نفس و خـود  يافتـه، شـجاع و مـصمم، راه مقـصود و هـدف                       . نيست
  . كند مطلوب را بدون هيچگونه ترديدي دنبال مي
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هـا را در سـرلوحه        هـا، پـرورش شخـصيت انـسان         اسالم براي دستيابي به بسياري از زيبائي      
ق مختلف و با برنامه هاي گوناگون ايـن منظـور را تعقيـب              دهد و از طر     هاي خود قرار مي     برنامه
  . هاي بسيار مناسب و پرجاذبه آن مشورت است كند كه يكي از شيوه مي

قرآن شريف كه كتاب پرورش شخصيت و برنامه جامع مـديريت در نظـام تـشكيالتي اسـالم                  
ه، تا از شير گرفتن دهد كه از امور مهم حكومتي گرفت است تا آنجا كه به موضوع شورا اهميت مي

  : كودكي در محيط خانواده را به مشورت واگذار نمايد
»هِمافَاِنْ اَرادلَيع ناحرٍ فَال جتَشاو ما ونْ تَراضٍ مِنْه233بقره،  (» فِصاالً ع(   
هر آنگاه كه پدر و مادر با رضايت و مشورت بخواهند كودك را زودتر از شـير بـاز گيرنـد                     «

  ».يستگناهي بر آنها ن
هاي شايسته، در رديف پذيرش دعوت خداونـد   هاي زيبايي را كه قرآن براي انسان        از خصلت 

  : فرمايد شمرد مشورت است و مي و اقامه نماز و انفاق رزق بر مي
»                  مقْنـاهزـا رمِم و مـنَهيشُـوري ب مـرُهاَم و لوهوا الصاَقام هِم ووا لِرَبتَجابالَّذينَ اسو

36شورا،  (»نْفِقُونَي(  
آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز را بپا داشتند و امورشان را به مـشورت                  

  ».كنند گذاشتند و از آنچه روزيشان كرديم انفاق مي
در اين آيه درباره صفات مؤمنين صحبت شده است و ايـن مـسلماً معنـايش ايـن اسـت كـه                      

نـشينند و صـحبت       دهند بلكه مي     و كارشان را با تكروي انجام نمي       مؤمنين استبداد به رأي ندارند    
پذيرنـد و قبـول       كنند و پس از مشورت و مشاوره، آن فكري را كه اكثريـت آراء را دارد مـي                   مي
صـلي  (خداوند در قرآن شريف برنامه عمل رسول اكـرم  . گذارند كنند و بعد به مرحله اجرا مي        مي

  : ميابي و پيشرفت آن حضرت بود با عباراتي كوتاه بيان فرموده است را كه رمز كا)اهللا عليه و آله
  )159آل عمران،  (»و شاوِر هم فِي الْاَمرِ فَاِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَي اهللاِ اِنَّ اهللاَ يحِب الْمتَوكَّلينَ«

آن در امور اجتماعي با مسلمين مشورت نما، موقعي كـه خـط مـشي معـين شـد در اجـراي        
  . كنندگان را تصميم قاطع به خداوند اتكاء كن خداوند دوست دارد توكل

 در اين عبارت كوتاه وظيفه پيامبر در مقابل مردم و نسبت به خودش و در پيـشگاه خداونـد                   
  . تعيين شده است
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اي   العاده  مشورت در زندگي سياسي و نظامي پيامبر اسالم با نبوغ ذاتي و درايت و هوش فوق               
د به عنوان اصل تربيتي مورد توجه قرار داشته است و در بسياري موارد ياران با صفاي                 كه داشتن 

  . گذاشت طلبيد و موضوع خاصي را با آنها به مشاوره مي خود را به گردش مي
در جنگ بدر سپاه اسالم مقر فرماندهي خود را در جايي قرار داده بود كه به نظر حبـاب بـن                    

 خدا كه فرماندهي سپاه اسالم را بر عهده داشت رسيد و عـرض       خدمت رسول . منذر مناسب نبود  
امر خداوند نيست كه حـق اظهـار         :آيا انتخاب چنين مكاني بامر خداوند است؟ پيامبر فرمود        : كرد

به نظر من جايي را بايد انتخاب كرد        : حباب گفت . نظر نداشته باشيد، موضوع قابل مشورت است      
د با قطع آب، سپاهيان اسالم را از پـاي درآورد، كـه نظـر او                كه نزديك آب باشيم تا دشمن نتوان      

  . مورد قبول واقع شد
در جنگ احد كه سپاه هزار نفري قريش از مكه با همه ساز و برگ نظامي بـراي هجـوم بـه                      
مدينه آماده شده بود پيامبر خدا اصحاب خود را جمع كرد و در رابطه با اين موضوع كه در شهر                    

  : اينكه در بيرون شهر با دشمن بجنگند، مشورت فرمود و چنين نتيجه گرفتمدينه بمانند و يا 
»هِماِلَي فَخَرَج هِمبِالْخُرُوجِ اِلَي مهورهمج 42تفسير ابن كثير، ص  (»فَاَشار(   

  . كه بايد از شهر خارج شد
شـده  در جنگ خندق كه همه احزاب براي از بين بردن اسـالم و سـركوبي مـسلمانان متحـد       

بودند، پيامبر اكرم در چگونگي مقابله بـا دشـمن نظـر اصـحاب خـود را خواسـت كـه در ايـن                        
  . نظرخواهي سلمان فارسي پيشنهاد كندن خندق را داد

مورخين و مفسيرين اسالمي يكي از صفات پيـامبر را در مـسند مـديريت كثـرت مـشاوره                   
 » كَثيـرُ الْمـشاورهِ لِاَصـحابِهِ      )ليه و آله  صلي اهللا ع  (كانَ رسولُ اهللاِ    «: اند  اند و گفته    دانسته

  )94تفسير جاللين، ص سيوطي، جالل الدين، (
عليـه  (در پيام حضرت علـي      . كرد  سيره پيامبر چنين بود كه با اصحاب خود زياد مشورت مي          

  : درباره نظرخواهي از بزرگان آمده است:  به مالك اشتر)السالم
هاي اصالحي كشور داري و بـر پـا           ها و راه    ول و پايه  در جهت استحكام و استوار ساختن اص      

هاي پيشين و اسبق بر آنها تكيه نموده بـا علمـاء و داشـمندان حكمـاء و                    داشتن اصولي كه ملت   
  . انديشمندان گفتگو و تبادل نظر و هماهنگي و نظرخواهي بنما
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ت در اتخـاذ    از ديگر مسائلي كه بسيار شايان ذكر و اهميت است مساله تبادل نظـر و مـشور                
دهد و امـام      هاي معقول و صحيح كه علم روز به اين نقطه اهميت زيادي مي              تصميم و انتخاب راه   

 مالك اشتر را در آنچه كه مؤثر در اصالح امر مملكت و كشورداري است موظـف                 )عليه السالم (
گيري در  يمفرمايد كه با علماء و دانشمندان و حكما با تبادل نظر و گفتگو بنشيند و جهت تصم مي

هاي مخصوص براي اداره كشور و اصالح امور مردم و جامعه بـه عقـل و فكـر و                     انتخاب روش 
هايي خواهد بـود كـه در         هاي آنان نيز هدايت و راهنمايي       تجربيات خود اكتفا نكند، زيرا در گفته      

  . تري رسيد توان به يك نظريه صحيح و تصميم قوي مجموع با آنها مي
هاي استبدادي و غيرالهي هميشه آن بوده است كه قـدرت             در ارتباط با نظام   اما نقش پيامبران    

را به صاحبان اصلي آن يعني مردم بازگردانند، مردم در كارها مشاركت داشته باشند، خصوصاً در  
گيـري    ها از شور و مشورت آنها كه در واقع صاحبان اصلي سرنوشت خويشند، بهره               گيري  تصميم

  . كامل به عمل آيد
»ونَوالِحرِثُها عِبادِي الصي ضدِ الذِّكْرِ اَلَّا الْاَرعورِ مِنْ بنا فِي الزَّبكَتَب 105االنبيا،  ( » لَقَد(  

در تورات موسي و زبور داود پس از آن اين را نوشتم كه زمينه و حكمراني بر آن را بنـدگان                     
  . برند صالح به ارث مي
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  مشاركتيفلسفه و مباني نظري مديريت 
توان به صـورت مـوارد زيـر      به طور كلي فلسفه و مباني نظري مديريت مشاركتي را مي          

  : بيان كرد
   ـ نياز انسان به احترام و برابري و اظهار وجود1

بـه ويـژه    . انسان خواهان برابري با يكديگر هستند و دوست دارند با آنها برخورد محترمانه شـود              
  »نظر من را گوش كنيد من هم نظر دارم«ين حق است كه انسان قرن بيست و يكم خواستار ا

   ـ حمايت انسان از نظريات و دستاوردهاي خويش2

اگر كاركنان يك سازمان در ارائـه  . كنند ها از چيزهايي كه متعلق به آنهاست حمايت مي   انسان
ـ               گيري  نظرات و تصميم   ت ها مشاركت داده شوند، بنابراين اجـراي تـصميمات سـازماني از حماي

  . بيشتري برخوردار خواهد شد و اين خود تضميني است براي انجام هر چه بهتر آن تصميمات
   ـ بهبود مستمر كار و نيروي انساني3

بهبـود  . ها سپري كرد    گويد نبايد هيچ روزي را بدون انجام بهبود فعاليت          اصل بهبود مستمر مي   
كـسي كـه در دو      «: فرمايـد   ت كه مي   اس )عليه السالم (مستمر تعبيري از اين فرمايش امام صادق        

  1».روزش مساوي باشد ضرر كرده است
هـا و نظـرات و پيـشنهادهاي          هاي مناسب ايجاد بهبود مستمر اسـتفاده از ايـده           يكي از روش  

مشاركت كاركنـان  . تواند به بهبود و بازسازي سازمان كمك كند      كاركنان و زيردستان است كه مي     
هاي مـشاركتي نيـاز بـه         ي خواهد شد زيرا براي انجام فعاليت      موجب بهبود و توسعه نيروي انسان     

باشد كه اين امر موجب افزايش مستمر اطالعـات و            مطالعه و تحقيق و مشورت با متخصصان مي       
  . كند هاي بهبود و توسعه سازمان را مستحكم مي كيفيت نيروي انساني گرديده و پايه

   ـ بهترين تصميم با داشتن نظرات بيشتر4
ينكه در يك سازمان بهترين تصميم اتخاذ گردد بايد نظـرات افـراد زيـادي را بدسـت                  براي ا 

هاي سازماني براي رسيدن به اهداف بلند سـازمان، مـشاركت    ها در فعاليت يكي از تكنيك . آورد
  . باشد دادن كاركنان سازمان براي حل مسائل و مشكالت آن مي

  

                                                 
 .  من ساوي يوماه فهو مغبون 1
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  ن سازمان ـ بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنا5
دهـد و چـون كاركنـان     مشاركت كاركنان انگيزه آنان را در حل مسائل سازمان افـزايش مـي            

دهد ارتباط بين مـديريت       كنند و مديريت به نظرات آنها گوش مي         فضايي براي اظهار نظر پيدا مي     
  . يابد شود كاهش مي هاي رواني كه موجب نارضايتي مي و كاركنان بهبود يافته و عقده

  از به اطالعات جامع در تصميم گيري مديريت ـ ني6
بنـابراين  . گيري در جهان پر تغيير و تحول امروز نياز به اطالعات دقيق و جـامع دارد                 تصميم

مـشاركت  . هاي سازمان از اطالعات كليه كاركنان استفاده شود         گيري  ضروري است كه در تصميم    
تـري اسـتفاده      تر و دقيـق     ز اطالعات جامع  كند كه ا     مديريت را قادر مي     گيري،  كاركنان در تصميم  

  . نمايد
   ـ احساس عزت نفس7

كنند نظـام،     كنند و باور مي     مردم با مشاركت در امور، احساس عزت نفس و كرامت انساني مي           
  . آيند ها به عنوان عامل مهم به حساب مي شمارد و در ارزيابي آنان را محترم مي
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  هاي مباني فلسفي مشاركت ديدگاه
در اين بخش سعي شده تا معيارهـا        . باشد  هاي مختلف مبتني بر اموري مي       ركت از ديدگاه  مشا

اموري كه مشاركت   . و اموري كه مشاركت بر آنها مبتني است به اختصار مورد بررسي قرار گيرد             
  : از نقطه نظر مختلف بر آنها مبتني است عبارتند از

   ـ ابزار مديريتي1
هـا،    هـا، ناكـارايي     روشـي اسـت بـراي كـاهش واقعـي هزينـه           وري، مشاركت     از ديدگاه بهره  

اين ديدگاه به طور سـاده در       . ها و همچنين پيامدهاي ناشي از نارضايتي در محيط كار           كارشكني
پي تسكين نارضايتي كاركنان و بهبود سالمت افراد از طريق ارتقاي خالقيت و احترام بـه خـود                  

به عبارت ديگر، اين ديدگاه در پي آن اسـت          . ردآو  شود مشاركت به همراه مي      است كه فرض مي   
  . وري بپردازد كه به ترويج كارآيي و بهره

يابنـد و قلمـرو       هاي مشاركتي نوعاً در سطوح پايين اسـتقرار مـي           براساس اين نگرش، برنامه   
. گيري ويژه رهبري را شـامل نـشود         شود تا اختيارات تصميم     مشاركت به طور محدود تعريف مي     

نگرند، نگران تأثير منفي مـشكالت نيـروي          به مشاركت مي  » ابزار مديريتي «ز ديدگاه   آنهايي كه ا  
آنها مشاركت را به عنوان يكي از راهبردها براي تسكين نيـروي            . وري و سود هستند     كار بر بهره  

بررسي ادبيـات مـشاركت   . آميزي را بنا كنند   كنند تا بتوانند محيط با ثبات و صلح         كار پيشنهاد مي  
  . گيري مشاركتي معموالً پاسخ مؤثر افراد نسبت به كار را در پي دارد دهد كه تصميم ينشان م

هـاي مـشاركت كاركنـان         بـه بعـد برنامـه      1970دهد كـه از دهـه         مطالعات تطبيقي نشان مي   
هاي بهبود كيفيـت، كميتـه مـشترك مـديريتي            حلقه  گردان،  هاي خود   هاي كاري مستقل، تيم     گروه(

هـا بهبـود عملكـرد        ر جهان فراگير شده است و هـدف كلـي ايـن كوشـش             در سراس ) نيروي كار 
هاي مـديريت     شود كه كوشش    يادآور مي . است  ها ، روابط كار و كيفيت زندگي كاري بوده          سازمان

گذاري شده بود كه نتايج چنين مشاركتي براي سازمان، كاركنان، و در  مشاركتي بر اين تصور پايه    
  . استبعضي موارد براي جامعه مفيد 

ها بيشتر پذيرفتـه شـده        گيري مشاركتي به عنوان ابزار مديريتي در سازمان         به هر حال، تصميم   
محـدوديت عمـده ايـن نگـرش،        . كند  اين نگرش بر كارآيي، اثربخشي و رضايت تكيه مي        . است

اندازد و تشخيص     گيري را به راه مي      هاي تصميم   مدير چنين برنامه  . وابستگي آن به مديريت است    
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هـاي بخـش      تعميم چنين ديدگاهي به سـازمان     . گيري درگير شوند    دهد كه كاركنان در تصميم     مي
اما به مفهوم نفي پذيرش ايـن       . دولتي ايران، كه ماهيت غيرانتفاعي دارند، تا حدودي مشكل است         

تواند جايگاه    هاي دولتي چنين نگرشي مي      حداقل در شركت  . نگرش در بخش دولتي ايران نيست     
  . ته باشداي داش ويژه
   ـ نظريه دموكراسي2

هـاي صـنعتي و تجـاري بـر تمركـز قـدرت                مديريت سـازمان    نويسندگان پيشگام، در زمينه   
پردازان سـازماني     در مقابل، خيلي از نظريه    . گيري در سطوح باالي مديريتي تأكيد داشتند        تصميم

 ديـدگاه دموكراسـي،     .انـد   رها كرده » سهيم شدن در قدرت   «اين فرضيه كالسيكي را به نفع نظريه        
  . نگرد ها مي گيري را به عنوان ابزار توزيع قدرت در درون سازمان مشاركت كاركنان در تصميم

  . آيد گيري مشاركتي بهترين ابزار تحقق اين هدف به حساب مي تصميم
هـاي كـاري دموكراتيـك، كـه از طريـق             اين نگرش بر معيارهاي روحي و ارزشي در محيط        

پردازان دموكراسي، مشاركت در كار را        به طور كلي نظريه   . كند  وند، تأكيد مي  ش  مشاركت ايجاد مي  
  . دانند جزء مهم ايجاد سازماني دموكراتيك مي

كنـد كـه در آن، سـازمان را افـراد      دموكراسي سازماني، عموماً به نظامي از مديريت اشاره مي    
 دموكراتيـك سـنتي ايـن        ريـه در قلب نظ  . كنند  دهند، هدايت مي    معمولي كه اكثريت را تشكيل مي     

پردازان دموكراسي  نظريه. هاي عادي ظرفيت حكومت عاقالنه را دارند     اعتقاد نهفته است كه انسان    
اي سازماني كه رفتارهاي مشاركتي را مجـاز          كنند كه ظهور جو دموكراتيك در مجموعه        تأكيد مي 

 بايـد گفـت مـديريت كـار          كنـيم، اگر با نظر انتقادي به اين نظريه نگاه         . داند، غيرممكن است    نمي
نظريـه دموكراتيـك كـه    . اي نيست كه آن را به هوي و هوس افـراد معمـولي واگـذار كنـيم      ساده

مديريت بر مبناي تـوده كاركنـاني       . سازد، قاعده كاملي نيست     حاكميت افراد معمولي را مطرح مي     
دن همراه اسـت، يـك      عالقگي و احساسي بو      غيرمنطقي بودن، بي    هايي چون غفلت،    كه با ويژگي  

  )دكتر فرج اهللا رهنورد(. رود نوع اتالف منابع در سازمان به شمار مي
هاي بخـش دولتـي       تواند مبناي مناسبي براي مديريت مشاركتي در سازمان         چنين نگرشي نمي  

توان غافل شد كه تعديل اين نگرش در     البته از اين نكته نمي    . كه متولي امور عمومي هستند، باشد     
تواند يكي از معيارهاي فلسفي مديريت        يجاد معيارهاي روحي و ارزشي در محيط كار مي        مفهوم ا 
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به هر حال، همانند نگرش ابزار مديريتي، نظريـه دموكراسـي نيـز بـراي تعريـف                 . مشاركتي باشد 
  . فلسفه مديريت مشاركتي در بخش دولتي ايران كافي نيست

   ـ نگرش انساني3
اين نگـرش در پـي      . ها مطرح شد     مديريت نئوكالسيك  جو، در دوران    سبك رهبري مشاركت  

اعتقاد بر اين بود كه كاركنان اگر       . هاي سازماني است    كسب همكاري كاركنان در رسيدن به هدف      
وري   هـا حمايـت خواهنـد كـرد و در نتيجـه بهـره               گيري دخالت داده شوند، از تصميم       در تصميم 

گيري يا اختيارات او را   رهبري در تصميماين نگرش، مسؤوليت. خودشان را افزايش خواهند داد   
هايـشان،    كند كه زيردستان بر مبناي آموزش و تجربـه          كند، اما فرض مي     به زيردستان واگذار نمي   

  )دكتر فرج اهللا رهنورد(. گيري را دارند قابليت ارائه پيشنهادها و تصميم
د در كـار بـراي      داند و ارزش رشـ      نگرش انساني، مشاركت را كمكي براي پرورش انسان مي        
اين نگرش بر طراحـي مجـدد       . دهد  رسيدن به مراحل باالتري از انسانيت را مورد تأكيد قرار مي          

انـسان  . ورزد ها و ايجاد محيط كاري با معنايي اصرار مي        هاي بالقوه انسان    كار براي كشف قابليت   
بـا  .  باشـد  و مـورد اعتمـاد    ) جـويي   هـدف (هاي خود دست يابد       معمولي تمايل دارد كه به هدف     

توانـد نيـروي      ها را به حداكثر رسانيد، شخص مـي         دهي كار به قسمي كه بتوان اين ارزش         سازمان
توان گفت نگرش انساني كـه از مـشاركت           بنابراين مي . كاري سالم، وفادار، و مولدي داشته باشد      

  . هاي سازماني تأكيد دارد كند بر پرورش سالم افراد در درون محيط حمايت مي
هاي واالي انساني تكيه دارد، مبنـاي فلـسفي        رش قطعا در حكومتي كه بر حفظ ارزش       اين نگ 

توانند ايـن     هاي بخش دولتي ايران مي      بنابراين، سازمان . شود  مناسبي براي مشاركت محسوب مي    
  . نگرش را به عنوان رسالت خود در پذيرش و به كارگيري مديريت مشاركتي لحاظ كنند

   ـ ديدگاه ايدئولوژيكي4
بـه  . هاي ايدئولوژيكي است    گيري، بيشتر مبتني بر ديدگاه      موضوع مشاركت كاركنان در تصميم    

گـذاري دولتـي بـراي وادار سـاختن           عنوان مثال، بعضي از دانشمندان علوم اجتمـاعي از قـانون          
آنهـا بـه كـارگيري مـشاركت را         . انـد   حمايـت كـرده   » كيفيت زندگي كاري  «ها به بهبود      سازمان
هـاي ايـدئولوژيكي عمومـا     ديـدگاه . كننـد  امدهاي عملي آن پيشنهاد و توصيه مي      نظر از پي    صرف

صريح، جهاني و سياسي هستند و بحث ايدئولوژيكي در خصوص مشاركت تقريبـا بـدين شـكل     
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شود كه دموكراسي خوب است، مشاركت امري دموكراتيك است و بنابراين مشاركت در  دنبال مي
  . هاي سازماني الزم است گيري تصميم

كننـد و چنـين اسـتدالل         برخي از پژوهشگران، مديريت مشاركتي را امري اخالقي قلمداد مي         
  : كنند كه مي

  اخالقا درست نيست كه مديران به كاركنان صدمه بزنند؛) 1
دهنـد، از طريـق ناكـام گذاشـتن افـراد در ارضـاي            مديراني كه به مشاركت اهميـت نمـي       ) 2

  زنند؛ نيازهايشان به آنها صدمه مي
  . بنابراين اخالقا بايد مديران از مشاركت استفاده كنند) 3

هاي ايدئولوژيكي ديگري نيز وجود دارند كه با تكيه بر افكار مذهبي، ارزش و منطـق                  ديدگاه
به عنوان مثال، براساس نگرش اسـالم، مـشاركت         . سازند  خاصي را در زمينه مشاركت مطرح مي      

اسالم، رشد و پرورش افراد از طريق       . شود  اي آنها مي  گيري باعث پرورش افراد و ارض       در تصميم 
. دهد و بر شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنها به عنوان انسان نظـر دارد              كار را مورد تأكيد قرار مي     

قرآن كريم شورا و مشورت را به عنوان        . قرآن كريم شورا و مشورت را به عنوان انسان نظر دارد          
كند كه مسلمانان امور خود را براساس مشورت متقابل انجـام             ينمودي از ايمان معرفي و تأكيد م      

هاي زيردستان را در خـصوص         مديران مسؤول هستند كه ديدگاه      به استناد تفسير قرآن،   . دهند  مي
گيـري فـردي    مسائلي كه تعيين تكليف منوط به تحقيق و تفحص باشد، اخذ و سپس بـه تـصميم        

 مشاركتي حداقل در شكل ساز و كارهاي مـشورتي نـه   اين بدان معناست كه مديريت    . اقدام كنند 
هـايي را براسـاس       تنها در اسالم پذيرفته شده است بلكه مديران ملكـف هـستند چنـين تـصميم               

 را  »كُلُّكُم راعٍ و كُلُّكُم مسؤُولٌ عنْ رعِيتِـهِ       «اسالم اصل كلي    . هاي زيردستان اتخاذ كنند     ديدگاه
  هـاي كـاري،     ن مسؤوليت همگاني در بـستر اجتمـاعي يـا محـيط           كند و براي تحقق اي      مطرح مي 

كارهاي   ها و راه    دانشمندان اسالمي بيشتر به اصل مشورت و تبادل نظر جهت انتخاب بهترين قول            
  . اند سازنده پرداخته

  : شايد بتوان فلسفه مشاركت از ديدگاه اسالم را به شرح زير برشمرد
  انسان؛ـ فراهم آوردن موجبات رشد و صيرورت 
  ـ ايجاد مسؤوليت و تعهد دروني در افراد؛
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  ـ به وجود آوردن محيط كاري مبتني بر اعتماد متقابل بين مديران و كاركنان؛
  ـ دادن شخصيت به افراد؛

  ـ تربيت و آموزش افراد براي اداره امور؛
  . هاي كاري ـ ايجاد وحدت و يكپارچگي در محيط

لوژيكي متفاوتي در خصوص مديريت مشاركتي مطـرح        هاي ايدئو   به هر حال، هر چند ديدگاه     
هاي اسـالم در      شده است كه هر يك محاسن و معايب خود را دارد، آنچه كه اهميت دارد ديدگاه               

اين مورد است كه با توجه به اسالمي بودن ماهيت حكومت ايران بايد پايه فلسفي مـشاركت در                  
تبيين فلسفه مـديريت مـشاركتي، مـديريت        دكتر فرج اهللا رهنورد،     (. بخش دولتي را تشكيل دهد    

  )1378دولتي، تابستان 
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  گيري تفكر مشاركتي در جامعه مفهوم و فرآيند شكل
هاي گروهي است كه آنان را بـر      تفكر مشاركتي درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت        

نهادي . ندانگيزد تا براي دستيابي به اهداف گروهي ياري دهند و در مسؤوليت كار شريك شو                مي
وقتـي تـك تـك جوانـان        . كنـد   شدن تفكر مشاركتي در مسؤوليت پذيري جوانان تجلي پيدا مي         

پذير شدند و نست به مسائل اجتماعي و جامعه حساس گرديدند براي حل آنها دخالت                 مسؤوليت
گيـري تفكـر مـشاركتي، شـنيدن صـداي            شـكل . كنند  نموده خود را درگير مسائل و حل آنها مي        

حاشـيه نـشيني را از ميـان بـر          . آورد  احساس مالكيت به وجـود مـي      . سازد  آسان مي ديگران را   
شـكند و دل و ذهـن    سازد و سرانجام فرهنگ سكوت را در هم مي      ناتوان را نيرومند مي   . دارد  مي

. كنـد   اي از پذيرش مراتب وجود ايجاد مـي         دهد و بدين ترتيب احساس تازه       را به زبان پيوند مي    
  . هاي انساني و رواني شخصيت انسان تأكيد دارد هومي بر جنبهمشاركت در چنين مف
  : توان به شرح زير بيان نمود هاي مفهوم تفكر مشاركتي را مي به طور كلي مؤلفه

  احساس مالكيت در كار •
  ياري رساندن  •
  قوت قلب دادن •
  درگيري عاطفي در كار و حل مسائل •
  شريك كار ديگران شدن •
  همفكري كردن •
  پذيرش مسؤوليت  •
  يان انديشهب •
  بالنده كردن هستي •
  سازي درگيري در تصميم •
  داوطلبانه به كار گروهي •
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  گيري  نتيجه
گيري مشاركتي تابعي اسـت از ديـدگاه فلـسفي، و مـشروعيت آن از                 توان گفت كه تصميم     مي

به عبارت ديگر، هيچ . گيرد كه بر كشور، صنعت، يا سازمان حاكم است چنين ديدگاهي نشأت مي
  . ر خالء وجود ندارد، بلكه هر برنامه مشاركتي با نتايج مورد انتظار آن وابستگي داردمشاركتي د

: همان طور كه بحث شد، حداقل چهـار ديـدگاه عمـده در خـصوص مـشاركت وجـود دارد                   
هـاي    ها و ارزش    طرفداران هر يك از مكاتب، هدف     . ايدئولوژيكي، ابزاري، دموكراتيك و انساني    

به همين دليل ارزيابي برنامه مشاركتي خاص       . سازند  ركت مطرح مي  متفاوتي را در خصوص مشا    
به عنوان مثال، استفاده از كارايي در       . در هر كشور، بدون توجه به مباني فلسفي آن، مشكل است          
هـاي ايـدئولوژيكي خـاص بـه اجـرا            ارزيابي برنامه مشاركت در كشوري كه اين برنامه با هدف         

نگرش ايدئولوژيكي، مديريت مشاركتي را به عنـوان        . لي نيست گذاشته شده است، معيار قابل قبو     
ابزاري براي بهبود كيفيت زندگي كاري، تغيير ساختار مالكيت، ترويج مشاركت سياسي، و ماننـد               

از ديدگاه نظريه دموكراسي، مشاركت ابـزاري اسـت بـراي رسـيدن بـه            . آورد  اينها به حساب مي   
 شكاف قدرت بين زيردستان و فرادسـتان؛ ايجـاد          برابري قدرت و سهيم شدن در قدرت؛ كاهش       

در نگـرش   . گيـري مـؤثر و عقاليـي        محيط كاري دموكراتيك؛ و تأمين پايه مناسبي براي تصميم        
وري، و    ابزاري، مشاركت راهي است براي بهبود روابط كار؛ تقليل نارضايتي كاركنان؛ ترويج بهره            

از و كـاري بـراي كمـك بـه پـرورش            سرانجام نگرش انساني، مشاركت را سـ      . اثربخشي فردي 
در نتيجه، هر نگـرش     . داند  ها و ارضاي نيازهاي ثانويه و كشف استعدادهاي بالقوه افراد مي            انسان

هـاي سـازماني معيارهـاي خـاص خـود را             فلسفي در به كارگيري مديريت مشاركتي در محيط       
ن است كـه در ارزيـابي       داللت ضمني اين معيارها براي مديران و پژوهشگران، اي        . كند  تحميل مي 

  . هاي مشاركتي آنها را به عنوان معيارهاي ارزشيابي مورد لحاظ قرار دهند برنامه
گفته، تبيين فلسفه مديريت مشاركتي در بخش دولتي ايران آسـان             بر مبناي چهار نگرش پيش    

عريف شك ديدگاه اسالم به عنوان نگرش ايدئولوژيكي بايد به عنوان عنصر كليدي در ت       بي. نيست
امـا ايـن تمـام داسـتان        . فلسفه مديريت مشاركتي در بخش دولتي ايران مورد لحاظ قرار گيـرد           
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توانند متناسب با ماهيت كاري خود از نگـرش كـه بـر               هاي دولتي مي    هاي بخش   نيست، سازمان 
هـاي    تواند در ارتقاي عملكرد سازمان      وري و تأمين رضايت كاركنان توجه خاصي دارد، مي          بهره

هاي دولتي كه اثربخشي و كارآيي پاييني دارند، بـه كـار گرفتـه                لتي به خصوص شركت   بخش دو 
  . شود

ها و ارضاي نيازهاي ثانويه افـراد تأكيـد دارد، مقطـع              نگرش انساني نيز كه بر پرورش انسان      
شايد كاربرد نگرش دموكراسي در بخش دولتي ايـران كـه   . مشترك بسياري با ديدگاه اسالم دارد   

ها و ايجاد محيط دموكراتيك تكيـه دارد، جـاي ترديـد              وزيع مجدد قدرت در سازمان    بيشتر بر ت  
هاي بخش دولتي بايد خدمتگزار مردم و مديران آنهـا در قبـال نماينـدگان مـردم                   سازمان. باشد
هاي كاري، ممكن اسـت بـه دليـل           گو باشند، لذا تكيه صرف بر ايجاد دموكراسي در محيط           پاسخ

  . ها شود هاي سازمان هدفتشتت آراء مانع تحقق 
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  فصل دوم
  گفتار چهارم



 93

  چهارمگفتار 
  

  :خوانيم ميآنچه در اين گفتار 

  منشاء مشاركت

  فلسفيمنشاء ) الف

  منشاء قراني) ب

  شناختي منشاء جامعه) ج

  شناختي منشاء روان) د

  منشاء سياسي)  ه

  ابعاد مشاركت

  يك بعدي) الف

  چند بعدي) ب

  اصول مرتبط با مشاركت

  اصل مشورت) الف

  اصل تقسيم كار و تعيين حدود وظيفه فرد) ب

  اصل عدم تمركز و تفويض اختيار) ج

  اصل سپاس وتشكر) د
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  منشاء مشاركت
منشاء و زيرساخت مشاركت از زواياي مختلف قابل بررسي است كـه در ذيـل بـه آنهـا                   

  . شود اشاره مي
  : الف ـ منشاء فلسفي

تـرين انديـشه      بنيـادي . هاي راسـتيني جـاي دارنـد        نديشهاز ديد فلسفي، در مفهوم مشاركت ا      
مشاركت از اين نگاه به نـوعي       » هاست  پذيرش اصل برابري انسان   «زيرساز و زيربناي مشاركت،     

ز اهميـت برابـر و يكـساني        ها هر گاه در پيوند با يكـديگر ا          كند، انسان   بالندگي و رشد اشاره مي    
هـاي بـسيار بـراي همـه          مندي  سبب برخاستن و بهره    شوند، آنگاه مشاركت ميان آنان،       برخوردار

  . شود مي
بــسياري از انديــشمندان، مــشاركت در امــور مختلــف و همــدري و يــادگيري را از جملــه  

  . قرار داده استدانند و خداوند چنين فطرتي را در نهاد آنها  هاي آدمي مي فطرت
  : ب ـ منشأ قرآني

ضوع مشاركت در ابعاد مختلـف اشـاره نمـوده          خداوند درآيات متعدد قرآن كريم راجع به مو       
  . است
  )11  سوره رعد،( مهِسِفُنْاَوا ما بِرُيغَي يتّ حمٍوقَ ما بِرُيغَ ال يهللاَ انَّ ـ ا1ِ

دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است           خداوند سرنوشت هيچ قوم و ملتي را تغيير نمي        
  . تغيير دهند

وضعيت و سرنوشت يك جامعه به وضعيت مردمش و عملكرد آنها           اشاره شده كه    در اين آيه    
كند، تغيير ممكن نيست مگر با مشاركت         تغيير مي يعني با مشاركت مردم سرنوشتان      . بستگي دارد 
  . همه مردم آن

 طِسقِالْ بِاسلنّ اومقُي لِانِميزَ الْ وتابكِ الْمهعنا ملْزَنْ اَ وناتِيبالْنا بِلَسنا رلْسر اَدقَلَ ـ  2
  )25سوره حديد، ( ...

ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام                   
به عدالت كنند در اين آيه هدف از ارسال پيامبران و كتاب آسماني اين است كه همه مردم با هم،                    

بپا خيزند و اين عمل بدون مشاركت همديگر ميسر       را به پا دارند و براي اقامه عدل         قسط و عدل    
  . نخواهد بود
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ترين اصول و مباني اداره جامعه از نظر قرآن عدل و اجراي آن است كه اين امر  يكي از بزرگ
بدون مشاركت مردم ميسر نخواهد بود، بر مـديران جامعـه فـرض اسـت بـراي اجـراي عـدالت               

  .تفاده كننداجتماعي از خرد همه آحاد و اقشار جامعه اس
3 اهللاُ ـ ما آفاء ع لي راَنْ مِهِولِس هِلّلِري فَقُ الْلِهلرَّ لِ وولِسرْقُذي الْ لِ والْبي و ي تـامي و 

  )7سوره حشر، ( ... مكُنْ مِياءِنِغْاَ الْنَي بهلَو دونَكُ ال يي كَبيلِ السنِ اب وساكينَمالْ
ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان  ديآنچه را خداوند از اهل اين آبا 
در ميـان ثروتمنـدان شـما       ) اين اموال عظـيم   (تا  . ماندگان است   او و يتيمان و مستمندان و در راه       

  . دست به دست نگردد
سازي را بر نفي انحصار و تمركز اموال در دست يا فرد يا گروه                خداوند در اين آيه اصل نظام     

اكنون وقت آن رسيده است كـه       . دهد  داده است و همه مردم را در اموال مشاركت مي         خاص قرار   
ها، احزاب و كاركنان و كارگران        بيايند دست به دست همه افراد، گروه      ) ستاد و صف  (همه مديران   

كه دولت بناي فعـاليتش     اكنون  اجتماعي از خرد جمعي استفاده كنند،       دهند و براي اجراي عدالت      
  . د است از خرد مردم نيز استفاده كنمردم قرار دادهري براي گذا خدمترا 

4 ذينَ الَّ ـ وتَ اسرَوا لِجابهِباَم و قاموا الصالهاَ  ورُمهشُم ـ وري ب نَيهـ  مِم و ما رقْز نـاهم 
38شوري، ( ونَقُفِنْي(   

دارنـد و كارهـايش بـه     و كسانيكه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند و نماز را به پا مي       « 
  . »كنند ايم انفاق مي صورت مشورت است و از آنچه به آنها روزي داده

در اين آيه خداوند مشاوره در اداره امور جامعه اسالمي را، به عنوان امري نهادينه شده مطرح  
آورد كه حكايـت از نـوعي     كند ضمن اينكه افعال بكار رفته در اين آيه را به صورت جمع مي               مي
  .  و اقامه نماز و انفاق داردبتشاركت در اجام

  : شناختي ج ـ منشاء جامعه
شناختي به مطالعه و روابط بـين آنهـا اسـتوار اسـت از      هاي جامعه با توجه به اينكه اكثر بحث 

مشاركت اجتماعي  . هاي روابط اجتماعي بوده است      ترين صورت   ديرباز مشاركتها يكي از اساسي    
گيرد و براي زنـدگي گروهـي آمـاده           ها شكل مي     آن، شخصيت انسان   فرآيندي است كه از طريق    

نوعي روش زيستي است كه جوانب اجتماعي و فرهنگي         .  زندگي است  مشاركت طريقه . شوند  مي
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ها و درجات گوناگوني نظيـر همكـاري، هميـاري،            تواند شكل   مشاركت مي . شناختي دارد   و روان 
  . اشدهمبستگي، انطباق، سازگاري و پذيرش داشته ب

  : شناختي د ـ منشاء روان
. كنـد   هاي انساني و روانـي شخـصيت انـسان تأكيـد مـي              مشاركت در چنين مفهومي بر جنبه     

مـشاركت يـك   . بنابراين عالوه بر بازده اقتصادي، بهره روان شناختي آن نيز قابل مالحظه اسـت            
انگيزد، تا بـراي      مي  هاي گروهي است كه آنان را بر        نوع درگيري ذهني و عاطفي افراد در موقعيت       

وقتي شخصي در گروه يا سازمان به جـاي    . هاي گروهي يكديگر را ياري دهند       دستيابي به هدف  
داند، و نسبت به مسايلي كه        گيرد، خود را درگير و مسؤول مي        را به كار مي   » ما«لفظ  » آنها«واژه  

كت، درگير شدن فرد    مشار«كند و باالخره اينكه       گذرد، احساس تعهد و مسؤوليت مي       درگروه مي 
به نياز انسان به تأييـد و عـزت نفـس و             عالوه بر آن مشاركت   . است» گيري  تصميم «ددر فراگر 

  )دكتر فقيهي، مشاوره در آينه علم و دين(. شود سالمت رواني نيز مربوط مي
  :  ـ منشاء سياسي ه

ها بوده اسـت،   جويانه انسان هاي مشاركت ترين فعاليت شركت در مسايل سياسي يكي از عمده    
هاي باستاني، مشاركت در امور سياسي پا به پاي           هاي گوناگون مثل يونان و ديگر تمدن        در تمدن 

ميزان مشاركت مـردم در     . ها مطرح بوده است     مشاركت در امور ديگر براي همه انسان      چگونگي  
 مـشاركت   . امور مختلف تا حد زيادي به نگرش افراد به حاكمان و كارگزاران آنان بستگي دارد              

سـعيد  (. اختيار و آزادانديشي، يكي ديگر از شرايط مشاركت سياسي است. مبتني بر آگاهي است  
  )1382ها،   كريمي، رسانه

  : فرمايد امام خميني درمورد مشاركت مردم در جمهوري اسالمي مي 
و تخلف از . كند و اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد اينجا آراي ملت حكومت مي 

 ، به   109، ص   14صحيفه نور، جلد     (.دم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندار           حك
   )شفيعي مطهر/ نقل از مباني و ضرورت مشاركت

  : فرمايند امام خميني در اهميت مشاركت سياسي مردم مي
تان اين است كه ايـن مـسيري          آن مسيري كه ملت ما دارد روي آن مسير راه برويد ولو عقيده            

خواهد اين طور بكند، به مـن و شـما            خوب باشد، ملت مي   .  ملت رفته خالف صالحش است     كه
 ، به نقـل  247، ص 8صحيفه نور، جلد (. چه كار دارد؟ ملت رأي داده و رأيي كه داده متّبع است        

  )شفيعي مطهر/ از مباني و ضرورت مشاركت
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  ابعاد مشاركت
اً در يك موضوع خاص بـه عنـوان    مشاركت يك بعدي كه صرف: بعدي الف ـ مشاركت يك 

 و  هشـود و هنگـامي كـه انجـام شـد، كـار از نظـر مـشاركت كننـد                     مثال كمك مالي خالصه مي    
  . گرد جو تمام شده تلقي مي مشاركت

است كه در آن همـه  » مشاركت چند بعدي« شكل ديگر مشاركت :ب ـ مشاركت چند بعدي 
جويند و اين نوع مـشاركت        اوت شركت مي  هايشان در امور متف     مردم به تناسب توانايي و مهارت     

  . هايي است داراي ويژگي
  ؛ ـ مشاركت دو سويه است نه يك سويه1

  ؛ ـ مشاركت داوطلبانه است نه اجباري2
  ؛مشاركت آگاهانه است ـ 3
  ؛ها و نيازهاست مشاركت مبتني بر عالقه ـ 4
  ؛هاست مشاركت مبتني بر اعتقاد و ارزش ـ 5
  ؛اد و همراهي متقابل است ـ مشاركت براساس اعتم6
  ؛ ـ مشاركت شبيه ارگانيسم است يعني نيازمند فعاليت تمام عناصر يك نظام است7
  ؛ ـ مشاركت مبتني بر هدف مشترك است8
  ؛ها را دارند  كنندگان حق شركت در تصميم  ـ مشاركت9

  ؛ ـ مشاركت مبتني بر آزادي عمل و دفاع از نظرات است10
  .شر نيست ـ مشاركت مخصوص يك ق11
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  اصول مرتبط با مديريت مشاركتي
  الف ـ اصل مشورت

گيري است و مديران با مشورت كاركنـان خـود و             سازي براي تصميم    مشورت مستلزم تصميم  
كنند،   استفاده از عنوان ديگران ضمن اينكه از غرور و خودمحوري و تمركز در مديريت پرهيز مي               

منـد    ر كالم بزرگان دين به آنها اشاره گرديده است بهره         مشورت نيز كه د   از آثار و نتايج ارزشمند      
  : خواهند شد كه بخشي از آنها عبارتند از

نظران در كنار فكر خود بر قدرت وسـعت و عمـق بيـنش     هاي صاحب  ـ استفاده از انديشه 1
  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي . افزايد خود مي

  ».شود مند مي شش افكار ديگران بهرههر كس كه با صاحبان انديشه مشورت كند از درخ«
هـاي نـو    هـا و در نتيجـه گـشايش راه     ـ مشورت موجب شكوفايي استعدادها و رشد ذوق 2
  . شود مي

  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي 
   .واب الصهنْ مِدلَّوتَ بضٍعب بِياْرَّ الضعوا ببرِضْاِ

  . فكار درست از آن متولد گرددها و ا ها را به هم بياموزيد تا راه انديشه
  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي . شناساند  ـ مشورت، خطاها و اشتباهات را به انسان مي3
نْمقْتَ اسلَبو جاراءِ الْوهرَ عفواقِ م164البالغه، حكمت ،  نهج( .اءِخَط الْع(  

  . شناسد ا ميآن كسي كه آراي گوناگون را استقبال كند موارد خطا و اشتباه ر
توان به قدرت فكري و دقـت نظـر و ميـزان      ـ مشورت آزمايشي است كه از طريق آن مي 4

  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي . برد دلسوزي ديگران پي
  . با دشمنان خود مشورت كن تا مقدار دشمني و اهداف آنها را بشناسي

  ب ـ اصل تقسيم كار و تعيين حدود وظيفه فرد
خص به شرح وظيفه و واگذاري مسؤوليت خـاص بـه هـر فـرد بـا توجـه بـه                     آشنا نمودن ش  

ها و تجارب وي در زيرمجموعه مديريت و تقسيم كار مطلوب در سازمان، عـالوه بـر                   توانمندي
نمايد، بررسي نقاط ضعف و تعيين ميـزان مـشاركت            ها را مشخص مي     آنكه حدود و ثغور فعاليت    

اي خطاب   در نامه )عليه السالم (حضرت علي   . سازد  ان مي افراد در كار گروهي و ارزشيابي را آس       
  :  فرمود)عليه السالم(به امام حسين 



 99

»اوجخِ نْ مِ سانٍنْ اِ لِّكُ لِ لْع مِدك ع ذُأخُ تَ الًمعليه (البالغه، نامه امام به فرزندش حسين       نهج( »ه
   ))السالم

  . دهي ل و پاسخگو قرار ميبه عهده هر يك از خدمتگزارانت كاري را بگذار و او را مسؤو
  :آيد با اجراي اين اصل نكات ذيل بدست مي

  . شود هاي هر شخص مشخص مي  ـ ويژگي1
  . شود بندي و ارزيابي مورد سنجش واقع مي  ـ امور جاري سازمان براي طبقه2
  . شوند  ـ افراد واجد شرايط براي تصدي مشاغل در نظر گرفته مي3
  . وجيه و منطقي است ـ آموزش براي افراد قابل ت4
  . يابد  ـ حقوق و دستمزد و پاداش اصولي شده و مبناي منطقي مي5
  .بايست انجام شود، قابل مقايسه است  ـ كيفيت كارهاي انجام شده با آنچه كه مي6
  .  ـ هر كس به وظيفه خود آگاه است7
  . شود ها به حسب عالقه افراد واگذار مي  ـ مسؤوليت8

  و تفويض اختيار ج ـ اصل عدم تمركز 
در يك سـازمان    ) سيستم مشاركتي (متمركز    توان شاهد يك سيستم غيرمتركز يا نيمه        وقتي مي 

تـرين مقـام بـه سـطوح          گيري از مدير و عـالي       بود كه وظايف عمده مديريتي و اختيارات تصميم       
  . تر انتقال يابد پايين

هاي مترتب به آن نيز تقسيم        گيري و مسؤوليت    بديهي است كه به همراه تفويض اختيار، تصميم       
  . شود لكن نظارت از باال همواره به قوت خود باقي است شده و به افراد مربوط واگذار مي

  اصل سپاس و تشكرد ـ 
يعنـي در   . نظام مديريت فردي و گروهي و اجتماعي مسلمانان جهان بر حمـد اسـتوار اسـت               

با آن كار نيك از ايشان بـه عمـل          مقابل هر فعل نيك اختياري مردم، سپاس و تشكري متناسب           
همين سپاس و تشكر باعث خواهد شد كه مردم هرچه بيشتر به سمت افعـال نيـك روي                  . آيد  مي

آورنده و از اعمال شرّ فاصله بگيرند حال اگر اين سپاس و تشكر به صورت نظام يافته در كليـه                    
بر شده و مـردم بـا اعتمـاد و    ها و نهادها پياده شود، تأثيرات آن چند برا        سطوح جامعه و سازمان   

اطمينان بيشتري به سوي افعال نيك جذب شده و به صورت فراگير به تفكر و تحقيق پرداخته و                  
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و نظام مـديريت جامعـه نيـز در ازاي بهـره         . نمايند  آن را در جهت اصالح امور جامعه عرضه مي        
ظور تشكر و قدرداني و     به من نمايد، بخشي از آن را        وافري كه پيشنهادات نيك ايشان تحصيل مي      

يعني نظام حمد و تشكر به كليه اعمـال و رفتـار و گفتـار مـردم                 . گرداند  سپاس به ايشان باز مي    
در ضمن مديريت بر مبناي مشاركت همه افراد به فكر كردن و ارائه             . بخشد  جهتي نيك و الهي مي    

ه خير ارائه نمـود،     و هر كس كه فكر خوب و انديش       . شوند  افكار سازنده و خالق و نو دعوت مي       
هـاي مفيـد بـراي جامعـه          كند و يا در ارائه افكار و انديشه         آنكه كار خوب نمي   . گردد  تشويق مي 

همين تشويق نكردن، تنبيـه بزرگـي       . شود  كند، تشويق نمي    تنبلي و سستي نموده و يا لجبازي مي       
ها و  نمايند و از نعمت يبيند كه ديگران پيشنهادات مفيد و سازنده ارائه م         است، زيرا هر روز او مي     

  . شود دهد چيزي نصيبش نمي گردند و او چون پيشنهاد نمي مند مي بركات مادي و معنوي آن بهره
مناسب است كه رواياتي را كه داللت بر لزوم تشكر و سپاسگذاري از كسي كه كاري يا لطفي                  

  :دهد، دارد ذكر كنيم در حق ما انجام مي
»محمود بي الْ  اَ نُ بالَ قَ دِالب :مِسعالرِّ ت  لَضا عهِي الس الم قُ يلو :لَ نْم م الْ رْكُشْ ي عِنْمـ  م  نَ مِ

  » لَّجوزَّ ع اهللاَرْكُشْ يم لَوقينَلُخْمالْ
هر كس سپاس   : فرمود   شنيدم كه مي   )عليه السالم (از امام رضا    : گويد  محمودبن ابي البالد مي   «

عليرضا صابري، الحكم الزاهره،    (» س خداي بزرگ را نگفته است      را نگويد، سپا   هدهند  مردم نعمت 
1375 ،645(  

  : فرمايد و نيز خداوند در قرآن شريف مي
  )7سوره ابراهيم، آيه (» ديدشَذابي لَ عنّ اِمتُرْفَ كَنْئِ لَ ومكُنَّ زيداَ لَم تُرْكَ شَنْئِلَ«

ر ناسپاسـي كنيـد عـذاب مـن سـخت      كنيم و اگ  اگر سپاسگذاري كنيد نعمت شما را افزون مي       
  . خواهد بود

  : فرمايد  مي)عليه السالم(امام صادق 
»اُنْم طِعرَكْ الشُّي  طِيالزِّاُعياده،اهللاُولُقُ ي زَّ عوتُرْكَ شَنْئِلَ «لَّجاَ لَمكُنَّزيدم««   

اگـر  «: ايـد فرم  خداونـد مـي   . شود  به هر كس سپاسگذاري داده شد افزوني نعمت نيز داده مي          
  )664، 1375عليرضا صابري، الحكم الزاهره، . (»كنم سپاسگذاري كنيد نعمت شما را افزون مي
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  فصل دوم
  گفتار پنجم
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  گفتار پنجم

  
  :خوانيم  ميآنچه در اين گفتار

  پيش نيازهاي نظام مشاركتي

  مزاياي مديريتي مشاركتي 

  موانع مشاركت 

  تكنيكهاي غلبه برموانع 

  قق مديريت مشاركتي راهكارهاي تح

  ويژگيهاي مشاوران 

 وظايف مشاوران 
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  پيش نيازهاي نظام مشاركتي 
اجراي نظام مشاركتي و دخالت دادن زير دستان و كاركنان و عموم مردم در تصميم گيـري و                  

آن پـيش نيازهـاي نظـام       . هر  چه بهترشدن مشاركتهاي مردمي مستلزم پيش نيازهـايي ميـشود           

  :مشاركتي عبارتند از

ـ اعتقاد مديران ارشد و كاركنان  به مشاركت و پشتيباني همه جانبه از مراحل اجراي نظـام                  1

  مديريت مشاركتي ؛

  ـ ايجاد فرصت زماني كافي براي كسب آمادگي و مطالعه در برنامه مشاركت ؛2

  ـ تعيين حدود مشاركت براي مشاركت كنندگان ؛3

   مالي و غيره؛ـ قدرداني از مشاركت كننده با اعطاي مزاياي4

  ـ ايجاد حس خود باوري و اعتماد به نفس در بين كاركنان و مردم ؛5

  ـ مشخص بودن اهداف سازماني در جهت بروز و ظهور مشاركت ديگران؛6

  ـ تبيين فوائد مشاركت به جهت ايجاد انگيزه قوي براي مشاركت ديگران ؛7

  ركت كنندگان؛ ـ تبيين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان براي مشا8

   ـ اعتقاد كاركنان به بهبود مستمر؛9

زيرا كه يكي از اهداف برنامـه مـشاركت   .  ـ پايين بودن هزينه برنامه مشاركت از سود آن 10

  كاهش هزينه است؛

   ـ فرهنگ مشاركت جهت نهادينه نمودن مشاركت كاركنان گسترش يابد؛11

هـاي خـوبي باشـند تـا      ن بايد شنونده ـ يادگيري اين موضوع كه هم كاركنان و هم مديرا 12

مشاركت احساسي و فكري با ديگران از طريق شنودي كه بتوانـد خـود را بـه طـور ذهنـي در                      

  چارچوب ذهني گوينده قرار دهند انجام گيرد؛ 

  هاي الزم براي كار روي آن موضوع را داشته باشند؛  ـ كاركنان توانايي13

  اشد؛  ـ شرايط فيزيكي در محيط كار مطلوب ب14
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   ـ نظام ارزشيابي كاركنان درست عمل كند؛15

 ـ مشخص بودن ميزان كار و فعاليتي كه هر فرد در سازمان بايـد انجـام دهنـد و تعريـف      16

  اي كاركنان؛ حدود وظيفه

 ـ افراد مطمئن باشند كه تالش و كوشـش بيـشتر از حقـوق و مزايـاي بيـشتر و احتـرام        17

  برخوردار است؛

هاي ناگهـاني و   زيرا دگرگوني. گيري بايد اندك اندك صورت گيرد ميم ـ مشاركت در تص 18

جـالل رمـضاني،    . (توانـد بـدبيني پديـد آورد        سريع در مشاركت و پذيرش مسئوليت جمعي مـي        

  )17، 1384مديريت مشاركتي، 
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  مزاياي مديريت مشاركتي 
  :براي مديريت مشاركتي مزايا و فوائد زيادي بيان شده است

 :لت در تعيين سرنوشت  ـ احساس دخا1
در اثر مشاركت در تصميم گيريها فرد احساس مي كند كه در تعيين سرنوشت خـود دخالـت                  
بيشتري دارد و نتيجه آن رضايت شغلي و ايجاد انگيزه براي نيل به اهداف سازماني مي باشـد و                   

ـ            ي در اثر مشاركت  فرهنگ سكوت و فردگرايي به فرهنگ جمع گرايي و خرد جمعـي تبـديل م
  .شود و مردم به تالش جمعي دست مي يابند 

  ـ بر آورده شدن احترام افراد2
مشاركت مي تواند نياز احترام فرد را بر آورده كند و اين خود به سالمت روحي و روانـي        

  .فرد كمك ميكند 
 هاي سازماني   ـ بر قراري كانال ارتباطي بين رده3

ين تر به رده هاي باالتر باز و برقرار مي گردد و            با مشاركت كانالهاي ارتباطي از رده هاي پاي       
  . از اين طريق مديران از دانش زير دستان در مورد امور مطلع مي شوند 

   ـ احساس تعلق مشاركت كننده به كار 4
مشاركت در تصميم گيريها باعث مي شود كه مشاركت كننده نسبت بـه كـار خـود، احـساس             

 هنجارهاي گروهي در پشتيباني از كار و دانش كـار ظهـور       تعلق بيشتري داشته باشد و در نتيجه      
خواهد كرد و نيز مشاركت موجب افزايش حس تعلق ملي در مـردم شـد ، اهـداف خـود را بـا                       

وقتي كه مردم احساس كنند در تـصميم گيـري دخيـل            . اهداف ملي همسو و هماهنگ مي كنند        
  . به طور جدي حمايت مي كنندهستند،  مسئوليتهاي آنرا نيز مي پذيرند و از اجراي آن 

اگر زير دستان با ارائه مشورت احساس كنند كه بسياري از دستورات و خواسته هـاي مـدير                  
همان چيزي است كه خودشان نظر داده اند و يا مورد قبول آنان است ، احساس زير دست بودن                   

 مي پذيرند و بدان     و محكوم و مجبور بودن نمي كنند و در نتيجه دستورات مدير را با جان و دل                
  . عمل مي كنند 

   ـ  ظهور خالقيتها 5
با اجراي مديريت مشاركتي خالقيتها بروز مي نمايد و مشاركت ناتوانان را نيرومند مي سـازد          

  . و افراد را به راه توانمندي هدايت كرده و توانايي هاي خدادادي آنان را به شكوفايي مي رساند 
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ه عامل بروز و شكوفايي افكار ، ايده هـا و اسـتعداد هـاي               مشاركت مردم در همه امور جامع     
تازه مي گردد و احتمال خطا و لغزشها را در اتخاذ تصميمات كاهش مي دهد زيرا همه عقـول و                    

  . انديشه ها به كار گرفته ميشود و درصد خطاي عقل و خرد جمعي بسيار اندك است 
   ـ تقويت اعتماد به نفس 6

ماد به نفس را تقويت مي كند و باعث حس مسئوليت پذيري مـي              مشاركت خود باوري و اعت    
  . شود و پويايي و تحريك مردم را افزايش مي دهد 

   ـ كاهش مقاومت در مقابل نو آوري 7
مشاركت باعث مي شود نوآوري هايي كه كه در سازمان ايجاد مـي شـود ، افـراد رده هـاي                     

  . پايين  مقاومت نكرده بلكه بپذيرند 
   رفتن روحيه استبداد  ـ از بين8

مشاركت ، روحيه استبداد و خود كامگي و اطاعت كوركورانه را از بـين مـي بـرد و روحيـه                     
  . انتقاد پذيري و پرسشگري را تقويت مي كند 

   ـ لزوم توجه به تغييرات محيطي 9
امروزه تغييرات محيطي آنچنان سريع و گسترده است كه عدم باز خـورد و سـازگاري بـا آن                   

  . خسارات جبران ناپذيري مي شود موجب 
. براي هماهنگي با اين تغيير و تحوالت بايد ابتدا فكر ، ايمان و اعتقاداتمان را متحـول كنـيم                    

مشاركت كاركنان ، سازمان را توانمند مي سازد كه خود را با سرعت بيشتري بـا ايـن تحـوالت                    
  . هماهنگ نمايد 

   ـ درگيري ذهني و عاطفي 10
ايـن  . ود شخص درگير است و تنها مهـارت و كـارداني وي درگيـر نيـست                 در مشاركت ، خ   

اسـت و  »خود ـ درگير  «انساني كه مشاركت مي كند . درگيري روانشناختي است و نه جسماني 
بنابراين انسانها بخشي از نيازهاي عاطفي خود را از طريـق مـشاركت در اداره               . »كار درگير «نه  

  . امور سازمان ، ارضا مي كنند 
   ـ انگيزش براي ياري دادن  11

مردم از طريق مشاركت بخت آن را مي يابند كه          . مشاركت ، مردم را به ياري دادن بر مي انگيزاند           
  . ه اهداف سازمان از بند رها سازندقابليتهاي ابتكار و آفرينندگي خود را براي دست يابي ب
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   ـ پذيرش مسئوليت 12
  .  كوششهاي گروه خود مسئوليت بپذيرند مشاركت مردم را بر مي انگيزد تا در

   ـ  مديريت مشاركتي پااليشگاه بزرگ است 13
در اين نظام بهترينهـا برگزيـده       . نظام مديريت بر مبناي مشاركت يك پااليشگاه بزرگ است          

شوند، بهترين افكار بهترين گفتار ، بهترين اعمال ، در ايـن نظـام بهتـرين افـراد بـراي انجـام                        مي
معيـار  . معه و انجام هر كاري بنا به لياقت افراد و به پيشنهاد مردم برگزيده مي شوند                 مديريت جا 

و مالك ، انجام كار صحيح است ؛ اگر كارها بر مبنـاي معـروف و خيـر و بهتـرين روش انجـام                         
شود، هم مدير و هم متخصين و كارشناسان پاداش مناسـب دريافـت مـي دارنـد و اگـر كارهـا                      

لذا مـي بينـيم كـه       . ، افراد موظف به اصالح خود و اصالح كار مي باشند            نادرست صورت گيرد    
نظام ارزيابي و ارزشيابي دقيق افراد و كارها ، جهت پرداخت پاداش مناسب ، ضروري و الزامـي    

بايد سيستم ارزشيابي به گونه اي طراحي شود كه تمام ارزيابي ها توسط خود كاركنـان و    . است  
مديريت و امام برگزيده مردم انجام شود تا اعتماد و اطمينان كاركنـان زيـر               مردم و البته زير نظر      

دستان به نظام مشاركت و ارزيابي جلب گرديده و باعث ارائه هرچه بيشتر پيـشنهاد و مـشاركت               
  .از جانب آنان گردد 

 نظام مشاركت فصل مشترك خواست هاي مدير و كاركنان نظام مشاركت به معنـاي               – 14
  . زيدن فصل مشترك خواستها و نيازهاي مديريت و كاركنان است يافتن و برگ

در بسياري از زمينه ها خواستهاي افراد مشترك اسـت و داراي زبـان مـشترك نيـستند و در                    
نظام مشاركت با بررسي نظرات و ايده هاي ، مشاهده مي گردد كه اكثـر خواسـتهاي كاركنـان و                    

رك خواستهاي مدير و كاركنان بـه طـور خـود           مديريت يكي است در نظام مشاركت ، فصل مشت        
  نظام مديريت بر مبناي مشاركت نظامي است كه پيوندي . كار برگزيده شده و به اجرا در مي آيد 

جاودانه و هميشگي بين مديران و كاركنان ، دولتها و ملتها ، رهبـري و مـردم ، امـام و امـت                       
  . يدار و ماندني و با تقوا مي نمايد بوجود مي آورد و همين پيوند است كه اين نظام را پا

   تعهد و دلبستگي به اهداف سازماني – 15
مشاركت كنندگان در اداره سازمان خودشان ، يك نوع تعهد و دلبستگي را نسبت به سـازمان              
  . دارا خواهند شد و به نوعي سازمان را از آن خود مي دانند و براي بقاء آن كوشش خواهند نمود
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  : د فوق ، پيامدها و نتايج زير نيز از گذر مشاركت حاصل مي شود عالوه بر موار

  .  مشاركت عامل تقويت بنيانهاي اعتقادي و عامل بروز شكوفايي افكار و ايده هاست – 1

  . را فراهم مي كند » تغيير « مشاركت زمينه الزم براي – 2

  . شود  مشاركت موجب احساس مسئوليت كاركنان در برابر انجام كار مي – 3

  .  مشاركت موجب پذيرش بهتر تصميمات مي شود – 4

  .  مشاركت باعث اصالح روابط اجتماعي و صنعتي در سازمانها و جامعه مي گردد – 5

  .  مشاركت به كاركنان احساس مالكيت مي دهد – 6

  .  مشاركت كاركنان مي تواند عامل تحريك در كار آيي مديريت باشد – 7

  . ارتباطات از پايين به باال را آسانتر مي سازد  مشاركت كاركنان – 8

  .  مشاركت كاركنان مي تواند انگيزه ايجاد همفكري و همكاري بيشتر بين آنان و مديريت گردد– 9

  .  مشاركت موجب كاهش خطاهاي احتمالي مي شود – 10
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  موانع مشاركت 
مـي در دو دهـه گذشـته    با آنكه مشاركت سودمنديهاي بسيار دارد و يافته هاي پژوهـشي عل           

درستي اين سخن را تاييد ميكند ولي مشاركت نهالي است كه به آساني در محيط انساني روييـده        
در محيط انساني همواره موانعي وجود دارند كه راه مردم را براي دسترسي بـه مراكـز                 . نمي شود 

چ گونه موانعي در راه     البته نبايد انتظار داشت كه هي     . قدرت يا نظامهاي تصميم گيري سد مي كنند       
در كوتـاهترين راههـا نيـز       «رسيدن به مشاركت وجود نداشته باشد ، بقول جبران خليل جبـران             

نكتـه  . چه برسد به مشاركت در نظام اداري كه خود مـسير درازي را دارد               » .مانعي وجود دارد    
  .اصلي و اساسي اين است كه تا آنجا كه مي شود اين موانع را به حداقل رساند

  : الف ـ  موانع فرهنگي 

 در تحليلي جامعه شناختي از موانع و بازدارنده هاي فرهنگي در رابطه با مشاركت به موانعي                
  .بشرح زير مي توان اشاره كرد 

  جهل . 1
  .انسان جاهل توانايي مشاركت ندارد زيرا شناخت بسنده اي از محيطش ندارد

  )67بقره، آيه ( .نَاَعوذُ بِاهللاِ اَنْ اَكُونَ مِن الْجاهِلي
  . پناه به خدا اينكه از جاهلين بوده باشم

براي يك مسلمان ننگ است كه نسبت به محـيط اطـرافش، مباحـث سياسـي و اجتمـاعي و                 
  . اقتصادي زندگي جاهل باشد

. ننگ بدتر اينكه مديري دوست داشته باشد نيروهاي زيرمجموعه سازمانش جاهل بوده باشند
وردار نباشند كه در اين صورت مدير هر كاري بخواهد بكند و نتواند از              و از عقل و تدبير برخ     

  . مشاركت و خرد جمعي همكاران خود استفاده كند
ها كه مدرك ليسانس و فوق ليسانس دارند اما نـسبت بـه قـضاياي                 بسيارند افراد در سازمان   

اعـث  محيط اطراف سازمان جاهل هستند و اين براي يك سـازمان بـسيار زشـت اسـت و ب                  
  . شود هاي مختلف مي افتادگي مجموعه در بخش عقب
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  : رواياتي در اين زمينه
 . اَلْجهلُ اَصلُ كُلّ شَرٍّ .1

 )51، 1366آمدي، غرر الحكم، . (اساس هر بدي و زشتي جهل است  

  .اَلْجهلُ فَساد كُلَّ اَمرٍ .2

 ) همان. (فساد هر چيزي جهل است   

 )ر الحكمغر (.اَلْجهلُ اَديء الداء .3

 . ناداني بدترين درد است    

  .صديق كل مرء عقله و عدوه جهله .4

. در مقابل جهل علم و دانايي است كه هزاران روايـت در ايـن زمينـه وارد شـده اسـت                       
  )11ق،  .   ه1405كليني، اصول كافي، (

 
  خود خواهي و خود محوري . 2

دنياي آنان رسـوخ و نفـوذ كنـد و در           انسان خود محور نمي تواند با ديگران در بياميزد و به            
  .واقع زنداني خويشتن خويش است

  نداشتن اعتماد به ديگران . 3
بي اعتمادي نمي گذارد قالب كار جمعي شكل بگيـرد و           . اعتماد را بايد روح مشاركت دانست     

  .با هم كاركردن يك شيوه پذيرفته شود
  نبود كنجكاوي . 4

 .شف و شناخت وا مي داردكنجكاوي گسترده و عميق انسان را به ك

  نبود همدلي . 5
همـدلي  . در هر نوع مشاركتي انسان نياز به همدلي دارد ، يعني خود را به جاي ديگر نهـادن                 
  . سبب مي شود تا انسان بتواند با ديگران بر مبناي تفاهم متقابل ارتباط بر قرار كند

  نداشتن انعطاف ذهني . 6
ناهمسانيهاي گسترده دارد ، مي طلبد كه مـردم در برابـر           جامعه پيچيده و نامتجانس امروز كه       

 . تفاوتهاي يكديگر بردبار باشند و تساهل و نرمش نشان دهند
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  احساس حقارت . 7
. احساس بي نقشي و احساس نداشتن سودمندي سرانجام به احساس حقارت فـردي ميرسـد              

. و با ديگران بياميزد   سخن بگويد   . احساس حقارت مانع مي شود كه انسان بتواند گشوده شود         
ساالري هرمي نيز در شمار موانع سازماني به شمار مـي             نظامهاي قانوني و ساختارهاي ديوان    

روند كه در آنها پيوند دو سويه و چهره به چهره ميان كاركنان و مديران به سختي پديـد مـي                     
اقتـدار و   توزيـع نـابرابر     . آيد و رابطه رئيس و مرئوسي يا باالدسـتي بـر آنهـا حـاكم اسـت                

اختيارهاي سازماني ميان افراد يك سازمان ، سدي استوار در راه گشودن باب مشاركت ميان               
تمركز قدرت در دست گروهي محـدود و معـدود از ديوانـساالران و يـا مـديران                  . آنان است 

سازماني بخت و فرصت مشاركت را از ديگران مي گيـرد و كاركنـان سـازمان را در سـويي                    
برنامه ريزي متمركز و از باال به پائين و نبود ساختارهاي جـانبي  . ار مي دهدمقابل مديران قر  

 .و محلي براي انجام كار مي توانند سدي در راه مشاركت باشند

  عدم پذيرش مشاركت از ناحيه برخي مديران. 8
 نظري كه دارند     بعضي از مديران به جهت عدم آگاهي از محاسن مشاركت و يا به خاطر تنگ              

هاي   كنند، بلكه به بهانه     گيري نه تنها استقبال نمي      ريزي و تصميم    ركت كاركنان در برنامه   از مشا 
 . كنند مختلف سدي جلوي راه مشاركت كاركنان ايجاد مي

  نبودن قوانين مصوب و راهگشا در امر مشاركت. 9
 هاي پيش روي مشاركت عدم وجود قوانين مصوب از طريق دولـت و يـا                از جمله موانع و چالش    

سازي امر مهم مـشاركت و يـا احـساس عـدم نيـاز بـه                  باشد، با توجه به عدم فرهنگ       مجلس مي 
 . شود مشاركت قوانيني خاص براي اين كار وجود ندارد، و لذا از مشاركت كاركنان استفاده نمي

  بور كراسي پيچيده . 10
 بـي نتيجـه     هاي طوالني و بي مـورد و        از ديگر موانع مشاركت وضع كاغذبازي و نامه نگاري        

  . باشد است كه فراوان به چشم مي خورد كه سدي بزرگ جلوي مشاركت مي
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  :ب ـ موانع مشاركت از ديدگاه علم مديريت 
علم مديريت با توجه به اينكه مشاركت كاركنـان يكـي از بحثهـاي مهـم رفتـار سـازماني و                     

هايي از آنهـا را روشـن       مديريت منابع انساني مي باشد نيز به بررسي اين مقوله پرداخته و جنبه              
  : ساخته است كه در ذيل به موانع مشاركت از ديدگاه علم مديريت اشاره مي شود 

  عدم تعلق سازماني كاركنان  -1

اصوال در سازمانهاي دولتي بعلت اينكه انگيزه الزم براي مشاركت وجود ندارد لـذا كاركنـان                
 بيگانه مـي داننـد در صـورتيكه در          به سازمان تعلق خاطر ندارند و هميشه خود را نسبت به آن           

  . بخش خصوصي بعلت وجود انگيزه كافي تعلق سازماني كاركنان باالست
 مغايرت اهداف فرد و سازمان  -2

زيـرا  . مغايرت اهداف فرد و سازمان يكي از موانع مشاركت در اداره امور به شـمار مـي رود                 
زمان نزديكتـر حـس كـرده و        مشاركت در تصميم گيريها سبب مي شود تا آنان خود را به سـا             «

نزديكي با سـازمان ، هـدفهاي       . احساس تعلق و وفاداري بيشتري نسبت به سازمان داشته باشند         
. فرد و سازمان را بر هم منطبق ساخته و آشتي بين اهداف فردي و سازماني را موجب مي شـود                   

  . ازمان استبدين ترتيب مديريت مشاركتي ، طريق عمده ديگري براي نزديك ساختن فرد به س
 وجود سبكهاي مختلف مديريتي و رهبري در سازمان -3

 بسياري از صاحبنظران مديريت معتقدند سبك رهبري مدير ، اساسا تحت تاثير نگـرش وي               
به بيان ديگر ، عامل عمده اي كه سبك رهبري را تحت تاثير قـرار مـي                 . نسبت به كاركنان است   

اگر مدير ، كاركنان را افرادي بداند كه        . نان است دهد ، شيوه نگرش مديريت به نقش خود و كارك         
اگر مدير ، خـود را همكـاري        . است) اقتداري(تحت هدايت او كار مي كنند ، سبك محافظه كار           

نسبت به كاركنان بداند كه مسئوليتهاي معين بيشتري و وظايف متفاوتي دارد سبكش را مشاركتي               
  . گويند
 ) كاركنان و مديران( هر يك از طرفين احساس بيم و خطر از مشاركت ، از سوي -4

بطوريكه مدير به هر پيشنهاد زير دست خودش بعنوان يك انتقاد نگاه كند و تفـويض اختيـار        
به زير دستان را حمل بر كاهش مسئوليتهاي خودش و دخالت زير دستان در امـور مربـوط بـه                    

  . حيطه مديريت خود ، بداند
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   كاركنان عدم وجود خصلتهاي كار گروهي در ميان -5

ايجاد گروههاي كاري كه خود ابزاري براي مشاركت كاركنان است ، خـصلتهاي خاصـي               
را مي طلبد، كاركناني كه امنيت شغلي ندارند، ترس و واهمـه دارنـد ، نمـي تواننـد در ايـن                      

  . گروهها بطور فعاالنه مشاركت كنند
 عدم ايجاد يك بستر فرهنگي مناسب براي مشاركت  -6

 و مفيد و موثر مستلزم ايجاد يك فرهنگ مناسب است كه اين فرهنـگ هـم                 مشاركت فعاالنه 
براي مديران و هم براي كاركنان الزم است تا موقعي كه مديران به اين باور نرسند كـه كاركنـان                    
ايده هايي دارند كه مي تواند بسيار موثر واقع شود ، به هيچ وجه زمينه مشاركت آمـاده نخواهـد                    

  . شد
  الزم كمبود آموزشهاي -7

بسياري از كاركنان در سازمان براي اينكه نمي دانند چگونه بايد پيشنهادات خود را ارائه               
براي اين افراد بايد آموزشهايي در مـورد نحـوه ارائـه    . دهند، از مشاركت خودداري مي كنند   

  )1379دكتر زارعي متين، فرهنگ و تعاون، (. پيشنهادات تدارك ديد
 

  :يستم پيشنهادات در نظام اداري ايران  موانع و مشكالت اجراي س
 آنچه كه تاكنون از مديريت مشاركتي در ايران به اجرا در آمده چيزي جز سيستم پيشنهادات                

امروزه در نظام توليدي و صنعتي ايران در بـيش از يكـصد   . و گروههاي كنترل كيفيت نبوده است     
سـت كـه در نظـام اداري نيـز          چنـد سـالي ا    . واحد سيستم پيشنهادات به اجـرا در آمـده اسـت          

  . خوشبختانه اين مهم اتفاق افتاده است
گرچه مديريت مشاركت برنامه هـاي متنـوع ديگـري از جملـه ، تـصميم گيـري گروهـي ،                     

دارد اما به لحـاظ سـاده بـودن و          ... گروههاي خودگران ، تيم سازي ، گروههاي كنترل كيفيت و           
 به اجرا در آمده است و پيشنهاد ميشود سازمانهايي          امكان اجرايي بهتر، داشتن سيستم پيشنهادات     

  .كه بدنبال اجراي برنامه مديريت مشاركتي مي باشند ابتدا از سيستم پيشنهادات شروع كنند
  .حال جا دارد كه به موانع و مشكالت خاص اجراي سيستم پيشنهادات اشاره شود

 عدم اعتقاد و فقدان حمايت عملي مديريت عالي سازمان  -1

  عتقاد و باور قبلي مديران مياني سازمان عدم ا -2
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 مغايرت سبكهاي مديريت مديران ارشد با سيستم پيشنهادات  -3

  عدم اجراي عدالت در اهداء جوائز و پاداشهاي مربوط به پيشنهادات  -4
  تعلل و قصور در ارائه بازخور به پيشنهادات كاركنان  -5
  به موقع و مناسب نبودن پاداشها  -6
  ) ه كافي براي اجراي پيشنهاداتنبود بودج(موانع مالي  -7
 عمل نكردن به وعده هاي داده شده از سوي مديران  -8

  
  : تكنيكهاي غلبه بر موانع مشاركت 

تحقيقات نشان مي دهند بيشتر افراد در صورتيكه فرصت كـافي بـراي نفـوذ بـر فراينـدها و                    
تغييـر تكنيكهـاي    . پيامدهاي اداري داشته باشند ، ميل به مشاركت در آنها افزايش خواهد يافت            

مشاركتي جهت اعمال صحيح و موثر تر مستلزم فرايند ياد گيري دو طرفه است كه بر اساس آن                  
سه روش زير براي غلبه بـر موانـع مـشاركت    . هم مديران و هم كاركنان نياز دارند كه ياد بگيرند   

  )1379دكتر زارعي متين، فرهنگ و تعاون، (. بيان شده است
 ؛ )كاركنان (زش دادن توانمند كردن و آمو -1

  آموزش مجدد مديران؛ -2
 .توانا سازي ساختارها و فرايندهاي اداري  -3

  
  ـ توانمند كردن و آموزش دادن كاركنان 1

توانمند كردن كاركنان به معني طراحي فرايندهاي است كه كاركنان مي دانند مشاركت آنها در               
اي  ني در بر خواهد داشت ، اثر بالقوهجائيكه طيف نمايندگان آنان را شامل مي شود و نتايج روش        

  . دارد
فرصت هـم شـامل دسترسـي بـه         . ايجاد فرصت براي مردم جهت مشاركت كليد اصلي است        

آموزش كاركنان بايد بـر يـاد گيـري سـازماندهي شـده و              . كسب مهارت و دادن اطالعات است     
كاركنـان و   . نياز دارنـد  مهارتهاي تحقيق توجه كند ، بعالوه اينكه كاركنان به آموزش رهبري نيز             

مديران بايد به عنوان همكار در پايه گذاري مكاتب دموكراسي يا مراكز ياد گيري فعاليت كننـد ،                  
  . آنها بايد مهارتهاي يكسان را كسب كنند



 115

كاركنان و مديران مي توانند با هم كار كنند تا روشهاي تحقيق را توسعه دهند و تكنيكهايي را                  
اكثر واقعيت هـاي زنـدگي روزمـره كـه توانـايي مـردم را بـراي                 .  كنند براي حل مسائل انتخاب   

مشاركت در تصميمات عمومي محدود مي سازند ، به نظر ميرسد كه براي مـديران غيـر ممكـن                   
باشد كه بتوانند آنها را نغيير دهند ، مخصوصا در سطوح محلي چگونه ما مي تـوانيم ، اقتـصاد و                     

 ، انرژي و ظرفيت آنها را براي مشاركت محـدود مـي كنـد    اخالق زندگي كاري مردم را كه وقت 
تغيير دهيم ؟ اگر چه مسائل عمده اجتماعي ، اقتصادي و سياسي كه مشاركت را محدود مي كنند                  

  . مشكل است اما مشاركت كنندگان معتقدند كه مسائل بزرگ را مي شود كوچك كرد
  
  :  ـ آموزش مجدد مديران 2

م تغيير نقش آنها از مديران تخصصي به مشاركت كنندگان همكـار            آموزش مجدد مديران به مفهو    
اين كار شامل انتقال در سطح فردي با توجه به مهارتهاي بين فردي ، تعريف مجدد نقـش                  . مي باشد 

  .تخصصي در اداره عمومي و تغيير رويه هايي كه مديران عمومي را آموزش مي دهند است
ودجه بندي و مهارتهاي مـديريت نيـاز دارنـد كـه در             مديران عمومي همراه با تحقق سنتي ، ب       

فرايند ، مهارتهاي بين فردي مانند ارتباطات ، شنود ، تيم سـازي ، برگـزاري جلـسات و خـود                     
  )زارعي متين، فرهنگ و تعاون(. آموزي را آموزش ببيند

  
  :  ـ  توانا سازي ساختارها و فرايند هاي اداري 3

ايندها و ساختارهاي اداري هـستند ، تغييـر سـاختارهاي            عمده ترين مشكل براي تغيير ، فر      
اداري شاهكار نيست اين امر مستلزم تغيير عـادات و اعمـال نهادينـه شـده مـي باشـد و بـدون            
تغييرات واقعي در اينكه بوركراسيها چگونه عمل مي كنند ، حركت ضـعيف در جهـت مـشاركت                  

سازمانهاي عمـومي   . جود خواهد داشت  صحيح و بدبيني زيادي در بعضي از مديران و كاركنان و          
نه نتها بايد موسسات و رويه هاي رسـمي را دمـوكراتيزه كننـد ، بلكـه بايـد فـضايي را جهـت                        

اكثر تغييرات مورد نياز در سـاختارهاي       . سخنراني و اشكال سازماني غير بوركراتيك ايجاد كنند       
م ها و ساختارها چيـزي جـز   سيست. اداري بوسيله مشاركت كنندگان در اداره بوجود خواهد آمد  

اگر مديران اعمالشان را تغيير دهند و بـا         . اعمال عادي كاركنان مشاركت كننده در سيستم نيستند       
كاركنان بعنوان همكار شروع بكار كنند ، افراد نيز طريقي را كـه اداره در سـطح خـرد اداره مـي                      

تارها و فراينـدهاي اداري     اگر در سطح خرد تغييرات صورت گيرد سـاخ        . شود را تغيير مي دهند    
  )زارعي متين، فرهنگ و تعاون( .در سطح كالن بوجود مي آيند
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  راهكارهاي تحقق مشاركت 
ملت هاي پيشرفته كه توانسته اند فرايند مشاركت را در قالب يك فرهنـگ در جامعـه خـود                   

مور جامعه ، نهادينه كنند ، براي تحقق اين هدف و تبلور هر چه عميق تر مشاركت مردم در همه ا
بعضي از كشورها به منظـور هـر چـه غنـي تـر كـردن               . راه كارهايي انديشيده و تجربه كرده اند        

مشاركت مردم در عرصه تصميم سازهاي و تصميم گيري ها ، همه افراد جامعه را به اظهار نظـر                   
 مردم را   مشاركت مردم چنان اهميتي دارد كه هر مسئولي مي داند كه اگر           . مستقيم فرا مي خوانند     

مشاركت دهد نه تنها ضرر نكرده بلكه از اين طريق به پيشرفت و استحكام سازمان خـود افـزده                   
  :  است 

  : يكي از كامهاي مهم در توسعه مشاركت 
   ـ باال بردن سطح سياسي جامعه 1

مشاركت يك فرهنگ است و براي اينكه تحقق پيدا كند بايد همه آنرا به عنوان يك فرهنـگ                  
  . جزء فرهنگ مردم  شودبپذيرند و

   اعتماد متقابل حكومت و مردمايجاد ـ 2 
همان اعتماد متقابل حكومت و مـردم       : امر مهم ديگري كه عامل مشاركت پذيري مردم است          

  .است و اين اعتماد متقابل در واقع محور مشاركت مي باشد 
يده  و سليقه    آموزش واحدهاي درسي با مضامين مشاركت جويي ، جامعه پذيري و تحمل عق            

  ديگران و روحيه آزادي خواهي ، در مدارس كشور
   ـ اعطاي حق نظارت و نصيحت حاكمان به مردم 3

يكي از راهكارهاي مشاركت مردم در عرصـه جامعـه و سياسـت،  اعطـاي حـق نظـارت و                     
  براي مردم است تا در پرتو آن هم حاكمان)صلي اهللا عليه و آله    (نصيحت حاكمان به وسيله پيامبر    

ديني از راه اعتدال و شريعت منحرف نشوند و هم مـردم در صـحنه حـضور داشـته باشـند و از                       
  . اصول دين خويش حراست كنند

   »اَلنَّصيحه لِاَئِمهِ الْمسلِمينَ«
 خير خواهي براي حاكمان بالد اسالمي را يكـي از ويژگـي مهـم               )صلي اهللا عليه و آله    (پيامبر  

  .مسلمانان مي شمارد
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ت مردمي در عرصه فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در صـورتي تحقـق مـي                  مشارك
يابد كه مردم صاحب حقوق ،محترم و باكرامت شمرده شوند ، وقتي كه مردم خـود را صـاحب و                    
مالك مملكت و صاحب حق در همه امور احساس كردند مسئوليتهاي خود را هم صـميمانه مـي       

مشاركت مي كنند بايد اين ايده به صورت فرهنـگ عمـومي در             پذيرند و داوطلبانه در همه امور       
آيد كه مردم صاحبان اصلي كشور و نظام و حكومت هستند و اين گونه نيـست كـه مـردم فقـط                      

  مكلف باشند 
بلكه حقوق زيادي بر حاكمان دارند و فقط خداست كه حاكم علي االطالق است ، انسانها بـر                  

ه نسبت به هم ديگر حقوق متقابل دارنـد حـاكم و مـردم              هم ديگر هرگز حاكم مطلق نيستند بلك      
نسبت به هم حقوق متقابل دارند با اين فرهنگ مردم نظام و كـشور و مـديريت را از خـود مـي                       

  . دانند و هر جا كه نياز به دخالت و مشاركت باشد اقدام خواهند نمود 
 است همان كـه خداونـد       اگر انسان به خاطر انسانيت و اين كه يكي از بهترين مخلوقات الهي            

فرمود ، داري كرامت ذاتي اسـت پـس بايـد           »  تَبارك اهللا اَحسنَ الْخالِقين   « پس از آفريش وي     
بنـابراين اگـر حقـوق      . براي شخصيت و سيلقه و رأي و حيثيت و حقوق انسان ارزش قائل شد               

ود و طـرفين در  متقابل حاكم و مردم آن گونه كه در منابع ديني مسلمانان آمده است رعايـت شـ      
عمل حقوق يكديگر را به رسميت بشناسند و باور كنند و آن حقوق در قوانين عمليـاتي شـود و                    
اجراي آن در فرهنگ جامعه نهادينه شود ، در اين صورت هم مشاركت تحقق پيدا خواهد كرد و                  

  . در زمينه تحقق عدالت در تمامي عرصه هاي مديريتي و جامعه فراهم خواهد شد 
  ائه اطالعات به مردم  ـ ار4

اگر مشاركت حق مردم است و مردم مي توانند در همه امـور جامعـه خـود دخالـت كننـد و                      
زيرا كه  . مشاركت داشته باشند پس بايد در عرصه هاي مختلف ، اطالعات كافي را داشته باشند                

ره موضوع  تصميم گيري مردم در هر زمينه اي مستلزم آگاهي و اطالع كافي و گسترده آنان دربا               
مربوطه است و هيچ كس نمي تواند بدون آگاهي در مورد موضوع ، نسبت بـه آن نظـر بدهـد و                      
تصميم بگيرد آگاه ساختن مردم از مفهوم حق و حقوق اجتماعي ، بيان اهميـت و رعايـت آن و                    
مقابله با هر گونه تجاوز به حقوق مردم پيش زمينه گسترش فرهنگ مشاركت جويي در جامعـه                 

  . است 
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   ـ ارتباط نزديك مدير با كارگزاران و مردم 5
يكي از راههاي تحقق مشاوره مردم با مدير و ايجاد مشاركت عمومي اين است كه مدير بدون                
مانع با كار گزاران و عموم مردم ارتباط داشته باشد تا زير دستان بتوانند به راحتي با او مالقـات                    

  . هم تر باشد اهميت موضوع بيشتر مي شود و هر مقدار موقعيت مدير باالتر و م. كنند 
موقيعت مدير در اسالم همچون ستون وسط خيمـه اسـت تـا افـراد درون خيمـه هـم بـه او                       

   : در اين باره فرمودند )عليه السالم(امام رضا . دسترسي داشته باشند 
  » طِ منْ اَراده اَخَذَه اَما علِمت اَنَّ والي الْمسلِمينَ مِثْلَ الْعمودِ في وسطِ الْفُسطا«

آيا نمي داني كه والي مسلمانان ، هم چون ستون وسـط خيمـه اسـت تـا هـر كـسي او را                        « 
  )115وفائي همداني، سيدكاظم، دره البيفاء، ص (»  .بخواهد، به او برسد 

اي خاص امكـان دسترسـي بـه          بنابراين مدير بايد در دسترس همگان باشد نه آنكه فقط عده          
و اين خود باعث بي اطالعي مدير از وضع جامعه مـي شـود و در نتيجـه                  . ا داشته باشند    مدير ر 

  .منجر به عدم كارآيي مدير وضعف او خواهد شد 
اي مالك خـود را     «:  در اين خصوص طي نامه اي به مالك اشتر مينويسد            )عليه السالم (علي

 نمونه اي است از تنگ خـويي و         زياد از رعيت پنهان مكن زيرا كه پنهان شدن واليان از رعيت ،            
كم اطالعي در كارها ، نهان شدن از رعيت ، واليان را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است ، بـاز          

  »مي دارد 
البته مسئوالن و مديران نمي توانند با همه افراد ارتباط مستقيم داشته باشند اما مـي تواننـد از          

ن كار مي گمارند ، رابطه خود را بـا مـردم اسـتحكام              طريق نمايندگان خود و افرادي كه براي اي       
بخشند بنابراين يكي از ضروري ترين صفات مديران آن است كه حجاب تشريفات اضافي ميـان                
خود و مردم را كنار زده و با مردم و زير دستان باشند تا از اين طريق مردم را به مـشورت دادن                       

  . و مشاركت كردن فرا خواند
  تضارب آراء و افكار  ـ ايجاد زمينه 6

اي فراهم كند تا همه مردم تحت امر او نظـرات و آراء خـود را مطـرح                    مدير بايد بتواند زمينه   
كرده و در معرض گفتگوي ديگران قرار دهد، تا در رهگذر اين تضارب آراء بهترين نظر پـس از               

ود هر عقل سـليم     مشورت با همه انتخاب شود، قطعاً وقتي بهترين ديدگاه، مستدل توضيح داده ش            
  . پذيرد، و هيچ جاي نگراني وجود ندارد مي
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  : فرمايد  مي)عليه السالم(علي 
  » يتَولَّد مِنْه الصوابرِبوا بعض الرَّأيِ بِبعضٍاِضْ«

آمـدي،  . (تا درستي و حقيقت از آن متولد گـردد        ) تضارب آراء (ها را به يكديگر بزنيد        انديشه
  )1366غررالحكم، 

   ايجاد و تحقق فرهنگ مشاركت   ـ7
يكي از راهكارهاي مهم تحقق مشاركت و عامل عمده مشاركت جويي  ايجاد تحقق فرهنـگ            
مشاركت است چرا كه اگر يك مساله و فرايند آن به شكل فرهنگ عمومي جامعه در آيد در آن                   

ـ        . صورت هيچ عاملي حتي نمي تواند از آن جلوگيري كند            شاركت بنـابراين اگـر مـشاركت و م
جويي جزء فرهنگ مديران و كارمندان و همه اقشار مردم شود ، آنگاه تحقـق ايـن امـر بـسيار                     
حياتي  ، سهل و آسان خواهد بود به ويژه كه اگر اين فرهنگ سازي از طريق ايمـان بـه خـدا و                 

 بنابراين يكي از راههاي مهـم     . سخنان خداوند در قرآن و سخنان ائمه عليهم السالم تحقق پذيرد            
تحقق مشاركت آشنا كردن مردم و مديران با فرهنگ غني اسالمي در زمينه مشورت و مـشاركت         

امامان معصوم   و   )صلي اهللا عليه و آله    (و تبيين زندگاني سياسي و اجتماعي پيامبر اكرم         . مي باشد 
 در زمينه مشورت و مشاركت راه بسيار مهمـي اسـت در جهـت ايجـاد فرهنـگ                   )عليهم السالم (

 مشاركت جويي در بين مردم و مديران آشنايي با اين بعد از زندگاني پيـامبر و ائمـه                   مشاركت و 
بسيار پر اهميت خواهد بود زيرا كه آن بزرگواران با همه كمال عقل و درايت و با اتصال با وحي                    
باز هم مشورت و مشاركت جويي آنها در سرلوحه تـصميمات سياسـي و اجرايـي قـرار داشـت         

نهاي معمولي به طريق اولي بايد در امور اجتماعي و حتي شخـصي ، مـشورت و                 بنابراين ما انسا  
  . مشاركت جويي را سرلوحه امور قرار دهيم 

   تشكيل اتاق فكر– 8
اين تكرار  . درقرآن شريف آيات فراواني امده است كه مردم را به تفكر وانديشه فرامي خواند               

ي باشد به طوري كه در روايات ، يك سـاعت           امر به تعقل و تفكر نشان دهنده اهميت زياد آن م          
بنابر اين يكي از راههـاي تحقـق مـشاركت          . انديشه معادل هفتاد سال عبادت شمرده شده است         

تشكيل اتاق فكر ميباشد تا كساني كه انديشه جديدي دارند دور هم جمع شوند و تبادل نظر كنند                  
  . ا براي تحقق انتخاب كنند و فكر و انديشه هاي خويش را روي هم بريزند و بهترين ر
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  .طرح اتاق فكر براي ترويج مشاركت عموم مردم ايران در بخش پيشنهادات مي آيد 
  :و اينك آياتي و رواياتي در زمينه تفكر 

يكي از باالترين فضيلت براي انسان تفكر است ، پروردگار عالم عموم افراد بـشر را امـر بـه                    
ها در يكي از بهترين و با ارزش ترين واژه بـراي انـسان              مشاركت همه آدم  . تفكر وتعقل مي كند     
 بـار در قـرآن و       62واژه انـسان    . آيه قرآن اهميت مطلب را مـي رسـاند         62يعني تفكر در بيش     

 بار در قرآن بكار رفته است نشانه مساوي بود انسان با فكر و انديشه               62همچنين واژه تفكر نيز     
ايات تفكر براي مشاركت اين است كه وقتي پروردگـار          نكته مورد بهره برداري ايات و رو      . است  

عالم عموم انسانها را امر به تفكر و تعقل ميكند استفاده مي شود كه مشاركت در امور امري نيكو                   
  . و پسنديده باشد 

از بررسي آيات و روايات در زمينه تفكر پي مي بريم كـه در امـر تفكـر هـدف تنهـا علـم و           
بلكه بايد تفكر منشأ اثر بوده و انسان را به هدفدار بـودن خلقـت               آگاهي و اطالع سطحي نيست      

  .برساند و نتيجه اينكه مشاركت نيز بايد منشأ اثر باشد 
  : و اما آيات و روايات 

 اَولَم يتَفَكَّرُوا في اَنْفُسِهِم ما خَلَقَ اهللاُ السمواتِ و الْاَرض و ما بينَهما اِلّابِـالْحقَّ و اَجـلٍ                 
   )8 ، آيهروم(. مسمي و اَنَّ كَثيراً مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ ربهِم لَكافِرُونَ

آيا در  درون خود نيانديشده ايد كه آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاست جز بر مبناي حق و                     
  . براي مدت معين نيافريده است ، وعده اي از مردم به ديدار خدا يشان كافر هستند 

عجي قِلُونَوعلَي الَّذينَ اليع س100، آيهيونس( .لُ الرِّج (  
  . پليدي و پستي بر كساني ارزاني داشته شد كه تعقل و تفكر نمي كنند 

  .  مراد تعقل همان تفكر است : مرحوم عالمه طبا طبائي مي فرمايند
الَّذينَ ال ي كْمالْب ، ماهللاِ اَلص عِنْد وابقِلُونَاِنَّ شَرَّ الد22انفال، آيه ( .ع(  

  . بدترين جنبدگان پيش خداوند كران و گنگانند آنهاني كه تعقل ندارند 
  .بدترين انسان نزد پروردگار آني است كه از فضليت مشاركت در تفكر بهره مند نيست : نكته 

   :و اينك چند روايت در اين زمينه
  :  كانَ اَميرُالْمومِنينَ يقُولُ عنْ اَبي عبدِ اهللاِ علَيهِ السالم قالَ

كبِالتَّفَكُّرِ قَلْب هبخش فكر/ امام خميني / اربعين حديث (    نَب (  
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اينكه كان آمده به معني اين است كه علي عليه السالم اين مطلب را زياد مي فرموده و مكـرر                    
 آگاه كن داللت بـر ثبـوت و         به اين مطلب اشاره داشته اند ، اينكه قلب و انديشه خود را با تفكر              

  . استمرار دارد 
   :قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله

. لَيست الْعِباده كَثْرَه الصِيامِ و الصالهِ ، اِنَّما الْعِباده كَثْرَه التَفَكُّرِ في اَمرِ اهللاِ عزَّ و جلَّ                
   )55ق ،  .  ه1405كليني، االصول بن الكافي، (

  .  زيادي نماز و روزه نيست بلكه عبادت بواسطه زيادي تفكر در امور الهي است عبادت به
  : حضرت امام خميني در بحث تفكر اربعين حديث آورده اند 

 نَههِ سهِ اَفْضَلُ مِنْ عِباداعتَفَكُّرُ الس.  
  . يك ساعت فكر كردن بهتر از يك سال عبادت است

  .بادهِ سِتّينَ سنَه  خَيرٌ مِنْ عِتَفَكُّرُ الساعهِ
  . يك ساعت فكر كردن بهتر از شصت سال عبادت است

  .  خَيرٌ مِنْ عِبادهِ سبعينَ سنَهتَفَكُّرُ الساعهِ
  . يك ساعت فكر كردن بهتر از هفتاد سال عبادت است

  )ربعين حديث، بخش تفكر، روح اهللا، ا)ره(خميني (.  خَيرٌ مِنْ عِبادهِ اَلْف سنَه تَفَكُّرُ الساعهِ
  . يك ساعت فكر كردن بهتر از هزار سال عبادت است

همه اين عبارات در بحث تفكر كتاب اربعين آمده است و اينها همه داللت بر اهميت امر تفكر                  
دارد وقتي خداوند بصورت مشاركتي همه انسانها را با اين تاكيدات فراوان امر به تفكر مـي كنـد                   

 گرفت مشاركت در حل بـسياري از معـضالت اجتمـاعي و حكـومتي امـر                 پس مي تواند نتيجه   
  .پسنديده باشد 
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  ويژگي مشاوران 
مسلم است كه هر كس نمي تواند مورد مشورت قرار گيرد ، زيرا گاه آنها نقاط ضعفي دارنـد                   
كه مشورت با آنها مايه بدبختي و عقب افتادگي است بنابراين افرادي بايد مـورد مـشورت قـرار                   

  . گيرند كه داراي صفات ويژه اي باشند و برخي خصلتها را نداشته باشند
هاي شخصيتي، علمي، اخالقي، عـاطفي،        ري است كه از ويژگي    مشاور كارآمد و موفق، مشاو    

  . هاي الزم برخوردار باشد اجتماعي و توانايي
ها و شخصيت و منش يك مشاور كارآمد حكايت           الگوي مشخصي كه از همه صفات، توانايي      

خوش خلقي و برخورد شايـسته      : كند، وجود ندارد، بلكه بهترين توصيف براي او صفاتي از قبيل          
ديگران، برخورداري از نگرش مثبت نسبت بـه زنـدگي، اعتمـاد بـه نفـس، توانـايي نفـوذ در                     با  

هـاي    هـاي روانـي در موقعيـت        گيري در مواقع مناسب، تحمل فشار       كننده، توانايي تصميم    مراجعه
انتقاد و تحقير، كظم غيظ و فرو بردن خشم خشم و عدم اظهار آن، توانايي درك و احساس همه                   

ي مانند نشاط، غم، همدلي، محبت، صميميت، فداكاري، احـساس خوشـبختي و             هيجان هاي آدم  
، برخورداري از عقل و درايت و ثبات انديشه، توانايي شناخت مسايل و مشكالت و تجزيـه و     ...

  . تحليل آنها و استنتاج از آنها و نظاير اينها
دهيم و     توضيح مي  اينك، برخي از صفات مشاور را كه نقش بيشتري در موفقيت مشاور دارد،            

  : آوريم احاديثي از معصومين عليهم السالم را نيز در صفات مشاور مي
  

  . هاي زير باشد دار امر مشاوره است، بايد داراي توانايي آنكه عهده
  .مشاور بايد سخي باشد و بخل نداشته باشد ـ 1

. ز فقر مـي ترسـاند  زيرا بخل انسان را از بخشش و كمك به ديگران باز مي دارد و انسان را ا        
باشد، انساني كه     همين مشاوره به ديگران دادن نيز نوعي بخشش و هديه فكر خود به ديگران مي              

گويد اگر فكـر خـوبي جهـت رشـد دارم             ورزد و با خود مي      بخيل باشد از دادن مشاوره بخل مي      
 در كـار  براي خودم باشد، چرا به ديگري بدهم كه او رشد كند و يا اينكه چـرا فـالن شـخص را          

خوبم مشاركت بدهم كه اين كار به نام او تمام شود و باالخره آدم بخيل با داليل واهي متفـاوت                    
 . پذيرد كند و نه مشاركت مي نه مشاركت مي
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  .مشاور بايد شجاع باشد و ترسو نباشد ـ 2

ن از جمله بـدترين صـفات مـديرا       . زيرا ترسو ، انسان را از انجام كارهاي بزرگ باز مي دارد           
 . كند دهد و نه از مشاركت ديگران استفاده مي ترس بوده كه با داشتن اين صفت نه مشاوره مي

  .مشاور بايد پارسا و زاهد باشد و حريص نباشد ـ 3

  .كند زيرا كه افراد حريص انسان را براي جمع آوري ثروت و كسب مقام و ظلم و ستم ترغيب مي
ال تَـدخُلَنَّ فـي     «  : جمـع شـده اسـت        )الـسالم عليـه   (اين هر سه ويژگي در اين سخن علي         

مشْورتِك بخيالً يعدِلُ بِك عنْ الْفَضْلِ و يعِدك الْفَقْرَ و ال جِباناً يـضْعِفُك عـنِ الْـاُمور و ال              
              غَـرائِض الْحِرْص نَ وبالْج خْلَ ورِ، فَاِنَّ الْبوبِالْج الشَّرَه زينُ لَكريصاً يهـا    حعمجشَـتّي ي

   )430ق،  .   ه1412صبحي صالح، نهج البالغه، ( ».سوء الظَّنِّ بِاهللاِ
با افراد بخيل مشورت نكن زيرا ترا از بخشش و كمك به ديگران باز مـي دارنـد و از فقـر                    « 

مي ترسانند و همچنين با افراد ترسو مشورت مكن زيرا آنها تو را از انجام كارهاي مهم باز مـي                    
رند و نيز با افراد حريص مشورت مكن كه آنها براي جمـع آوري ثـروت و يـا كـسب مقـام ،                        دا

ستمگري را در نظر تو جلوه مي دهند، به خاطر اينست كه بخـل و تـرس و حـرص از غرايـز و      
  .   گيرند تمايالت مختلفي هستند كه از بدگماني به خدا سرچشمه مي

 .  مشاور بايد عاقل و خردمند باشد ـ 4

  .خرد ورزي و عقل محوري مشاور تاكيد فراوان شده است بر
   :  مي فرمايد)عليه السالم(علي 

»مالنَّد نْ الزَّلَلَ وقُولِ تَأمذَوِي الْع شاوِر«  

آمـدي، غـرر الحكـم،    . (با خردمندان مشورت كن تا از لغزش ها و پـشيماني هـا ايمـن گـردي             
1366 ،407(  
  . ـ مشاور بايد خدا ترس باشد 5

 خدا ترسي و خشيت مشاور يكي از صفات بارز او به شمار مي رود و مي توانـد در جهـت                     
  . دهي وي بسيار كار ساز باشد 

  . شاوِر في اُموركِ الَّذينَ يخْشَونَ اهللاَ تَرْشُد:  مي فرمايد )عليه السالم(علي 

  » برسي در كارهاي خود با آنان كه خدا ترسند مشورت كن تا به رشد و كمال « 
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  .  مشاور بايد عالم و با تجربه باشد – 6
عليه (علي  تجربه يكي از عوامل مهم موفقيت مي باشد و مشاور مجرب بهترين مشاور است ،                

  : فرمايد  مي)السالم
، 1غـرر الحكـم، ج       ( .اَفْضَلُ منْ شاورت ذَوو التَجاربِ و شَرُّ منْ قارنْت ذَوو الْمعايِـبِ           

  )456ص 
 بهترين كسي كه با وي مشورت مي كني ، آن كسي است كه داراي تجربـه باشـد و بـدترين            «

  » .كسي كه با او همراه مي باشد كساني هستند كه داراي عيب مي باشند 
و اَكْثِـرْ مدارِسـه     :  در نامه خود خطاب به مالك اشتر مي فرمايـد            )عليه السالم (علي  

  نا قَشَهِ الْحم لَماءِ واَلْع    بِـهِ النّـاس ـتَقَامما اس هاِقام و الدِكرُ بهِ اَملَيع لُحما ص تكَماءِ تَثْب
لَك430ق، .   ه1412صبحي صالح، نهج البالغه، ( .قَب (  
درباره استوار ساختن آنچه كه امور شهرهاي تو را منظم گرداند و برپاداشـتن آنچـه مـردم                  « 

يار با دانشمندان مذاكره كن و با راستگويان و درسـت كـرداران             پيش از تو بر پاداشته بودند ، بس       
  » . گفتگو كن 

مدير بايد پس از تعيين اهداف و به كار گيري دور انديشي و سرانجام آماده نمودن برنامه ، از                   
فكر و انديشه دانشمندان و متخصصان و صاحبنظران با ايمان استفاده نموده تا نقاط ضعف برنامه                

مشورت و نظر خواهي از انسانهاي دانا       . المكان قبل از اجرا شناخته و بر طرف كند          ها را حتي ا   
  . و با تجربه الزمه حسن انجام خدمت و مديريت مي باشد 

   مشاور بايد سخت كوش باشد – 7
مشاور بايد همه توان و همت خود را درباره موضوع مشاوره به كار گيرد و با مطالعه دقيق و                   

  :  مي فرمايد )عليه السالم( علي  حل را به مدير ارايه نمايد ،كافي بهترين راه
   .علَي الْمشِير الْاِجتِهاد فِي الرَّأي ِو لَيس علَيهِ ضَمانُ النَّجحِ

بر مشاور است كه تمام تالش و كوشش خود را در ارايه نظر صحيح به كـار گيـرد امـا او                        « 
  ) 316، 1366آمدي، غرر الحكم، (» . ضامن به نتيجه رسيدن نظرش نيست 

  . ـ مشاور بايد دورانديش باشد8
  . داند السالم، دور انديشي مشاور را عامل مهمي در انجام وظيفه او مي امام همام و مدير تمام علي عليه
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  )146همان، (. مشاوره الْحازِمِ الْمشْفِقِ ظَفَرٌ
و موفقيـت اسـت، ايـشان درجـاي         مشورت كردن با انسان دور انديش دلسوز سبب پيروزي          

  . فرمايند انديشي تأكيد مي تجربه و عاقبت ديگري بر خردورزي، دانش، 
كنـي، صـاحبان خـرد و دانـش و خداونـد تجربـه و                 بهترين كساني كه با آنان مشورت مـي       

  . دورانديشي باشند
   ـ توانايي ايجاد ارتباط عاطفي با ديگران9

هـايي بـه      تواننـد بـا ايجـاد ارتبـاط         دانند كه مي    اين مي مشاوران كارآمد، موفقيت خود را در       
كنندگانشان بپردازند تا از توجه مناسب برخوردار و از تهديد به دور باشند، به طوري كـه                   مراجعه

در اين ارتباط، هر دو احساس امنيت و مصونيت كـافي كننـد و بـه عنـوان اشـخاص واقعـي و                       
كننـده باشـد و عمـدتاً         تواند خود به خود درمـان       يماهيت اين ارتباط، م   . خودانگيخته عمل كنند  

ترجمـه كمـالي،    : ك.ر. (بستگي دارد به اينكه مشاور به عنوان يك شخص واقعـي عمـل نمايـد              
  )48هاي حل مسأله، ص  مشاوره مهارت فريده،
   ـ خلوص10

كنندگان، مـورد     هاي خود را براي قبول مسؤوليت مشاوره و كمك مراجعه           مشاور، بايد انگيزه  
اي، براي خودش خالص سـازد، تعـدادي          ررسي قرار دهد و دقيقا انتظارش را از ارتباط مشاوره         ب

اطالعند و    از مشاوران در بسياري از اوقات از داليل رضايت شخصي خود نسبت به مشاوره، بي              
دهند و يـا انگيـزه خـالص ندارنـد، بلكـه بـراي                بدون انگيزه كمك به ديگران، نظر مشورتي مي       

شوند به ديگران كمك كنند و يـا بـه دليـل              رويارويي با مشكالت شخصي، حاضر مي     اجتناب از   
آورد و بـه وي اعتمـاد    هاي شخصي ديگر، مانند اينكه مشاوره براي او اعتبار و سلطه مـي             انگيزه
  . نمايند كنند، اقدام به قبول مشاوره مي مي

   ـ حلم و بردباري11
هاي بسياري متفاوت     هايي مختلف، با ارزش      سليقه ها و   كنندگاني از فرهنگ    مشاوره با مراجعه  

هاي سني، نژادي، جنسي و طبقه اجتماعي         تفاوت. هاي خودش، مالقات دارد     با فرهنگ و ارزش   
  . دهد ـ اقتصادي، احتمال تضادهاي فرهنگ و ارزشي را افزايش مي
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را بـا   مشاور بايد به چنين مراجعه كننـدگاني رو بـه رو شـود و سـعي كنـد مراجعـه كننـده                       
 و  هاي درسـت او را بپـذيرد        هاي اجتماعي، اخالقي و ديني مورد قبول، آشنا كند و ارزش            ارزش

وظيفـه  . هـاي صـحيح ارزيـابي كنـد         هاي ساختي وي را در مقايسه با ارزش         تأكيد كند و ارزش   
هـاي    ها، معيارها و اعمال است، مشاور حق نـدارد ارزش           مشاور، تشويق ارزشيابي عيني نگرش    

  . كننده، تحميل كند به مراجعهخود را 
   ـ توانايي ادامه مشاوره و شهامت پيگيري مسايل و مشكالت، تا مرحله حل آنها12

مشاور بايد براي كمك به ديگران شهامت و اعتماد به نفس داشته باشد و تقاضـاي كمـك را                   
يـا آنكـه    ناديده نگيرد و به دليل عدم تمايل به درگيري با شخص ديگر، عـذرخواهي ننمايـد و                  

هـا و     مشاور كارآمـد بـه پـذيرش مـسؤوليت        . نگويد كه آن مورد، از حيطه مشاوره، خارج است        
دهـد و     ، قرار مـي   ...اي و     هاي خطر شخصي، عاطفي، حرفه      مند است و خود را در موقعيت        عالقه

  . چنين نيست كه فقط در محدوده امن و مشخص اعمال نمايد
   ـ رازداري13

كننـده اسـت كـه در         انه نگه داشتن تمام اطالعات مربوط به مراجعـه        رازداري به معناي محرم   
آيـد؛ زيـرا    كننده، از حقوق وي به حساب مي        حفظ اسرار مراجعه  . جريان مشاوره بيان كرده است    

اي، يك ارتباط خصوصي براساس اعتماد است و بايد در هر شرايطي بـه اسـرار                  ارتباط مشاوره 
گرديده، احترام گذاشـت و آنهـا را حفـظ كـرد و رازداري              شخصي كه بر اساس اين اعتماد بيان        

  : اي است و از اين رو بايد دقيقا رعايت شود، بر اين اساس، بايد بخشي از اصل اخالق حرفه
اي به صورتي باشـد كـه قابـل اسـتفاده بـراي غيـر        ها و گفتگوهاي مشاوره ثبت مصاحبه الف ـ  

اي، نـابود   اري شود و پس از پايان ارتبـاط مـشاوره  ها در جاي امني نگهد  مشاور نباشد و با گزارش    
كننـده    تـوان آنچـه را كـه مراجعـه          كننده از جهت رازداري، مي      براي اطمينان بخشي به مراجعه    . گردد

  . دهد، يادداشت و ثبت شود و زياده بر آن را صرفا مشاور، به خاطر بسپارد اجازه مي
ـ  كننده با فرد   بگيرد و يا در مورد مراجعه هر گاه ارجاع به مؤسسه يا مشاور ديگر صورتب 

  . كننده اجازه گرفته شود ديگري از خانواده گفتگو شود، از مراجعه
ـ  كننده يا ديگـري را    در مواردي كه الزم باشد، به دليل قانون يا خطري كه زندگي مراجعهج 

  . كننده را مطلع سازد اندازد، سري فاش شود، بايد مشاور، مراجعه به خطر مي
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   ـ نقش الگويي14
پـردازد و برخـي عقايـد و          كننده به تقليد اعمال مشاور مـي        از آنجايي كه در مشاوره، مراجعه     

ها و    كند، مشاور بايد از خود، ارزش       هاي خود تلقي مي     هاي او را به عنوان عقايد و نگرش         نگرش
 امـور كـم ارزش،   رفتارش و صحت آنها، كامال آگاه باشد و با احتياط كامل عمل كند و نسبت به 

هاي صحيح را تبيين نمايد و از سـوي           ارزشتعصب نورزد و حساسيت نشان ندهد بلكه افكار و          
  . هاي ديني جذب نمايد ديگر با عمل صحيح و با ارزش خود، او را به ارزش

   ـ احترام به همكاران15
هـا و      نقـش  اي كار كند، بايد بـه       يكي از اعضاي گروه يا مؤسسه     مشاور ممكن است به عنوان      

احترام بگذارد تا تضادهايي    ... شناسان، مددكاران اجتماعي و       حقوق همكارانش از معلمان، روان    
  . در زمينه اِعمال قدرت و مديريت، پيش نيايد

   ـ خودآگاهي16
هاي خويش بكوشد و چگـونگي درك         مشاور بايد براي كشف بيشتر توانايي ها و محدوديت        

ت به خود را دريابد و اين مستلزم خودآگاهي فزاينده است و بـه              مردم از وي و واكنش آنها نسب      
قـرار دهـد و     اين منظور، مشاوره بايد خودش را تا حدودي در خطر آشكار ساختن بر ديگـران                

گذارد و تـا      مشتاق دريافت باز خورد از ديگران باشد تا دريابد كه وي چگونه بر ديگران اثر مي               
  . اردچه حد رفتارش با مقاصدش مطابقت د

   ـ عاليق شايسته17 
  : مند باشد تا در مشاوره كارآمد و موفق باشد الزم است مشاور به امور زير عالقه

  . مندي به شغل مشاوره و كار با افرادي كه مشكل دارند  عالقهالف ـ
  . مندي به رشد و پيشرفت ديگران  عالقهب ـ
ـ   شناسي، علوم تربيتـي و   ناسي، انسانش هاي گوناگون روان مندي به مطالعه در زمينه  عالقهج 

  . ساز مشاوره و راهنمايي باشد تواند زمينه مشاوره كه مي
  . درماني مندي به شركت در جلسات گروهي، سمينارها در زمينه مشاوره و روان  عالقهد ـ
ـ  ه هـاي   مندي به بررسي و تحقيق در رفتارهاي آدمي و رسيدن به نتايج واقعي و شيوه  عالقه 

  . درماني در مشاور و روانمؤثر 
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  . مندي به دفاع از حق و حقيقت  عالقهو ـ
  . مندي به همدردي و همدلي با افراد دردمند و گرفتار  عالقهز ـ
  .  به پست و مقام و عدم وابستگي به صاحب قدرت  عدم عالقهح ـ

  : كنيم و اينك چند حديث در صفات مشاوره بيان مي
  :  فرمود)لهصلي اهللا عليه و آ(رسول اكرم 

»شاوالْ وار ماءِلَع28تفسير تستري، ص  (» ...حينَالِ الص(  
  »...با دانشمندان صالح، مشورت نماييد« 

  :  فرمود)عليه السالم(علي 
خوانساري، غرر الحكم،  (»مِزْح الْ و بِجار اُولُوا التَّ  مِلْعِ الْ  و يِهووا النَّ  ذُ تر شاو نْ م رُيخَ«

  )428 ، ص 3ج 
كنـي، صـاحبان خـرد و دانـش و دارنـدگان تجربـه و                بـا او مـشورت مـي      بهترين كسي كه    «

  . »دورانديشانند
  : و نيز فرمود

»نْمشاو بابِلْي االَوِ ذَرد وابِلَلَّ ع420ص  ،77بحاراالنوار، ج  (.»ي الص(  
»ودش مشورت نمايد به راه درست، راهنمايي مي) خردمندان ( كسي كه با صاحبان لُب.«  

  :  فرمود)عليه السالم(امام صادق 
 نْ اَ  ه؛اني الثّ  و  عاقالً هرشاولّذي تَ ن اَ وكُ ي نْها اَ لَواَفَ... ها  ودِدا بح  اِلّ ونَكُ ال تَ  هروشْم الْ نّاَ«

ونَكُي اًرَّ ح تَ مدنَي نْه؛ اَ ثِ الثالِ اً و ـ  ونَكُ ي ص يـاً ؤاخِديقاً م ... ـ  اِو ـ انَذا كَ ـ  مؤاخِقاًدي ص ـ اًي  متَ كَ
426 ،8وسائل الشيعه، ج  (.» ...سِرَّك(  
 ـ مشاور متـدين و آزاد از هـواي    2.  ـ اينكه مشاور عاقل باشد 1... مشورت ضوابطي دارد«

و اگر برادر دوسـت صـميمي باشـد، سـرّ تـو را كتمـان       ...  ـ دوست و برادر باشد  3. نفس باشد
  . »...نمايد و رازدار باشد  مي

  :  فرمود)صلي اهللا عليه و آله(ر اكرم پيامب
»شاووا الْ رذينَ الَّ قينَتَّم ثِؤْ يـ  رو ـ  ع هٍرَن اآلخِ ـ  يا و نْي الـد  لَ ثِؤْ ينَرو ـ نْلـي اَ   ع م فـي   هِسِفُ

  )28تفسير تستري، ص  (.»مكُورِماُ



 129

دشان با افراد متقي مشاوره نماييد كه آنان آخرت را بر دنيا و كارهاي شما را بر كارهاي خو                 «
  . »دهند ترجيح مي

  :  فرمود)عليه السالم(و نيز علي 
  )179 ، ص 4خوانساري، غرر الحكم، ج  (»... اهللا نَوشَخْ يذينَ الَّكورِمشاوِر في اُ«
  . »خشيت و خوف دارددر كارت با كسي مشاوره كن كه از خدا «

  : فرمايد  در صفات مشاور مي)عليه السالم(امام صادق 
 » ...اِ و ياك طَ الفَ أيِ الرّ  و تَ ير و نَّجاِ ب المِكَ الْ جالِتِر رْشِ ال تَ   و ـ    ع لـي مبِ بِتَس ـ رَد  ال   و هِأيِ

عدِ غَلي وو ال ع لَتَلي منٌوو لي لَ ال ع37، حديث 104، ص 72بحاراالنوار، ج  (.»... و وجٍج(  
آيد، اجتناب كـن و        فوراً بر زبان مي     و از گفتن آنچه    از دادن رأي بدون تأمل و تعمق بپرهيز       «

  : خود با كساني كه داراي صفات زيرند به مشورت مپرداز
  . كند الف ـ هر كسي كه به ناحق بر نظر خويش پافشاري مي

  . ب ـ فرد آتش افروز و سخن چين
  . ج ـ شخص چند چهره و منافق و متقلب

  . »...د ـ فرد لجباز و 
  : فرمايد و نيز مي

ـ ع: صالٍ خِ سم فيه خَ  نْ م ينَضي الَّذ تَقْا ي م مِ كورِماُ في   رشاوِ« ـ  حِ  و لٌقْ ـ رَج تَ  و ملْ به و ، 
ماً لْا عِ هنْ مِ فيدتَسلي اهللا، ي   ع لْكَّو تَ  و مزِعاَ  و هسمخَ الْ لِمعتَاس فَ دجِ تَ م لَ نْاِوي، فِ قْ تَ  و حصنَ
ج ديداً و ي تَسهِ بِ لُّد ي الْ لَ عمحـ  الْ نَول مِ ص حـديث   103، ص   72بحـاراالنوار، ج    ( .» ...رادِم ،

  )، از مصباح الشريعه33
عقل و درايت، حلم و     : در كارهايت با كسي مشاوره كن كه داراي پنج ويژگي و صفت باشد            «

مندي بـه پنـد و نـصيحت، تقـوا و حفاظـت نفـس از امـور         بردباري، تجربه و كاركشتگي، عالقه   
 چنين كسي را نيافتي، اين پنج صفت را در خود ايجاد كن و سپس با توكـل بـر                    ناشايست، و اگر  

خدا، تصميم بر كار زحمت كسب علم وجود دارد و خردمند كـسي اسـت كـه از مـشاوره، علـم                      
  . »...جديدي را به دست آورد و بر حاصلي از مقصود خود راه پيدا كند 

  : كرده كه مايد كه به پسرش سفارش ميفر نقل مي» لقمان« از )عليه السالم(و امام صادق 
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» ...و أج هد ر أيلَ ك هذَ اِ م تَا اسشارثُ وك ال تَ  م زِعم ـ  ح ـ ثَي تُ تّ بت ـ نْ تَ  و ـ  ال تَ   و رْظُ  فـي   بجِ
شْموهٍر قُي تَ تّ حوم  قْ تَ  فيها وعد تُ  و ص نْ اَ لي وت م تَسعرَكْ فِ لُمك كْ حِ  وتِمـ    ك شْ فـي موهِتِر ،
ـ  رعـالي  تََ و كبار اهللا تَ  هبلَه س شارتَ اس نِم لِ هٍصيح النَّ ضِحم ي م لَ نْ م نْاِفَ ـ  وهِأيِ ـ  ععزَ نَ  هنْ
عليـه  (، از امام صادق     271، ص   73 و ج    18، حديث   422، ص   13بحاراالنوار، ج   ( .» ...مانهِاَالْ

  ) از لقمان)السالم
 براي آنان به كار بگير، سپس انديشه خود را بـراي ارائـه              تو مشورت بخواهند،  هنگامي كه از    

امور (اي، تصميم بر اظهار نظر مگير و پاسخ مشورت            نظر صائب و تا به يك رأي درست نرسيده        
را مده مگر آنكه در همه حال در قيام و قعود و خوابت روي آن بينديشي و نماز بخـواني و    ) مهم

پس به پاسخ اقدام كني، به درستي كه كسي كه خـود            فكرت و حكمتت را خوب به كارگيري و س        
كنندگانش آماده و ممحض ننمايد، خدا رأي و فكر صحيح را  را براي نصحيت و راهنمايي مراجعه

   . »...گيرد كند و امانت عقل و انديشه را از او مي از او سلب مي
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  وظيفه مشاوران 
ديگران مشورت كنيد براي مشاوران هم وظايفي       همانطوري كه در اسالم دستور اكيد داده شده كه با           

  : را قرار داده است كه عبارتند از 
   ـ مشاور بايد خير خواه باشد1

 در روايات تاكيد شده كه مشاور از هيچگونه خير خواهي فرو گذار نكند و در مشورت خيانت روا                  
 توصـيه شـده كـه       حتـي . ندارد زيرا كه خيانت در مشورت يكي از گناهان بزرگ محسوب مـي شـود                

مسلماني طرف مشورت غير مسلمان قرار بگيرد و مشورت دادن او را بپذيرد ، حق ندارد نـسبت بـه او                     
  .خيانت كند 

  :  در رساله حقوق نقل شده كه فرمودند )عليه السالم( از امام سجاد 
 »و الْ قُّ ح منْ اِ شيرِتَس لِ عملَ ت رْشَ اَ  رأياً هت لَ عي لَ نْ اِ ه و تَ م لَعاَ م شَرتَداِ ه  نْلي م ي ـ ع ـ   و ملَ قُّ ح 

  )1370محمدي، علي، رساله حقوق، دفتر تبليغات، ( » هِأيِ رنْ مِكقُوافِ فيما ال يهمهِتَّ ال تَنْ اَشيرِمالْ
حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد اين اسـت كـه اگـر عقيـده و نظـري داري در اختيـار او                         « 

اره آن كار چيزي نمي داني او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند و حق كـسي كـه                     بگذاري و اگر درب   
  » . مشاور تو است اين است كه در آنچه با تو موافق نيست او را متهم نسازي 

  .  ـ مشاور بايد در مشورت خيانت نكند2
كند و بايد هر    مشاور بايد در مشورت خيانت نكند اگر كسي مورد مشورت قرار گيرد ، نبايد خيانت                

چه به نظر او مي رسد ، به دور از هر گونه نا خالصي بيان كند و در غير ايـن صـورت خداونـد فكـر و         
  . انديشه اش را از او خواهد گرفت 

  :  مي فرمايد )عليه السالم(امام صادق 
  .  راْيه منْ اِستَشار اَخاه فَكَتَم نَصيحه محض الرَّاْيِ سلَبه اهللاُ عزَّوجلّ

كسي كه با برادر ديني خود مشورت نمايد و او هر چـه در انديـشه دارد بـه صـورت خـالص در                         «
  » . اختيارش قرار ندهد ، خداوند راي و فكرش را خواهد گرفت 

بعضي ها هنگام مشورت ممكن است كژي و اشتباهي را در برنامه اي ببنينـد و بـا مطلـب جديـدي       
سد ، لكن از روي حسادت به فرد مشورت كننده نمي گويند به خيـال آن كـه                  پيرامون آن به ذهنشان بر    

برنامه اش با شكست مواجه شود و آنان به عنوان قهرمان حادثه پاي بـه ميـدان نهـاده بـر او بتازننـد ،                    
  .جزاي چنين افرادي آن است كه خداوند راي و فكر آنان را مي گيرد 
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  فصل دوم
  گفتار ششم
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  تار ششمگف
  

   :مآنچه در اين گفتار مي خواني
  

  مشورت و مشاركت در قرآن 
  

  موضوعات مورد مشورت
  

  درباره مشاركت » تعاونوا علي البر«نكات آيه 
  

  امر به معروف و نهي از منكر و مشاركت
  

  )اصل نظارت عمومي(امر به معروف و نهي از منكر 
  

  تأمين اجتماعي و مشاركت
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  قرآن مشورت و مشاركت در 
صـلي اهللا   (با اينكه بايدها و نبايدهاي دين مقدس اسالم از طريق وحي الهي به پيامبر اسـالم                 

 در مـواردي ديگـر بـا        )صلي اهللا عليـه و آلـه      ( نازل مي شد بااين حال پيامبر اسالم         )عليه و آله  
 بـا   دسـتور مـي دهـد كـه     )صلي اهللا عليه و آلـه     (خداوند به پيامبر    . مسلمانان مشورت مي نمود     

   .مسلمانان مشورت كند
 »                    فَـاْعف لِـكوفَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَـضُّوا مِـنْ ح كُنْت لَو و ملَه هٍ مِنَ اهللاِ لِنْتمحفَبِما ر

                        لَـي اهللاِ اِنَّ اهللاِ يكَّـلْ عفَتَو ـتزَمرِ فَـاِذا عفِـي الْـاَم ـمه شاوِر و متَغْفِرْ  لَهاس و منْهع  حِـب
   )159آل عمران، (» الْمتِوكِّلينَ 

از پرتو رحمت الهي در برابر آنها نرم و مهربان شـدي و اگـر خـشن و سـنگ دل بـودي از              «
اطراف تو پراكنده مي شدند بنابراين آنها را عفو كن و براي انها طلب آمرزش نما و در كارها بـا                     

ا توكل كن زيرا خداوند متوكالن را دوست        آنها مشورت كن ، اما هنگامي كه تصميم گرفتي بر خد          
  » . دارد 

اين آيه بعد از شكست مسلمانان در جنگ احد نازل شده است و پيامبر اسالم قبل از جنـگ                   
در مورد چگونگي مواجهه با دشمن و نحوه آرايش لشكر اسالم با مردم مشورت كرده بـود ولـي        

ما در عين حال خداوند پـس از دسـتور          در اثر حوادثي كه رخ داد ، مسلمانان شكست خوردند ا          
عفو  عمومي و براي احياي شخصيت مسلمانان و تجديد حيات فكري و روحي آنان بـه پيـامبر                   

  .دستور ميدهد كه در كارها با مسلمانان مشورت كن و راي و نظر آنها را بخواه
  موضوعات مورد مشورت

.  موضوعاتي با مردم مشورت مي كـرد        در چه  )صلي اهللا عليه و آله    ( اكنون بايد ديد كه پيامبر      
است كه داراي مفهوم وسيعي است و همه كارها را شامل مي شود             » االمر«گرچه متعلق مشورت    

 هرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمـي كـرد            )صلي اهللا عليه و آله    (ولي مسلم است كه پيامبر    
  . بلكه در مورد آنها فقط تابع وحي الهي بود

ورت ، تنها طرز اجراي دستورات و نحوه پياده كردن احكام الهي بـود و بـه                 بنابراين مورد مش  
 در قانون گزاري هيچ وقت مشورت نمي كرد و نتها در            )صلي اهللا عليه و آله    (عبارت ديگر پيامبر    

صلي (و به همين خاطر گاهي كه پيامبر اسالم         . طرز اجراي قانون نظر مسلمانان را طلب مي كرد        
پيشنهادي را طرح ميكرد مسلمانان نخست سوال مي كردند كه آيا اين حكم الهي               )اهللا عليه و آله   

است و يك قانون است كه قابل اظهار نظر نباشد  و يا مربوط به چگونگي اجـراي قـوانين مـي                      
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و اگر از قبيل اول بود بدون هيچگونـه اظهـار           . اگر از قبيل دوم بود اظهار نظر مي كردند          . باشد  
  ! شدند نظري ، تسليم مي 

                      اتَّقُـوا اهللاَ اِنَّ اهللاَ شَـدِيد وانِ ود الْعـ لَي الْاِثْمِ ونُوا عال تَعاو التَّقْوي و لَي البِرِّ ونُوا عتَعاو و
  . الْعِقابِ
ما بايد به يكديگر در نيكو كاري و تقوا كمك كنيد نه بر گناه و ستمكاري و از خدا بترسيد                    « 

  )2سوره مائده، (» ست كه عقاب خدا بسيار سخت ا
مردم .  اساس تشكيل يك جامعه تعاون و همكاري و همفكري و رفع نياز يكديگر مي باشد                

براي آن دور هم جمع شده اند تا با راستي ، درستي ، دوستي و صميميت ، استعدادهاي خـويش                    
و ديگـران  را به خدمت گرفته ، هر كس باري از مسئوليت اجتماع را عهده دار شده و نياز خـود           

يكي از مصاديق تعاون و همكاري ، مشاركت در عرصه هـاي فكـري و توليـد                 . را تامين نمايد    
فكر و انديشه خالق و سازنده ، بسيار ارزشمند اسـت زيـرا همـه توليـدات و كاالهـا در                     . است  

  . درجه اول نتيجه فكر و انديشه و تالش فكري مي باشد 
  قْوي و تَعاونُوا علَي البِرِّ و التَّ

اين جمله بيانگر اساس سنت اسالمي است كه خداي سبحان در كالم مجيدش بـر آن  اشـاره                
تنهـا از آن    ) تعاون بـر بـر      ( اين گونه عمل كردن     : كرده است و در جاي ديگر قرآن مي فرمايد          

 . خـره لكن البر من آمـن بـاهللا و اليـوم اآل           و (.كساني است كه به خدا و روز جزا ايمان دارند         
 پس معني بر اينكه در كار نيك همكاري كردن و از اين جمله فهميده مي شود كه هم                )177بقره،  

  . امر به مشاركت شده و هم به كسي كه از او طلب مشاركت شده مامور به همكاري كردن است 
و بـه  ) مراقب امر و نهي خدا بودن ( و برگشت معني آيه اينست كه جامعه مسلمين بر بروتقوا       

ي بر ايمان و عمل صالح ناشي از مراقبت بر اوامر و نواهي خدا اجتماع كنند كه اين همـان                    عبارت
  . سالح اجتماعي است 

  تفسير نور : نكات آيه شريفه در باره مشاركت 
  .  رعايت تقواي الهي و رسيدن به ابرار نياز به مشاركت دارد – 1
آن نياز چـشم پوشـي از خطـاي          يكي از راههاي تقويت مشاركت و استفاده مطلوب از           – 2

  . افراد در كار مشاركتي دارد 
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 بستر مشاركت افراد    »تَعاونُوا علَي البِرِّ    «   حكومت و دولت و نظام مديريتي بر اساس          – 3
  . را در سازمانها فراهم كند 

 براي رشد همه جانبه فضايل بايد زمينه را آماده ساخت و در راه رسـيدن بـه آن هـدف                 – 4
  .اشت تعاون د

بايد بر اساس حق پيش رفت تـا        ........  به جاي حمايت از قبيله ، منطقه ، نژاد ، زبان و              – 5
  . زمينه حقيقي مشاركت فراهم شود 

  .  در جامعه اسالمي نيكوكاران به مشاركت طلبيده مي شود – 6
نَهسونَ اَحتَّبِعلَ فَيونَ الْقَوتَمِعسشِّرْ عِبادِ الَّذينَ ي18 و 17سوره زمر، (. فَب(   

مفاد از آيه شريف اين است كه بندگان خدا طالب حق و رشد هستند و به هر سـخني گـوش                     
ميدهند بدان اميد كه در آن سخن حقي بيابند و مي ترسند كه در اثـر گـوش نـدادن آن حـق از                        

  . ايشان فوت شود 
 آنان است كه چـه بـسا        برداشت از آيه شريفه مشاركت با افراد ديگر در شنيدن حرفهاي حق           

گـوش دادن حرفـشان و مـشاركت در         . سخنان حقي در بين كالمشان باشد كه بايد استفاده كرد           
استفاده از اقوالشان و پي روي كردن از بهترين انان كه در ادامه آيه مـي آيـد در ايـن مـشاركت                       

سـتفاده از   و همچنين استفاده از مشاركت و مـشورت و ا         . هدايت و رحمتي نصيب شما مي شود        
  . هاي خردمندان مي داند  قول ديگران را از ويژگي
آنان كه سخنان افراد را شنيد ه و از مشاركت قول آنان بهرمندنـد و از                : ـ و قرآن  مي فرمايد       

نيكو ترين آنها پيروي مي كنند ، آنها كساني هستند كه خدا هدايتشان كرده و آنـان خردمنـدان و                
  . صاحبان عقل و خردند 

يه شريفه آزاد انديشي مسلمانان و مشورت و مشاركت طلبيدن اقوال و انتخاب گري آنهـا                ـ آ 
  . در مسائل مختلف را به خوبي نشان مي دهد 

خداوند بندگان ويژه را به اين صورت معرفي مي كند ، آنها به سخنان ايـن و آن و مـشاركت                     
 فرا مي دهند و با نيروي عقل        در اقوال آنها بدون در نظر گرفتن گويند و خصوصيات ديگر گوش           
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هيچگونه تعجب و لجاجتي در كار آنها نيـست و هيچگونـه     . و خرد بهترين آنها را بر مي گزينند         
  . محدوديتي در فكر و انديشه آنها وجود ندارد 

آنها جوياي حقند و تشنه حقيقت، هر جا آن را بيابند، با تمام وجود از آن استقبال مي كنند، 
ل آن بي دريغ مي نوشند و سيراب مي شوند، آنها نه تنها طالب حقند و تشنه و از چشمه زال

گفتار نيك بلكه در ميان خوب و خوب تر و نيكو و نيكوتر دومي را بر مي گزينند، خالصه آنها 
  .آري اين است نشانه يك مسلمان راستين و مومن حق طلب. خواهان بهترين و برترينند
  : نكاتي از آيه شريفه

  . اركت و مشاوره بايد تحمل ديدگاههاي مخالف را داشته باشيمدر مش
 . در اسالم طرح سخنان ديگران دلهره اي ندارد

 . در مشورت تقليد كوركورانه ممنوع است بلكه بايد قولها را بشنود و بهترين را انتخاب كند

 . انتخاب احسن در مشاوره فراموش نشود

 . باشدمدير بايد قدرت تشخيص احسن را داشته 

 . به خوب بودن قول اكتفا نكنيم بلكه خوب تر را انتخاب كنيم

هدايت الهي را تنها كساني دريافت مي كنند كه براي دست يابي به حقيقت از مشاركت 
 .مند شوند ديگران بهره
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  )3 عصر، (.و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا بِالصبرِ
ين به آن و آن به اين و تواصي به حق اينست كه به معناي سفارش كردن ا» تواصي«كلمه 

يكديگر را به حق سفارش كنند، سفارش به اينكه از حق پيروي كنند و در راه حق استقامت 
نمايند، پس دين حق چيزي جز پيروي اعتقادي و عملي از حق و تواصي بر حق نيست، البته 

كر است، چون امر به معروف و نهي تواصي به حق عنواني وسيعتر از امر به معروف و نهي از من
از منكر شامل اعتقادات است و شامل مطلق تر غيب و تشويق بر عمل صالح نمي شود، ولي 

  . تواصي به حق هم شامل امر به معروف و هم شامل عناوين مذكور مي شود
اينكه از عاليترين مصاديق تواصي به حق و سفارش كردن به همديگر همان مشاركت : نتيجه

شورت است كه بر يكديگر الزم است اين مشاركت و مشورت در امور را از همديگر و م
  )585، 1372، 12مكارم شيرازي، نمونه ج . (بپذيرند

از آيه استفاده مي شود همانطور كه تواصي به حق گاهي ممكن است براي انسان تلخ باشد و 
شد لكن براي پيشرفت پذيرش مشورت و مشاركت در امور هم گاهي شايد براي شخص تلخ با

  . امور فردي و اجتماعي خوب است از مشاركت و مشورت استفاده كند ولو خوشش نيايد
انسان نبايد فقط به فكر خود باشد بلكه بايد با تواصي به حق و مشاركت در كارهاي 
اجتماعي و مشورت دادن و گرفتن، مشاركت دادن و گرفتن در فعاليتهاي اجتماعي و سازماني 

 . ت جويدمشارك

از مشاركت در جامعه زماني استفاده مطلوب مي شود كه همه افراد جامعه با تواصي به حق 
 . در همه امور جامعه مشاركت جويند
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    و مشاركتامر به معروف و نهي از منكر
اسالم بر خالف تصور بسياري از گروهها و افراد، يك آئين فردي نيست كه فقط به فرد توجه 

ليتها فرد نگر باشد، و اينكه در يك رشته از كار فردي وارد شود، در همه مباحث داشته و در فعا
  .و مسائل اجتماعي بوده و كلي نگر و همه سونگر و مشاركت گرايانه مي بينيد

حتي در آنجا كه ممكن است نگاه فردي باشد مثل تزكيه فرد، تصفيه روح و عبادت، در اين 
 – نماز عيد فطر – نماز باران –نماز جماعت و جمعه (جمعي موارد هم جمعي مي بيند مثال نماز 

عبادتهاي گروهي، شركت در دعاها و مراسمات جمعي از قبيل حج و دعا در ...) قربان و 
صحراي عرفات بصورت گروهي، دعاهاي زيادي در كتابهاي معظم شيعي وجود دارد كه همه 

  .  باشندجمعي است، همه اين مباحث عاليترين مصداق مشاركت مي
اسالم در عين توجه به جنبه هاي فردي و ارزشهاي انساني به جنبه هاي اجتماعي و 

  . مشاركتي نيز توجه فراوان نموده و به اين بعد اجتماعي و مشاركتي بيشتر از فردي عنايت دارد
از نظر اسالم كارهاي فردي و جمعي مشاركتي هر دو در جايگاه خود ارزش دارد لكن 

البته براي هر كدام از اين دو . معي و مشاركتي از جايگاه ويژه اي برخوردار استفعاليتهاي ج
  . حد و مرزي قائل است

اسالم شناسي واقعي ايجاب مي كند كه به آيات و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده است 
نه با اينك در اينجا به آيات و رواياتي كه در اين زمي. بررسي عميق و ريشه اي داشته باشيم

  . موضوعات خاص وارد شده است مي پردازيم
آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر، حج، جهاد، نماز هاي جمعي، تامين اجتماعي، 
همبستگي اجتماعي، تامين غذاي عمومي، حمام عمومي، انفاق در راه خدا، پوشاندن برهنگان، 

راه خدا، حمايت از مستمندان و فراهم ساختن وسايل مسكن و ازدواج جوانان، صدقه در 
سالمندان، صله رحم، وام بدون بهره، قرض الحسنه، سرپرستي ايتام، پرستاري از بيماران و 
معلوالن و كودكان استثنائي، همدردي با خانواده هاي مصيبت ديده و شهدا، عيادت از بيماران، 

ات، همه اينها از عاليترين حمايت از اسيران و زندانيان، حمايت از كودكان، حمايت از حيوان
مصاديق مشاركت است كه صدها آيه و هزاران روايت در اين زمينه وارد شده كه ما به بعضي 

  . اشاره مي كنيم
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  )اصل نظارت عمومي (امر به معروف و نهي از منكر
نَ عوتَنْه رُوفِ وعنَ بِالْملِلنَّاسِ تَأمِرُو تهٍ اُخْرِجرَ اُمخَي مِنُونَ بِاهللاِكُنْتُمتُو نْكَرِ ونِ الْم. 

  )110آل عمران، (
شما بهترين امتي بوديد كه پديد آمديد از اين جهت كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد 

  . و به خدا ايمان داريد
انسان مسلمان بهترين امت در ميان امتهاي گذشته معرفي مي شود به جهت اينكه امر به 

و حتي اين فرضيه بر ايمان به خدا هم مقدم مي شود و اين به . منكر مي كندمعروف و نهي از 
  . جهت اينست كه توسعه ايمان به خدا در سايه انجام اين فريضه است

امر به معروف و نهي از منكر با اين عظمت دقيقا يك امر مشاركتي است و آيا اين غير از 
تمام است كه در تمام كارها و فعاليتهاي اهميت دادن به مشاركت است، در واقع حجت بر ما 

  . اجتماعي و مديريتي از امر مشاركت استفاده كنيم
چون اين آيه در مدينه نازل شده است به خوبي داللت بر وجوب دارد، و نتيجه اينكه در 

  .كارهاي مديريتي و حكومتي مشاركت امري واجب شمرده مي شود
عب ؤمِناتالْم ؤمِنُونَ والْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي رُوفِ وعرُونَ بِالْمأمضِ يعب لِياءم اَوضُه

و يقيمونَ الصالهِ و يوتُونَ  الزَّكوهِ و يطيعونَ اهللاَ و رسولَه اُولئِك سيرْحمهم اهللاُ اِنَّ اهللاَ 
كيمزيزٌ ح71توبه، ( .ع(  

مدينه نازل شد و از اوصاف الزم و حتمي مومنان شمرده اين آيه شريفه اواخر حجرت در 
  .شده است و در نماز و زكوه و حتي مقدم بر نماز و زكوه آمده است

و در آيه اي ديگر تصريح مي كند كه امر به معروف و نهي از منكر از وظايف حتمي آنان 
  . است كه به آنها حكومت و قدرت و دولت بخشيديم

  .  اَقاموا الصاله و اتَو الزَكوه و اَمرُوا بِالْمعرُوفِ و نُهوا عنِ الْمنْكَرِ في الْارضاهماَلَّذينَ اِنْ مكَّنّ
از وظايف حتمي و الزم آنانكه مكنت و قدرت و حكومت داديم اينست كه بايد اقامه نماز و 

  . ايتاء زكاه و انجام امر به معروف و نهي از منكر داشته باشند
  اين غير از يك امر مشاركت جويانه و مشاركت طلبانه است؟ و آيا 

البته به همين چند آيه اكتفا مي كنيم و همه آيات در زمينه امر به معروف و نهي از منكر 
  . داللت قطعي بر انجام مشاركت در امور اداري و حكومتي دارد
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ترين شيوه  پسنديدهاين اصل امروزه به عنوان جوهره اصلي مديريت مشاركتي كه برترين و 
  . مديريت از نظر دانشمندان و بزرگان علم مديريت است، شناخته شده است

  . به چند روايت نيز در اين رابطه اشاره مي كنيم
  ):صلي اهللا عليه و آله(قال رسول اهللا 

و فَقيلَ لَه ،الَّذي الدينَ لَه ؤمِنَ الضَّعيفالْم غَضبلَّ لَيجزَّوومِنُ الَّذي ال اِنّ اهللاَ عما الم 
  )239، ص 1حكيمي، محمدرضا، الحياه، ج  (.دينَ لَه، قال الَّذي ال ينْهي عنِ الْمنْكَرِ

بدرستيكه خداوند هر آينه بغض مي ورزد به مومن ضعيف ايماني كه دين : پيامبر خدا فرمود
 مومني كه از منكر نهي ندارد، از ايشان سوال شد، كدام مومن است كه دين ندارد، فرمودند آن

  . نمي كند
همانطور كه مي بينيد پيامبر نهي كردن از منكر را مساوي دين داري مي داند يعني بايد امروز 
در اين نظام حكومتي افرادي را كه در مباحث كارهاي حكومتي مسؤوليتي دارند و از اين امر 

  . به استفاده از مشاركت توصيه كنيمشان كنيم و  خطير مشاركت استفاده نمي كنند از اين كار نهي
  ): عليه السالم(قال علي 

  )320، 1366آمدي، غرر الحكم،  (.قَوام الشَّريعهِ الْاَمرُ بِالْمعرُوفِ و النَهي عنِ الْمنْكَرِ
  .اساس و جوهره دين امر به معروف و دوري از منكر است

  : در تعريف معروف و منكر گفته اند
  . ري كه حسن آن توسط عقل يا شرع و يا هر دو شناخته شودهر كا: معروف
  . هر كاري كه زشتي آن توسط عقل يا شرع و يا هر دو شناخته شود: منكر

 :در كتاب شريف تحرير الوسيله مي فرمايند) رضوان اهللا تعالي عليه(حضرت امام 
ترين فرائض ديني امر به معروف و نهي از منكر از اصول عملي اسالم و از مهمترين و عظيم

در اسالم و فقه اسالمي به حساب مي آيد و در رديف ضروريات دين اسالم از آن ياد شده است 
  . كه منكر آن در صورت آگاهي از لوازم اينكار كافر شناخته مي شود
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  تامين اجتماعي و مشاركت
وني مسائل مربوط به تامين اجتماعي و مشاركت از جمله مسائل حساس و حاد جوامع كن

كه تامين . بوده كه پس از ماشيني شدن جوامع ضرورت اين امر بيشتر احساس مي شود

اجتماعي امروزه بيش از پيش مورد توجه حقوق دانان، مديران، دولتمردان و برنامه ريزان قرار 

گرفته است، انسان در زندگي اجتماعي نيازمند همكاري و مشاركت افراد ديگر است و هيچكس 

خوشبختي و سعادت افراد تا حد . صورت فردي و بدون مشاركت ديگران زندگي كندنمي تواند ب

  . زيادي بستگي به اين مشاركت دارد

اسالم يك آئين جامع و كامل بوده كه براي تامين اجتماعي اصول و كلياتي را در غالب 

  . ان قرار گيردفعاليت مشاركت جويانه پيش بيني كرده كه بايد مورد توجه برنامه ريزان و دولتمرد

مسائل مربوط به تامين نيازمنديهاي اجتماعي در آيات و روايات و فقه اسالمي در غالب 

فعاليت مشاركتي ابعاد گسترده اي دارد كه احاطه كامل به آنها كار آساني نيست و جمع آوري 

د همه آنها يك لجنه بزرگ علمي نياز دارد و در حد و توان يك پايان نامه كارشناسي ارش

  . نيست

اسالم از چهارده قرن قبل رسيدگي و مراقبت از بيماران و اسيران و حمايت از زندانيان و 

زنان بي سرپرست و زنان باردار و مادران و كودكان باالخص كودكان استثنائي را مطرح كرده و 

 اندازه در اين مورد اصول و كلياتي را وارد نظام اجتماعي و مشاركتي خود كرده كه اين اصول به

اي دلپذير و اعجاب انگيز است كه تو گوئي آورنده اين شريعت از وضع كنوني جامعه كامال آگاه 

  . بوده و اين همه قوانين و تكاليف را آورده است

اسالم عالوه بر مباحث فوق مباحثي هم دارد كه اين دليل بر اهميت امر مشاركت است 

 موقعيت كارگر، نكوهش بيكاري و بيكاران و مباحثي چون اهميت كار و كوشش و ارزش كار و

دعوت به تامين غذاي عمومي و انفاق در راه خدا و بازداري گدايان از گدايي و تامين مسكن 

آوارگان و پوشاك بر برهنگان و حمايت از مستمندان و سالمندان و خانواده هاي بي سرپرست و 



 143

رومان و خانواده هاي مصيبت زده و شهدا و درماندگان در راه و ايتام و بيماران و معلوالن و مح

هاي گوناگون و مختلف مساله تامين نيازمنديهاي اجتماعي و  دهها موضوع ديگر كه همه بخش

  . مشاركت عمومي است

قوانين و مقرراتي را پيش بيني كرده كه خواسته است از طريق مشاركت عمومي به اين وضع 

  .خاتمه ببخشد

  . عضي از اين آيات و روايات مي پردازيماينك به عنوان نمونه به ب
- نْكَرِ والْم شاءِ ونِ الْفَحنْهي عي ايتاءِ ذِي الْقُربي و سانِ والْاِح لِ ودرُ بِالْعاْماِنَّ اهللاَ ي 

  )90 نحل، (.الْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ
ان مي دهد و از فحشاء و منكر و ظلم و خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزديك

  . ستم نهي مي كند، خداوند به شما اندرز مي دهد شايد متذكر شويد
  . مشاركت در امر احسان و نيكي و بخشش براي ديگران: نكته

   )7 ـ  6 ـ 5ليل، . (فَاَما منْ اُعطِي واتَّقي و صدقَ بِالْحسني فَسنُيسِرُه لِلْيسري -
اما آن كسي كه ببخشد و تقوي پيشه كند و پاداش بهتر را تصديق كند و او را براي انجام و 

  . اعمال صالح موفق مي نمائيم
  مشاركت عمومي با بخشش: نكته

  )8حشر،  (.و يوثِرُونَ علي اَنْفُسِهِم و لَو كانَ بِهِم خَصاصه -
 ايثار مي كنند در حاليكه خودشان به را بر خودشان مقدم مي دارند و بر آنان) مهاجران(و 

  . بخشند مستحق هستند آنچه مي
  .ايثار در حق دارند بعنوان عاليترين مصداق مشاركت كردن: نكته

  )40نساء،  (.اِنَّ اهللاَ ال يظْلِم مِثْقالَ ذَرهٍ و اِنْ تَك حسنَه يِضاعِفْها و يوتِ مِنْ لَدنْه اَجراً عظيماً
تي به اندازه سنگيني زره اي ستم نمي كند و اگر كار نيكي باشد آن را چندين برابر خداوند ح

  . مي نمايد و از نزد خود پاداش عظيمي مي دهد
پاداش خداوند به مشاركت جو و مشاركت پذير در انجام امر مشاركت چندين برابر : نكته

  . جهت تشويق امر مشاركت
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  )89نمل،  (.يرٌ مِنْها و هم مِنْ فَزَعِ يومِئِذٍ آمِنُونَمنْ جاء بِالْحسنَهِ فَلَه خَ -
كساني كه كار نيكي انجام دهند پاداشي بهتر از آن خواهند داشت و آنان از وحشت آن روز 

  .در امانند
  . نكته قبل در اين جا هم مصداق دارد

  : فرمايند خداوند در قرآن كريم مي
»وصِتَ اعوا بِمحاهللاِلِب ميعاً جهمگي به ريسمان الهي چنگ زده و متفرق  وا؛قُرَّفَ ال تَ و
  )103سوره آل عمران، آيه (» نشويد

اند، به ناچار زندگي آنها هم بر  ها به سبب اينكه براساس فطرت اجتماعي خلق شده انسان
هاي روزمره و  كند، مشكالت و نارسايي همچنين ضرورت ايجاب مي. پايه اجتماع بنا شده است

اجتماعي خود را با تشريك مساعي و كمك به همديگر مرتفع ساخته و در راه رسيدن به هدف 
  . هاي مؤثري بردارند مشترك و يك زندگي سالم اجتماعي گام

اَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نَحنُ قَسمنا بينَهم معيشَتَهم في الْحيوهِ الدنيا و رفَعنا «
 بعض درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضاً سخْرِياً و رحمت ربك خَيرٌ مِما بعضَهم فَوقَ

  )32سوره زخرف، آيه  (»يجمعون
ها از نظر امكانات و استعداد يكسان و همانند آفريده  مفاد آيه كريمه اين است كه انسان

داشت كه ديگري دارد و طبعاً نياز هر كس همان را ... اند، كه اگر چنين آفريده شده بودند  نشده
  . متقابل و خدمات متبادلي در كار نبود

ها را از نظر استعداد و امكانات جسمي و روحي و عقلي و عاطفي مختلف و  خداوند انسان
برخي را در بعضي از مواهب و بعضي ديگر را در بعضي از مواهب برتري . متفاوت آفريده است

 را بالطبع نيازمند به هم و مايل به پيوستن قرار داده و زمينه زندگي به اين وسيله همه. داده است
شود مگر با مشاركت در  به هم پيوسته اجتماعي را، فراهم نموده است و اين امر مهم محقق نمي

  . نيازهاي همديگر

  



 145

  فصل دوم
  گفتار هفتم
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  گفتار هفتم
  

  :آنچه در اين گفتار مي خوانيم
  

  ي اكرم صلي اهللا عليه و آله هايي از مشاوره نب نمونه

  مشاوره در امور فرهنگي و مسائل نظامي ) الف

  مشاور در امور غيرنظامي) ب

  )عليه السالم(جوئي و امام حسين  مشاركت

  ت و مشاركت در رواياترمشو

  گيري نتيجه
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   )صلي اهللا عليه و آله(هايي از مشاوره نبي اكرم  نمونه
 و  )صـلي اهللا عليـه و آلـه       (جـويي نبـي اكـرم         هـا و مـشاركت     هـايي از مـشاوره      در اينجا نمونه  

   :كنيم  را نقل ميشجانشينان
  الف ـ مشاوره در امور فرهنگي و مسائل نظامي

 جنـگ بـدر اسـت كـه     )صلي اهللا عليه و آلـه (هاي برجسته سيره مشاوره پيامبر   ـ از نمونه 1
:  مـشورت كـرد و فرمـود       درباره اصل جنگ، تعيين مكان نبرد و اسيران جنگ بـا يـاران خـود              

جنـگ بـدر در سـال دوم        . اي مردم آراء خـود را بـرايم بگوييـد         » ...اسِا النّ هي اَ يلَعوا  شيرُاَ«
به پيامبر گزارش رسيد كه كارواني از قريش با امـوال فـراوان بـه طـرف شـام                   . هجري روي داد  

كاروان پرداخـت و بـه آن       حضرت به منظور مقابله به مثل از مدينه خارج شد، به تعقيب             . برد  مي
كاروان قريش به شام رفت، پـس از مـدتي گـزارش دادنـد كـه كـاروان در حـال                     . دست نيافت 

  . بازگشت است
 تن در ماه مبارك سال دوم براي مصادره امـوال قـريش،             313 با   )صلي اهللا عليه و آله    (پيامبر  

كي مكه با تجهيزات كامل     در مقابل اموال مصادره شده مسلمانان؛ از مدينه خارج شد، نيروي كم           
 اصحاب خود را گرد آورد      )صلي اهللا عليه و آله    (پيامبر  . براي كمك با كاروان قريش حركت كرد      

و در مورد اينكه آيا دشمن را تعقيب كنند يا با گروه نظامي قريش رو به رو شوند و يا به مدينـه                       
ـ  نْ ع م ه رَبخْ اَ  و اسِ النّ شارتَاسفَ«: بازگردند، با آنان مشورت كرد      در يـان جريـان       ».شٍيرَ قُ

سپس عمـر نظـري     . نخست ابوبكر برخاست و نظر خويش را مبني بر جنگ با دشمن اعالم كرد             
اي رسول خـدا، آنچـه خداونـد برايـت مقـرر            «: آنگاه مقداد برخسات و گفت    . مشابه نظر او داد   

ي اسرائيل به به موسي گفتند بـه        به خا سوگند، ما آنچه را كه بن       . فرموده عمل كن؛ ما با تو هستيم      
؛ تـو بـا پروردگـارت برويـد و          »وندنا قاعِ ا هه نّال اِ قاتِ فَ كب ر  و تنْ اَ بهاذْفَ«گوييم كه     تو نمي 

تـو و پروردگـارت برويـد و        : گـوييم   ما مـي  . خودتان جنگ كنيد كه ما اينجا نشسته و منتظرييم        
  . كنيم بجنگيد و ما هم به امر شما جنگ مي

  :  مقداد را ستود، در حقش دعا كرد و باز فرمود)صلي اهللا عليه و آله(ل خدا رسو
 و مقصود حضرت، انصار بودند زيرا از يك طـرف آن، اكثريـت              ».ها الناسِ ي اَ يلَوا ع شيرُاَ«

صـلي  (پيامبر  .  پيمان دفاعي بسته بودند    )صلي اهللا عليه و آله    (بودند و از طرفي در عقبه با پيامبر         
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سـعد ابـن معـاذ برخاسـت نظـر          . بدانـد خواست نظر آنان را در اين خصوص           مي )عليه و آله  اهللا  
 و اطاعـت مطلـق از وي اسـت و           )صلي اهللا عليه و آله    (خويش را مبني بر حركت با رسول خدا         

  . جنگ با دشمن را اعالم كرد
. نود ساخت  ايجاد كرد و او را خش      )صلي اهللا عليه و آله    (سخنان سعد، انبساطي در رسول خدا       

يكي از ايـن دو گـروه را        » پيروزي بر (به راه افتيد و بشارت باد شما را كه خداوند           «: پس فرمود 
اكنون   سوگند به خدا، گويا هم    ) يا تصاحب كاروان و يا پروزي بر قريش       . (به من وعده داده است    

ا به كارگيري    ب )صلي اهللا عليه و آله    (رسول خدا   » .بينيم  جاي كشته شدنشان را پي روي خود مي       
بـود،  » اصـافر «اي كـه موسـوم بـه          حركت كرد؛ از گردنـه    » ذفران«اين جلسه مشورتي از منزل      

اي كه در پايان گردنه قرار داشت، سرازير شد؛ نزديك بدر فرود آمد و بـه                  گذشت؛ به سوي قريه   
هايي كـه در آن حفـر شـده           هاي مختلفي بوسيله چاه     در دشت بدر آب   . كسب اطالعات پرداخت  

ها زودتر از قـريش كنـار         ها بود، مسلمان    همين جهت محل توقف كاروان    و به   ود، وجود داشت    ب
  : گويد ها فرود آمده بودند، واقدي مي چاه

 از اصحاب خود مـشورتي      )صلي اهللا عليه و آله    (پس از فرود آمدن در كنار اولين چاه، پيامبر          
شورتي شما درباره اين مكان چيست؟ حباب        نظر م  »لٍزِنْ في م  يلَوا ع شيرُاَ«: خواست و فرمود  

بن منذر برخاست و نظر خويش را مبني بر عدم مناسبت اين مكان براي نبرد با دشمن اعالم كرد                  
اكنون كه فرمان خاص در مورد اين مكان نرسيده و صرفا تدبير جنگـي اسـت، دسـتور                 «و گفت   

رسول خـدا   . در آنجا اردو بزنيم   دهيد تا آخرين چاه، كه به دشمن نزديك است، پيشروي كنيم و             
  :  فرمود)صلي اهللا عليه و آله(

در اين داستان به مشاوره اصحاب نزديـك بـا نبـي اكـرم              . راي صواب همان است كه گفتي     «
بدين ترتيب، با استفاده از يكي از اصول و مباني مديريت           .  اشاره شده است   )صلي اهللا عليه و آله    (

هي نظامي بجـا و روح   گيري از روش اساس مشورت و بهرهو رهبري حكيمانه و عمل به اصل و         
ايمان، مسلمانان با وجود نيروي كم در مقابل نيروي بسيار دشمن به پيروزي چـشمگيري دسـت               

  . يافتند و اسيران بسيار گرفتند
 درباره اسيران و امور ديگر مربوط به جنگ نيـز بارهـا بـا    )صلي اهللا عليه و آله   (پيامبر اسالم   

  . كرد جويي مي د مشورت فرمود و مشاركتاصحاب خو
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هاي مختلـف بـود     در جنگ)صلي اهللا عليه و آله(مشاركت و مشاوره شيوه عملي رسول خدا      
  . كنيم هاي ديگري اشاره مي كه به نمونه

صلي اهللا عليـه و  (نيز همين شيوه به كار رفت و حضرت رسول  ـ در نبرد احزاب يا خندق  2
  . طلبي و مشورت تشكيل داد  مشاركت با اصحاب خود، جلسه)آله

  .  ـ در پيكار بني قريظه، در مورد كيفيت و كميت جنگ با يهوديان مدينه، مشورت كرد3
  .  نيز چنين كرد نضير، در برخورد با يهوديان مدينه،  در پيكار نبي  ـ4
  . هاي مختلفي به مشورت پرداخت در روز حديبيه نيز در موضوع ـ 5
  . هنگامي كه آمدن ابوسفيان به حضرت گزارش شد، مشورت كرد ـ در فتح مكه، 6
 با اصحاب خود )صلي اهللا عليه و آله( ـ در غزوه طائف، پس از محاصره آنها، پيامبر اسالم  7

  . مشاوره كرد و سپس تصميم گرفت
 » يلَوا عشيرُاَ « ـ در غزوه تبوك، در امور مختلف، با اصحاب خود به مشورت پرداخت؛  8
  . ود و نظرهاي صائب و آراي صحيح و نوين اصحاب را مورد ستايش قرار دادفرم

 ـ در جنگ احد درباره اينكه سپاه اسالم در مدينه مستقر شود يا بيـرون رود؛ بـا اصـحاب     9
  . مشورت كرد و با اينكه خود موافق نبود نظر اصحاب را پذيرفت

 در امـور  )صـلي اهللا عليـه و آلـه   (ي اكرم    حاكي از مشاوره نب     ها و دهها نمونه ديگر،      اين نمونه 
  . جنگ بود

  ب ـ مشاوره در امور غير نظامي و مسايل غير جنگي
 در امور غيرنظامي و )صلي اهللا عليه و آله(هاي نبي اكرم  مورخان دهها نمونه ديگر از مشورت

 هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتمـاع و امـور فـردي و              مصالح غير جنگي در عرصه    
اين موارد بيانگر آن است كه شورا و مشورت به عنوان يـك امـر               . اند  خانوادگي و غيره نقل كرده    

اساسي در مسائل مديريت و حكومت و فرماندهي منحصر نيست؛ بلكه در همه شئون مربوط بـه                 
  . امت راه دارد و ثمرات درخشاني در پي خواهد داشت

  : برخي از اين موارد عبارت است از
 درباره كساني كه به عايشه تهمت زدنـد، بـا اصـحاب خـود     )صلي اهللا عليه و آله(ر  ـ پيامب 1

مورخاني چون ابن اسحاق، واقدي، بخاري، مسلم، احمد بن         . مشورت كرد و نظر آنها را خواست      
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اند و ضمن اشـاره بـه امـور           حنبل، ترمذي، بيهقي و ديگران اين جريان را به طور مبسوط آورده           
صلي اهللا  (اند كه نبي اكرم        با اصحاب، تأكيد كرده    )صلي اهللا عليه و آله    (اكرم  جلسات مشورتي نبي    

 و اسامه بن زيـد بـه طـور          )عليه السالم (طالب     در اين حادثه با حضرت علي بن ابي        )عليه و آله  
 سـوره زمـر كـه مربـوط بـه           16 تـا    11مفسران اهل سنت نيز در ذيل آيات        . ويژه مشورت كرد  

اند و بـه مـواردي از         ت، مطالب مبسوطي درباره تهمت به عايشه آورده       اس) تهمت عظيم (» افك«
انـد    با اصحاب و مشورت اصحاب با حضرت اشاره كرده         )صلي اهللا عليه و آله    (مشورت نبي اكرم    

  . اند كه جاي نقد و بررسي دارد و مفسران به نقادي مطالب مفسران اهل سنت پرداخته
ر مورد اعزام افراد براي تبليغ و اداره امـور يـك منطقـه و     د)صلي اهللا عليه و آله( ـ پيامبر  2

بخـشي از     اعطاي مسؤوليت به افراد به منظور فرمانـداري و اسـتانداري و مـديريت و حكومـت                
  . كرد مناطق تحت اداره خويش با اصحاب مشورت مي

يـه و  صـلي اهللا عل (اصحاب آن حضرت نيز، با پيروي از اين سنت نيكو، نه تنها با رسول اكرم   
پژوهـشي  . كردنـد    بلكه با همديگر نيز مشورت مي       پرداختند؛   در امور مختلف به مشورت مي      )آله

طـور     با اصحاب و بالعكس و همـين       )صلي اهللا عليه و آله    (شناسي مشاوره نبي اكرم       درباره روش 
  . هاي مسلمانان در صدر اسالم نيازمند مقاله مستقل و جامعي است مشاوره

 بـا وجـود آنكـه    )صـلي اهللا عليـه و آلـه   (دهد كه پيامبر اسالم   نشان مي  آنچه گذشت، بخوبي  
گيري به مشورت نياز نداشت، بـراي احيـاي سـنت و              معصوم بود و از نظر فكر و تدبير و تصميم         

  . كرد آموزش و پرورش امت، پيوسته با اصحاب خويش مشورت مي
   

  جويي و امام حسين عليه السالم  مشاركت
سرزمين مني در حضور قريب به هزار نفر از صحابه و تابعان به هنگام ساالر شهيدان در 

انتقاد از نظام طاغوتي معاويه به ياران جد خود و تابعان كه همگي زبده هاي جامعه بودند 
  : فرمودند

لَههمدائِنَ منُ في الْمالزَّم و كُمالْب و يمالْع و هقُورحولِ اهللاِ مسر هذِم و ونَ وال تُرْحِم و 
   .ال في منْزَلَتِكُم تَعملُون َو ال مِنْ عملٍ فيها تَعنُونَ

پيمانهاي پيامبر خدا كوچك شمرده شد و نابينايان و ناشنوايان و زمين گيران در شهرها بي 
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اند و مورد ترحم قرار نمي گيرند و نه شما در موقعيت خود كاري را صورت مي  سرپرست مانده
  . دهيد و نه كسي را كه كاري انجام مي دهد كمك مي كنيد

ايشان در آن روز تاريخي از جمله انتقادهايي كه در نظام حاكم مي كند اينست كه اين نظام به 
افراد بيچاره و از كار افتاده مانند افراد ناشنوا و نابينا و ناتوانان كه بخشي از جامعه را تشكيل 

ين وظيفه خطير انساني و اسالمي يعني مشاركت در حل معضالت و مي دهند توجه نمي كند و ا
  . مشكالت آنها به فراموشي سپرده شده است

امام عليه السالم مشاركت اصحاب و تابعين را براي حل مشكل اين گروهها طلب مي كند، و 
  . توبيخ مي كند كه چرا به اين اقشار نيازمند بي توجهي شده است

بينائي را ديد كه در گوشه اي نشسته است از كساني كه در اطراف او اميرمومنان پيرمرد نا
  : نصراني است فرمود: بودند پرسيد اين كيست؟ گفتند

او را به كار گرفته ايد حاال كه پير و ناتوان شده او را ترك كرده و از حق مشروعش ممنوع 
  . ساخته ايد، از بيت المال به او بپردازيد

  . ي كند كه از بيت المال به او مقرري بدهنددولت و حكومت را امر م
  ): صلَّي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ(قالَ رسولُ اهللاِ 

  )164ق،  .   ه1405، 2كليني، اصول كافي، ج (. اَنْفَع النّاسِ اَنْفَعهم لِلنّاسِ
  .سودمندترين مردم كساني هستند كه براي مردم سودمند باشند

يعني در رفع نيازهاي مردم مشاركت كرده و نسبت به رفع معضالت . اين يعني مشاركت: نكته
  .آنان تالش كنند

  ):صلَّي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ(قالَ رسولُ اهللاِ 
 .اَلْخَلْقُ عيالُ اهللاِ، فَاَحب الْخَلْقِ اِلَي اهللاِ منْ نَفَع عيالَ اهللاِ، و اَدخَلَ علي اَهلِ بيتٍ سرُوراً

  )164ق،  .   ه1405، 2ي، اصول كافي، ج كلين(
بهترين آنان در نزد خدا سودمندترين آنان است بر مخلوقات . مردم عيال خدا هستند: فرمود

  . خدا و كسي كه در ميان خانواده اي شادي بيافريند
  ):صلَّي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ(قالَ رسولُ اهللاِ 

كانَ كَم هاجؤمِنَ حن قَضَي لِمراًمهاهللاَ ددب302، ص 74 بحار، ج (.نْ ع(  
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كسي كه نياز مومني را بر طرف كند مثل اين است كه خداوند را براي هميشه عبادت 
  . كرده باشد

  ):عليه السالم(قالَ الصادِقُ 
هٍ و اُحمنَس تِقَ اَلْفمِن اَنْ اَع اِلي بلِمٍ اَحسهِ اَخٍ لي مشي في حاجبيلِ لِاَنْ اَممِلَ في س

هملْجم هرُجسلي اَلْفِ فَرَسٍ م197ق،  .   ه1405، 2كليني، اصول كافي، ج  (.اهللاِ ع(  
اگر براي برآوردن حاجت برادر ديني خود كوشش نمايم در نزد من بهتر است از اينكه هزار 

  . جام زده سوار كنمبنده آزاد كنم و يا گروهي را براي جهاد در راه خدا بر هراز مركب زين و ل
  ):صلَّي اهللاُ علَيهِ و آلِهِ(قالَ رسولُ اهللاِ 

  )287، ص 74بحار، ج  (.منْ سرَّ مؤمِناً فَقَد سرَّني و منْ سرَّني فَقَد سرَّ اهللاَ
كسي كه مومني را شاد كند مرا شاد كرده است و كسي كه مرا شاد كند خداوند را خوشحال 

  . كرده است
ديث فوق و صدها حديث ديگر در اين زمينه وجود دارد كه همگي تشويق به امر احا

  . مشاركت در كارهاي خير و نيك مي باشد
  ): عليه السالم(قال الصادق 

  )8ص، 1طوسي، خصال، ج (. تَقَرَّبوا اِلَي اهللاِ تَعالي بِمواساهِ اِخْوانِكُم
  .  شويدبا نيكي كردن به برادران ديني خود، به خدا نزديك

 نْ عليعليه السالم(ع ( ِولُ اهللاسقالَ ر)ِآلِه هِ ولَيلَّي اهللاُ عص:(  
 تي، ويلِ بعينُ اَهضِ، ملِ الْاَرني بِذُنُوبِ اَهاَتَو لَو هِ والْقِيام موي ملَه اَنَا الشَّفيع هعباَر

لَيهِ و الْمحِب لَهم بِقَلْبِهِ و لِسانِهِ و الدافِع عنْهم الْقاضي لَهم حوائجهم عِنْدما اضْطَرَّ وا اِ
  )196همان،  (.بِيدِهِ

  : نقل مي كند كه پيامبر فرمود) صلي اهللا عليه و آله(از پيامبر اسالم ) عليه السالم(علي 
  :ده باشندچهار گروه را در روز قيامت شفاعت مي كنم و لو اينكه به اندازه همه مردم گناه كر

  . كساني كه بر اهل بيت من ياري نمايند .1
 . كساني كه احتياجات اوالد مرا رفع كنند .2

 . كساني كه اوالد مرا با قلب و زبان دوست بدارند .3
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 . آنانكه با دست خود ناگواري را از فرزندان من برطرف نمايند .4

  .ظر گرفته استجويي در ن ترين پاداش را براي مشاركت پذيري و مشاركت اين روايت عالي
  : يقُولُ) عليه السالم(سمِعت اَبا عبدِاهللاِ : عنْ اَبي بصير قالَ

اَيما رجلٍ مِنْ اَصحابِنا اِستَعان بِهِ رجلٌ، مِنْ اِخْوانِهِ في حاجهٍ فَلَم يبالِغْ فيها بِكُلِّ جهدِهِ 
  )596، ص 11، ج وسائل (.فَقَد خانَ اهللاَ و رسولَه و المؤمِنينَ

  : ابي بصير مي گويد از امام صادق عليه السالم شنيده ام كه فرمود
هر يك از اصحاب ما كه برادر ديني او براي حاجتي از وي كمك بخواهد و او تمام كوشش 

  . خود را در انجام خواسته او بكار نبرد، بي گمان به خدا، پيامبر و مومنين خيانت كرده است
ت و كمك رساني به برادر ديني بي جهت، خيانت به خدا و پيامبر و مومنين عدم مشارك: نكته

  . شمرده شده است
  مشورت و مشاركت در روايات 

چون كه مشورت داراي فوائد زيادي و داراي آثار با بركاتي مي باشد همانطوري كه در بحث 
مان معصوم عليهم موبوط به فوائد مشورت گذشت و زمينه مشاركت عمومي را فراهم مي كند اما

  . السالم در سخنان خويش تاكيد زيادي بر مشورت دارند
  ): صلي اهللا عليه و آله(پيامبر اكرم 

  .ما شَقي عبد قِطُّ بِمشْورهٍ و ال سعِد بِاستِغْناءِ راْيٍ
مكارم شيرازي، . (هرگز هيچ كس با مشورت بدبخت و با استبداد راي خوشبخت نشده است

  )145، 1367، 3نمونه 
  : مي فرمايد) عليه السالم(و نيز علي 

قُولِهِمكَها في عالرِّجالَ شار رنْ شاوم و لَكبِرَأيِهِ ه دتَبنْ اسم.  
كسي كه استبداد به راي داشته باشد هالك مي شود و كسي كه با افراد بزرگ مشورت كند در 

  )500، 142ه، صبحي صالح، نهج البالغ. (عقل آنها شريك شده است
در حديث ذيل، مشورت كننده را شايسته برخورداري از حيات ) صلي اهللا عليه و آله(پيامبر 

  : مي داند و مي فرمايد
اِذا كانَ اُمرائُكُم خِياركُم و اَغْنِياءكُم سمحائَكُم و اَمرُكُم شُوري بينَكُم فَظَهرُ الْاَرضِ 

ا و اِذا كانَ اُمرائُكُم شِراركُم و اَغْنِياءكُم بخَالئَكُم و لَم يكُنْ اَمرُكُم خَيرٌ لَكُم مِنْ بطْنِه
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  .شُوري بينَكُم فَبطْنُ الْاَرضِ خَيرٌ لَكُم مِنْ ظَهرِها
هنگامي كه زمامداران شما، نيكان شما باشند و توانگران شما سخاوتمندان و كارهايتان به 

يعني شايسته (يرد، در اين موقع روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است مشورت انجام گ
ولي اگر زمامدارانتان بدان و ثروتمندان شما افراد بخيل باشند و در ) حيات و زندگي هستيد

مكارم شيرازي، . (كارها مشورت نكنيد در اين صورت زير زمين از روي آن براي شما بهتر است
  )145، 1367، 3نمونه ج 
  . با مشاركت حيات نيكو است و اگر مشورت و مشاركت نبود مرگ ترجيح دارد: نكته 

پيروي كنندگان از عاقالن را خردمندترين انسانها ) عليه السالم(باز در حديثي ديگر امام علي 
  : مي شمارد و مي فرمايد

قَالءالْع نْ اَطاعقَلُ النّاسِ م175، 1366آمدي، غرر الحكم، (. اَع(  
البته پيروي از خردمندان » .خردمندترين مردم كسي است كه از خرد مندان پيروي كند«

  . مستلزم دانستن راي و نظر آنهاست و دانستن راي و نظر آنها نيز مستلزم مشورت با آنهاست
حتي انسان عاقل و خردمند را نيز بي نياز ) عليه السالم(در حديث ديگر مي خوانيم كه علي 

  . ي داند بلكه مشورت را براي او نيز توصيه مي كنداز مشورت نم
  )842همان، (. اليستَغْني الْعاقِلُ عنْ الْمشاورهِ

  : لقمان حكيم در بخشي از نصيحت خويش به فرزند خود مي فرمايد
، صابري يزدي، الحكم الزاهره (.بنَي شاوِر الْكَبيرَ و ال تَستَحيِ مِنْ مشاورهِ الصغيرِ

1375 ،519(  
در اين سخن حضرت لقمان به پسرش دستور مي دهد كه با بزرگان و صاحب نظران مشورت 

  . كند و نيز از مشورت با افراد كوچك شرم نداشته باشد
علي . مشورت كننده يا اصال به خطا نمي رود يا درصد خطاي وي بسيار اندك خواهد بود

  )736، 1366آمدي، غرر الحكم، (. ستَشارما ضَلَّ منْ ا: مي فرمايد) عليه السالم(
  . كسي كه مشورت كند گمراه نمي شود

مشورت را مطمئن ترين همكار و كمك قلمداد ) صلي اهللا عليه و آله(در حديث ديگر پيامبر اعظم 
  :كند مي
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يزدي، الحكم صابري ( .ال واحِده اَوحش مِنَ الْعجبِ و ال مظاهرَه اَوثَقُ مِنْ الْمشاورهِ 
  )520، 1375الزاهره، 

  . هيچ تنهايي اي وحشتناكتر از خود پسندي و هيچ همكاري اي مطمئن تر از مشورت نيست
  )همان( .منْ لَم يستَشِرَ ينْدم :مي فرمايد) عليه السالم(نيز علي 

  .هر كس مشورت نكند پشيمان مي شود
  : الك اشتر مي نويسددر بخشي از نامه خويش به م) عليه السالم(علي 

و اَكْثِرْ مدارسه الْعلَماءِ و منافَثَهِ الْحكَماءِ في تَثْبِيتِ ما صلُح علَيهِ اَمرُ بالدِك و اِقامهِ 
لَكقَب بِهِ النّاس 30نهج البالغه، نامه  (.ما انْتَقام(  

كه عامل استواري و در مورد آنچه كه امور كشورت را استوار دارد و در مورد نظمي 
  . ساماندهي مردم است، با دانشمندان و حكيمان فراوان گفتگو و مشورت كن

به يكي از مديران ارشد خود دستور اكيد مي دهد كه با ) عليه السالم(در اين سخنان علي 
  . دانشمندان و حكيمان در امور اجتماعي و سياسي مشورت كند

با اصحاب خويش ) صلي اهللا عليه و آله(يامبر اكرم پ: مي فرمايد) عليه السالم(امام رضا 
، ص 75بحاراالنوار، ج  (.ه بر آنچه اراده مي كرد، تصميم مي گرفتامشورت مي كرد و آنگ

101(  
در برابر مشورت ابن عباس با آن حضرت و در خواست ) عليه السالم(امير المومنين 

ي خويش را ارايه دهي و من نيز درباره آن بر تو الزم است نظر مشورت«: معاويه، فرموداستانداري 
صبحي صالح، نهج (» .پس اگر در نهايت با تو مخالفت كردم، تو بايد از من تبعيت كني. مي انديشم

  )531، 1412البالغه، 
  : امير المومنين در وصيت خويش به فرزندش محمد بن حنيفه مي فرمايد

نها را به درستي و دورترين آنها را از شك نظرات انديشمندان را به هم بياميز و نزديكترين آ
  )151مستدرك نهج البالغه، ص  (.و ترديد، انتخاب كن
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  نتيجه گيري
 :از مجموع اين روايات بدست مي آيد كه

  . مشورت كننده شريك عقول ديگران مي شود

 . مشورت عامل مهمي براي سعادت افراد و جامعه است

 . يات را اعطاء مي كند، مشورت استيكي از عواملي كه به انسان شايستگي ح

 . مشورت نشانه عاقل بودن مشورت كننده است و هيچ عاقلي از مشورت بي نياز نيست

 .در مشورت كسي كه طرف مشاوره قرار مي گيرد فرقي ندارد كه بزرگسال باشد يا جوان

 . انسان نبايد از مشورت كردن شرم و حياء داشته باشد

 . و كمك محسوب مي شودمشورت مطمئن ترين همكار 

 .مشورت از ندامت و پشيماني آينده جلوگيري مي كند

 . مشورت در امور سياسي و اجتماعي بويژه با علماء و حكيمان امري ضروري است

 . حرف آخر و مسئوليت تصميم گيريها و پاسخگويي به عواقب آن بر عهده مدير است

 . ن باشد، تبعيت آنها از مدير الزم استدر صورتي كه تصميم نهايي مخالف با نظر كارمندا

 .كسي كه مورد مشورت قرار مي گيرد، بر او الزم است كه نظر مشورتي خويش را ارايه كند
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  فصل دوم
  گفتار هشتم
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  مهشتگفتار 

  :خوانيم ميآنچه در اين گفتار 

  سبكهاي مديريت 

  مديريت انسان گرا ) الف 

  مديريت سازمان گرا ) ب 

  تدل مديريت مع) ج

  مديريت مشاركت جو 

  مديريت مستبدانه 

  زمينه هاي الزم براي استقرار مديريت مشاركتي

   مقايسه مديريت استبدادي و مشاركتي
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  سبكهاي مديريت 
تقسيم بندي هـاي گونـاگوني      در سبكها و روشهاي مديريت و برخود مديران با زير دستان ،             

يده مي شود كه به طور كلي رفتار مـديران بـا            اما از مجموع نظريات چنين فهم     . ارائه شده است    
  : زير دستان و يا سبكهاي مديريت به سه دسته قابل تقسيم مي باشد 

انسانگرا ، سازمانگرا  و آميخته اي از اين دو حالت و ما بين مديريت انسان گـرا و مـديريت                     
  . را براي آن نام مي گزاريم » سبك معتدل « سازمان گرا كه 

  : انسانگرا الف ـ مديريت 
انسانگرايي به اين معناست كه به افراد سازمان حداكثر توجه مي شـود و بـراي آنـان احتـرام      

در اين سبك ، اعتماد و اطمينان به افراد سازمان در حـد   . قائل شده، مورد احترام قرار مي گيرد        
در ايـن   . باشد  كمال است و رابطه صميمانه و مشاركت جويانه در تمام امور بين آنان برقرار مي                

سبك تصميم گيري ها كامال مشاركتي است و گروههاي رسمي و غير رسمي با هـم در آميختـه                   
  . اند 

  : ب ـ سبك سازمانگرا 
سبك سازمانگرايي به اين معناست كه اهداف سازماني را بر خواسته هاي افراد مقدم داشـته ،   

سبك كه كامال وظيفه مدار و امرانـه        توجه اي به تمايالت و خواسته هاي افراد نمي شود در اين             
است ، مدير به مردم و زير دستان اعتماد ندارد و روابط مدير و افراد سازمان بر اسـاس تـرس و       

  . ارعاب استوار است 
  :  ـ سبك معتدل ج

در اين سبك گاهي انسان گرايي بر سازمان گرايي غلبه دارد و گاهي سازمان گرايي بر انسان      
در اين سبك با افراد سازمان در پاره اي از اهداف مـشورت صـورت               . ي كند   گرايي غلبه پيدا م   

مي گيرد و به دنبال آن مشاركت افراد را در بر دارد ولـي مـسائل و موضـوعات مهـم سـازماني       
  . همچنان به وسيله مدير و مستقل از افراد سازمان رتق و فتق مي شود 



 160

  مديريت مشاركت جو 
علق به سـازمان مـي      ت را متعلق به همه افراد و همه افراد را م          مديريت مشاركت جو ، سازمان    

خرد جمعي را ارج مي نهد و خود را نيازمند مشورت مي داند ، از نظر او موفقيت بر آينـد                . داند  
او به همگان حق اظهار     . مشاركت همه نيروها و در گرو تالش فكري و فيزيكي همه افراد است              

ن دليل در افراد نوعي حس تعلق خاطر و مالكيـت نـسبت بـه               به همي . نظر و مشاركت مي دهد      
بدين ترتيب آنان منافع و سرنوشت خود و سازمان را از يكـديگر جـدا      . سازمان ايجاد مي شود     

و از  . نمي دانند و به دليل همين پيوند رواني موفقيت خود را در گرو موفقيت سازمان مي داننـد                   
  :   عبارت است از جمله آثار و نتايج مديريت مشاركت جو

 بازدهي كار بيشتر مي شود   .1
 كيفيت كار مطلوب تر و بهتر مي گردد  .2
 پيشنهاد ها بهتر و بيشتر به آگاهي مديران مي رسد  .3
 همكاري و همفكري بين كار كنان بيشتر ميشود  .4
 عزت نفس و كرامت كاركنان رشد و فزوني مي يابد  .5
 ردد رضايت شغلي و خوشنودي از كار روز افزون مي گ .6
 تعييرات و دگرگوني ها بهتر پذيرفته مي شود  .7
 انگيزه ها باال مي رود  .8
 اتخاذ تصميمات بهتر و دقيقتر مي شود .9

 روحيه كار تقويت مي شود و گسترش مي يابد  .10
 تعهد افراد نسبت به اهداف سازماني و اجراي تصميمات روز افزون ميگردد  .11
 هاي رواني كاهش مي پذيرد اعتماد به نفس كاركنان افزايش مي يابد و فشار  .12
 عزل و نسب كاهش پيدا ميكند  .13
 حضور افراد بيشتر و غيبت ها كمتر مي شود  .14
 افراد با سازمان احساس يكي بودن مي كنند  .15
 فضاي دلپذير براي رشد و بالندگي ايجاد مي شود  .16
 استقالل عمل افزايش مي يابد و كار معنا مي يابد  .17
 د بيشتر مي كوشند افراد براي افزايش دانش و تخصص خو .18
 .  گردد صداي مخالف شنيده مي شود و انديشه هاي تازه و افكار نوع مطرح مي .19
 . توانمندي افراد به رسميت شناخته مي شود .20
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  مديريت مستبدانه
مديريت مستبدانه همه چيز را براي خود مي خواهد و يك مديريت آمرانه اي است كه از زير                  

در . و چرا ، هيچ توصيه و مشورتي را تحمـل نمـي كنـد             دستان خويش غير از اطاعت بي چون        

عبارت اسـت  ) مديريت مشاركت جو و مديريت مستبدانه(واقع تفاوت مهم بين دو شيوه مديريت  

از اينكه مدير مستبد ، قدرت بيشتر را بر كارمندان خود اعمالمي كنـد و بيـشترين تـصميمات را                    

 مشاركت جـو ، بيـشتر گـروه كارمنـدان را در             براي گروه زير مجموعه خود مي گيرد ؛ اما مدير         

تصميم گيري ها شريك مي سازد و آنها را در گير مي كند و تصميمات را به كارمنـدان واگـذار                     

مي كند و اين رفتار مدير مشاركت جو باعث ميشود كه كارمندان بيـشتر از برنامـه ريـزي هـا و                  

لـي رفتـار مـدير مـستبد نتيجـه       انجام وظايف موفقيت آميز احساس رضايت و مسرت نماينـد و          

  )اميران زاده، سليمان (.معكوس بر جاي مي گذارد 
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  زمينه هاي الزم براي استقرار مديريت مشاركتي
  فراهم آوردن زمينه هاي فرهنگي. 1

هنوز بسياري از مديران و كاركنان با نظام مشراكت آشنايي ندارند و فرهنگ نظـام مـشاركت                 

نمايد كـه در ايـن         لذا قبل از هر گونه اقدامي ضرورت ايجاب مي         به نحو كامل جاي نيفتاده است     

زمينه تدابيري انجام پذيرد و كاركنان و مديران با اين عنوان و چگونگي پياده كردن آن آشـنايي                  

  . يابند

ترين مسائلي اسـت      سازي ذهن مديران و كاركنان براي پذيرش مشاركت از مهم           موضوع آماده 

زيرا بعـضاً ايـن انديـشه وجـود دارد كـه مـديريت              . ي بايد انجام پذيرد   كه قبل از هر گونه اقدام     

گـردد و بـا ايـن         مشاركتي و مشاركت كاركنان در امور مديريت نوعي دخالت، در امور تلقي مي            

پذير نگرديده و در نتيجه امور يك واحد به نحو مطلـوب پيـشرفت        دخالت اعمال مديريت امكان   

  )1372 ـ سال 40ير ـ شماره گزارش ويژه ـ تدب(. نخواهد داشت
  جلب نظر مديريت عالي واحد به منظور اجراي نظام مشاركت. 2

اعتقاد و ايمان قلبي و پشتيباني جدي مديريت عالي واحد يا سازمان مورد نظر مؤيد اجـراي                 

  . باشد اين نظام مي

ابير براي اينكه مديريت با ضرورت اجراي نظام و دستاوردهاي آن آشنايي حاصل نمايـد تـد               

  : زير مؤثر خواهد بود

 آشنا كردن مديران ارشد و عالي سازمان با فلسفه ضـرورت آن و دسـتاوردها و نحـوه                   ـ

  اجراي نظام؛

ـ بازديد مديران مذكور از مؤسساتي كـه ايـن نظـام بـه مرحلـه اجـرا نهـاده شـده اسـت و                         

  اند؛ ها بدست آورده هايي كه اين سازمان موفقيت

  راي نظام مذكور؛ـ پشتيباني مديريت از اج

  .ـ انتخاب فرد يا افرادي به منظور اجراي نظام
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  جلب توجه كاركنان، مديران و آشنا ساختن آنان با شيوه مديريت مشاركتي. 3

اين امر به طرق مختلف بويژه از طريق آموزش در زمينه نظام مذكور انجام پذير، خواهد بـود                  

هـاي مـشاركت بـه شـمار          موفقيت برنامـه  آموزش عامل اصلي ايجاد زمينه فرهنگي مشاركت و         

كارگران با آموزش توفيق خواهند يافت كه ضمن آشنا شدن با مسائل مـشاركت گـامي                . رود  مي

ترديدي نيست كه افراد مختلف از نظر توانايي انجام كـار و تبـادل              . اساسي در اين زمينه بردارند    

ده ساختن آنان مـورد اسـتفاده قـرار         ها با يكديگر متفاوت هستند و بايد لوازمي براي آما           انديشه

تواند همه آنها، اعم از كاركنان، كارگران و مديران را  آموزش يكي از ابزارهايي است كه مي   . گيرد

  . براي اجراي نظام مشاركت آماده سازد
  باالتر بودن سود ناشي از مشاركت از هزينه . 4

. زمان و اداره در بـردارد     هـايي بـراي يـك سـا         ترديد نيست كه اعمال نظام مـشاركت هزينـه        

نبوده و بر سود حاصل     هاي ناشي از اجراي نظام چندان زياد          مديريت بايد اطمينان يابد كه هزينه     

  . از آن پيشي نگيرد

باشد و    هاي اعمال مشاركت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي          به عنوان مثال يكي از روش     

دهنـدگان در     هايي براي پيشنهاد    هادها پاداش معموال در طرح مربوط به اجراي نظام پذيرش پيشن        

شود و در مواردي اقدامات انگيزشي بـراي تـشويق و ترغيـب كاركنـان بـا ارائـه                     نظر گرفته مي  

  . هايي براي واحد در بر خواهد داشت گردد و اين امر هزينه پيشنهادات، اتخاذ و اعمال مي
  در دسترس بودن زمان. 5

توانـد در زمـان اضـطرار و           باشيم مشاركت به سـختي مـي       زمان كافي براي اجراي آن داشته     

  . فوريت برازنده باشد
  تعيين چارچوب معين براي مشاركت. 6

  : گيرد هاي مربوط به مشاركت، نكاتي مورد توجه قرار مي بدين لحاظ همواره در طرح
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 زيرا  .كنندگان ارتباط داشته باشد     ـ موضوع مشاركت بايد در هر مرحله با كاركنان و مشاركت          

مندي و آگاهي بيشتر در زمينه امـور واحـد مـشاركت خواهنـد                در اين صورت كاركنان با عالقه     

  داشت و از به هدر رفتن زمان و فعاليت كاركنان جلوگيري به عمل خواهد آورد؛

كنـد كـه نظـر        بدين معني ضرورت ايجـاب مـي      . ـ موضوع ديگر تعيين حدود مشاركت است      

. كنان مشخص گردد و كاركنان در آن چارچوب اظهار نظر نمايند          مديريت در زمينه مشاركت كار    

بدين منظور  . به عنوان مثال بايد از كلي گويي در مورد مسائل عمده يك سازمان خودداري شود              

تواننـد در مـورد آن        هايي را كه كاركنان مـي       توان از طراحي استفاده كرد كه در آن كليه زمينه           مي

بينـي گـردد و قبـل از اجـراي طـرح مـذكور طـي                  ركت نمايند پيش  پيشنهاد ارائه كنند و يا مشا     

كنفرانس و يا سميناري اصول طرح ياد شده براي كاركنان توضيح داده شود و مـشخص شـود و                   

  . مشخص گردد
هاي الزم برخوردار باشند تا بتوانند در مـشاركت           كنندگان بايد از توانايي     شركت. 7

  . كارساز باشند

 توانا باشند با يكـديگر ارتبـاط متقابـل برقـرار كننـد زبـان                كنندگان بايد   شركت. 8

  . يكديگر را بفهمند تا بتوانند به داد و ستد انديشه بپردازند

هيچ يك از دو سوي مشاركت نبايد احساس كند كه مشاركت جايگاه او را تهديـد                . 9

اگر كارگران احساس كننـد كـه مـشاركت بـر جايگـاه آنـان اثـر معكـوس                   . خواهد كرد 

  . گذارد به مشاركت تن در نخواهد داد مي

  تصميم مديريت. 10

توان انتظار داشت كه مديريت در هر شرايط و اوضاع و احـوالي پيـشنهادات كاركنـان را                    نمي

معذالك هر چه بينش كاركنان در مورد كار خود بيشتر باشد و اطالعـات كـافي در ايـن                   . بپذيرد

شنهاداتي ارائه دهند كه مـورد پـذيرش مـديريت قـرار            زمينه داشته باشند كمتر امكان دارد كه پي       

  . نگيرد
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مديريت نيز از . بدين ترتيب در عين حال كه بايد چارچوب پيشنهادات مشخص و معين گردد         

هاي خود صرف نظر نمايد و اين اصل را بپذيرد كه با اعمـال مـديريت مـشاركتي و                     داوري  پيش

توانـد   براي واحد داشته باشند ـ بهتر مي هاي  هزينهاستفاده از ابتكار و خالقيت كاركنان ـ گرچه  

  . به هدف نايل آيند
  نظام ارزشيابي كاركنان . 11

هاي كاري افراد تمـايزي را نـشان          چنانچه نظام ارزشيابي درست صورت نگيرد و بين فعاليت        

آيـد و در پايـان، كـاركرد نظـام اجرايـي و روحيـه                 ندهد نوعي بدبيني و نارضـايتي پديـد مـي         

  . دهد پذيري را كاهش مي ركتمشا

  ). 6 ـ 13ص  ،1379همداني، (شرايط فيزيكي مطلوب در محيط كار . 12

چـه  ) هـاي مـشاركت؛ پ      محدوديت) علت مشاركت؛ ب  ) براي انجام مشاركت بايد الف    . 13

  )Modigh، 2000(زمان الزم را بدانيم ) كسي مسؤول تصميمات مشاركت است؛ ت
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  دادي و مشاركتي مقايسه دو نوع مديريت استب
قرآنـي بـه    مديريت آمرانه و استبدادي و مديريت نظام الهي و مشاركتي را مي توان بر اساس آيـات                

  )1375، مرداد 59تعاون، شماره (: شرح ذيل خالصه كرد 
  مديريت آمرانه و استبدادي 

  زور و سلطه =  زير بنا – 1
   ظلم و ستم براي مردم – 2
  نش  منافع فرد مستبد و يارا– 3
   طبقات فقير و غني – 4
  ) رأي و نظر مستبد ( شوراي جاهليت – 5
   اختناق و سانسور – 6
   فساد اجتماعي و فرهنگي – 7
   فساد اقتصادي و مالي جامعه – 8
   نظم و نظام زور مدار – 9

   اميال و وهوي و هوس مستبد – 10
   روند نا آگاهانه و انحراف فكري فرد و جامعه – 11
   سست بنيان و فرو پاشيده  جامعه– 12

  مديريت مشاركتي و الهي 
  تفكر ، تشكر = حمد =  زير بنا – 1
   رحمت و نعمات بي كران براي مردم – 2
   منافع مردم – 3
   قسط و عدل اجتماعي – 4
   شوراي اسالمي – 5
   آزاد انديشي و آزادي بيان – 6
   تطهير و رشد روابط اجتماعي و فرهنگي – 7
  رشد سريع اقتصادي جامعه  تطهير و – 8
   نظم و نظام تشكر مدار – 9

   فطرت و طبيعت مردم و جامعه – 10
   روند آگاهانه تفكر فرد و جامعه – 11
   جامعه با تقوا ، خود نگهدار و دوام يابنده – 12
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  : در پايان اين قسمت مي توان نظام الهي و مشاركتي را به شرح زير جمع  بندي نمود 
 هدف نظام مديريت الهي و قرآني و اسالمي كرامـت بخـشيدن بـه همـه مـومنين و      اصلي ترين ـ  1

  . مسلمين عالم است 
 درهـاي .  نظام مديريتي اسالمي مبتني بر فكرها و انديشه هـا و پيـشنهادات مـردم مـي باشـد                  – 2

حظـه  رحمت الهي را به روي جامعه اسالمي ما و تمامي جوامع اسالمي ديگر مي گشايد روز به روز و ل                   
  . صيب مسلمين خواهد كرد نبه لحظه نعمات بيكران الهي را 

و . شد   در نظام مديريتي اسالمي تمامي مشكالت جوامع اسالمي به سرعت حل و فصل خواهد       – 3
  . هيچ مشكلي نيست كه آسان نشود 

 نياز   در نظام مديريتي اسالمي ، قرآن به عنوان كتاب مرجع و راهنما و اساسي ترين مبناي رفع                 – 4
  . جامعه مورد مطالعه و تحقيق مردم قرار خواهد گرفت 

 نظام مديريت اسالمي مبتني بر مشاركت است به بسرعت مردم را بـه وحـدت كلمـه و توحيـد                    – 5
  . هدايت نموده و زمينه وحدت جوامع اسالمي و تشكيل امت بزرگ اسالم را فراهم مي نمايد 

 عمومي جهان و انسان به عنوان جزئي از جهان آفرينش،  نظام مديريت اسالمي بر قوانين فطري  – 6
  . استوار است و لذا جامعه اي فطري پديد مي آورد كه با فطرت مردم و انسانها انطباق دارد

 نظام مديريت اسالمي مبتني بر اصل مقدس امر به معروف و نهي از منكر و لذا بهترين روشهاي                   – 7
  . ا به عنوان حركت تكاملي بخش خويش بر مي گزيند تفكر و انديشيدن و مجادله و گفتگو ر

 نظام مديريت اسالمي ، اخالقيات و حسن سلوك و رفتار انساني و تربيت صحيح را بر جامعـه                   – 8
دوستي و صميميت ، يكرنگي ، سالمت و عشق و محبت را در جامعه گـسترش مـي                  . حاكم مي نماييم    

  . دهد 
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  فصل دوم

  گفتارنهم
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  نهمگفتار 

  

  :خوانيم ميآنچه در اين گفتار 

  مشاركت از منظرگاه قانون

  شيوه حكومت در اسالم

  مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  مباني مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

  شوراها در قانون اساسي
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   مشاركت از منظرگاه قانون
  شيوه حكومت در اسالم 

 برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي و يا گروهي نيـست              ,حكومت از ديدگاه اسالم   
بلكه تبلور اهداف سياسي ملتي هم فكر و هم كـيش اسـت كـه راه خـود را بـه سـوي خداونـد                   

هاي فكري بيگانه را پاك نمـود و بـه سـوي مواضـع                ملت ما در جريان انقالب آميزه     . گشايد  مي
اي نمونه براساس موازين اسـالمي        ختن جامعه بيني اسالمي بازگشت و خواهان سا       فكري و جهان  

هاي اعتقادي اين نهضت      لذا بر اين اساس، رسالت قانون اساسي كشور ما اين است كه زمينه            . بود
هـاي واال و جهانـشمول        مطلوب به پرورش انسان بـا ارزش      با ايجاد شرايطي    را عينيت بخشد و     

  . اسالمي بپردازد
المي انقالب ايـران كـه حركتـي بـراي پيـروزي تمـامي              قانون اساسي با توجه به محتواي اس      

. كنـد   مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقالب را در داخل و خارج كشور فراهم مـي                
  . كوشد مي مردمي هاي اسالمي و المللي با ديگر جنبش به ويژه در گسترش روابط بين

گر نفي هرگونـه اسـتبداد        اسي تضمين قانون اس . تا راه تشكيل امت واحد جهاني را فراهم كند        
باشد و در خط گسستن سيستم استبدادي و مـشاركت            فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي      

در ايـن راسـتا در تـشكيل        . كنـد   سرنوشت مردم به دست خودشان تالش مي       سپردن   مردم يعني 
كتبـي، صـالحان    م بـا ديـد      هاي جامعه كه همان نهادها و بنيادهاي سياسي هـستند           آرمان و پايه  

  . گردند دار حكومت و اداره مملكت مي عهده
. شـود   گذاري بر مدار قرآن و سـنت، انجـام مـي            و قانون ) ها عبادي الصالحون  ثان االرض ير  (

امـري  ) فقهـاي عـادل  (شناسان عـادل و پرهيزكـار    از طرف اسالم  بر امور،   نظارت دقيق و جدي     
كت به  ر كه همان رشد دادن انسان در ح       و براي رسيدن يه هدف تشكيل حكومت،      . ضروري است 

تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بـه منظـور تجلـي            ) و الي اهللا المصير   (سوي نظام الهي است     
و ايـن جـز در گـرو مـشاركت فعـال و             ) تخلقوا بـاخالق اهللا   . (ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد    

  . ند باشدتوا گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي
هـاي سياسـي و       گيـري   لذا قانون اساسي زمينه چنين مـشاركتي را در تمـام مراحـل تـصميم              

سازد تا در مسير تكامل انسان هـر فـردي خـود              ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي        سرنوشت
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اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در                  دست
  . هد بودزمين خوا

در اين گفتار براساس توجه و اهميتي كه قانون اساسـي كـشور بـه اصـل مـشاركت در اداره                     
كشور و حكومت اسالمي دارد به بيان اصول و قوانين مربوط به مشاركت به طور عيني از كتـاب              

تا با نحوه مشاركت مردم در . پردازيم مي) 22 ـ  11ص  / 1347/ مجموعه قوانين اساسي مدني 
  . گردد، آشنا شويم  كشور كه در قالب قواي موجود آشكار ميامور

  مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  )13 ص 8بند (اصل سوم 

  . به مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره نمود
  

  )14ص (اصل ششم 
: يد به اتكاء آراء عمومي اداره شـود از راه انتخابـات         در جمهوري اسالمي ايران امور كشور با      

انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه               
  . شود پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين مي همه

  

  اصل هفتم
ـ   «و  » و امرهم شوري بينهم   «طبق دستور قرآن كريم      مجلـس  : شـوراها » ي االمـر  شـاورهم ف

شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخـش، روسـتا و نظـاير اينهـا از اركـان                   
  . گيري و اداره امور كشورند تصميم

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قـوانين ناشـي از آن                   
  . كند معين مي

  

  )27رم، ص فصل چها(اصل پنجاه و هفتم 
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كـه  : قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از   

ايـن قـوا    . گردند  واليت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي            زير نظر   
  . مستقل از يكديگرند
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  )27ص (اصل پنجاه و هشتم 
اسالمي است كه از نمايندگان منتخب مردم تـشكيل         اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي        

آيد براي اجرا به قـوه مجريـه و           شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي              مي
  . گردد قضائيه ابالغ مي

  

  )27ص (اصل پنجاه و نهم 
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننـه از                

درخواست مراجعه بـه آراء عمـومي       . پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد           همه راه
  . بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد

  

  )مالك اصلي استناد و بر عليه جرائم عمومي(اصل نهم 
در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تماميت ارضـي كـشور از يكـديگر                  

هيچ فرد يا گروه يـا مقـامي حـق          .  ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است           يكتفك
ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميـت ارضـي                  

اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ اسـتقالل و تماميـت ارضـي                   ايران كمترين خدشه  
  .  ي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كندكشور آزاد

مجلس شـوراي   : و شاورهم في االمر شوراها    » و امرهم شوري بينهم   «طبق دستور قرآن كريم     
گيري   اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستان و نظاير اينها از اركان تصميم             

  .و اداره امور كشورند
يل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قـانون و قـوانين ناشـي از آن           موارد طرز تشك  

  . كند معين مي
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير         : قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از       

اين قوا مستقل از    . گردند  نظر واليت مطلقه امر و امامت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي             
  . يكديگرند
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اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسالمي است كه از نمايندگان منتخب مردم تـشكيل                
آيد براي اجرا به قـوه مجريـه و           شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي              مي

  . گردد قضائيه ابالغ مي
اعمال قوه مقننـه از     در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است            

درخواست مراجعه به آراء عمومي     . گيرد  پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مي          راه همه 
  . بايد به تصويب در سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد

  
  اصل شصت و دوم 

شوند  مجلس شوراي اسالمي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي
  . گردد ميتشكيل 

  . شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد شرايط انتخاب و انتخاب
  

  اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراي اسالمي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سـال                 
يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظـر گـرفتن عوامـل                     

  . اني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده اضافه شودانس
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينـده                

  . كنند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي
  . كند گان را قانون معين ميهاي انتخابيه و تعداد نمايند محدوده حوزه

  
  اصل شصت و پنجم

پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شـوراي اسـالمي بـا حـضور دو سـوم مجمـوع                   
گيرد   نامه مصوب داخلي انجام مي      ها و لوايح طبق آيين      يابد و تصويب طرح     نمايندگان رسميت مي  

  . مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد
  . نامه داخلي و موافقت دو سوم حاضران الزم است براي تصويب آيين

  
  اصل شصت و نهم

مذاكرات مجلس شوراي اسالمي بايد علنـي باشـد و گـزارش كامـل آن از طريـق راديـو و                     
در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت        . روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر شود      
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جمهور يا يكـي از وزراء يـا ده نفـر از نماينـدگان، جلـسه                   رئيس كشور ايجاب كند، به تقاضاي    
مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شـوراي            . شود  غيرعلني تشكيل مي  

گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس       . نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد       
  . م منتشر گردداز برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطالع عمو

  
  اصل هفتادم

رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حـق شـركت در جلـسات علنـي         
توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان الزم               مجلس را دارند و مي    

  . شود ع ميبدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استما
  

  اصل هفتاد و يكم
  . تواند قانون وضع كند مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي

  
  اصل هفتاد و دوم

تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كـشور     مجلس شوراي اسالمي نمي   
به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر          تشخيص اين امر    . يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد     

  . عهده شوراي نگهبان است
  

  اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است، مفاد اين اصل مانع از                

  . كنند نيست تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي
  

  اصل هفتاد و چهارم
هـاي قـانوني بـه      شود و طرح    تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي      لوايح قانوني پس از     

  . پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسالم قابل طرح است
  

  اصل هفتاد و ششم
  . مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد
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  اصل هفتاد و هفتم
المللـي بايـد بـه تـصويب مجلـس            هاي بين   نامه  ، قراردادها و موافقت   ها  نامه  ها، مقاوله   نامه  عهد

  . شوراي اسالمي برسد
  

  اصل هفتاد و نهم
در حالت جنگ و شرايط اضـطراري نظيـر آن دولـت            . برقراري حكومت نظامي ممنوع است    

هاي ضروري را برقرار نمايد، ولـي         حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسالمي موقتا محدوديت        
روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد           تواند بيش از سي     به هر حال نمي   مدت آن   

  . دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند
  

  اصل هشتاد و پنجم
توانـد    مجلـس نمـي   . سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيـست            

توانـد اختيـار    كند ولي در موارد ضروري مـي اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار         
هاي داخلي خود تفويض كنـد،        وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون            

شـود و     نمايد بصورت آزمايشي اجرا مي      در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي          
  . تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود

هـا،    هـا، شـركت     تواند تصويب دايمي اساسـنامه سـازمان        اي اسالمي مي  همچنين مجلس شور  
هاي ذيربط واگذار  مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون

كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد، در اين صورت مصوبات دولت نبايـد بـا اصـول و         
قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر بـه ترتيـب            احكام مذهب رسمي كشور و يا       

عالوه بر اين مصوبات دولت نبايـد مخـالف         . مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است         
قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعالم عدم مغـايرت آنهـا بـا قـوانين                     

  . ع رئيس مجلس شوراي اسالمي برسدمزبور بايد ضمن ابالغ براي اجراء به اطال
  

  اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگاني در اظهار نظر و رأي خود كامالً آزادند و                

اند يا آرائي كه در مقام ايفـاي وظـايف    توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده        نمي
  . توقيف كرداند تعقيب يا  نمايندگاي خود داده
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  اصل هشتاد و هفتم
رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگـر بايـد از مجلـس                    

تواند از مجلس     در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف مي           . رأي اعتماد بگيرد  
  . براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند

  
  اصل هشتاد و نهم

دانند هيأت وزيران يا  توانند در مورادي كه الزم مي ندگان مجلس شوراي اسالمي مي ـ نماي 1
هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلـس اسـت كـه بـا امـضاي            

  . حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود
از طـرح آن در مجلـس       هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پـس              

در صورت عدم حضور هيـأت  . حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد       
دهـد و   وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات الزم را مي          

  . در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعالم رأي عدم اعتماد خواهد كرد
در هـر دو  . شـود    اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مـي           اگر مجلس رأي  

تواننند در هيأت وزيرانـي كـه بالفاصـله بعـد از آن تـشكيل                 صورت وزراي مورد استيضاح نمي    
  . شود عضويت پيدا كنند مي

 ـ در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي رئيس جمهور را در  2
راي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيـضاح قـرار دهنـد،          مقام اج 

رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضـر شـود و درخـصوص                    
در صورتي كـه پـس از بيانـات نماينـدگان مخـالف و              .مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد     

جمهـور رأي      سوم كل نمايندگان به عدم كفايـت رئـيس         جمهور، اكثريت دو    موافق و پاسخ رئيس   
  . رسد  اصل يكصد و دهم به اطالع مقام رهبري مي10دادند مراتب جهت اجراي بند 
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  مباني مشاركت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
در اصول قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران، مـشاركت مـردم و حـضور فعـال آنهـا در                    

تـرين و     متي به طور واضح و روشن بيان شـده اسـت و مـردم بـه عنـوان مهـم                   هاي حكو   عرصه
ترين ركن نظام جمهوري اسالمي ايران  و علت اساسي بنيان و استمرار بخش نظام محسوب                  پويا
قانون اساسي جمهوري اسالمي خود انعكاس خواست قلبي امت اسالمي است كـه در        «. شوند  مي

  »1.ي مردم تبلور يافته استشعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرها
در جمهوري اسالمي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود رئيس جمهـور                
و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و نمايندگان خبرگان رهبري و اعـضاي شـوراهاي شـهر و                 

از راه . معين شدشوند و نيز در مواردي كه در اصول قانون اساسي       روستا از راه انتخاب تعيين مي     
هاي  هاي حضور آنان در عرصه مشاركت سياسي مردم از اهم جلوه. كنند پرسي اعمال نظر مي همه

هـاي    توانند در قالـب احـزاب و جمعيـت          اجتماع است مردم در نظام جمهوري اسالمي ايران مي        
 هـا و مطالبـات      گوناگون سياسي، علمي و فرهنگي متشكل شوند و از آن طريـق تحقـق آرمـان               

ها   جمعيت  احزاب،«: گويد  اصل بيست و ششم قانون اساسي مي      . گيري نمايند   اجتماعي خود را پي   
هـاي دينـي شـناخته شـده آزادنـد            هاي اسالمي يا اقليت     هاي سياسي و صنفي و انجمن       و انجمن 

مشروط بر اينكه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي              
  . ندرا نقض نكن

  )1377آشنايي با شوراهاي اسالمي ـ مراكز آموزشي سياسي،  (شوراها در قانون اساسي
  : در مهمترين سند قانوني كشور ما يعني قانون اساسي آمده است

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انـسان را بـا سرنوشـت اجتمـاعي                     
ين حق الهـي را از انـسان سـلب كنـد يـا در               تواند از ا    هيچكس نمي . خويش حاكم ساخته است   

خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كـه در اصـول                     
  )اصل پنجاه و ششم. (كند آيد اعمال مي بعد مي

                                                 
  .مقدمه قانون اساسي 1
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بر همين اساس و براي محقق شدن حق حاكميـت ملـت بـر سرنوشـت خـويش، دولـت                    
موظف شده اسـت كـه همـه        ) صل سوم قانون اساسي   در بند هشت ا   (جمهوري اسالمي ايران    
  : امكانات خود را براي

  مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
  : بكار برد و به همين خاطر است كه

از راه انتخابـات،    . در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود            
ابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينهـا، يـا از                انتخ

  )اصل ششم. (گردد پرسي در مورادي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي راه همه
  : و چون امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، در اصل هفتم چنين آمده است

شـوراها، مجلـس    » و شـاوِرهم فِـي الْـاَمرِ       م شُوري بينَهم  همرَاَ و«: طبق دستور قرآن كريم   
گيري   شوراي اسالمي، شوراي استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم             

  . و اداره امور كشورند
ر گيـري و اداره امـو    پس شوراهاي اسالمي در كشور ما طبق قانون اساسي از اركـان تـصميم             

  : خوانيم است كه داليل آن را در اصل صدم چنين مي
هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشـتي، فرهنگـي، آموزشـي و             براي پيشبرد سريع برنامه   

ساير امور رفاهي از طريق مكاري مردم با توجه به مقتـضيات محلـي، اداره امـور هـر روسـتا،                     
نام شورايي به نام شوراي ده، بخش، شـهر،         بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به          

  . كنند گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي شهرستان يا استان صورت مي
  : همچنين بر طبق اصل صد و سوم قانون اساسي رعايت تصميمات شوراها الزامي است

شـوند    عيين مي استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت ت           
  . در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند

  : البته با توجه به اصل صد و پنجم
  . تصميمات شوراها نبايد مخالف موزاين اسالم و قوانين كشور باشد

  : و در نهايت براي حفظ و صيانت از نهاد شوراها
مرجـع تـشخيص   . ني ممكـن نيـست  انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظـايف قـانو      

  . كند انحراف و ترتيب انحالل شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي
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شوراها در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف                
  )اصل صد و ششم. (است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند

رين نكات مصرح در اصول مختلف قانون اساسي در ارتبـاط           بندي از مهمت    اكنون در يك جمع   
  : با شوراها به شرح ذيل

  . حق خداداد حاكميت ملت بر سرنوشت اجتماعي خويش .1
 . مشاركت عامه در تعيين سرنوشت خويش .2

 . اتكاء به آرائ عمومي در اداره امور كشور .3

 . ور كشورگيري و اداره ام به رسميت شناخته شدن شوراها به عنوان ركن تصميم .4

 ). در حدود اختيارات شوراها(الزامي بودن رعايت تصميمات شوراها توسط مقامات كشوري  .5

  ). جز در موارد خاص(صيانت شوراها در برابر انحالل  .6
گيـري شـوراهاي اسـالمي در سـطوح مختلـف روشـن و                ميزان اهميت و ضرورت شكل    

  . شود مشخص مي
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  فصل دوم

  گفتار دهم
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   دهمگفتار
  

  :خوانيم مي در اين گفتار آنچه

  )مشاركت در آموزش و پرورش (تجارب بين المللي مردم در ديگر كشورهاي جهان 

  : مشاركت مردم در آموزش و پروش در كشورهاي

  آلمان

  انگلستان

  امريكا

  استراليا

  اندونزي

  كنيا

  ژاپن

  كره جنوبي

  كلمبيا

  پاكستان

  گينه

  بلژيك

  سنگاپور

  نپال

  نيجريه

  نيكاراگوئه
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  اركت مردم در ديگر كشورهاي جهان  شرب بين المللي متجا
جهت آشنايي و روشن تر شدن بحث مشاركت مردم در امر آمـوزش و پـرورش را در چنـد                    

آلمـان،  : كشورهاي مورد بررسي عبارتند از    . كنيم  اي از مشاركت بررسي مي      كشور به عنوان نمونه   
كره جنوبي، چـين، كلمبيـا، پاكـستان، زيمبـاوه،          انگلستان، امريكا، استراليا، اندونزي، كنيا، ژاپن،       

  . گينه، بلژيك، سنگاپور، نپال، كوبا و نيكاراگوئه و ايران
  : آلمان

در كشور آلمان كل بودجه آموزش و پرورش به استثناي آموزش عالي يا پس از دبيرسـتان،                 
 روبنـايي را  هاي كاركنان را دولت و كارهاي هزينه. هاي محلي است  ها و جماعت    در دست ايالت  

  . كنند هاي محلي تأمين مي جمعيت
ها را از اعضاء دولت خارج كرده و          قانون اساسي آلمان با دادن اجازه فعاليت به افراد، مدرسه         

دموكراسي ليبرالي و جامعـه     » آزادي انتخاب مدرسه  «هاي متنوع در مدارس       با هدف ايجاد زمينه   
  )151، ص Walford ،1989. (گرا را جامه عمل پوشانده است كثرت

يارانـه عمـومي؛    . 2شهريه مدرسه؛   . 1منابع مالي نهادهاي آموزشي خصوصي در چهار مقوله         
خدمات رايگـان ماننـد تـدريس       . 4آورنده نهادها و هدايا؛       هاي بوجود   هاي مالي هيأت    كمك. 3

  . هاي ديني خالصه كرد هاي فرقه رايگان اعضاي مدرسه
  

  2ها و مشاركت نهادها و سازمان 1اي دوآل هاي فني و حرفه آموزش
در اين نظـام آمـوزش و   . نظام دوآل مشهورترين صورت مشاركت بخش كار با آموزش است        

... كارخانه، كارگاه، دفـاتر خـدماتي و        : يادگيري در محيط كار خارج از آموزش و پرورش مثل         
. يعني بخش عمـده آمـوزش در محـل كـار و بخـش كوچـك آن در مدرسـه                   . گيرد  صورت مي 

تـر شـدن      هاست كه اين عدم تمركز سـبب هـر چـه فعـال              ها بر عهده ايالت     ترين اين آموزه    مدهع
  . شود هاي محلي مي ها و سازمان جمعيت

 درصد از هزينه نظام دوآل به طور داوطلبانه توسط مؤسـسات غيردولتـي و تنهـا    85بيش از  
ي و اجتمـاعي در     هـاي اقتـصاد     بخـش . شود  تأمين مي ) در سطح ايالت  ( درصد توسط دولت     15

                                                 
1 Daual 

 .1375ك به مهر محمدي، .براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر 2
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سالمت و رشـد اقتـصادي      . كنند  آلمان، فرهنگ مشاركت را در امور آموزشي به خوبي جذب مي          
اين بلوغ فرهنگي سـبب     . كند  بندي عملي به آن جستجو مي       هاي خرد و كالن را در پاي        در سطح 

  . اصالت قائل شدن براي منافع كالن اجتماعي در مقايسه با منافع شخصي است
  انگلستان

اختيـارات و   : (وزش و پرورش در انگلستان به شيوه غيرمتمركز و براسـاس ضـوابط زيـر              آم
  )ها بين دستگاه مركزي و مقامات محلي آموزش و پرورش مسؤوليت

پ . هـا و ادارات آ      انتخاب اعضاء كميـسيون   (تفويض اختيارات وسيع به مقامات محلي        .1
  )هاي محلي توسط مردم يا حكومت

گـذاري و     هاي داوطلب به منظور سـرمايه       ؤسسات و انجمن  ترغيب و تشويق مردم و م      .2
 شركت در اداره امور تربيتي

اجتناب از امر و نهي صريح از طرف دستگاه مركزي آموزش و پرورش در زمينه امـور      .3
شيوه تـدريس؛   . 2سازمان مدارس؛   . 1: هاي برنامه   تربيتي نواحي و عدم تحميل ديدگاه     

      استخدام . 3
اند بهترين امكانات را در اختيار آموزش و پرورش بگذارند و             حلي توانسته بنابراين نيروهاي م  

  )1372آقازاده، . (هاي محلي را افزايش دهند گذاري اعتماد به نفس و سرمايه
ها در حـل و فـصل امـور آموزشـي، اسـتخدام كاركنـان، تهيـه                   نمايندگان مردم در كميسيون   
  . كنند تي ايفا مينقش مهم و مثب... تجهيزات، ساختمان مدارس و 

كنـد كـه    اي تقسيم مـي     وزارت آموزش و پرورش انگلستان منابع مالي را ميان مناطق به گونه           
 درصـد در منـاطق داراي بنيـه مـالي           70. 2ايو جاري؛     هاي سرمايه    درصد هزينه  50. 1: مناطق
شود   ي اخذ مي  بقيه از ماليات بر درآمد مردم منطقه كه توسط شهردار         . كنند  را تأمين مي  . تر  ضعيف

گذاري بخـش خـصوصي، بـه ويـژه صـاحبان حِـرَف و صـنايع و                   و هدايا و موقوفات و سرمايه     
  . شود اي تأمين مي مشاركت در ايجاد مراكز حرفه

  آمريكا
كنگـره از طريـق وضـع       . شـود   آموزش و پرورش در آمريكا به صورت غيرمتمركز اداره مـي          

گيـرد و     هـاي محلـي در نظـر مـي          ق و دولـت   قوانين، اعتبارهايي براي آموزش و پرورش منـاط       
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هاي آموزشي محلـي بـراي تحقـق          هاي ويژه را توسط هيأت      هاي محلي نيز هر كدام اقدام       دولت
  . برند هاي آموزشي پيش مي سياست

هـا در مـدارس نظـارت دارنـد،           هاي ايالتي بر چگونگي اجراي برنامـه        در حالي كه دپارتمان   
هـاي خـود نظـارت        هاي منتخب محلي، بر امور مدرسـه        تشهروندان مناطق محلي از طريق هيأ     

هـاي آمـوزش و پـرورش در چهـارچوب قـوانين              هاي آموزشي را هيأت     سياست. مستقيم دارند 
گيرد و  كنند كه معموالً با نظرخواهي از مديران و معلمان و شهروندان صورت مي فدرال تدوين مي

كنند    را جهت پيشبرد كارها استخدام مي      ها كارشناسي   اين هيأت . شود  به صورت جزوه منتشر مي    
هاي مشورتي شهروندان در گردآوري اطالعات و انجام امور از مشاركت همگاني سود               و با كميته  

  . برند مي
توانند به منظور بررسي تحصيلي فرزندانشان تقاضاي كنفرانس كننـد و در صـورت       والدين مي 

هاي هيـأت آموزشـي و رهنمودهـايي كـه            تمشاهده هر نوع اشتباه يا كاستي با هماهنگي سياس        
گرچـه  . هاي ايالتي و فدرال ارائه شده است تقاضـاي رسـيدگي و اصـالح كننـد                 توسط حكومت 

هـاي دولـت بخـش     آموزش و پرورش از آغاز وظيفه دولت تلقي شده ولـي پـا بـه پـاي اقـدام       
  . خصوصي نيز در امور مشاركت داشته است

  استراليا
م در امور آموزش و پرورش استراليا، چه از نظر مالي و چه از              ترين شكل مشاركت مرد     عمده

  : گيرد هاي زير صورت مي نظر فكري، به شكل
  . كمك مالي به دولت فدرال و ايالتي از طريق شهريه .1
ريزي آموزشـي و در اختيـار         ش توليد و خدمات به صورت همكاري در برنامه        .كمك بخ  .2

 . اي هاي فني و حرفه نهگذاشتن امكانات و تسهيالت به ويژه در زمي

 . ها ها به صورت خدمات گوناگون مورد نياز مدرسه كمك والدين به مدرسه .3

 .هاي آموزشي همكاري با مدرسه از طريق شوراها و هيأت .4

  ها همكاري نمايندگان ديني به ويژه كاتوليك .5
هاي غيردولتي در اسـتراليا نـسبتاً گـستره           هاي خصوصي يا مدرسه     مدرسه: مدرسه خصوصي 

از سـه ميليـون     .  مدرسـه خـصوصي اسـت      2500 مدرسه،   10000اي كه از      به گونه . بسيار دارد 
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هـاي    آمـوزان در مدرسـه       تن، يعني در حدود يك چهارم دانـش        775000آموز اين كشور      دانش
  ). 1989آمار سال (كنند  خصوصي تحصيل مي

  اندونزي
. ه، جامعه و دولت اسـت     هاي خانواد   در كشور اندونزي آموزش و پرورش از جمله مسؤوليت        

منابع مالي از طريق خانواده در سطوح مختلف به طور نقدي يا از طريق انجمن اوليا و مربيـان و                    
  . آموزش ابتدايي مجاني است. شود هاي رسمي در سطوح متوسطه و عالي تأمين مي شهريه

POA           هـا و     تكند و بـه هيـأ        براي ارتقا و افزايش مشاركت مردم مرتب با مردم مشاوره مي
گيري در زمينه امكانات آموزشي       كند و به منظور تصميم      شوراهاي آموزش مسؤوليت تفويض مي    

هاي داوطلب و تأمين امكانـات مـالي تـسهيالتي فـراهم              ها سازمان   و مشاركت در اجراي برنامه    
  . سازند مي

هـاي فرهنگـي و       هـايي را در عرصـه       مردم اندونزي در سطوح مختلف اجتمـاعي مـسؤوليت        
هـاي اجرايـي، افتخـاري       بـسياري از مـردم بـا دسـتگاه          عده. اند  صادي و آموزشي پذيرا شده    اقت

هـايي كـه بـه        كنند، حتي بسياري از مردم ماهانه مبلغي به حساب ادارات و دستگاه             همكاري مي 
نمايند و تمام اين كارها داوطلبانه و  دهند واريز مي    ها سرويس و خدمات مي      روستاها و شهرستان  

  . گيرد  و رغبت انجام ميبا شوق
شـود و بـدين وسـيله         هاي سوادآموزي پس از اتمام به مراكز كار و تالش تبـديل مـي               كالس

هـا باعـث توفيـق        ايـن برنامـه   . كند  مشاركت اقتصادي در كنار مشاركت آموزشي تحقق پيدا مي        
 و  المللـي   المللي شده اسـت و بخـش اعظـم ايـن توفيـق بـين                گير اين كشور در عرصه بين       چشم

اقتصادي مديون تدابير نظام آموزشي و اداره كشور به صورت مشاركت همگاني در امور مختلف               
   1.است

  كنيا
 م كه آموزش و پرورش با كمبود جا رو به رو شد و دولت نـايروبي                 1987   در كنيا از سال     

ـ        نتوانست همه دانش آموزان را در مدارس دولتي جذب كند، عده           ت اي در مدارس غيردولتـي ثب

                                                 
اين قسمت را آقاي علي ابراهيميان مسؤول سوادآموزي كاركنان و كارگران كشور كه چندي پيش همراه هيأت ايراني از كشور اندونزي بازديد  1

  . كنيم هاي اين پژوهش تشكر مي گويي به پرسش مانه از همكاري ايشان در پاسخاند كه صمي كرده بودند، در اختيار ما گذاشته
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منابع مالي آموزش و پرورش در اين كشور را والدين و دولت و جوامع محلي تـأمين                 . نام كردند 
 يعني مشاركت 1هايي است تحت عنوان هارامبي يكي از منابع عمده تأمين مالي مشاركت. كنند  مي

  . داوطلبانه جوامع محلي
سر بودجه بـه خـوبي   كند ولي به دليل ك دولت اين مشاركت را در محاسبات عمومي وارد نمي     

 م سه چهارم مدارس متوسطه از طريق طرح هـارامبي اداره    1987در سال   . كند  از آن استفاده مي   
هاي مردم به مدارس ابتدايي و متوسطه از طريق طـرح مـذكور، از                كمك). Bray  ،1996(شد    مي

  . فشارهاي دولت در دوره رياضت كاست
هـاي تحـصيلي      هاي نقدي بورس     عالوه بر كمك   هاي اقتصادي نيز    هاي محلي و بنگاه     كارخانه

  . دهند آموزان قرار مي در اختيار دانش
  ژاپن
 مـيالدي ژاپـن     15 و   14تـرين نهـاد آموزشـي قـرن           ترين مدارس كه به عنوان عمومي         كهن

معلمان مـدارس مـذكور   ). 1373آقازاده، (تأسيس شدند، اغلب در شهرها و در كنار معابد بودند          
تـوان گفـت نخـستين       مـي . دادنـد   انيون مذاهب بودايي و شينتويي تـشكيل مـي        را كاهنان و روح   

امروزه مخارج مـدارس    . هاي مردم در امور آموزش و پرورش جنبه مذهبي داشته است            مشاركت
صـاحبان  . شـود  از طريق دولت مركزي و حكومت محلي، بخش خصوصي و والدين تـأمين مـي          

هـاي    ده درصـد هزينـه    . كننـد   اي نقش ايفا مي     حرف و صنايع نيز در عرصه آموزش فني و حرفه         
اهـداي زمـين    . شـود   هاي بالعوض تأمين مي     عمومي آموزش از طريق هدايا، موقوفات و كمك       

هـاي مـسافرتي و       هاي علمي توسـط بنگـاه       براي ساختمان توسط خيرين يا تأمين هزينه گردش       
بهـره و درازمـدت       هاي كم   امآموزان مدارس متوسطه مراكز حمل و نقل، و         بها براي دانش    بليت نيم 

هاي   ها از جمله كمك     هاي تجاري و بانك     هاي بزرگ آموزشي، توسط شركت      جهت اجراي طرح  
  ). آقازاده، همان. (مردم از بخش خصوصي به آموزش و پرورش است

و شـهرداري   . اي و كارآموزي توسط بخش صنعت تقبل شده اسـت           سه چهارم آموزش حرفه   
و معلمـان و شـاگردان نيـز در         . ركنان وسايل آموزش مدارس دارد    اي در مديريت كا     نقش عمده 

  . كنند ها عمالً مشاركت مي محيط آموزشي در تمام عرصه

                                                 
  ). Bray ،1996(اند  معني كرده» همه با هم حركت كنيم«را ) Harmbee(هارامبي  1
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  كره جنوبي 
بخش خصوصي و والدين نقش مهمي در تأمين هزينـه هـاي آمـوزش و پـرورش، بـه ويـژه        

از سال  .  دارند هاي آموزشي مؤسسات محلي شركت فعال       در تأمين هزينه  . آموزش ابتدايي دارند  
 درصد  15هاي قانون آموزش و پرورش، تنها توانسته است            م دولت مركزي به رغم آرمان      1949
 م، تاريخ تأليف منبع مورد اسـتفاده بـوده          1989سال  [هاي آموزش و ابتدايي را تأمين كند          هزينه
  ]. است

كردنـد در    درصـد بودجـه مـدارس محلـي را تـأمين مـي      75انجمن اوليا و مربيان در آغـاز        
 درصـد بودجـه دولـت بـراي         28 وجوه دريافتي به     1974تجديدنظري كه به عمل آمد در سال        

هـاي   اين هيأت در همكاري و تبادل نظرهاي فوق برنامه به ويـژه رشـته    . آموزش اجباري رسيد  
  . كند هاي تجسمي مشاركت مي هنري و مهارت

  كلمبيا
 م مسؤوليت آمـوزش و      1990شود، از دهه      ياين كشور كه به صورت جمهوري غيرمتمركز اداره م        

بخش خصوصي در امـر آمـوزش فعـال         . اي و محلي منتقل كرده است       هاي منطقه   پرورش را به دولت   
  . دهد نويسي كل نظام آموزش كلمبيا را پوشش مي  درصد از نام34است به طوري كه 

  پاكستان
 اسـالمي از مـسجد و       مشاركت مردم در آموزش و پرورش پاكستان همانند اكثـر كـشورهاي           

خانه آغاز شده است و دستگاه سياسي حاكم بر كشور هنـوز هـم در ايـن مـدارس نفـوذ                       مكتب
ـ 88(ساله توسعه كشور  ها در برنامه پنج مسجد مدرسه. چنداني ندارند مورد تأييد قـرار  ) 1983  

ه مسجد   مدرس 4000 مدرسه ابتدايي و     3500 م در حدود     1990به طوري كه در سال      . اند  گرفته
اي وابسته به مسجد هم مورد اعتماد مردم است           اين مدارس محله  . در پاكستان تأسيس شده است    

تأكيـد بـر تـداوم ايـن        . و هم هزينه كمتري دارد و هم در سنت و فرهنگ مردم جا افتاده اسـت               
  . ماندگي فرهنگي اين كشور براي جلب مشاركت مردم ضروري است مدارس با توجه به عقب

  گينه
ركت مردم در گينه در ساختن مدارس به خصوص مهد كودك، از طريق واحدهاي زميني               مشا

هـاي   هـاي تجـاري و گـاهي از نمايـشگاه      هاي مالي جوامع محلي و سازمان       و لوازم آن و كمك    
  . گيرد ها انجام مي فروش و التاري و خوياري اهالي در روستا
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ـ            هـاي گونـاگون انجـام        ه شـكل  در برخي ديگر از كشورها مشاركت در آموزش و پرورش ب
اين مطالب طبيعتاً بر مبناي اسنادي است كـه         . شود  در اين جا به برخي از آنها اشاره مي        . گيرد  مي

البته اسناد ما كامل نبوده و اين مطالب با توجه به ايـن  . امكان دسترسي به آنها وجود داشته است  
  . ها فراهم آمده است كاستي

  بلژيك 
اي از والـدين را بـه         ه آموزشي اوليا در دانشگاه مونس هر سـال عـده          در كشور بلژيك برنام   

هاي كودكـستان و دبـستان در تهيـه و تنظـيم            اين اوليا با معلم   . دهد  عنوان مربي اوليا آموزش مي    
  ). 1374بازگران، (كنند  هاي مفيد براي ساير اوليا همكاري مي برنامه

  سنگاپور
ها هر كـدام فعاليـت        ها، مالزيايي   ها، هندي   ثل چيني در سنگاپور گروه نژادي و ملي مختلف م       

هـاي فعـال،      براي مثـال يكـي از گـروه       . دهند  خاصي براي كمك به آموزش و پرورش انجام مي        
 Mendakiاين گـروه تحـت عنـوان        . كنند  هاي نقدي مي    مسلمانان هستند كه به مدارس كمك     

ايـن گـروه عـالوه بـر        . كند  شتيباني مي هاي آنان پ    اي دارند و دولت نيز از فعاليت        فعاليت گسترده 
آمـوزان ابتـدايي و متوسـطه مـي پردازنـد و              هاي مالي روزهاي جمعه به آمـوزش دانـش          كمك
بـراي آنـان    . كننـد   هاي اسالمي فراهم و ميان مردم مسلمان منتشر مي          هايي درباره آموزش    جزوه

 به نقل Tan 1995(ند ده هاي آموزشي تشكيل مي دهند يا دوره هاي مذهبي ترتيب مي سخنراني
  ).12 ص Brayاز 

  نپال
 18 م،   1991در سـال    . در نپال يك نظام مدرسه مردمي موازي با مدارس دولتي وجود دارد           

گرفتند يـا     اين جوامع يا اصالً از دولت كمك نمي       . كردند  درصد مدارس را جوامع محلي اداره مي      
   ).Brayبه نقل از ، 1994بانك جهاني (كردند  هاي بسيار كمي دريافت مي كمك

  نيجريه
آوري هـدايا و كمـك بـه          در روستاهاي نيجريه از عموم اهالي براي برگزاري جشن و جمـع           

كنند و مقدار هديـه را بـا نـام و مشخـصات               كنند، و افراد غايب را جريمه مي        مدارس دعوت مي  
قدند مـردن بهتـر از      نمايند، به طوري كه مدرم معت       كنند و رقابتي در اين زمينه برقرار مي         اعالم مي 

  )10، ص Bray ،1996. (زنده ماندن و هديه ندادن است
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  نيكاراگوئه
ها با مشاركت     پس از سقوط  حكومت سوموزا و پيروزي انقالب مردم نيگاراگوا، ساندينيست           

انجمـن  . سوادي را در كشور به طور قابل مالحظه كاهش دهند           مردم در اندك زماني توانستند بي     
هاي نـوين و تـدارك مطالـب و متـون شـركت كردنـد                 ل شد و در تهيه برنامه     ملي معلمان تشكي  

دانشجويان داوطلبانه  . نوجوانان بخشي از ارتش خلقي سوادآموزي بودند      ). 1364جورج بلك،   (
هـا، تمـامي      آمـوزان و دانـشجويان، ساندينـست        عالوه بر دانش  . براي آموزش به روستاها رفتند    

ردمي را زير چتر كميسيون ملي سوادآموزي سـازمان داد حتـي            ها و نهادهاي دولتي و م       سازمان
  . زندانيان ضد انقالب نيز از سوادآموزي در زندانها بهره بردند
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  فصل دوم

  گفتار يازدهم
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  گفتار يازدهم

  
   :خوانيم ميآنچه در اين گفتار 

  يهاي مشاركتي مردمي بر طبق قانون اساسي جمهوري اسالم مشروعيت ايجاد سازمان

  مندي از توان مردمي همياري و مشاركت معبر نيكوي بهره

  الف ـ پيشينه 

  هاي ديني و مشاركت ب ـ آموزه

  )صلي اهللا عليه و آله(مشاركت در امور خير در سنت رسول گرامي اسالم محوريت 

  در احكام عملي) صلي اهللا عليه و آله(تبلور دستورات قرآن و سفارشات پيامبر 

  جو در جوامع هاي مشاركت نتشكيل انواع سازما

  هاي عام المنفعه هاي با منافع متقابل و گروه گروه

  جو هاي غيردولتي مشاركت هاي سازمان طيف فعاليت

  هاي غيردولتي مشاركتي هاي سازمان سطوح فعاليت

  هاي غيردولتي مشاركتي مزايا و معايب سطوح مختلف فعاليت سازمان

  هاي ديگر جامعه  بخشهاي غيردولتي با سازماننحوه مشاركت 

  الگوي سياسي مشاركتي جامعه

  هاي غيردولتي ضرورت وجود سازمان

  هاي غيردولتي گويي سازمان سطوح پاسخ
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  هاي غيردولتي گويي و نقش آن در بهبود اداره سازمان پاسخ

  هاي غيردولتي اهميت مشاركت در سازمان

  عوامل مؤثر در ايجاد مشاركت موفق

  جوي غيردولتي خوب و حقيقي بودن شاركتهاي م هاي سازمان ويژگي

  هاي مردمي ضرورت مشاركت

  هاي مشاركت مردم در امور حكومت شكل

  ها تجربه ملت

  پذيري مردم از كجا بايد آغاز شود روند مشاركت

  شود چرا فرهنگ مشاركت نهادينه نمي

  ابعاد فرآيند مشاركت

  گيري از فصل دوم نتيجه
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  اركتي مردمي بر طبق قانون اساسي جمهوري اسالمي هاي مش مشروعيت ايجاد سازمان
هـاي دينـي    هاي اسالمي يا اقليـت   هاي سياسي و صنفي و انجمن       ها، انجمن   ـ احزاب، جمعيت  

شناخته شده آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقالل، آزادي وحـدت ملـي، مـوازين اسـالمي و                  
 از شركت در آنها منع كـرد يـا بـه            توان  هيچ كس را نمي   . اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند     
منصور جهانگير، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران،        . (شركت در يكي از آنها مجبور ساخت      

  )26، اصل 33، ص 1380سال 
ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي خـويش                

  )8، اصل سوم، بند 23 ص  همان،(
شناس نوشـته     اي اسالم   ن و روايات، توسط عده    آاساسي براساس و مبناي قر    از آنجا كه قانون     
هـاي بـا روحيـه مـشاركت از يـك پـشتوانه دينـي                 گيريم كه تأييد سازمان     شده است نتيجه مي   

   . آيند ترين مصاديق مشاركت ديني به حساب مي برخوردار است و از عالي
  دمي مندي از توان مر همياري و مشاركت معبر نيكوي بهره

  الف ـ پيشينه
اي دانـسته اسـت كـه همـه مـردم در       جامعـه آرمـاني را جامعـه   افالطون در كتاب جمهوري     

يـاري بـه ديگـران از ديربـاز مـورد تأكيـد آيـين        . شوند بختي و بدبختي هر فرد شريك مي     نيك
مـشاركت در  ...) اسپينوزا ـ آگوست كنت ـ هيـوم و    (بسياري از انديشمندان . زرتشت بوده است

  . اند مور و همدردي را جزء فطرت آدمي دانستها
ها شكل    داند كه از طريق آن شخصيت انسان        شناسي، مشاركت اجتماعي را فرايندي مي       جامعه

شناسـان آن را از       شـوند و بـه ايـن دليـل جامعـه            گيرد و بـراي زنـدگي گروهـي آمـاده مـي             مي
  . دانند هاي زندگي اجتماعي مي ضرورت
داند چرا كـه      كت را بهترين ميدان براي آگاهي از خود و ديگران مي          شناسي، عرصه مشار    روان

سـازي بـا ديگـران از         تعلق داشتن به زندگي واقعي اجتماعي و شركت در روابط اجتماعي و هم            
هـا و     سـازمان (ها است و اگر اين پيوند ميان فرد و گروه             جمله نيازهاي رواني و اجتماعي انسان     

هاي روانـي فراوانـي را در پـي           ه گردد خال ناشي از آن آسيب      گسست) نهادها رسمي و غيررسمي   
  . خواهد داشت
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  هاي ديني و مشاركت ب ـ آموزه
پرداختن به اصل تكافل اجتماعي و اينكه هر كس احساس كند كه نسبت به ديگران وظـايفي                 

ن بر دوش دارد كه بايد در انجام آنها كوشا باشد تحت عنوان نيكوكاري مـورد توجـه كليـه اديـا         
اسـت و بخـشي در      ) دين مبـين اسـالم    (الهي به ويژه مورد تأكيد آخرين برنامه رستگاري انسان          

  : شود از آن جمله است خور تأمل از كتاب و سنت را شامل مي
  پيام وحي در دعوت به مشاركت در امور خيريه 

اهميت انجام كارهـاي نيـك و نيكوكـاري پـس از             (37 و سوره فاطر آيه      77سوره حج آيه    
  )پرستش خداوند و ركوع و سجود

  )فضيلت سرعت گرفتن در كارهاي خير (90سوره انبيا آيه 
  ). رهايي پارسيان از آتش دوزخ به واسطه نيكوكاري در زندگي دنيوي (60سوره زمر آيه 

  )صلي اهللا عليه و آله(محوريت مشاركت در امور خير در سنت رسول گرامي اسالم 
نقل از كتاب اينگونه مشاركت . (اند  و زينت علم و دانش دانستهـ انجام كارهاي نيك را جمال   

  ) سيد ابراهيم علوي كنيم،
باشند كه هر گاه عـضوي از         ـ مؤمنان در دوستي و مهرورزي نسبت به يكديگر مانند بدن مي           

بخـاري در   . (شـوند   داري و تب هم صـداي آن مـي          زنده  آن به درد آيد ديگر اعضاي بدن با شب        
  )نقل از كتاب همكاري اجتماعي در اسالمكتاب االدب، 

نقـل از   . (ـ براي بهشت دري است به نام معروف كه از آن جز نيكوكاران وارد نخواهنـد شـد                 
  )اينگونه معاشرت كنيم

   در احكام عملي)صلي اهللا عليه و آله(تبلور دستورات قرآن و سفارشات پيامبر 
كـاري و هميـاري در جامعـه در قالـب           تصريح آيات و احاديث و اشارات تلويحي به لـزوم هم          

مذهبي ما  در فرهنگ   . دستورات عملي و احكام شرعي بر تارك علوم اسالمي به خوبي نمايان است            
تعاون و پرداختن به اموري كه خير جمعي در آن است به عنوان باقيـات الـصالحات هميـشه مـورد                     

ره سوگند، كفاره افطار، كفاره حلـق  كفا(ها  وقف ـ ذكات ـ نذور و قرباني ـ كفارت   . تأكيد بوده است
امـوري  ...) مو، كفاره ظهار، حج جهاد، ساخت مدارس، پل، قنوات، بنيادهاي خيريـه بـراي ايتـام و             

  . هستند كه شاكله اصلي و نوك پيكانشان در راستاي مشاركت در جامعه قرار دارد
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  جو در جوامع هاي مشاركت تشكيل انواع سازمان
دمي و مشاركتي متعدد، با اهداف متفاوت در كشورها تشكيل گرديـده            هاي مر   سازمانامروزه  

  : است كه مهمترين آنها به شرح زير است
  هاي مدني مشاركتي تشكل

هـايي مـستقل      هاي مدني بين دولت و خانواده است و به شكل سـازمان             عرضه فعاليت تشكل  
ي آن فعاليت داوطلبانه دارند و      كنند، در رابطه با دولت از استقالل برخوردارند و اعضا           فعاليت مي 

ها و عاليقي است كه به خـاطر آن        هدفشان از اين خدمت داوطلبانه گسترش و حمايت از ارزش         
. به معناي متمدن يـا توسـعه يافتـه نيـست    » مدني«كلمه  . كنند  اند و فعاليت مي     دور هم جمع شده   

هـاي مـدني      از تـشكل  هـاي غيردولتـي تنهـا بخـشي           سازمان. بلكه به معناي ساكنان شهر است     
ماننـد مؤسـسات    (هاي مبتني بر منـافع دو جانبـه           چنين شامل سازمان    جامعه مدني هم  . باشند  مي

ماننـد  (باشـد     المنفعه ديگـر غيـر از سـازمان هـاي غيردولتـي مـي               هاي عام   و سازمان ) اي  حرفه
  ). هاي مذهبي و بنيادها سازمان

  )CBO1(هاي محلي  تشكل
هـدف آنهـا كمـك بـه        . گردنـد    جغرافيايي خاص تأسـيس مـي      ها براساس جوامع    اين تشكل 

باشد و معموال اعـضاي آن را افـراد فقيـر و ضـعيف تـشكيل                  پيشرفت شخصي اعضاي خود مي    
توانند محلي باشند و موجوديت خـود را بـه آداب و سـنن يـا افـراد        ها مي   اين سازمان . دهند  مي

 افرادي خارج از آن جامعـه و تـشويق        يا ممكن است با پيشنهاد    . متمكن آن جامعه مديون باشند    
دو جانبـه فـرد عـضو و تـشكل تأسـيس            هاي مذكور براساس منافع       تشكل. ايشان ايجاد گردند  

  هاي روستايي مثل تعاوني. شود مي
  MOs(3( يا سازمان هاي جمعي 2)POs(هاي مردمي  سازمان
ص بـوده امـا هنـوز       هايي هستند كه حوزه فعاليت آنها باالتر از منافع يك جامعه خا             سازمان

توانند   ها مي   اين سازمان . گردند  مند مي   اعضاء آن بدليل تعلق به آن جامعه از حمايت سازمان بهره          
يك سـازمان   . هاي متشكل از كشاورزان، انجمن زنان، انجمن قومي و غيره باشد            بصورت شركت 

ص از ايشان تشكيل    هاي خا   مردمي معموال از افراد فقير و عموماً ضعيف جامعه يا بعضي از گروه            
  . گردد مي

                                                 
1 Community Based Organization 
2 People organizations 
3 Mass organizations 
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  NGOS(1(هاي غيردولتي  سازمان
هدف اين  . گردد  هاي مذكور بصورت داوطلبانه و مستقل و نه براي سودآوري تشكيل مي             سازمان

  )مثل حمايت از حقوق كودكان. (باشد هاي خاصي از اجتماع مي ها بهبود شرايط گروه قبيل سازمان
گردنـد و ممكـن اسـت          و براساس قانون تأسـيس مـي       ها معموالً بصورت رسمي     اين سازمان 

هـاي محلـي و       هـا بـرخالف تـشكل       ايـن سـازمان   . المللـي باشـند     سازمان محلي، ملي و يا بين     
به ايـن   . باشند  و براي سودآوري متقابل نمي    . المنفعه هستند   هاي عام   هاي مردمي، سازمان    سازمان

گردد نه يك شـخص يـا         مردم بر مي   به كل    NGOهاي جمعي در      معنا كه سود حاصل از فعاليت     
  . اشخاص خاص

  هاي عام المنفعه  هاي با منافع متقابل و گروه گروه
  . ها است ها، شاخص سنجش، شناسايي افراد ذينفع در هر يك از اين سازمان براي تعريف اين گروه

  خوانـده    MBO2اي ببرنـد آن سـازمان         ـ اگر در اثر فعاليت سازمان، اعـضاء سـازمان بهـره           
  . اي  هاي مردمي يا توده هاي محلي و سازمان شود مثل تشكل يم

 PBOمند شوند آن سـازمان   ـ اگر در اثر فعاليت سازمان، افراد جامعه از فعاليت سازمان بهره           
  ) . NGOs(هاي غيردولتي شود مثل سازمان  خوانده مي3

  
  
  
  
  
  
   

                                                 
1 Non governmental organization 
2 Mutual Benefit Organization 
3 Public Benefit Organization 

 هاي مدنيسازمان

 خدمت به اعضا
MBO  

  ها شوراها، احزاب، كلوپ
هاي صنفي هاي صنفي و اتحاديه كانون

  خدمت به مردم
PBO  

  هاي محيط زيست،  سازمان
 ها و بنيادها خيريه

  هاي مدنيسازمان)1شكل
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  هاي غيردولتي مشاركت جو هاي سازمان طيف فعاليت
هاي غيردولتي از مراقبت و رفاه شروع و تا تغييـر و توسـعه پـيش                  هاي سازمان   طيف فعاليت 

  . رود مي
  
  

  

  

  

  

  

تغيير و توسعه  مراقبت

اطالع رساني و آموزشتحقيق و ابداعمثل مراقبت از سالخوردگان(رساني  خدمات

ع انساني وتأمين مناب رفاه فردي
مثل بسيج داوطلبان(مالي 

 )آوري اعانه و يا جمع

مثل (توسعه منابع انساني 
تربيت نيروي انساني و تحقيق

هاي نوين مانند و اجراي روش
)هاي مبارزه با اعتياد جمعيت

هايي كه براي مثل سازمان
احقاق حقوق زنان و 

 كنند كودكان فعاليت مي

  )NGO(طيف فعاليت )2شكل
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  هاي غيردولتي مشاركتي هاي سازمان سطوح فعاليت ) 3شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها و مزايايي دارند كه توجـه بـه آنهـا مهـم اسـت در ذيـل                    هر كدام از اين سطوح محدوديت     

  . دگرد تعدادي از آنها ذكر مي

 هاي سازمان

 بين المللي

 ايقهمنط

 ملي

 بومي/ملي

  عفو بين الملل
  جبهه سبز

  بنياد حمايت از كودكان
 المللي تنظيم خانواده انجمن بين

  هاي غيردولتي تعاوني سازمان
 هاي مدني آسياي مركزي سازمان

  انجمن حمايت از كودكان
  شبكه زنان 

  شبكه محيط زيست
 زنان طرفدار محيط زيست

  قرض الحسنه
  مساجدهاي فرهنگيفعاليت
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  هاي غيردولتي مشاركتي مزايا و معايب سطوح مختلف فعاليت سازمان
  ها محدوديت  مزايا  سطوح فعاليت

سطح ملي و 

  بومي

  تر ـ اطالع رساني سريع
  ها تر طرح ـ اجراي راحت و بهينه

  ـ تعدد قوميت و مذهب و نفوذ آنها
  ـ بومي و غيربومي بودن و نفوذ آنها

  سطح ملي

  از قوانين يك كشورـ پيروي كردن تنها 
هــا بــه دليــل  ـــ تــسهيل در انجــام فعاليــت

  مشتركات فرهنگي، ارزشي و هنجاري

اي مـشكالتي كـه       ـ عدم توانايي رفع ريـشه     
  . منشاء فرا ملي دارند

تحت فشار بودن از طرف جناح هاي سياسي        ـ  
و احزاب داخلي بـه لحـاظ تـسلط بـر افكـار             

  عمومي

  اي سطح منطقه

ــشترك جغراف  ــافع م ــ من ــي، ـ ــايي، فرهنگ ي
  ...اقتصادي، اجتماعي و 
 در  NGOهـاي چنـد       ـ اسـتفاده از توانـايي     

  اي هاي منطقه انجام پروژه

ـ اختالف فرهنـگ و مليـت در كـشورهاي          
  منطقه

  گذاري حكومت ـ اختالف در سياست

 المللي سطح بين

 NGOـ فراگير و همه جانبه بودن خـدمات         
  ها

گـسترش  ها و     ـ ايجاد كننده ارتباط بين ملت     
  تبادالت فرهنگي

  ـ عدم كاربرد اجرايي يكسان در كشورها
ـ ارائه غير عادالنه خـدمات بـه كـشورهاي          

  مختلف به علت سوگيري
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  هاي ديگرجامعه  هاي غيردولتي با بخش نحوه مشاركت سازمان) 4شكل 
امروز عقيده بر اين است كه بدون مشاركت دولت، بخش خصوصي و جامعـه مـدني، توسـعه                  

دهـد گويـاي      شكل زير كه الگوي اين سه بخشي را نمـايش مـي           . كند   جانبه تحقق پيدا نمي    همه

  . مشاركت، اتفاق نظر و اشتراك منافع بين آنها است

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي ديگر جامعه هاي غيردولتي با بخش  نحوه مشاركت سازمان) 4شكل 

  

هـا   در جوامعي كـه دولـت  . تندبينيد اين سه دايره با هم برابر هس   همانطور كه در شكل باال مي     

تر از دايره جامعه مـدني اسـت يعنـي در ايـن               سد راهي براي توسعه نيستند دايره دولت كوچك       

نكته ديگر اين اسـت كـه ايـن سـه           . هاي غيردولتي كامال فراهم است      جوامع زمينه رشد سازمان   

محل (منافع دارند   درخيلي از موارد اشتراك     . بخش ضمن اينكه از استقالل كافي برخودار هستند       

هـاي بخـش      مثال شركت ملي نفت ايران كـه هـم دولتـي اسـت و هـم ويژگـي                 ) ها  برخورد دايره 

هاي عمـومي كـه هـم ممكـن اسـت             ها، شوراهاي شهر، رسانه     خصوصي را دارد، يا انواع تعاوني     

بـا نگـاهي بـه الگـوي        . هاي بخش خصوصي يا جامعه مدني را داشته و هم دولتي باشند             ويژگي

  . ببريم توانيم به نحوه رقابت آنها پي  جامعه مدني نيز ميسياسي

 دولت

بخش خصوصي جامعه مدني

 هاي عمومي ـ رسانه
  هاي عمومي ـ رسانه ـ شوراي شهر

 ـ شركت نفت

  هاي عموميـ رسانه



 201

  الگوي سياست مشاركتي جامعه 
  

  

  

  

  

  

  

ها تمايل دارند كه منافع خودشان را دنبـال كننـد و اثرگـذار بـر                هر كدام از گروه   در اين مدل    

ـ               ديگري باشند، مثال دولت سعي مي      الش كند بر جامعه مدني اثرگذار باشد و جامعه مـدني نيـز ت

گيـرد كـه      گاهي هم بين آنهـا مناقـشه در مـي         . كند در دولت و بخش خصوصي نفوذ پيدا كند          مي

در كشورهاي دموكراتيك مسائل و مشكالت اين سه بخش         .رسند  معموال به يك نقطه مشترك مي     

قدرت ايـن سـه بخـش در جوامـع مختلـف          . شود  توسط بحث، انتخابات و غيره حل و فصل مي        

  . متفاوت است

 ها با   NGOهاي غيردولتي با دولت وجود دارد يا           رويكرد روابط و مشاركت سازمان     سه نوع 

خواهند به دولت نزديك شـوند و يـا اينكـه كـامال جـذب دولـت                دولت در ستيزند و اساسا نمي     

هـاي    كند كه هر دو اين روابط براي دولت و سازمان           شان را دولت تأمين مي      اند و حتي هزينه     شده

 و يا با دولت يك ارتباط دو طرفه منطقي بـا حفـظ اسـتقالل خـود برقـرار               غيردولتي آفت است  

  . تواند در توسعه يك جامعه نقش اساسي داشته باشد كنند كه اين رابطه مي مي

  

  

  دولت
  بخش خصوصي

 جامعه

 الگوي سياسي مشاركتي جامعهمدل)1مدل
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است كـه در همـه كـشورها    ) NGO(هاي غيردولتي  يكي از مصاديق مشاركت وجود سازمان  

ور ايجـاد شـده و در پيـشبرد و پيـشرفت            ها در چهارچوب قوانين و مقررات آن كش         اين سازمان 

  .گيرند امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي در خدمت دولت و مردم قرار مي

  

  هاي غيردولتي ضرورت وجود سازمان
  .  ـ كمك به توسعه پايدار و نهادينه كردن مشاركت مردم1

  .  ـ همكاري با دولت در مواردي كه دخالت دولت كمتر ميسر است2

  . هاي دولتي ها و فعاليت ه برنامه ـ نقد سازند3

  . ـ همكاري با دولت براي حراست از منافع ملي4

  .سازي مردم با حضور در روند توسعه  ـ توانمند5

  .هاي غيرضروري و كوچك شدن دولت  ـ جلوگيري از هزينه6

  .  ـ تحقق جامعه مدني7

  . ها در رشد مديريت جامعه  ـ آثار درخشان احزاب و تشكل8
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  هاي غيردولتي گويي سازمان اسخسطوح پ
فـرد  . غيردولتي بنا به شرح وظايفي كه وجود دارد افراد بايد جوابگو باشـند            در يك سازمان    

در يك سازمان غيردولتي داشتن     . گو بايد بتواند براي هر امري توضيحات منطقي ارائه كند           پاسخ

 افراد نه تنهـا مـسؤول اعمـال    بدليل شفاف بودن همه امور. گويي بدنبال دارد هر مسؤوليتي پاسخ  

  . باشند گوي رفتار ديگران نيز مي خود هستند بلكه پاسخ

گـويي نـشانه وابـستگي        ايـن پاسـخ   . شود  گويي شرح داده مي     در زير فهرستي از سطوح پاسخ     

هاي غيردولتي كـه ادعـا        سازمان. باشد  نيست بلكه نشانه مسؤوليت و مشاركت در امور جامعه مي         

  . گويي داشته باشد برد ديگر نبايد ترسي از پاسخ عه را به سمت توسعه پايدار ميكند اهداف او جام

  
  هاي غيردولتي گويي در سازمان فهرستي از سطوح پاسخ

  : گويي به داند، پاسخ گويي به سطح زير مي يك سازمان غيردولتي وقاعي خود را ملزم به پاسخ
  دولت

  . شود م قانوني كه براي آن از دولت كمك گرفته ميدر چارچوب ثبت سازمان و هر گونه اقدامات الز
  نفع  افراد ذي

  ها و جلب كمك از آنها به عنوان اساس فعاليت
  اعتباردهندگان

  كنندگان منابع مالي امور عام المنفعه  به عنوان تأمين
  عامه مردم 

  هاي نقدي و غيرنقدي كنندگان در كمك به عنوان اعتماد كنندگان و مشاركت
  ه سازمان غيردولتيهيأت مدير

  هاي سازمان غيردولتي و نظارت بر اجراي آن  به عنوان مسؤول در مقابل رسالت و سياست
  كاركنان مسؤول اجراي برنامه ها 

  به عنوان مسؤول اجراي برنامه ها
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  گويي سطوح پاسخ) 2مدل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غيردولتي هاي سازمان

 اعتباردهندگان

 مردم

هيأت مديره
هاي غيردولتيسازمان

 ان و داوطلبانكاركن

 نفعافراد ذي

  ارائه پيشنهاداتـ 
  گزارشاتـ 
 ارزشيابيـ 

  گزارشاتـ 
  ـ اعتبار عمومي و اعتماد

 ـ هداياي نقدي و غيرنقدي

  ريزي  ـ برنامه
  ـ خط مشي
 ـ نظارت

هاي  ـ برنامه و طرح
 اجرايي، حقوق و غيره

  ـ مشورت كردن
  ريزي ـ مشاركت در برنامه

 ـ نظرخواهي
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  گويي و نقش آن در بهبود اداره سازمان غيردولتي پاسخ
ازمان غيردولتي به هر ميزان كه احساس مسؤوليت داشته باشد به همان ميزان خـود را                يك س 

گـويي را افـزايش       بدين ترتيب احساس مـسؤوليت الـزام بـه پاسـخ          . داند  گويي مي   ملزم به پاسخ  

گويي، نياز به رعايت مقررات را به هراه دارد، سازمان غيردولتي كـه حاضـر بـه                   دهد و پاسخ    مي

رعايـت مقـررات در     . كند   به احتمال زياد مقررات سازمان خود را رعايت نمي         گويي نيست   پاسخ

را افـزايش   گويي دوباره احـساس مـسؤوليت         گويي مفيد است و به اين ترتيب پاسخ         بهبود پاسخ 

شـكل زيـر رونـد را    . گـردد  دهد و همين روند باعث اداره مطلوب يك سازمان غيردولتي مي       مي

  . دهد نمايش مي

  
  ه سازمان غيردولتيادار) 5شكل 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  شود سازمان غيردولتي مطلوب مياداره

  الزام به  نياز به

  گوييپاسخ

  نياز به بهبودي در

  رعايت مقررات

  احساس مسؤوليت
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  هاي غيردولتي اهميت مشاركت در سازمان
مشاركت عبارت است از دخالت داوطلبانه مردم در اموري كه به نوعي با زندگي آنهـا سـر و             

كار دارد، مثل همه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و غيره، ولي مفهوم مشاركت تنهـا                

اي كه مشاركت واقعي       بايد آگاهانه و همه جانبه نيز باشد در جامعه         دخالت داوطلبانه نيست بلكه   

كنند بلكه احساس مسؤوليت آنها نيز در نگهباني          باشد نه تنها افراد بواسطه مشاركت رشد پيدا مي        

تواند توسـعه پيـدا       همانطور كه يك جامعه بدون مشاركت نمي      . شود  از دستاوردهايشان بيشتر مي   

ها توسط يك يا چند نفر انجام پـذيرد و            گيري  ردولتي نيز اگر همه تصميم    كند، در يك سازمان غي    

زيـرا  . اعضاي آن سازمان فقط ملزم به اجراي آن باشند اين سازمان محكوم به فنا خواهـد بـود                 

همانطور كه گفته شد مفهوم مشاركت تنها داوطلبانه بودن آن نيست بلكه مشاركت بايد آگاهانه و                

گيـري شـروع و بـه اجـرا و            ك سازمان غيردولتي مشاركت بايد از تصميم      در ي . همه جانبه باشد  

   1.حتي ارزشيابي ختم شود

                                                 
  .15 ـ 21، ص 1382هاي غيردولتي، تهران، سازمان بهزيستي كشور، چاپ اول،  فاطمه خزالكي پارسا، سازمان 1
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  عوامل مؤثر در ايجاد مشاركت موفق
   ـ ارزش مشترك 1

هايي كه فرد يا گـروه در تمـام شـرايط بـدان               ها يعني باورها، معيارها يا آداب و سنت         ارزش

يكي از اصول مهم مشاركت آن اسـت كـه          . بند باشند  اعتقاد دارد و حتي در مواقع خطر بدان پاي        

  . هاي مشترك و يا حداقل نزديك به هم باشند طرفين داراي ارزش
   ـ داوطلبانه بودن 2

هاي غيردولتي باشند و نه آنكـه         بايست بطور داوطلبانه مايل به مشاركت در سازمان         افراد مي 

  . وادار به مشاركت شوند
   ـ اعتماد متقابل3

شتن به كسي يعني مطمئن بودن از اينكه آن شخص تحت هيچ شرايطي عمداً رفتار و          اعتماد دا 

دهـد، علـت اعتمـاد معمـوالً بـه خـاطر              يا عملي كه موجب صدمه و يا ضرر ما شود انجام نمي           

و ميـزان   ) هـاي خـانوادگي     مثل اعتقـادات و ويژگـي     (هاي فردي     شناخت و سابقه قبلي، ويژگي    

  . خالقي و طرز رفتار فرد مقابل استبندي به اصول و ضوابط ا پاي
   ـ احترام متقابل4

ها و اعتقادات هر يك از طرفين مشاركت به يك اندازه اهميـت               يعني قبول كردن اينكه ارزش    

  . حتي اگر با هم متفاوت باشد. دارد
  ها ها و مسؤوليت  ـ واضح بودن نقش5

ه همـه مـدارك مربـوط بـه         پذير است ك    ها در صورتي امكان     ها و مسؤوليت    واضح بودن نقش  

هاي كاري و مسؤوليت آنها، صورت جلسات قراردادهاي بسته شده و غيـره وجـود                 ليست گروه 

  . پذير باشد داشته و دسترسي به آن امكان
   ـ اهداف روشن 6

اهداف طرفين مشاركت بايد تشريح شده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و مـورد قبـول                  

  . طرفين باشد
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   در مسائل مالي ـ شفافيت7

پوشي، صـادقانه و شـفاف، يكـديگر را در امـور مـالي دخيـل و                    بدون پرده  طرفين مشاركت 

هاي واگذار شده از   هاي قابل پرداخت، سرمايه     هاي داوطلبان، هزينه    نظر بدانند، مثل هزينه     صاحب

  . جانب خيرين و غيره
   ـ بررسي روابط متقابل8

ف و دستاوردها بايد مورد بررسي قرار گيرد بلكه بايـد           در يك سازمان غيردولتي نه تنها اهدا      

و . اند و موانع نرسيدن به آن اهداف چه بوده اسـت            مشخص گردد كه چقدر به اهداف دست يافته       

طرفين نيز بايد روابط بين خودشان را مورد بررسي قرار دهند تا اگر مسائل و مشكالتي وجـود                  

  . فت سازمان آنها بسيار مؤثر استدارد برطرف شود، زيرا نحوه روابط در پيشر
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  جوي غيردولتي خوب و حقيقي  هاي مشاركت هاي سازمان ويژگي
   ـ داوطلبانه بودن 1

آنان به اختيار و نه بـصورت       . هاي غيردولتي در ساختار و مشاركت داوطلبانه هستند         سازمان

  . كنند داشت فردي فعاليت مي فرمايشي شكل گرفته و اعضاء به ميل خود، بدون چشم
   ـ مستقل بودن 2

اي كه از ميـان خـود انتخـاب     به طور قانوني عمل كرده و به طور مستقل بوسيله هيأت مديره 

كننده دارد نه كنترل كننـده       ها نقش تسهيل    دولت در اين سازمان   . شوند  كنند كنترل و نظارت مي      مي

  . كننده امكانات ملي اريبرد كننده امكانات ملي را دارند نه بهره و مردم نقش صاحب و محافظت
   ـ غير انتفاعي بودن 3

هايي كه توسط اعضاء هيأت مـديره انجـام           كنند و هزينه    دستمزد دريافت مي  هر چند كاركنان    

گـذاري بـه      گردد، ليكن افزايش سرمايه و سـود ناشـي از سـرمايه             شود به ايشان پرداخت مي      مي

  . يابد ها اختصاص مي حمايت از فعاليت
  ي بودن  ـ غير سياس4

هـاي    هاي سياسي وابـسته نيـستند و در فعاليـت           ها يا احزاب و گروه      ها به قدرت    اين سازمان 

  . شوند سياسي درگير نمي
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  هاي مردمي ضرورت مشاركت
ريزي و ارزشيابي و فراهم آوردن بازخورد         مشاركت دادن هر فرد در برنامه     :  گفته است  1ميرز

   2.يت بيشتر در افراد شودمناسب، ممكن است سبب بروز تعهد و خالق

. دانـد   يافتگي هر سـازمان مـي        ياري جستن از ديگران را يكي از داليل رشد         3چارلز گيبوتز   

مشاركت دادن افـراد بـه منزلـه        . يكي از نيازهاي مهم انساني، احساس احترام و مفيد بودن است          

پـس  . اعي اسـت  پذيرفتن وجود آنها از طريق تفويض اختيار و مسؤوليت در يك موقعيت اجتم            

ها  فرهنگ مشاركت به مثابه يك امر اخالقي، اجتماعي و فرهنگي در اداره امور جامعه و سازمان          

   4.گيرد مورد توجه قرار مي

انـد تـا      بنابراين در حقيقت اين حاكم و حكومت نيست كه اصالت دارد و مردم آفريـده شـده                

يـده مـردم در امـر حكومـت،         رعيت باشند، بلكه مردم اصالت دارنـد و حـاكم و حكومـت برگز             

مشاركت در كارهاي خود مردم است؛ چون حكومت بدون حضور فعال و آگاهانه مردم اصـالت                

در اين صـورت عـدم مـشاركت مـردم معنـي            . كنند  اند كه حكومت مي     پس اين خود مردم   . ندارد

  . ندارد

                                                 
1 Mears 

  . 1381ر ، بها3ها، شماره  وزارت آموزش و پرورش، معاونت مشاركت: ليال مقصودي، فصلنامه فرهنگ مشاركت، تهران 2
3 Charles Gibbotez 

  همان 4
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  هاي مشاركت مردم در امور حكومت  شكل
ـ » هسون تـزو  « سال پيش    220 بيش از    سوف پـر آوازه چـين دربـاره ماهيـت حـاكم و             فيل

  : حكومت گفته بود

توانـد از زورق حمايـت كنـد و هـم             آب هم مي  . توده مردم آب دريال، و حاكم زورق است       «

  1. تواند او را در اعماق خود فرو برد مي
  : نظر اسنو

ين هـا در چـ      نويسنده پژوهشگر آمريكايي درباره رمز و راز پيروزي كمونيـست         » ادگاراسنو«

ها زارع بهتـر      گفتند كه ميليون    ها به بياني مي     ولي كمونيست ... « : گويد  پس از نقل سخن فوق مي     

تازيم؛   ما بر مردم نمي   . بخشند  كنند كه ما ماهي هستيم و مردم مانند آب به ما زندگي مي              درك مي 

  »2. كنيم بلكه با آنها شنا مي

بـا قطـاري مـسافرت      ) وزير وقت چـين    نخست(» چوئن الي «وقتي كه با    «: كند  او اضافه مي  

سابقاً اين منطقه محل راهزنـان و سـارقان   : كرد، گفتم كرديم، قطار از روي پل بلندي عبور مي       مي

خواستند به اين مناطق سفر كنند، بايد يك قطار افراد مسلح نيـز               بود و هر گاه مقامات رسمي مي      

عالً هم ما محافظين زيادي داريم كه شما ف: چوئن الي فوراً پاسخ داد . ها حركت كند    پيش آن   پيشا

فعالً تمـام ايـن افـراد       : بعد با اشاره به كشاورزان و كارگران كنار پل گفت         . به آنها توجهي نداريد   

   3.محافظان واقعي ما و چين هستند؛ منتها در حال حاضر مسلح نيستند

                                                 
 . 85انتشارات اميركبير، ص : سيف غفاري، تهران: ادگاراسنو، چين سرخ، ترجمه 1
 . همان 2
  . 85همان، ص  3
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  ها تجربه ملت
 قالب يـك فرهنـگ در جامعـه خـود           اند فرايند مشاركت را در      هاي پيشرفته كه توانسته     ملت

تر مشاركت مردم در همه امـور جامعـه           نهادينه كنند، براي تحقق اين هدف و تبلور هر چه عميق          
تر كردن مشاركت     بعضي از كشورها به منظور هرچه عيني      . اند  كارهايي انديشيده و تجربه كرده      راه

عه را به اظهار نظـر مـستقيم فـرا          ها همه افراد جام     گيري  ها و تصميم    سازي  مردم در عرصه تصميم   
اروپايي سـويس همـه آحـاد مـردم رأسـاً و مـستقيماً بـا شـركت در                   مثال در كشور    . خوانند  مي
پرسـي   مكانيسم برگزاري همـه . كنند  هاي متعدد نظر خود را درباره امور كشور باين مي           پرسي  همه

 بـه عنـوان موضـوع       تواند هر موضـوع اجتمـاعي را        بدين گونه است كه هر شهروند سويسي مي       
تواند موضوع مورد نظر خود را در قالب يك تومار مطرح كرده، با               او مي . پرسي پيشنهاد كند    همه
دولت موظف است هـر موضـوعي كـه         . آوري يكصد هزار امضا آن را به دولت پيشنهاد كند           جمع

و رفراندوم پرسي پذيرفته     داراي يكصد هزار امضاي شهروندان باشد، آن را به عنوان موضوع همه           
شـود و مـردم     روز يك رفراندوم برگزار مـي 10 ـ  15بدين صورت در سوئيس هر . برگزار كند

اين شـيوه حكـومتي   . گيرند ترين مسائل كشور و جامعه خود تصميم مي  ترين تا مهم    درباره جزئي 
  . نامند مي» ناب فدرال«يا » دموكراسي مستقيم«را 

 روز 10 ـ  15ه شـركت در رفرانـدوم آن هـم در هـر     اما چون فراخواندن همه افراد جامعه ب
نظران مشاركتي و متوليان جوامـع     شود، لذا صاحب    مستلزم صرف هزينه و اتالف نيروي بسيار مي       

هـا و   اند مشاركت مردم را در قالب نهادهاي مدني، احزاب، شوراها، جمعيـت        دموكراتيك كوشيده 
NGO   توان گامي بلند     ادهاي دموكراتيك جامعه مي   پس با تعميق نه   . ها تبلور بخشند     ها و انجمن

مشاركت در هر شكلي كه تبلور يابد بايد ايـن          . در جلب و جذب مشاركت فراگير ملت برداشت       
  : سه عنصر اصلي را در بر داشته باشد

   ـ سهيم كردن مردم در قدرت1

براي در دست گـرفتن سرنوشـت و بهبـود    هاي اجتماعي  هاي سنجيده گروه  ـ كوشش 2

  ع زندگياوضا
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  1. هاي فرودست هايي براي گروه  ـ ايجاد فرصت3

اي جز حركت به سوي       وار براي ادامه زيست در جهان متكثر امروز چاره          جوامع سنتي و توده   

وقتي مـردم بـا     . جامعه مدني و جذب و جلب مشاركت همه مردم در قالب نهادهاي مدني ندارند             

هاي خود را تحقـق   ها و آرمان توانستند اراده ها NGOتشكل در قالب نهادهاي مدني، احزاب و  

بخشند و صدا و حرف خود را به گوش حاكمان برسانند، ديگـر نيـازي بـه شـورش، خـشونت،                     

با تعميق و تبلور مشاركت مردم، دخالت       . تحصن و اعتصاب و دست زدن به انقالبي ديگر ندارند         

هـا باعـث افـزايش       ترش آزادي گس. يابد  هاي فردي گسترش مي     دولت در امور كمتر شده، آزادي     

  . كاهد رويه دولت مي شود و از حجم بي پذيري مردم مي آگاهي و رشد مشاركت

 در سراسر جهـان فعاليـت داشـت، ولـي در سـال      NGO هزار 30 فقط  1990در اوايل سال    

 هـا پـس   NGOامروز )  برابر شده است1000يعني . ( ميليون رسيده است  30 اين رقم به     2001

  . خش خصوصي سومين محور توسعه استاز دولت و ب

  
  پذيري مردم از كجا بايد آغاز شود؟  روند مشاركت

هـا ـ    بديهي است مردم بايد در همه امـور ـ اعـم از حـوزه اختيـارات و عرصـه مـسؤوليت       

تـوان بـه يـك        هاي مشاركت مردم را نمـي       عرصه. مشاركت كامل، آگاهانه و فعاالنه داشته باشد      

توان شعاع مشاركت مردم را در حوزه سياسي يا اقتـصادي،    نمي. ود كرد حوزه يا چند حوزه محد    

تـوان در   محدود كرد، اما انتظار داشت در حوزه آموزشي مشاركت فعال داشـته باشـند؛ يـا نمـي            

ــصميم ــارات و ت ــري عرصــه اختي ــا در حــوزه   گي ــرد، ام ــردم را از مــشاركت محــروم ك هــا، م

م هزينـه تـصميمات مـا را بپردازنـد و نـواقص و              پذيري از مردم انتظـار داشـته باشـي          مسؤوليت

هاي مـا     گيري  آمدهاي منفي تصميم    ها ما را بپردازند و نواقص و پي         گيري  آمدهاي منفي تصميم    پي

  . جانبه و نامحدود باشد را بپذيرند؛ بنابراين مشاركت مردم بايد كامل، فراگير، همه

                                                 
 . 80 ـ 81، پائيز 29گزارش تحقيقي مؤسسه تحقيقات توسعه اجتماعي سازمان ملل، فصلنامه فرهنگ مشاركت، شماره  1
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 بــراي ارتقــاي ســطح .نخــستين گــام در رونــد توســعه مــشاركت، توســعه سياســي اســت 

هاي سياسي و انساني جامعه افزايش يابد و          پذيري جامعه بايد ظرفيت     جويي و مشاركت    مشاركت

  .ها بايد در مسير توسعه سياسي گام برداريم براي توسعه ظرفيت

اگر مردم محورند، بايد لوازم حضور مردم در صحنه و ابزار حضور و ابزار مـشاركت و ابـزار                   

  . هاي قانوني بايد تأمين بشود ت هم بايد فراهم باشد؛ يعني آزاديرأي و ابزار نظار

هاي شخصيتي مثل اعتماد بـه        نيز باعث افزايش ويژگي   . دهد  مسؤوليت سياسي را افزايش مي    

عالوه بر اين مدارس خود به مثابه       . شود  نفس، احساس برتري و باالخره نظم و تشكل فكري مي         

در واقع فرد، پيوسـتن     . شوند  بوط به مشاركت  آنها كسب مي      هاي مر   هايي هستند كه مهارت     كانون

دهـي     انجام وظايف، شركت در اجتماعات، بحث درباره مسائل اجتمـاعي و سـازمان              به سازمان، 

، 24فصلنامه فرهنگ مـشاركت، شـماره        (.گيرد  براي حصول اهداف گروهي را در مدرسه فرا مي        

   )79تابستان 

ردم در عرصه سياست سبب بروز بحـران در مـشاركت در            ايجاد انسداد در تحقق مشاركت م     

  . شود ها مي ساير عرصه

  
  شود؟  چرا فرهنگ مشاركت نهادينه نمي

پـردازي و   انديش و سطحي نگر باشد كه در نظريـه  رسد كه فردي آن قدر ساده بعيد به نظر مي   

 عـالي و    گيري از مشاركت مردم در توسعه آموزش بـاالخص آمـوزش            عالم انديشه مخالف بهره   

  . اداره امور باشد

بنابراين همه يا اكثر متفكران و متوليان امور در عرصه نقد و نظـر، طرفـدار تحقـق مـشاركت                    

يابد؟ چرا فرهنـگ مـشاركت        باشند؛ اما اين باور عمومي چرا در عرصه عمل تبلور نمي            مردم مي 

  : گويد اين پرسش ميدرباره ضرورت مشاركت و در پاسخ به » دونالد مايكل«شود؟  نهادينه نمي
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كنند و    ها زماني بيشتر به خود اعتماد پيدا مي         امروز بيش از پيش روشن شده است كه انسان        «

گيـري در     دهند كـه در فراينـد تـصميم         هاي خالق ارائه مي     گذارند و آرمن    بيشتر از خود مايه مي    

ند با زندگي خود با     گير  در اين جاست كه ياد مي     . كنند  رابطه با زندگي خودشان مشاركت پيدا مي      

كنم كه خود مشاركت و حفظ روابط با ديگران پاداشي واقعي             من تصور مي  . آگاهي برخورد كنند  

ناپذير و پر از شك و عـدم يقـين، مـشاركت جمعـي در كـار                   در جهان كنترل  . هاست  براي انسان 

ــادگيري و  خــالق و مــسايل آن، وســيله ــراي ايجــاد اعتمــاد و تفــاهم متقابــل و ي  اي اســت ب

كند كـه انـسان بتوانـد بـر      اين شكل از روابط راهي باز مي. پذيري و انجام آن در عمل    مسؤوليت

  » .1جهان تأثير بگذارد و درباره جهان و از آن راه درباره خود چيز ياد بگيرد

  
  ابعاد فرآيند مشاركت

مدت و    هاي نيست كه بتوان در كوتا       اي بخشنامه   رساني و مقوله    فرآيند مشاركت از جنس اطالع    
. نامه مدون آن را از عرصه آرمـان و آرزو بـه ميـدان عمـل و اجـرا درآورد                     به وسيله يك شيوه   

است و هر فكر اصيل و هر پديده مترقي تا زماني كه در » فرهنگ«مشاركت قبل از هر چيز يك       
. شـود   قالب يك فرهنگ در نيامده و لباس فرهنگ نپوشيده، شايسته ماندگاري و جاودانگي نمي             

  : گويد در تبيين اين نكته مي» بل وايزمنا«
شوند، اين امر زماني      ها هر چند اصيل باشند، تا به فرهنگ تبديل نشوند، ماندگار نمي             انقالب«

سازي مـشاركت     جو هستند، در فرآيند فرهنگ      ميسر است كه اكثريت خاموش كه عموماً مسالمت       
  » .ع شده باشندشوند كه اقنا آنها در صورتي حاضر به همراهي مي. كنند

   مشكل عمده ما در عدم تحقق مشاركت همه جانبه مردم در امور جامعه چيست؟

يعني حضور مردم، توسعه سياسي، توسعه فرهنگي و البته توسعه اقتـصادي هـم بايـد داشـته                  

  . باشد

                                                 
، ص 1367سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي، :  جهان در آستانه قرن بيست و يكم ، ترجمه علي اسدي، تهرانآئورليوچي و ديگران، 1

239 . 
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اي است كه در اسالم پذيرفته شده است و به صـورت قـانون اساسـي                  مشاركت مردمي پديده  

تاريخي است كه ما بايد يـاد       نخست ذهنيت   : دو عامل مهم مانع اين كار بوده است       . درآمده است 

  .بگيريم اين نظام را پياده بكنيم و دوم دخالت بيگانه

 80، بهـار    23محمدرضا سركار آراني، فصلنامه مشاركت، شماره        (نظران  يكي ديگر از صاحب   

وجود نداشتن وفاق   «: داند  ر مي عدم تحقق مطلوب مشاركت را در جامعه معلوم عوامل زي          )79ـ  

نظري و نوعي اشتراك در تبيين مفهوم مشاركت به طور اعم و به ويـژه مـشاركت در آمـوزش و          

پرورش حذف موانع عملي يا ساختاري مانند مديريت يا فرهنگ اعمال قدرت و اختيار، تمركـز                

قيـق انتظـارات از     موانع نگرشـي ماننـد عـدم تبيـين د         ... گيري، تشكيالت غيرفعال و       در تصميم 

ها و مهارت در يـك گـروه كـاري و نبـودن زبـان                 رويكرد مشاركتي به مسائل و تنوع تخصص      

  ».مشترك در مباحث

پـذيري مـردم در امـور حكومـت،           ترين عنصر محوري در مشاركت گريزي يا مـشاركت          مهم

يـك  . تتوان محور و مدار مشاركت دانـس        اعتماد متقابل حكومت و مردم را مي      . است» اعتماد«

 و  امنيـت مـردم، قـوت و غـذاي مـردم،        : اگر بين سه عنصر   : گويد  المثل حكيمانه ژاپني مي     ضرب

را بر  » اعتماد مردم «اعتماد مردم مخير شوم كه يكي از برگزينم و دو ديگر را از دست بدهم، من                 

شـنويم كـه    وقتي مـي .) توان به دست آورد زيرا با اعتماد آن دو عنصر ديگر را نيز مي ( گزينم؛  مي

يك شهروند مؤنث بازنشسته سوئدي ماليات دستمزد حاصـل از بـافتني خـود را داوطلبانـه بـه                   

. پردازد، قطعاً فرهنگ مشاركت با شيرازه اعتماد در باور او نهادينـه شـده اسـت                 دارايي سوئد مي  

اني آن را   ترين سرمايه اجتماعي است كه متأسفانه ما به آسـ           اعتماد، اعتقاد و باور مردم، گرانمايه     

  . دهيم كنيم و هدر مي هزينه مي
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  گيري از فصل دوم نتيجه
مشاركت عبارت است از فرايندي از مداخله داوطلبانه همگان در همـه امـوري كـه بـه آنهـا             

مديريت مشاركتي عبارت است از مجموعه گـردش كـار و عمليـاتي كـه تمـام                 . شود  مربوط مي 
هاي مربوط به آن سازمان دخالـت داده و شـريك             گيري  كاركنان يك سازمان را در روند تصميم      

باشد و در   در مشورت، مديران فقط در صدد بدست آوردن نظرات مشورتي كاركنان مي           . سازد  مي
هـا    گيـري   ولي در مشاركت، كاركنان در اختيـارات و تـصميم         . باشد  گيرنده مدير مي    نهايت تصميم 

 و نيز در سـيره عملـي آنهـا،          ) السالم عليهم(در قرآن شريف و روايات معصومان       . شريك هستند 
مشورت مديران داراي فوائدي همچون شكوفايي      . مشورت يك اصل ضروري شمرده شده است      

  . استعدادها و پرهيز از خطا و ايجاد تعهد كاركنان است
. باشـد  مشاركت داراي منشأ فلسفي و قرآني و جامعه شناختي و روان شناختي و سياسي مـي   

  : كت عبارتند ازاصول مرتبط با مشار
  الف ـ اصل مشورت؛   

  ب ـ اصل تقسيم كار و تعيين حدود وظيفه فرد؛   
  ـ اصل عدم تمركز و تفويض اختيار؛  ج
  .  ـ اصل سپاس و تشكر د

هاي تاريخي مشاركت در ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي و بعـد از                اشاره كوتاه به زمينه   
فلـسفه مبـاني نظـري      .  نظام مديريت اسالمي شـده اسـت       پيروزي انقالب اسالمي و مشاركت در     

  : مديريت مشاركتي عبارتند از
   ـ نياز انسا به احترام و اظهار وجود؛ 1
   ـ بهبود مستمره كار و نيروي انساني؛  2
   ـ اتخاذ بهترين تصميم با داشتن نظرات بيشتر؛ 3
   ـ حمايت انسان از نظرات و دستاوردهاي خود؛4
   انساني بين مديريت و كاركنان سازمان؛ ـ بهبود روابط5
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  گيري مديريت؛  ـ نياز به اطالعات جامع در تصميم6
  . ـ احساس عزت نفس7

  . پيش نيازهاي نظام مشاركتي و مزاياي آن بيان شده است
  

  :راهكارهاي تحقق مشاركت عبارتند از

   ـ باال بردن سطح سياسي جامعه؛1
  م؛ ـ ايجاد اعتماد متقابل حكومت و مرد2
   ـ اعطاي حقوق نظارت به مردم؛3
   ـ ارائه اطالعات به آنها؛4
   ـ ارتباط نزديك مدير با كارگزاران؛5
   ـ ايجاد زمينه تضارب افكار؛6
   ـ ايجاد فرهنگ مشاركت؛7
  .  ـ تشكيل اتاق فكر مي باشد8

ري و موانع مشاركت بررسي شد و نيز موانع و مشكالت اجراي سيستم پيشنهادات در نظام ادا               
آنگاه بـه بررسـي     . ها غلبه را موانع اشاره شده است        ايران مورد ارزيابي قرار گرفت و به تكنيك       

مشورت و مشاركت در قرآن و روايات معصومين پرداخته شده است، به مـورد مـشورت اشـاره                  
  . شد
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  فصل سوم

  
   :خوانيم آنجه در اين فصل مي

  مقدمه

  روش تحقيق

  ش و نوع تحقيق مختاررو

  طرح موضوع .1

 انتخاب موضوع .2

 تبيين مسئله و موضوع .3

 بررسي شرايط موضوع .4

 شناخت منابع و مأخذ .5

 آوري ابزار جمع/آوري اطالعات جمع .6

 تجزيه و تحليل اطالعات .7

  هاي تجزيه و تحليل اطالعات شيوه .8



 221

  
  : مقدمه

 روش شناسي با كه دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني
)Methodology ( درست صورت پذيرد، به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است كه اعتبار

بررسي و ارائه الگوي مديريت مشاركتي با استناد ( و چون موضوع ما مي يابد نه موضوع تحقيق
ي به در صدد هستيم تا با متدلوژي تحليل) به قرآن كريم و روايات معصومين عليه السالم است

اين مهم نياز به يك مسير دارد كه با . ها و محورهاي مقوله مشاركت بپردازيم بررسي ابعاد، مؤلفه
  . گيرد پايش آيات و روايات و ارتكاز عمده به قرآن كريم صورت مي

به لحاظ هماهنگي بين آيات و روايات، صحت نتايج بدست آمده، سرعت بخشيدن به امر 
ت عمليات تحقيق، توجه دقيق به روش تحقيق در اين پژوهش تحقيق و باال بردن ضريب دق

  . براي ما ضروري است
مفاهيم كليدي تحقيق مختار از مباني قرآن و . روش ما متأثر از يك روش ديني و الهي است
هاي تحقيق كه  گيرد و فرضيه  السالم نشأت مي روايات اسالمي و كلمات گهربار معصومين عليه

كند در فضاي قرآني متولد شده است و در همين فضا  يق را سرپرستي مياساس و بنيان يك تحق
  . كند و ثمرات و محصوالتش نيز براي يك حكومت ديني و الهي است رشد و نمو مي

فعاليت تحقيق در يك فضاي قرآني بوده و تمام انديشه و فكر و همه احتماالت علمي و 
فاهيم الهي است چنانچه در سراسر فصل دوم كند و در جستجوي م نظري نيز در اين فضا سير مي

  . كنيد در تبيين همين مفاهيم هستيم رساله مشاهده مي
اصول پذيرفته شده در فصل دوم رساله رنگ و بوي و سمت و سوي اسالمي و الهي داد و 

و . ايم تا جايي است كه هماهنگ با مدعاي ما باشد اگر از مباني علمي غيرديني استفاده كرده
هاي صحيح و مورد وثوق دين در مكاتب ديگر فراوان گفته  م كه در زمينه مشاركت حرفمعتقدي

  . ايم شده است كه ما به تناسب در فصل دوم از آنها استفاده كرده
سير اصلي بحث مشاركت و مشورت در قرآن و روايات بوده و با استفاده از تعدادي از 

  . ايم ت در قرآن و روايات اسالمي پرداختهتفاسير معتبر به تبيين و تشريح مشاركت و مشور
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  :روش و نوع تحقيق
 Content Analysis محتواتحقيق حاضر از نظر هدف تحقيقي كاربردي و از نظر روش تحليل 

المللي مورد مطالعه   بدين منظور منابع مرتبط با مقوله مشاركت در ابعاد ديني، علمي، و بين.  است
از نظر هدف تحقيقي كاربردي و وش تحقيق ما در اين پايان نامه ربه عبارتي ديگر . قرار گرفت

از نوع كتابخانه اي به شيوه تحليل محتوا مي باشد كه براي انجام اين كار مراحل از نظر روش 
  . ايم پيمودهزير را 

  :  ـ طرح موضوع1
وجه طرح و نقشه اوليه تحقيق را مانند يك معمار ساختمان طراحي كرده، كليات را مورد ت

  .قرار داده ايم مطالب مورد توجه را به شكل زير طراحي كردم
  ديني، اجتماعي و فرهنگي است :موضوع كلي
  رساله علمي يا پايان نامه :نوع نوشته

اثبات اين مطلب كه دين اسالم يك دين مترقي و جامع بوده و براي اداره جامعه  :هدف
  .ائه مي دهدعاليترين طرح مشاركت را در تمام ابعاد زندگي ار

   كتابخانه اي:روش
   عموم مردم ايران:مخاطب

  .  در حد وسع بنده با رجوع به منابع دست اول و دوم كه ذكر خواهم كرد:توانايي محقق
  . كه هزينه را نيز از ابتدا تا انتها مورد بررسي قرار دادم:هزينه تحقيق

  : ـ انتخاب موضوع2
ي و جهان بيني محقق دارد كه بنده با توجه به انتخاب موضوع تحقيق بستگي به زمينه تخصص

عالئق و رشته مديريتي و مشورت با افراد صاحب نظر و متخصصان فن و اساتيد خودم در مركز 
آموزش مديريت دولتي قم و تامل در اينكه امروز جامعه مديريتي كشور به چه موضوعي نياز 

ركتي در قرآن و روايات ائمه  موضوع مديريت مشا، در كشوراتدارد و اولويتهاي تحقيق
 . طراحي و تدوين كردمرا را انتخاب كرده و طرح آن ) عليهم السالم(معصومين 

  : ـ تبيين مسئله و موضوع3
كه با مراجعه به منابع دست اول از قبيل تفسير مجمع البيان، تفسير الميزان، تفسير فخر رازي، 



 223

ي، تهذيب، وسائل الشيعه، استبصار، ميزان جوامع الجامع و كتابهاي روائي از قبيل اصول كاف
  .مسئله مشاركت را تبيين و سپس به تدوين طرح پرداختم...  الصادقين وآثارالحكمه، 

  : ـ بررسي شرايط موضوع4
  : در بررسي شرايط موضوع موارد زير را از نظر گذراندم

 .اينكه تحقيق گره گشا بوده و دردي از دردهاي جامعه را درمان كند) الف

به فراست دريافتم كه جاي مشاركت به معناي حقيقي و واقعي خالي بوده و كار آنچناني 
نشده است و لذا عزم را جزم كرده و تصميم گرفتم مديريت مشاركتي در قرآن و روايات را 

  . مورد بررسي عالمانه قرار دهم
  .در خور توانائيم باشد) ب

  . يات داشتم احساس كردن در توانم مي باشدبا توجه به تحقيقاتي كه در زمينه قرآن و روا
  : وجود منابع و مĤخذ) ج

منابع دست اول وجود دارد ليكن ) عليهم السالم(با وجود قرآن مجيد و روايات معصومين 
  . نشده استدر زمينه مشاركت اسالمي كاري قابل مالحظه تحت عنوان منابع دست دوم 
  .نائي استخراج مطالب از منابع دست اول را دارمپس از بررسي روي منابع احساس كردم كه توا

  : اطمينان به موفقيت) د
پس از تامل در اصل كار و عالقه اي كه در خود ديدم احساس قطعي به من دست داد كه در 

  . اين كار موفق خواهم شد
حمايت خداوند سبحان كار را با تفكر و عنايت و بدور از خيالپردازي و نظر به واقعيت به 

  . ق پيرامون موضوع شروع كردمتعم
  : شناخت منابع و مĤخذ- 5

  .در اين مرحله به شناسائي منابع و ماخذ پرداختم
در اين مرحله بيش از ده عنوان تفسير و ده عنوان كتاب روايي را شناسائي و محلشان را كه 

  . فاده كردمدر كدام كتابخانه وجود دارد بررسي كردم البته از تعدادي كتاب فرهنگ لغت نيز است
 موسسات علمي – مراكز رايانه اي، موسسات انتشاراتي ،كار از اهل فن و خبره براي اين

 كتابخانه دفتر – كتابخانه آيت اهللا گلپايگاني- كتابخانه آيت اهللا مرعشي–كتاب شناسي 
  . معاوت پژوهش حوزه علميه استفاده كردم- تبليغات
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  العاتابزار جمع آوري اط/  جمع آوري اطالعات- 6
پس از انجام مراحل پنج گانه كه ذكر كردم شروع كردم به نوشتن مطالب و اطالعات را به 
صورت خام جمع آوري كردم، البته ابزار جمع آوري اطالعات به روش فيش برداري و كد 
گذاري بود، هر جا به موضوع متناسب با مشاركت برخورد مي كردم مطالب را در فيشهاي 

  . يادداشت كرده و منظم و منسجم مي كردممخصوص با كد مخصوص
   تجزيه و تحليل اطالعات- 7

پس از پايان فيش برداري اطالعات مورد نظر به دسته بندي كردن موضوعي و فصل بندي 
  .اطالعات پرداخته و مباحث را تجزيه و تحليل و پردازش كردم

  :  شيوه يا شيوه هاي تجزيه و تحليل اطالعات- 8
كه . شده استل اطالعات از روش تحليل محتوا و اسناد مدارك استفاده براي تجزيه و تحلي

هاي روايي و تفسيري بهره  هاي مديريت علمي و مديريت اسالمي و كتاب از كتابفرآيند در اين 
) participation(يت نظام اسالمي در مقوله مشاركت ردليل اين كار نيز به علت محو. ايم برده
هاي مشاركت جويانه در آن موضوع در مباني  شود كه حرف  پيدا ميكمتر مورد يا مطلبي .است

  . ديني بيان نشده باشد
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  مراحل فرايندي بررسي موضوع تحقيق ) 3مدل 
  

  انتخاب و اصالح موضوع
  

  بررسي مقدمات و مطالعه اولي مباحث مرتبط
  

  تدوين طرح تحقيق و آغاز مطالعات پيشينه
  

   و مباني نظري و تدوين اوليهغني سازي مطالعات پيشينه
  

 در قالب تحليل سيستم مشاركت در تدوين فصل دوم در قالب گفتارهاي موضوعي
  آموزش و پرورش براي روشن شدن بحث

  
  مناسب آن) روش شناسي(تدوين متدلوژي تحقيق 

  
  هاي تحليل تحقيق استنتاج و استخراج يافته
  

  ارائه مدل و نقشه اجرايي كار
  

  ارائه مدل و الگوي مديريت مشاركتي از نظر اسالم
  

  هاي تحقيق و انتقادات محدوديت
  

  ارايه پيشنهادات متناسب با تحليل انجام شده
  

  گزارش نهايي
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  ارائه الگوي مديريت مشاركتي از نظر اسالمي) 4مدل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مشاركت مردم

 پايه و اساس مشاركت

 درجه مشاركت

 شكل و سيستم مشاركت

 سطح مشاركت

 قلمرو مشاركت
كليه امور مؤثر در رشد و

 تعالي افرادجامعه

 اسيسي
  اجتماعي
  فرهنگي
 اقتصادي

ترينكل سطوح جامعه پائين
 سطح تا باالترين سطح

  به جز موارد نص صريح قرآن
  

 موارد مربوط به امنيت كشور

پايه و اساس مشورت دستورات ديني بر انجام مشورت
 باشدو مشاركت از طرف خداوند و امامان معصوم مي

  

 تبادل نظر مدير با كاركنان
  )فقط مدير(نه استبدادي

  
 )فقط كاركنان (نه هرج و مرج

مسئله
مدير

كاركنان

 ارزيابي نظرات آوري نظرات زيردستانجمع

انتخاب نظرات مناسب تشويق نظردهندگان تقسيم كار بين كاركنان انجام راه حل با مشاركت كاركنان

حل مسئله
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  ه با مديريت استبداديارائه الگوي مديريت مشاركتي از نظر اسالم و مقايس) 5مدل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مديريت

مديريت الهي و ديني مديريت استبدادي

  ختارسا
  اهميت و ضرورت

  اهداف
  اشكال
 هابرنامه

 زيربنا ، زور و سلطه .1
 ظلم و ستم براي مردم .2

 منافع فرد مستبد و يارانش .3

 طبقات فقير و غني .4

 )رأي ونظر مستبد(شوراي جاهليت  .5

 اختناق و سانسور .6

 فساد اقتصادي و مالي جامعه .7

 نظم و نظام زور مدار .8

 اميان و هوي و هوس مستبد .9

 انحراف فكري فرد و جامعهروند ناآگاهانه و .10
 جامعه سست بنيان و فرو پاشيده .11

  تفكر و تشكر= زيربنا  حمد .1
 كران براي مردم رحمت و نعمت بي .2

 منافع مردم .3

 قسط و عدل اجتماعي .4

 شوراي اسالمي  .5

 آزادانديشي و آزادي بيان .6

 تظهير و رشد سريع اقتصادي جامعه .7

 نظم و نظام تشكر مدار .8

 فطرت و طبيعت مردم و جامعه .9

 وند آگاهانه تفكر فرد و جامعهر .10
 جامعه باتقوا، خودنگهدار و داوم يابنده .11

مشاركتسلطه
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 فصل چهارم
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 فصل چهارم
  

   :خوانيم آنچه در اين فصل مي

  مقدمه

  هاي تحقيق پاسخ پرسش

  محدوديت هاي تحقيق 

  نتيجه گيري

  انتقادات

  پيشنهادات 
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  مقدمه
 رهانـد و در پرتـو       مشورت، انسان را از تنگناي خودپسندي و خودمحوري و خودكامگي مي          

پذيرش انديشه، افكار و آراي ديگران نبايـد        . رساند  مشاركت مي خودباوري، بر بلنداي قله رفيع      
موضعي و مقطعي باشد بلكه بايد با نهادينه كردن اين خوي و خصلت، انسان مدير، پيوسته خـود                  

 در سازد كـه  خودسازي در اين محور، انسان را قادر مي . را در آيينه نقد و ارزيابي ديگران بنگرد       
بـديهي  . از ديگران باال نبيند   » مدير«برابر حق و حقيقت تسليم باشد و جايگاه خود را به عنوان             

جهاد با  . طلبد  ناپذير را مي    است كسب اين نگرش دشوار است و تالشي پيگير و تكاپوي خستگي           
بلنـد  اگر بر اين دشـمن، چيـره شـويم و دروازه          . اي پايدار   خواهد و اراده    نفس، عزمي استوار مي   

بخـش مـشورت و       مشورت را بر محبس تنگ وجود خـويش بگـشاييم هـر لحظـه نـسيم روح                
  . بخشد مشاورت و به دنبال آن مشاركت باغ جانمان را طراوت مي

  رسد تري مي تر از تازه تازه        رسد هر دم از اين باغ، بري مي
رسـي قـرار    در اين رساله ضرورت و اهميت مشورت و مديريت مشاركتي در اسالم مـورد بر              

 مبنـي بـر مـشورت و        )علـيهم الـسالم   (معـصومين   گرفته است و دستورات مؤكّد قرآن و امامان         
براي مـردم در   قرآن شريف   . مشاركت و فوايد و آثار و بركات مادي و معنوي آن بيان شده است             

تمامي امور و مراحل كاري و اجتماعي و سازماني حق اظهار نظر و مشورت و مـشاركت قايـل                   
  . تشده اس

فقط در مواردي كه جوانب كاري از طريق وحي بـه طـور روشـن بيـان شـده باشـد، جـاي                       
ملـزم  را  باشد در روايات، دستورات فراواني وارد شده است كه مديران و مسؤوالن               مشورت نمي 

  . زيردستان را جلب نمايندكند كه مشورت و مشاركت 
هـايي    ز تحقيق كه شـامل پاسـخ      در اين فصل ضمن بيان اين مقدمه مروري بر نتايج حاصل ا           

هاي موجود در ايـن پـژوهش و انتقـادات و همچنـين               براي سؤاالت تحقيق به همراه محدوديت     
  . گردد باشد ارائه مي پيشنهادهاي محقق در رابطه با نتايج اجرايي تحقيق مي
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  هاي تحقيق پاسخ پرسش
  

   ـ مفهوم مشاركت در مديريت به معناي عام آن چيست؟1
ركتي عبارت است از مجموعه گردش كار و عمليـاتي كـه تمـام كاركنـان يـك                  مديريت مشا 

. سـازد   هاي مربوط به آن سـازمان دخالـت داده و شـريك مـي               گيري  سازمان را در روند تصميم    
مشاركت عبارت است از ايجاد نوعي احساس همبستگي و تعلق و تالش جمعي ميان افراد يـك                

  . ه اجتماعيجامعه به منظور نيل به يك نظام عادالن
تأكيد اصلي مديريت مشاركتي بر همكاري و مشاركت عالقمندانه و داوطلبانـه عمـوم افـراد                

  . ها و ابتكارات كاركنان و مردم در حل مشكالت سازمان استفاده كند خواهد از ايده است و مي
   ـ حدود و قلمرو مشاركت در اسالم چگونه است؟2

 استفاده كرد اين است كه قلمرو مشاركت تمـام امـوري     توان  از آنجا كه از آيات و روايات مي       
چه آن امور سياسي باشد مانند شـركت        . باشد    كه براي رشد و تعالي افراد جامعه مؤثر است، مي         

هاي سياسي و چه اجتماعي و توليدي باشد و نيـز امـور مربـوط بـه                   در انتخابات و ديگر عرصه    
همانطوري كه پيـامبر    . شود   نظام را شامل مي    اداره كشور و حفظ حدود و مرزهاي كشور و امور         

  . در جنگ خندق با ياران خود مشورت نمود و اقدام به حفر خندق دور شهر نمود
   ـ سطح مشاركت در اسالم چگونه است؟ 3

مشورت و مشاركت در تمامي سطوح جامعه بايد تحقق داشته باشـد، از پـائين تـرين سـطح                   
البته مواردي را كه نـص صـريح از قـرآن شـريف داشـته               . جامعه گرفته تا باالترين سطح جامعه     

باشد مورد  باشيم، جاي مشورت نيست و نيز مسايلي كه مربوط به امنيت كشور و مرزهاي آن مي       
  . گيرد مشورت عمومي قرار نمي

 ـ درجه مشاركت در اسالم چه مقدار است؟ آيا مشاركت بايد اسـتطالعي يـا    4
  يضي باشد؟ صوري باشد به صورت محدود يا تفو

ولي از ديدگاه اسالم .  يابدلالبته با توجه به موارد خاص مشاركت، ممكن است درجه آن تقلي 
مشاركت كاركنان و مردم در نظارت مديريت اسالمي نه حالت افراطي واگـذاري همـه امـور بـه                   

. كنـد  زيردستان و سلطه كامل كاركنان و نه شكل تفريطي و استبداد به رأي مديريت را تجويز مي              
بلكه شور و مشاركت در نظام مديريت اسالمي به معناي تبادل نظر مديريت با زير دستان جهـت                  
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 سـلطه   )عليه الـسالم  (همانطوري كه علي    . دستيابي به راه حل صحيح و قابل اجراي آسان است         
گيـري    كامل زير دستان را موجب از بين رفتن وحدت و حاكميت مطلق مديريت را عامل شـكل                

  . داند  خوكامگي مياستبداد و
   ـ شكل و سيستم مشاركتي در اسالم چگونه است؟ 5

باشد كه ابتـدا نظـرات مـشورتي     شكل و سيستم مديريت مشاركتي در اسالم بدين صورت مي     
گيرد و صـاحبان نظـرات مفيـد مـورد         شود و بعد مورد ارزيابي قرار مي        آوري مي   زيردستان جمع 
شود و در اجرا نيـز امـور بـين كاركنـان              راي اجرا آماده مي   گيرند و نظرات آنها ب      تشويق قرار مي  

  . گردد تا همه در انجام امور مشاركت داشته باشند تقسيم مي
 ـ پايه و اساس مشاركت در اسالم چيست؟ و ضرورت و داليـل مـشورت و    6

  مشاركت كدام است؟ 
د و امامان   پايه و اساس مشورت دستورات ديني بر انجام مشورت و مشاركت از طرف خداون             

در اسالم مشورت و مـشاركت در امـور آنقـدر بـا اهميـت و داراي ضـرورت                   . باشد  معصوم مي 
دهـد كـه بـا مـردم در امـور              دستور مي  )صلي اهللا عليه و آله    (باشد كه خداوند حتي به پيامبر         مي

شـود و     مشورت كند و در روايات بسياري كه در رساله آمده، مردم به مشورت فرا خوانـده مـي                 
ير مشورت جو و مشاركت جو را به عنوان كسي كه داراي عقل است قلمـداد مـي كنـد و در                      مد

و از طرف ديگر مي بينيم كه اسـالم         . نياز نيست   روايات تأكيد شده كه هيچ عاقلي از مشورت بي        
جمعي انجام دهند و ايـن      ه  دهد كه آنها را به صورت دست        در بسياري از كارها به مردم دستور مي       

ك نوع مشاركت و همدلي در عبادات است و تمرين براي مشاركت و همدلي در امـور                 در واقع ي  
  . باشد مي... اجتماعي، سياسي و نظامي و 



 233

  :هاي تحقيق محدوديت
. هـاي ويـژه خـود را دارد         به طور كلي امور تحقيقي و علمي مشكالت و محـدوديت           .1

 وقـت زيـاد و      براي دست به قلم شدن در مورد موضوعي با اين گـستردگي نيازمنـد             

البته در اكثر مواقع دانـشجو در پـيچ و خـم مـشكالت اداري               . باشد  فراقت خاطر مي  

براي آن دسته از دانشجوياني كه سن و سـالي از آنهـا گذشـته و مـشغول كارهـاي                    (

و زندگي، وقت كافي براي تمركز در تحقيـق و نوشـتن رسـاله را               ) باشند  مديريتي مي 

وقفـه بـه      تر و مـستمر و بـي        ارد تا بتواند هر چه سريع     اي نيز ند    و خيال آسوده  . ندارد

  . تحقيق بپردازد

  . هاي تحقيق عدم وجود منابع در دسترس بوده است يكي ديگر از محدوديت .2

هاي تحقيـق، عـدم وجـود مراكـز تحقيقـاتي و پژوهـشي در زمينـه          ديگر محدوديت  .3

  . باشد مديريت مشاركتي مي

 . بوده استنامه  پايانيب موضوع محدوديت ديگر زمان ناكافي بعد از تصو .4

 . محدوديت ديگر كمبود منابع اطالعاتي در مورد شوراها .5

اشكاالت سيستمي مديريت جامعه كه در اين سيستم مديران درخصوص ارائه نيازها             .6

هاي پيشنهادي جهـت رفـع موانـع          ـ خواستهاي مجموعه تحت نظر خودشان و طرح       

  . موجود بسيار محدودند
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   :گيري نتيجه
  . آيد از آنچه كه در اين رساله ارائه شده است نتايجي چند بدين شرح به دست مي

 در اسالم ارائه داد كـه بـسيار مـؤثر و            يتوان الگويي صحيح از مديريت مشاركت       مي .1

  . كارآمد باشد

توانـد در   مشورت و مـشاركت در مـديريت آثـار و بركـات فراوانـي دارد كـه مـي                  .2

 .  تأثير گذار باشدمندي مادي و معنوي مردم بهره

قطعاً استفاده از خرد جمعي در مواردي كه نص صريح از وحي نيامده است، به صواب            . 3

 . تر است و مشورت و مشاركت عمومي بدست آوردن خرد جمعي است نزديك

 . مشاركت در قرآن شريف، جزء عبادات قلمداد شده است .4

 . شود ت مديريت ميكند و باعث مشروعي مشاركت از خودكامگي مدير جلوگيري مي .5

مشاركت رابطه عاطفي و پيوند سازماني بين مدير و كاركنان را ايجاد كرده و باعـث                 .6

 . شود افزايش كارائي و شكوفايي آن مي

 ـ   هاي قلمرو مشاركت ـ سطح مشاركت  مديريت مشاركتي در اسالم به بررسي زمينه .7

 . پردازد شكل و سيستم مشاركت، درجه مشاركت و پايه و اساس مشاركت مي

قلمرو مشاركت در اسالم در كليه امور مؤثر در رشد و تعالي افراد جامعـه از قبيـل                   .8

 . امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نظر دارد

ترين تا باالترين سـطح       سطوح مشاركت از نظر اسالم به كليه سطوح جامعه از پائين           .9

 . پردازد يبه جز نص صريح قرآن و موارد مربوط به امنيت كشور م

شكل و سيستم مشاركت از نظر اسالم ـ مشاركت مدير و كاركنان در حـل مـسائل     .10

موجود با نظرخواهي مدير از زيردستان آغاز شده و با ارزيـابي نظـرات ـ انتخـاب     

شـود   حل منتخب با استفاده از مشاركت خود كاركنان انجام مي  نظر مناسب انجام راه   
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نظر  اين خصوص تقدير و تشويق كاركنان صاحبدر . كه حل مسئله نهايت كار است   

 . نبايد فراموش شود

درجه مشاركت از نظر اسالم تبادل نظر مدير با كاركنان است كه نه شكل استبدادي،                .11

پسندد و نه شكل هرج و مرج، يعني فقـط نظـر كاركنـان                يعني فقط نظر مدير را مي     

تواننـد     موجـود مـي    بلكه كاركنان و مدير با مشاركت يكـديگر و براسـاس شـرايط            

 . هاي مناسبي پيدا كنند حل همفكري كرده و راه

پايه و اساس مشاركت از نظر اسالم براساس مشاركت از طـرف خداونـد و امامـان                  .12

 . معصوم در دستورات ديني است

مديريت استبدادي با زيربناي از زور و سلطه ـ بر پايه ظلم و ستم بر مـردم اسـتوار     .13

ه منافع شخصي خود ـ ايجاد فاصله طبقاتي در جامعـه ـ    است و براي رسيدن فرد ب

وجود استبداد و فساد اقتصادي ـ نظام زورمدار مبتني بر هوي و هـوس ـ انحـراف     

بنيان و فروپاشـيده را       اي سست   كند و در نهايت جامعه      فكري فرد و جامعه تالش مي     

 . آورد به ارمغان مي

ت كه با زيربنايي از تفكر و تشكر        همان مديريت الهي و ديني اس     : مديريت مشاركتي  .14

بر پايه رحمت و نعمت بيكران براي مردم و براي رسـيدن افـراد جامعـه بـه منـافع                    

گروهي براساس قسط و عدل ـ اداره شوراي جامعه ـ آزادانديشي و آزادي بيـان ـ     

براساس فطرت و طبيعت مردم و با روندي . رشد سريع اقتصادي ـ نظام تشكر مدار 

اي باتقوا به     و در نهايت براي ساختن جامعه     . ر فرد و جامعه استوار است     آگاهانه تفك 

  . كند يابنده تالش مي خودنگهدار و دوام
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  :انتقادات 
در زمينه اجراي مديريت مشاركتي انتقاداتي متوجه مديران و مسؤوالن فرهنگـي و آموزشـي               

  : شود كه عبارتند از كشور مي

سلطه مديريت خويش به خـاطر اجرايـي كـردن          ترس برخي از مديران از كاسته شدن         .1

  . مديريت مشاركتي و مشورت كردن با كاركنان و مشاركت همگاني

عــدم ايجــاد زمينــه مــشورت و مــشاركت ســازماني از ســوي مــديران و مــسؤوالن   .2

 اندركار دست

 . عدم انتصاب مديران مشاركت جو و داراي فرهنگ مشاركت اسالمي .3

سازي مشاركت بـه       و كاركنان كه مسؤوليت فرهنگ     نبود فرهنگ مشاركت در بين مردم      .4

عهده نظام آموزشي كشور از قبيل وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوري               

 . باشد و ديگر نهادهاي فرهنگي مي

 . بسياري از كاركنان و زيردستان از دانش فني، جهت ارائه مشورت برخوردار نيستند .5

هـا و     خانـه   ه عملياتي شدن مـشاركت در وزارت      نبود قوانين مصوب و راهگشا در زمين       .6

 .ها و ادارات سازمان

 .بوركراسي پيچيده .7

 . پايين بودن سطح تحصيل و مهارت مديريتي بعضي مديران .8

  . جابجايي زودهنگام مديران قبل از اجراي مديريت مشاركتي .9
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  :پيشنهادها 
و مـشاركت بياورنـد و      مردم و زيردستان با شور و شوق و عالقه رو به مـشورت              براي اينكه   

مشاوره و مشاركت را يك تكليف ملي و ديني تلقي كنند بلكه باالتر، پيشرفت مـادي و معنـوي                   

خويش را در مشاوره و مشاركت بدانند و مديران نيز رشد و تعالي سازماني خود را در مشورت                  

  : گردد ارايه ميبه شرح ذيل با زيردستان و مشاركت آنها بدانند پيشنهادهايي 

س و  تحصيلي در مـدار   مختلف  تدوين و تدريس درس مشورت و مشاركت در سطوح           .1

  )بسته مدرك مخاطب. (هاي علميه ها و حوزه دانشگاه

 .)عليهم السالم(معصومين ارائه الگوهاي مديريت مشاركتي با استفاده از قرآن و سيره  .2

 . اي تشكيل اتاق فكر و مشورت در هر اداره و سازمان و وزارتخانه .3

 .وان عمومي جهت ارائه راهكارهاي عملي مديريت مشاركتي در اسالمفراخ .4

 . تشكيل مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ويژه مديريت مشاركتي در ايران اسالمي .5

 به جهت ارتقاي    ها  براي كاركنان سازمان  در زمينه مشاركت    اي    هاي دوره   تشكيل كالس  .6

  .سطح علمي و فني آنها

 . ها اركت طلبي از طريق رسانهجويي و مش هاي مشاركت آموزش روش .7

موانع موجود مشاركت در جامعه ما و راهكارهايي جهت رفع اين موانع توسط             بررسي   .8

 . ستاد مشاركت

 . بررسي تطبيقي راههاي عملي كردن مشاركت در ايران در مقايسه با ساير كشورها .9

 . هاي مردمي در ايران بررسي وضعيت ساختاري شوراها در جلب مشاركت .10

 . رساني در خصوص مشاركت در جامعه به مردم هاي اطالع  شيوهاصالح .11
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  19  38 شوري، آيه   ... و َشاوِرهم فِي الْاَمرِ فَاِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَي اهللاِ 1

2 نَهميشُوري ب مرُهاَم و لوهوا الصاَقام  هِم ووا لِرَبتَجابالَّذينَ اس و
  19  38شوري، آيه   اهم ينْفِقُونَو مِما رزقْن

3
و الَّذينَ استَجابوا لِرَبهِم و اَقاموا الصاله و اَمرَهم شُوري ... 

 مه غْيالْب مهالَّذينَ اِذا اَصاب نْفِقُونَ وي مقْناهزا رمِم و منَهيب
  . ينْصرُونَ

  40  42شوري، آيه 

 يؤْمِنُونَ حتّي يحكِّموك فيما شَجرَ بينَهم ثُم ال فَال و ربك ال4
  41  65نساء،   . يجِدوا في اَنْفُسِهِم حرَجاً مِما قَضَيت و يسلِّموا تَسليما

5

توصيه من اين است كه بر من . به نام خداوند بخشنده مهربان
 تسليم جويي نكنيد و به سوي من درآييد در حاليكه كه برتري

نظر خود را در اين امر ! اي اشراف: پس گفت. حق هستيد
مهم به من بگوييد كه من هيچ كار مهمي را بدون حضور و 

ما داراي نيروي كافي و  :گفتند. ام مشورت شما انجام نداده
ولي تصميم نهايي با تو است  قدرت جنگي فراوان هستيم؛ 

ي كه وارد پادشاهان هنگام: گفت. دهي ببين چه دستوري مي
كشند و عزيزان  شوند آن را به فسار و تباهي مي اي مي منطقه

كنند، كار آنان همين گونه است و من اكنون  آن را ذليل مي
بهايي براي آنان  هديه گران) بينم جنگ را صالح نمي(

و از اين (آورند  فرستم تا ببينم فرستادگان من چه خبر مي مي
  ) آزماييم راه، آنان را مي

  50  35 ـ 29 نمل،

يا اَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيك مِنْ ربك و اِنْ لَم تَفْعلْ فَما 6
  57  67سوره مائده،   . بلَّغْت رسالَتَه و اهللاُ يعصِمك مِن الناسِ

7ر تي ومنِع كُملَيع تماَتْم و دينَكُم لَكُم لْتاَكْم مواَلْي لَكُم ضيت
  58  156سوره بقره،   الْاِسالم ديناً

  64  159آل عمران،   وشاوِرهم فِي الْاَمرِ فَاِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَي اهللا8
 66 

9منَهيشُوري ب مرَهاَم 66  38شوري،   و  
10لَفَاِنْ اَرادع ناحرٍ فَال جتَشاو ما ونْ تَراضٍ مِنْههِما  فِصاالً ع77  233بقره،   ي  

11 و منَهيشُوري ب مرُهاَم و لوهوا الصاَقام هِم ووا لِرَبتَجابالَّذينَ اسو
  77  36شورا،   مِما رزقْناهم ينْفِقُونَ 
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12 حِبلَي اهللاِ اِنَّ اهللاَ يكَّلْ عفَتَو تزَمرِ فَاِذا عفِي الْاَم مه شاوِر و
  77  159آل عمران،   وكَّلينَ الْمتَ

و لَقَد كَتَبنا فِي الزَّبورِ مِنْ بعدِ الذِّكْرِ اَلَّا الْاَرض يرِثُها عِبادِي 13
  79  105االنبيا،   الصالِحونَ 

14 رُوا ما بِاَنْفُسِهِمغَيتّي يمٍ حرُ ما بِقَوغَي94  11  رعد،   اِنَّ اهللاَ ال ي  

نا رسلَنا بِالْبيناتِ و اَنْزَلْنا معهم الْكِتاب و الْميزَانِ  لَقَد اَرسل15ْ
  94  25حديد،   ... لِيقُوم النّاس بِالْقِسطِ 

16
 ما آفاء اهللاُ علي رسولِهِ مِنْ اَهلِ الْقُري فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ و لِذي 

سبيلِ كَي ال يكُونَ دولَه الْقُرْبي و الْيتامي و الْمساكينَ و ابنِ ال
 نَ الْاَغْنِياءِ مِنْكُميب ...  

  95  7سوره حشر، 

17م ونَهيشُوري ب مرُهاَم و الهوا الصاَقام هِم ووا لِرَبتَجابالَّذينَ اس و
  95  38شوري،   مِما رزقْناهم ينْفِقُونَ

18و نَّكُملَاَ زيد لَئِنْ شَكَرْ تُم ذابي لَشَديداِنّ ع 100  7ابراهيم، آيه    لَئِنْ كَفَرْتُم 
 109  67بقره، آيه   . اَعوذُ بِاهللاِ اَنْ اَكُونَ مِن الْجاهِلين19َ

20
اَولَم يتَفَكَّرُوا في اَنْفُسِهِم ما خَلَقَ اهللاُ السمواتِ و الْاَرض و ما 

مسلٍ ماَج قَّ وما اِلّابِالْحنَهيب هِمباَنَّ كَثيراً مِنَ النّاسِ بِلِقاءِ ر و ي
  .    لَكافِرُونَ

 120  8روم، آيه 

 120  100يونس، آيه   .    و يجعلُ الرِّجس علَي الَّذينَ اليعقِلُون21َ
 120  22انفال، آيه   . اِنَّ شَرَّ الدواب عِنْد اهللاِ اَلصم ، الْبكْم الَّذينَ ال يعقِلُون22َ

23
 فَبِما رحمهٍ مِنَ اهللاِ لِنْت لَهم و لَو كُنْت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِنْ حولِك فَاْعف عنْهم و استَغْفِرْ  لَهم و شاوِر هم فِي الْاَمرِ 
  لينَ  فَاِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَي اهللاِ اِنَّ اهللاِ يحِب اْلمتِوكِّ

 134  159آل عمران، 

24
وانِ وـدالْع لَي الْـاِثْمِ ونُوا عال تَعاو التَّقْوي و لَي البِرِّ ونُوا عتَعاو و

  .اتَّقُوا اهللاَ اِنَّ اهللاَ شَدِيد الْعِقابِ
 135  2مائده، 

 135  177بقره،   و لكن البر من آمن باهللا و اليوم االخره 25
 136  18 و 17زمر،   لَّذينَ يستَمِعونَ الْقَولَ فَيتَّبِعونَ اَحسنَهفَبشِّرْ عِبادِ ا26
 138  3عصر،   و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا بِالصبر27ِ

كُنْتُم خَيرَ اُمهٍ اُخْرِجت لِلنَّاسِ تَأمِرُونَ بِالْمعرُوفِ و تَنْهونَ عنِ 28
 140  110آل عمران،    بِاهللاِالْمنْكَرِ و تُومِنُونَ
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29
و الْمؤمِنُونَ و الْمؤمِنات بعضُهم اَولِياء بعضِ يأمرُونَ بِالْمعرُوفِ 

 تُونَ  الزَّكوهِ ووي الهِ وونَ الصقيمي نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي و
   اِنَّ اهللاَ عزيزٌ حكيميطيعونَ اهللاَ و رسولَه اُولئِك سيرْحمهم اهللاُ

 140  71توبه، 

اَلَّذينَ اِنْ مكَّنّاهم في الْارض اَقاموا الصاله و اتَو الزَكوه و اَمرُوا 30
 140  17فتح،   بِالْمعرُوفِ و نُهوا عنِ الْمنْكَرِ

و ينْهي عنِ  اِنَّ اهللاَ ياْمرُ بِالْعدلِ و الْاِحسانِ و ايتاءِ ذِي الْقُربي 31
 143  90 نحل،  الْفَحشاءِ و الْمنْكَرِ و الْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرُونَ

 143  7 ـ  6 ـ 5ليل،   فَاَما منْ اُعطِي واتَّقي و صدقَ بِالْحسني فَسنُيسِرُه لِلْيسري32
 143  8حشر،   م خَصاصهو يوثِرُونَ علي اَنْفُسِهِم و لَو كانَ بِه33ِ

اِنَّ اهللاَ ال يظْلِم مِثْقالَ ذَرهٍ و اِنْ تَك حسنَه يِضاعِفْها و يوتِ مِنْ 34
 143  40نساء،   لَدنْه اَجراً عظيماً

 144  89نمل،   منْ جاء بِالْحسنَهِ فَلَه خَيرٌ مِنْها و هم مِنْ فَزَعِ يومِئِذٍ آمِنُون35َ
36 ال تَفَرَّقُواو ميعاً ولِ اهللاِ جبوا بِحتَصِم144  103آل عمران،   اع 

37
اَهم يقْسِمونَ رحمت ربك نَحنُ قَسمنا بينَهم معيشَتَهم في 

الْحيوهِ الدنيا و رفَعنا بعضَهم فَوقَ بعض درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهم 
حمر اً وخْرِيعضاً سعونبمجا يرٌ مِمخَي كبر ت  

 144  32زخرف، آيه 
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1لَكبِرَأْيِهِ ه دتَبنِ اسم   
صبحي صالح، نهج 

البالغه، حكمت 
161  

20  

2
هيچ مشروعيت و پشتيباني باالتر از مشورت و مشاركت با 

  زيردستان نيست
  

نهج البالغه، 
  20  113 حكمت

3 و زَملَ اَنْ تَعقَب شاوِر و لَ اَنْ تُقْدِمغرر الحكم ،   فَكِّرْ قَب
  32  175، ص 1366

4لَكبِرَاْيِهِ ه دتَبنْ اسع(امام علي   .م( ،
  38  116حكمت 

5هشاوِرثَقُ مِنَ الْمع(امام علي   .ال ظَهيرَ اَو( ،
  39  85حكمت 

، )ع(علي امام   .منْ شاور ذَوِي الْعقُولِ اِستِضاء بِاَنْوارِ الْعقُول6ِ
  39  92حكمت 

، )ع(امام علي   .و منْ شاور الرِّجالَ يشارِكَها في عقُولِها7
  39  45حكمت 

، )ع(امام علي   شاور ذَوِي الْعقُولِ تَاْمنَ الزَّلَلِ و النَّدم8ِ
  39  78حكمت 

9مرهنَ ما في ضَميسفِقُوا الْاَحاِلّاو مقَو رما تَشاو و  
، )ص(رم پيامبر اك

نهج الفصاحه، 
  424ص

40  

10

اِذا كانَ اُمراكُم خِياركُم و اَغْنياءكُم سمحاءكُم و اَمرَكُم شُوري 
 كُمراءِاذَا كانَ اُم طْنِها ومِنْ ب رٌلَكُمخَي ضرَ الْاَرفَظَه نَكُميب

مرَكُم شُوري بينَكُم شِراركُم و اَغْنياءكُم بخََلاءِكُم و لَم يكُنْ اَ
  . فَبطْنَ الْاَرض خَيرٌ لَكُم مِنْ ظَهرِها

، 76بحاراالنوار، ج 
  40  115ص 

كانَ يستَشيرُ اَصحابه ثُم ) صلي اهللا عليه و آله(اِنَّ رسولُ اهللاِ 11
ريدلي ما يع زُمعي.  

، )ع(امام رضا 
  41 18البيضاء، ص  دره

البالغه،  صالح، نهج  . اَنْ تَعزِم و َفكِّرْ قَبلَ اَنْ تُقْدِمشَاوِر قَبلَ 12
  42  54نامه 

 نهج البالغه، حكمت  . و ال تَكُنْ عبد غَيرِك قَد خَلَقَك اهللاُ حرّا13ً
75  44  
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14
 اِنَّ اهللاَ فَوض اِلَي الْمؤْمِنِ اُموره كُلَّها و لَم يفَوض اهللاُ اَنْ يكُونَ

و لِلّهِ الْعِزّه و لِرَسولِهِ و : ذَليالً اَما تَسمع اهللاَ تَعالي يقُولُ
  .لِلْمؤمِنينَ فَالْمؤمِنُ يكُونُ عزيزاً و ال يكُونُ ذَليالً

  ،)ع(امام صادق 
مكارم شيرازي، نمونه، 

  169، 1372، 24ج 
44  

نهج الفصاحه،   . هِاَلنّاس معادِنُ كَمعادِنِ الذَّهبِ و الْفِض15َّ
  47  194، ص 1365

نهج الفصاحه،   اَلنّاس عيالُ اهللا16ِ
  47  201، ص 1365

تر از مشورت كردن با ديگران نيست و  هيچ ياوري مطمئن17
  . هيچ پشتيباني همچون مشورت نيست

صبحي صالح، 
 1412البالغه،  نهج
  488ق ، ص  .  ه

48  

  . عنِ الْمشاورهِال يستَغْني الْعاقِلُ ): ع(امام علي 18
صابري، عليرضا، 

الحكم الزاهره، 
  519، ص 1375

48  

حقٌّ علَي الْعاقِلِ اَنْ يضْعِف اِلي رأيِهِ رأي الْعقَالءِ و يضُّم اِلي 19
  .عِلْمِهِ علُوم الْعلَماءِ

صبحي، صالح، 
 1412البالغه،  نهج
  ق .  ه

48  

   و منافَثَهِ الْحكَماءِ و اَكْثِرْ مدارسهِ الْعلَماء20ِ
فيض االسالم، نهج 

البالغه، اسماعيليان، 
 53، نامه 1365قم ، 

48  

21
اَما اِنَّ اهللاَ و رسولَه لَغَنِيانِ عنْها و لكِنْ ):  ص(پيامبر اكرم 

شَداً واِلّا ر قْدِمي لَم ممِنْه تَشارنْ استي، فَملِاُم همحلَها اهللاُ رعج 
  .منْ تَرَكَها لَم يقْدِم اِلّا غَياً

سيوطي، در المنثور،
  49  90، ص 2ج 

  ال ظَهيرَه كَالْمشاورهِ 22
فيض االسالم، نهج 

البالغه، كلمات 
  54قصار، حكمت 

52  

  53  142االرشاد، ص   .منْ شاور ذَوِي الْاَلْبابِ دلَّ علَي الصوابِ): ع(امام علي 23

  اِعجاب الْمرْءِ بِنَفْسِهِ دليلٌ علي ضَعفِ عقْلِهِ ):ع(امام علي 24
  

 صابري، الحكم
  53 520، 1375الزاهره،   

اِنَّ رسول اهللا ـ صلي اهللا عليه و آله ـ كانَ ): ع(امام رضا 25
  . يستَشيرُ اَصحابه ثُم يعزِم علي ما يريد

 ، 8وسائل الشيعه، ج 
 نقل از  ،428ص 

  24 جهاد، ص فرهنگ
64  
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  صبحي صالح، نهج  منِ استَبد بِرَأيِهِ هلَك و منْ شاور الرِّجالَ شاركَها فِي عقُولِها26
  20البالغه، ص 

66  
67  

  و الْاِستِشاره عينُ الْهِدايهِ و قَد خاطَرَ منْ اِستَغْني بِرَأيِه27ِ
  

صبحي صالح، 
البالغه، حكمت  نهج

202  
67  

، 1بحاراالنوار، ج   عجاب الْمرْءِ بِنَفْسِهِ دليلٌ علي ضَعفِ عقْلِهِا28ِ
  68  161ص 

29لَكبِرَأيِهِ ه دتَبنْ اِسفَم بِرَأيِك تَبِدال تَس  
  

آمدي، غرر الحكم، 
  68  811ص 

30لَكبِرَأيِهِ ه بجنِ اَعم و لَكبِنَفْسِهِ ه بجنْ اَعئل، مستدرك الوسا  . م
  68  17، ص 1ج 

آمدي، غرر الحكم،   . منِ استَبد بِرَأيِهِ ذَلَّ 31
  68  618ص 

آمدي، غرر الحكم،   . اَلْعجب يفْسِد الْعقْل32َ
  68  26ص 

تفسير ابن كثير، ص  فَاَشار جمهورهم بِالْخُرُوجِ اِلَيهِم فَخَرَج اِلَيهِم): ص(پيامبر اكرم 33
42  78  

  كَثيرُ الْمشاورهِ لِاَصحابِهِ) صلي اهللا عليه و آله(رسولُ اهللاِ كانَ 34
سيوطي، جالل 

تفسير الدين، 
  94جاللين، ص 

78  

35وابالص مِنْه لَّدتَوضٍ بعبِب الرَّاْي ضعوا ب98  ) ع(امام علي   . اِضْرِب  

البالغه، حكمت  نهج  . اءِمنْ استَقْبلَ وجوه الْاراءِ عرَف مواقِع الْخَط36
 ،164  98  

37 الً تَأخُذُهمع مِكلْ لِكُلِّ اِنْسانٍ مِنْ خِدعاجو  
البالغه، نامه  نهج

امام به فرزندش 
)عليه السالم(حسين

99  

38
منْ: سمِعت الرِّضا علَيهِ السالم يقُول    : محمود بنُ اَبي الْبالدِ قَالَ    

شْكُرْ الْمي لَّ لَمجزَّوشْكُرْ اهللاَ عي خْلُوقينَ لَممِنَ الْم نْعِم  

عليرضا صابري، 
الحكم الزاهره، 

1375 ،645  
100 

39
منْ اُعطِـي الـشُّكْرَ اُعطِـي الزِّيـاده، يقُـولُ اهللاُ): ع(امام صادق   

نَّكُملَاَزيد لَّ لَئِنْ شَكَرْتُمجزَّوع  

عليرضا صابري، 
، الحكم الزاهره

1375 ،664  
100 
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آمدي، غرر الحكم،   . اَلْجهلُ اَصلُ كُلّ شَر40ٍّ
1366 ،51  110 

آمدي، غرر الحكم،   . اَلْجهلُ فَساد كُلَّ اَمر41ٍ
1366 ،51  110 

 110  غرر الحكم  اَلْجهلُ اَديء الداء42

كليني، اصول كافي،   . صديق كل مرء عقله و عدوه جهله43
 110  11ق،  .   ه1405

 116  )ص(پيامبر اكرم   اَلنَّصيحه لِاَئِمهِ الْمسلِمين44َ

45
اَما علِمت اَنَّ والي الْمسلِمينَ مِثْـلَ الْعمـودِ فـي): ع(امام رضا   

  اَخَذَه هنْ اَرادطاطِ مطِ الْفُسسو  
  

وفائي همداني، 
سيدكاظم، دره 

  115البيفاء، ص 
118 

آمدي، غـررالحكم،  أيِ بِبعضٍ يتَولَّد مِنْه الصواباِضْرِبوا بعض الر46َّ
1366  

119 

  نَبه بِالتَّفَكُّرِ قَلْبك ): ع(امام علي 47
/ اربعين حديث 

/ امام خميني 
  بخش فكر

120 

لَيست الْعِباده كَثْرَه الصِيامِ و الصالهِ ، اِنَّما ): ص(پيامبر اكرم 48
كَثْرَه هلَّالْعِبادج زَّ ورِ اهللاِ عالتَفَكُّرِ في اَم   

كليني، االصول بن 
 .  ه1405الكافي، 

  55ق ، 
121 

49 نَههِ سهِ اَفْضَلُ مِنْ عِباداعتَفَكُّرُ الس  
، )ص(پيامبر اكرم 

چهل حديث، امام 
  )ره(خميني 

121 

50نَههِ سِتّينَ سرٌ مِنْ عِبادهِ خَياعتَفَكُّرُ الس  
، )ص(رم پيامبر اك

چهل حديث، امام 
  )ره(خميني 

121 

51نَهعينَ سبهِ سرٌ مِنْ عِبادهِ خَياعتَفَكُّرُ الس  
، )ص(پيامبر اكرم 

چهل حديث، امام 
  )ره(خميني 

121 

52نَهس هِ اَلْفرٌ مِنْ عِبادهِ خَياعتَفَكُّرُ الس  
، )ص(پيامبر اكرم 

چهل حديث، امام 
  )ره(خميني 

121 



  احاديثروايات و فهرست 
صفحه  آدرس  حديثرديف

 

 245

53

دخُلَنَّ في مشْورتِك بخيالً يعدِلُ بِك عنْ الْفَضْلِ و يعِدك  ال تَ
 زينُ لَكريصاً يال ح ور ونِ الْاُمع ضْعِفُكال جِباناً ي الْفَقْرَ و
الشَّرَه بِالْجورِ، فَاِنَّ الْبخْلَ و الْجبنَ و الْحِرْص غَرائِض شَتّي 

  .  بِاهللاِيجمعها سوء الظَّنِّ

صبحي صالح، نهج 
   1412البالغه، 

  430ق،  .  ه
123 

54مالنَّد نْ الزَّلَلَ وقُولِ تَأمذَوِي الْع آمدي، غرر الحكم،   شاوِر
1366 ،407  123 

55نَ اهللاَ تَرْشُدخْشَووركِ الَّذينَ يفي اُم شاوِر  .  
  

 123  )ع(امام علي 

، 1غرر الحكم، ج لتَجاربِ و شَرُّ منْ قارنْت ذَوو الْمعايِبِاَفْضَلُ منْ شاورت ذَوو ا56
 124  456ص 

 و اَكْثِرْ مدارِسه اَلْعلَماءِ و منا قَشَهِ الْحكَماءِ تَثْبت ما صلُح علَيهِ 57
لَكقَب بِهِ النّاس تَقَامما اس هاِقام و الدِكرُ باَم  

صبحي صالح، نهج 
.   ه1412غه، البال
  430ق، 

124 

 124    . علَي الْمشِير الْاِجتِهاد فِي الرَّأي ِو لَيس علَيهِ ضَمانُ النَّجح58ِ

آمدي، غرر الحكم،   مشاوره الْحازِمِ الْمشْفِقِ ظَفَر59ٌ
1366 ،146  125 

تفسير تستري، ص   شاوروا  الْعلَماءِ الصالِحينَ ): ص(پيامبر اكرم 60
28  128 

خَيرُ منْ شاورت ذُووا النَّهيِ و الْعِلْمِ اُولُوا ): ع(امام علي 61
  التَّجاربِ و الْحزْمِ

خوانساري، غرر 
 ، ص 3الحكم، ج 

428  
128 

بحاراالنوار، ج   منْ شاور ذَوِي االَلْبابِ دلَّ علَي الصواب62ِ
 128  420ص  ،77

63

فَاَولَها اَنْ ... ه ال تَكُونَ اِلّا بحدودِها اَنّ الْمشْور): ع(امام صادق 
 اَنْ يكُونَ حرَّاً متَدينَاً و  يكُون اَلّذي تَشاوره عاقالً و الثّانيه؛

و اِذا كَانَ صديقاً مؤاخِياً كَتَم ... الثالِثِه؛ اَنْ يكُونَ صديقاً مؤاخِياً 
 سِرَّك  

وسائل الشيعه، ج 
8 ،426  128 

شاوروا الْمتَّقينَ الَّذينَ يؤْثِرون اآلخِرَهٍ علَي ): ص(پيامبر اكرم 64
ورِكُملي اَنْفُسِهِم في اُمنَ عؤْثِروي نْيا والد  

تفسير تستري، ص 
28  128 

 خوانساري، غرر  ...شاوِر في اُمورِك الَّذينَ يخْشَونَ اهللا 65
 129 179 ، ص4الحكم،ج 
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66
ياك و الرّأيِ الفَطَير و تَجنَّب اِرتِجالِ الْكَالمِ و ال تَشِرْ و اِ... 

علي مستَبِد بِرَأيِهِ و ال علي و غَدِ و ال علي متَلَونٌ و ال علي 
  ... لَجوجٍ و

، 72بحاراالنوار، ج 
، حديث 104ص 
37  

129 

67

ي الَّذينَ منْ فيه شاوِر في اُمورِك مِما يقْتَض):  ع(امام صادق 
عقْلٌ و حِلْم و تَجرَبه، و نَصح و تَقْوي، فِاِنْ لَم : خَمس خِصالٍ

تَجِد فَاستَعملِ الْخَمسه و اَعزِم و تَوكَّلْ علي اهللا، يستَفيد مِنْها 
   ...عِلْماً جديداً و يستَدلُّ بِهِ علَي الْمحصول مِنَ الْمرادِ

، 72بحاراالنوار، ج 
، حديث 103ص 
، از مصباح 33

  الشريعه
129 

68

 ... و تتّي تُثَبح زِمال تَع ثُم وكتَشاراِذَا اس ملَه كأير دهأج و
 لي وتُص و دتَقْع فيها و تّي تَقُومهٍ حرشْوفي م ال تَجِب تَنْظُرْ و

لُ فِكْرَكمتَعسم اَنْت نْ لَمتِهِ، فَاِنْ مرشْوفي م تِكحِكْم و 
 أيِهِ ور تَعالي و كاهللا تَبار هلَبه ستَشارنِ اسهٍ لِمضِ النَّصيححمي

  ...نَزَع عنْه الْاَمانهِ 

، 13بحاراالنوار، ج 
، حديث 422ص 
، ص 73 و ج 18

، از امام صادق271
از ) عليه السالم(

  لقمان

130 

69
 و حقُّ الْمستَشيرِ اِنْ علِمت لَه رأياً اَشَرْت علَيه ):ع(مام سجاد ا

 هشيرِ اَنْ ال تَتَّهِمقُّ الْمح و لَمعنْ ياِلي م تَهشَداَر لَمتَع اِنْ لَم و
  فيما ال يوافِقُك مِنْ رأيِهِ 

محمدي، علي، 
رساله حقوق، دفتر 

  1370تبليغات، 
131 

70لّ مجزَّواهللاُ ع هلَبالرَّاْيِ س ضحم هنَصيح فَكَتَم اَخاه تَشارنْ اِس
هاْي131  )ع(امام صادق   .ر 

71
اِنّ اهللاَ عزَّوجلَّ لَيبغَض الْمؤمِنَ الضَّعيف الَّذي ): ص(پيامبر اكرم 

ال الَّذي ال الدينَ لَه، فَقيلَ لَه و ما المومِنُ الَّذي ال دينَ لَه، ق
  ينْهي عنِ الْمنْكَرِ

حكيمي، 
محمدرضا، الحياه، 

  239، ص 1ج 
141 

آمدي، غرر الحكم،   قَوام الشَّريعهِ الْاَمرُ بِالْمعرُوفِ و النَهي عنِ الْمنْكَر72ِ
1366 ،320  141 

73
كُم و و ذِمه رسولِ اهللاِ محقُوره و الْعمي و الْب): ع(امام حسين 

 نْزَلَتِكُمال في م ونَ وال تُرْحِم و لَههمدائِنَ منُ في الْمالزَّم
  . تَعملُون َو ال مِنْ عملٍ فيها تَعنُونَ

تأمين اجتماعي در 
اسالم، سبحاني، ص

36  
150 

  اَنْفَع النّاسِ اَنْفَعهم لِلنّاسِ): ص(پيامبر اكرم 74
كليني، اصول كافي، 

ق،  .   ه1405، 2ج 
164  

151 

75
اَلْخَلْقُ عيالُ اهللاِ، فَاَحب الْخَلْقِ اِلَي اهللاِ منْ): ص(پيامبر اكرم 

  نَفَع عيالَ اهللاِ، و اَدخَلَ علي اَهلِ بيتٍ سرُوراً
كليني، اصول كافي، ج 

 164151ق،  .   ه1405، 2
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 كَمنْ عبداهللاَ من قَضَي لِمؤمِنَ حاجه كانَ): ص(پيامبر اكرم 76
  دهراً

، ص 74بحار، ج 
302  151 

77
لِاَنْ اَمشي في حاجهِ اَخٍ لي مسلِمٍ اَحب اِلي ): ع(امام صادق 

مِن اَنْ اَعتِقَ اَلْف نَسمهٍ و اُحمِلَ في سبيلِ اهللاِ علي اَلْفِ فَرَسٍ 
هملْجم هرُجسم  

كليني، اصول كافي، 
ق،  .   ه1405، 2ج 

197  
152 

منْ سرَّ مؤمِناً فَقَد سرَّني و منْ سرَّني فَقَد ): ص(پيامبر اكرم 78
  سرَّ اهللاَ

، ص 74بحار، ج 
287  152 

طوسي، خصال، ج   تَقَرَّبوا اِلَي اهللاِ تَعالي بِمواساهِ اِخْوانِكُم): ع(امام صادق 79
 152  8، ص 1

80
 الشَّفيع لَهم يوم الْقِيامهِ و لَو اَتَوني اَربعه اَنَا): ص(پيامبر اكرم 

بِذُنُوبِ اَهلِ الْاَرضِ، معينُ اَهلِ بيتي، و الْقاضي لَهم حوائجهم 
 منْهع افِعالد لِسانِهِ و م بِقَلْبِهِ ولَه حِبالْم هِ وما اضْطَرَّ وا اِلَيعِنْد

  بِيدِهِ

طوسي، خصال، ج 
 152  196، ص 1

81
اَيما رجلٍ مِنْ اَصحابِنا اِستَعان بِهِ رجلٌ، مِنْ ): ع(امام حسين 

 خانَ اهللاَ و دِهِ فَقَدهبالِغْ فيها بِكُلِّ جي هٍ فَلَماِخْوانِهِ في حاج
  رسولَه و المؤمِنينَ

، ص 11وسائل، ج 
596  153 

ورهٍ و ال سعِد بِاستِغْناءِ ما شَقي عبد قِطُّ بِمشْ): ص(پيامبر اكرم 82
  راْيٍ

مكارم شيرازي، 
، 1367، 3نمونه 
145  

153 

83قُولِهِمكَها في عالرِّجالَ شار رنْ شاوم و لَكبِرَأيِهِ ه دتَبنْ اسصبحي صالح، نهج   م
 153 500، 142البالغه، 

84
نِياءكُم اِذا كانَ اُمرائُكُم خِياركُم و اَغْ): ص(پيامبر اكرم 

سمحائَكُم و اَمرُكُم شُوري بينَكُم فَظَهرُ الْاَرضِ خَيرٌ لَكُم مِنْ 
بطْنِها و اِذا كانَ اُمرائُكُم شِراركُم و اَغْنِياءكُم بخَالئَكُم و لَم يكُنْ 

مِنْ ظَه رٌ لَكُمضِ خَيطْنُ الْاَرفَب نَكُميشُوري ب رُكُمرِهااَم  

مكارم شيرازي، 
، 1367، 3نمونه ج 

145  
153 

85قَالءالْع نْ اَطاعقَلُ النّاسِ مآمدي، غرر الحكم،   اَع
1366 ،175  154 

آمدي، غرر الحكم،   اليستَغْني الْعاقِلُ عنْ الْمشاوره86ِ
1366 ،842  154 

87هِ الصرشاويِ مِنْ متَحال تَس الْكَبيرَ و شاوِر نَيغيرِب  
صابري يزدي، 
الحكم الزاهره، 

1375 ،519  
154 
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88تَشارنْ اسآمدي، غرر الحكم،   ما ضَلَّ م
1366 ،736  154 

ال واحِده اَوحش مِنَ الْعجبِ و ال مظاهرَه ): ص(پيامبر اكرم 89
  اَوثَقُ مِنْ الْمشاورهِ

صابري يزدي، 
الحكم الزاهره، 

1375 ،520  
155 

90نْ لَمممنْدتَشِرَ يسي   
صابري يزدي، 
الحكم الزاهره، 

1375 ،520  
155 

91 لُحكَماءِ في تَثْبِيتِ ما صنافَثَهِ الْحلَماءِ و مالْع هسداراَكْثِرْ م و
لَكقَب بِهِ النّاس هِ ما انْتَقاماِقام و الدِكرُ بهِ اَملَيع  

نهج البالغه، نامه 
30  155 
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Abstract: 
Human being, on the basis of his own creation, needs to join 

others and belongs to others and the nature of sociability is 
hidden in him. Therefore, participation which is a natural need 
of human being, has considered as one of the important tools of 
life, such that the family focus and all human formations have 
been firm focus and all human formations have been firm on the 
basis of this important principle that make easy to provide 
objects of human's life since a long time ago. 

 
The concern of au religions for participation and 

consultation becomes more clear where they invite their 
followers to participation for praising and worshipping God, 
providing peace of mind and answering the deep philosophical 
questions. 

And the collective worships are of its obvious proofs. 
 
In the true religion of ISLAM, also, the participation has an 

special position and importance, such that a surah of Qoran has 
been called "Shora" [council] and many verses denote directly 
or indirectly to the necessity of consultation and participation of 
collective intellect. With more reflection on the great and 
valuable Sources of the ISLAMIC religion such as "Qoran" 
"Nahj albalagheh", and other sources of hadith and practical 
nature of the wise, and by considering many reasons mentioned 
about the necessity of consultation and participation in these 
sources, we can find the importance of the matter more than 
before. 

 
This the sis with the title of "studying and presenting the 

participation management model by virtue of the Qoran and 
traditions of the Innocents seeks to find a suitable model for 
participation management from the viewpoint of Qoran and 
traditions. 

By considering the social and environmental conditions and 
relying upon the principles of consultation, it gives a share to the 
personnel in the process of decision – making and 
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accomplishment and finally it aims at raising the Job 
commitment by establishing the appropriate mental conditions 
and in this direction, not only the qualitative and quantitave 
development of productions are regarded, but also the 
development and elevation of the human resources of 
organizations emphasized in ISLAM have been considered. 

Therefore, in this research, in addition to the definition of 
some concepts such as participation and consultation, the kinds 
o participation managements have been studied along with the 
necessity of participation from the viewpoint of Qoran and 
traditions and some clear commands have been presented based 
upon the necessity of consultation and then, while mentioning 
the characteristics of counselors, the philosophical, Qoranic, 
sociological, psychological and political origin and essentials of 
participation have been discussed. 

 
Evaluation of limits and scope of participation, his torical 

participation fields in Iran before the victory of the ISLAMIC 
revolution and after that, strategies of participation management 
fulfillment, obstacles of fulfillment of this kind of management, 
techniques for overcoming these obstacles and also comparison 
of participation management with autocratic management that 
includes the study of participation management and defects of 
the autocratic management are discussions which have been 
studied on continuing the research. The methodology of research 
is applied – research from the viewpoint of object and of the 
method, it is the independent analysis and library kind and it is 
content analysis. 

 
  


