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مالك اشتر براي تنظيم خط مشي  ةهاي حاصل از عهدنام رهنمود
  ها با شهروندان ارتباطي حكومت

  *بهرام جبارلوي شبستري

  **علي افخمي حسين

  چكيده
بـراي   ها حكومت كه نيز نشان داده است متعددرند و مطالعات انديشمندان تأكيد دا
را  مردم  مقامات و  ، قانونـ كه   سازندة هر ساختار سياسي صراعن   برقراري تعامل بين

در اين . اند هاي ارتباطي  مشي خطـ نيازمند و موظف به تهيه و تنظيم   شود مي شامل
الك اشتر، با روش تحقيق اسنادي و به م) ع( علي راستا، بررسي فرمان حضرت امام

ارتباطات اجتماعي، بيانگر اين مهم است كه آن   زبان و ادبيات علومدر چهارچوب 
توانـد بـدون ارتبـاط بـا      هيچ حكـومتي نمـي  نوعي تإكيد دارند كه  ، به)ع(حضرت

هـاي   حـاكم، نهادهـا و دسـتگاه   (شهروندان خود عمل كند و بايـد بـين حكومـت    
...  هـا، عقايـد و   جريان مداوم اطالعات، دستورالعمل ،عكسرب مردم و اب) حكومتي

عهدنامة مالـك اشـتر،   هايي از محتواي  توان در بخش ميدر اين حوزه . برقرار باشد
توجـه و احتـرام    :براي تمامي جوامع بشري مشاهده كـرد، از جملـه  هايي  رهيافت

روندان به آنها هاي اجتماعي كه شه كردن گروه يكسان به تمامي شهروندان، مشخص
، مختلـف جامعـه   قشرهايامكان تعامل بين حكومت با  سازي تعلق دارند و فراهم

وگوي عموم  هايي براي برقراري ارتباط مستقيم، مباحثه و گفت كردن فرصت فراهم
بـراي دسترسـي    هـايي  زمينـه كردن  فراهم ،شهروندان با باالترين مقامات حكومتي

، تاكز قدرت و نيز انتقال نيازهاي آنان به حكومتر به مر هاي اجتماعي ضعيف گروه
قدم باشند،  بدون آنكه اين طبقه از شهروندان در بيان تقاضاها و انتظارات خود پيش

                                                                                                 

صدا و سيما و مـدرس دانشـگاه جـامع     ةارشد علوم ارتباطات اجتماعي از دانشكد آموخته كارشناسي دانش *
 b_shabestari@yahoo.com )مسئول مكاتبه(كاربردي  ـ علمي

  ارتباطات دانشگاه عالمه طباطباييگروه  استاديار **
  25/9/89: ، تاريخ پذيرش 17/7/89:تاريخ دريافت
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ـ         كردن فرصـت  و فراهم  اتنظـر  ةهـاي متنـوع ارتبـاطي بـراي بيـان انتقادهـا و ارائ
  .هاي اجتماعي به مقامات حكومتي شهروندان و يا گروه

هاي  مشي مالك اشتر، شهروندان، حكومت، خط ة، عهدنام)ع(ام علي ام :ها كليدواژه
  .ارتباطي

  مقدمه
كه با  )776: 1377، گيدنز( ؛گونه كنش متقابل اجتماعي است  ضروري هر ة، شالود)1(ارتباط

رو،  ايــن  از) 34: 1377ســاروخاني، ( .يابـد  آن، ابعـاد گونــاگون حيــات جمعـي قــوام مــي  
 ، قـانون : شـامل (هر ساختار سياسي  ةسازند عنصر  سه  مل بين برقراري تعاهرحكومتي براي 

هاي درون يك  مقامة شد هاي اتخاذ ها و تصميم مشي و نيز اجراي منظم خط )مردم  مقامات و 
اصول و هنجارهـايي بـراي راهبـري رفتـار     نيازمند و موظف به تهيه و تنظيم نظام سياسي، 

آنهــا،   ةخــود اســت كــه بــه مجموعــ (Communication Systems)هــاي ارتبــاطي  نظــام
؛ 325: 1377، گيـدنز . (شود گفته مي (Communication Policies)هاي ارتباطي  مشي خط
  )78: 1371موالنا، ؛ 78،91: 1356 لي،

هاي سياسي، شرايط اجتماعي  هاي ارتباطي، از ايدئولوژي مشي خط در اين ميان، از آنجا كه
و از شود،  دهند، ناشي مي كه زيربناي آنها را تشكيل مي )2(هايي و اقتصادي هر جامعه و ارزش

بايـدها و  ( (Norms)نيز خود بـا هنجارهـا    (Social Values)هاي اجتماعي  سوي ديگر ارزش
، عقايـد عمـومي،   )ها ها براي تنظيم روابط و رفتار انسان گرفته از ارزش نبايدها، يا قواعد نشأت

گاهي در يك (ها  و آرمان) مرتبط با يك هنجار اجتماعي ها براي رفتار كيفرها و پاداش(احكام 
 ةرابطـ ) شود يابد كه به آرمان تبديل مي شود و سازمان مي قدر گسترده مي جامعه يك ارزش آن

هاي اجتماعي  روند كه در گروه شمار مي اي به موجودات زنده همثاب به عمل، ، درنزديكي دارند
؛ 248: 1375، بيـرو ؛ 31ــ   28: 1375راد،  يانمحسـن . (كننـد  و جوامع انساني زندگي مي

  )Case, 1977:44؛Schaefer, 1983: 59 ؛ 376: 1349 ،مندراس
ـ  حال   (Social Communication)هـاي اجتمـاعي    ارتبـاط  ةاگر با ديدگاه انتقادي بـه مقول

و  گيـرد  خود، ميان افراد صورت مي به ها هم خود گونه ارتباط كه اين شود توجه كنيم، معلوم مي
جمعـي در دنيـاي معاصـر     خصوص وسايل ارتباط  طريق مجراهاي نهادي به توان آنها را از مي

 بيـانگر آن اسـت كـه در   هاي تـاريخي   هاي مطالعات متعدد و آموزه يافته. تنظيم و رهبري كرد
گذارنـد،   ثيرمـي  ها و مجراهاي ارتباطي كه بـر زنـدگي مـردم تـأ     بشري، نهادها، سازمان جوامع
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مـردم   ةاند و اين امر، مانع از مشاركت كامل عامـ  رج از دسترس شهروندان معموليخاهمواره 
، 31، 25: 1356؛ لـي،  92ــ   91: 1371موالنـا،  . (شـود  خود و جامعه مي در امور مربوط به

78(  
بـه   قمـري  37در سـال  ) ع( فرمـان امـام علـي   مهـم كـه    ةبنابراين، باتوجه به اين نكتـ 

و  هـا  ارزشگاه بخشي از  را به فرمانروايي مصر برگزيد، تجلي، هنگامي كه او )3(اشتر مالك
مالـــك، يكـــي از  ةاســـت و عهدنامـــ) ع(آن حضـــرتحكـــومتي  ةهنجارهـــاي ســـير

، حكمرانـي  دسـتوركارها بـراي فرمـانروايي،    تـرين  و ارزنده ترين نفيس انگيزترين، شگفت
 و كـارگزاران  نشور ، م حكومتي منشورآن را  كه رود شمار مي بهداري  داري و حكومت  مردم
بيشـتر از گذشـته، در دسـترس همگـان      انـد و خوشـبختانه امـروزه    ناميده )4(الملوك آداب
هـا بـا شـهروندان     اگر محتواي اين عهدنامه مرور و از جنبة نحوة ارتباط حكومت) 5(.است

هايي به آن داده شود، اين اسـت   شود پاسخ بررسي شود؛ سؤالي كه در اين نوشته سعي مي
هـا بـا    هـاي ارتبـاطي حكومـت    مشـي  براي تنظـيم خـط  ) ع( علي المؤمنينرت اميركه حض

هـاي   عنـوان آمـوزه   به آنها را تأكيد داشته و (approuches)هايي  برچه رهيافت  ،شهروندان
  .ميراث گذاشته است مانا، براي بشريت به

ت ديـن و  كيد كرد، اين بررسي صرفاً براي سهولت انديشه در حوزة مطالعـا أالبته بايد ت
هـاي اسـالمي بـه     و آمـوزه  دليلي بر نيـاز معـارف  نبايد و  دگير ارتباطات انجام مي مديريت 

  .شمار آيد گونه علوم به اين
و براي پاسخگويي به سـؤال  است استفاده شده  اسنادي تحقيقِ روشدر اين مطالعه، از 

تبط با موضوع تحقيق پس از مراجعه به محتواي منابع و مĤخذ مر نياز اطالعات مورد مدنظر،
نفـيس   ةقالب مجموعـ  أخذي كه درگردآوري و سپس از آنها استفاده شده است؛ منابع و م

علمي انتشار يافته   هاي تحصيالت تكميلي و مقاالت هاي دوره نامه ها، پايان كتاب، البالغه نهج
  . اند دسترس بوده نوعي در و به

مبتنـي بـر آن در خـأل انجـام      )6(ارتبـاطي   يـزي ر ارتباطي و برنامه كه سياستگذاري  از آنجا 
تـأثير و نفـوذ عوامـل گونـاگوني      اي، تحت شود و فرايندهاي آن در هر حكومت و جامعه نمي
مدنظر حكومت، دسترسـي   )7(هاي ارتباطي هدف ه،اجتماعي حاكم بر جامع   ةمانند انگار ، است
.. .و  ارتبـاط بـا مخاطبـان هـدف،    اندركاران حكومتي به منابع ارتباطي مورد نيـاز بـراي    دست

شـده در فرمـان    هاي مطرح توصيفي مباحث و موضوع بررسي .)161ـ  158: 1371موالنا، (
ارزشـمند   ة، بيانگر آن است كه در اين گنجينـ به مالك اشتر) ع( حضرت اميرالمؤمنين امام علي
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شايسـته و  داري  داري و حكومـت  حكمراني، مردم براي تحقق يك فرمانروايي، ها العملدستور
ارتبـاطي   هـاي   مشـي  تنظـيم خـط   ةهـايي در حـوز   توان رهيافـت  مي ،بايسته بر جوامع انساني

  .مشاهده كردهاي مانا براي تمامي جوامع بشري  عنوان آموزه ها با شهروندان، به حكومت
  

  توجه و احترام يكسان به تمامي شهروندان. 1
بـودن شـهروندان    گونـه   از تأكيـد بـر گونـه    مالـك و پـيش   ةدر بخشي از عهدنام) ع( امام علي

مهم، اساسي و كليدي تأكيد  ةو كاركردهاي تعاملي آنها با يكديگر، ابتدا بر اين نكتاي  جامعه هر
  :دارند كه

و مهرباني بر رعيت را براي دل خود پوششي گـردان و دوسـتي ورزيـدن بـا آنـان را و      ... 
ي شـكاري كـه خوردنشـان را غنيمـت     مهرباني كردن با همگان، و مباش همچون جـانور 

اي برادر ديني تواند و دسته ديگر در آفرينش بـا تـو    دسته: اند رعيت دو دسته ،چه !شماري
 )326/ 53نامة : 1380،البالغه نهج. (همانند

حكومـت و حـاكم دانسـته و     ة، توجه و احترام يكسان به همگـان را وظيفـ  )ع( آن حضرت
  . ي حاكم بر تنظيم روابط حكومت با تمامي شهروندان برشمرده استاجتماع  ةواقع آن را انگار    در

تـدريج در زبـان فارسـى     رغم مفهوم منفورى كـه بـه   يعل» رعيت« ةواژذكر است كه  شايان 
» رعيـت « ةمورد حكمران و واژ در» راعى« ةواژ .خود گرفته، مفهومى زيبا و انسانى داشته است به
كاربرده است و سپس  در سخنان خود به) ص(رسول اكرم  نخستين بار محكوم را ةمورد تود در
 ةاين لغت از مـاد . كاررفته است ـ به مالك ةاز جمله در عهدنام ـ  )ع(وفور در سخنان امام على  به
اطـالق شـده كـه     »رعيـت «اسـت؛ و از آن جهـت بـه مـردم     » حفظ و نگهبانى«معنى  به» رعى«

كـه   چنـان  ؛هـاى آنهـا اسـت    حقـوق و آزادي  دار حفظ و نگهبانى جان و مـال و  حكمران عهده
  :نددوارد شده است كه فرمو) ص( حديث جامعى ازنظر مفهوم اين كلمه از حضرت محمد

همانا هر كدام از شما نگهبان و مسئوليد؛ امام و پيشوا، نگهبان و مسـئول مـردم اسـت؛ زن    
 .ويش استغالم نگهبان و مسئول مال آقاى خ هبان و مسئول خانه شوهر خويش است؛نگ

  )129: 1354مطهري، ( .پس همه نگهبان و همه مسئوليد !هان
 
هـاي اجتمـاعي كـه شـهروندان بـه آنهـا تعلـق دارنـد و          كردن گـروه  مشخص. 2

  مختلف جامعه هاي گروهسازي امكان تعامل بين حكومت و   فراهم
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نظرشـان   اجتمـاعي مـورد    ةمالك، پس از اشاره به انگـار  ةدر بخشي از عهدنام) ع( امام علي
هـاي اجتمـاعي در    بودن گروه گونه   براي تنظيم روابط حكومت با تمامي شهروندان، بر گونه

  :فرمايند هرجامعه و كاركرد تعاملي آنها با يكديگر و با حكومت تأكيد داشته مي
هاست كه كار برخي جز به برخي ديگر راست نيايد، و به برخي  و بدان كه رعيت را صنف

هـاي   از آنان سپاهيان خدايند و دبيران كـه در نوشـتن نامـه   . نيازي نشايد از برخي ديگر بي
كـه كـار بـه عـدالت دارنـد و      عمومي و يا محرمانه انجام وظيفه نمايند؛ و از آنها داوراننـد  

، از ذميان  )9(ندو خراج )8(ند كه كار خود به انصاف و مدارا رانند؛ و از آنان اهل جِزيهعامالن
و خـدا  . بازرگانانند و صنعتگران و طبقة فرودين از حاجتمندان و درويشـان و مسلمانان؛ و 

) ص(نصيب هر دسته را معين داشته و ميزان واجب آن را در كتاب خود يا سنت پيامبرش 
  .شده نزد ماست نگاشته، كه پيماني از جانب خدا و نگهداري

دين به آنان . ليان را زينت و وقاررعيت را دژهاي استوارند، و وا  ـ به فرمان خدا ـ  پس سپاهيان
گزند؛ و كار رعيت جز به سپاهيان قرار نگيرد، و كار سپاهيان جز بـا   ها بي ارجمند است، و راه

تا بدان در جهاد با دشمن خود نيرومند  ،خراجي كه خدا براي آنان معين فرموده درستي نپذيرد
اندازه بايد كه نيازمنديشـان را كفايـت   و آنان را از خراج آن . شوند و كار خود را سامان دهند

ـ برپاي نمانـد جـز بـا سـومين دسـته از مردمـان كـه          ـ رعيت و سپاهيان  و اين دو دسته. كند
كنند و آنچه سود مسلمانان  قاضيانند و عامالن و نويسندگانِ ديوان، كه كار عقدها را استوار مي

  .د اعتمادندآورند، و دركارهاي خصوصي و عمومي مور است، فراهم مي
شوند و بـا سـودي    و كار اين جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه فراهم مي

كنند، در آنچه ديگران  دارند، و كار مردم را كفايت مي آرند، بازارها را برپا مي دست مي كه به
خشيدن بـه  سپس طبقة فرودينند از نيازمندان و درويشان كه سزاوار است ب. مانند آن نتوانند
  .كردن ايشان آنان، و ياري

، گشايشي است، و هر يك را بر والـي حقـي   ـ  ـ از غنيمت  و براي هر يك از آنان نزد خدا
كه بايد از عهدة آنچه خدا بر او واجـب كـرده    كه كارشان را سامان دهد، و والي چنان چندان

كـردن، و   حـق آمـاده  جستن و خـود را بـراي اجـراي     برنيايد، جز با كوشش و از خدا ياري
 ــ  329/ 53نامـة  : 1380، البالغـه  نهـج ( .شكيبايي در انجام كار، بر او آسان باشد يا دشوار

330(  

مختلف جامعـه را كـه در آن زمـان هفـت      قشرهايبندي  دسته، )ع( عبارتي، امام علي به
/ نظاميان، نويسندگان عمـومي و خصوصـي، قضـات دادگسـتر    / لشگريان خدا(گروه بودند 

دهنـدگان و   كـارگزاران دولتـي، جزيـه   / ت و داوران، كارگزاران عدل و نظم اجتمـاعي قضا
وران، نيازمندان   تجار و بازرگانان و صاحبان صنعت و پيشه ،دهندگان ماليات/ دهندگان خراج
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كردن كاركردهاي مورد انتظار از آنهـا و نيـز    مشخص ،)محرومان و مستضعفان/ و مستمندان
جمله  مختلف جامعه و برعكس را از قشرهايط مطلوب بين حكومت با برقراري ارتبا ةنحو

وظايف حكومت و مقامات آن براي تنظيم روابط خود با تمامي شهروندان دانسته و بر آنهـا  
  . تأكيد كرده است

  
وگـوي   هايي براي برقراري ارتباط مسـتقيم، مباحثـه و گفـت    كردن فرصت فراهم. 3

   مات حكومتيعموم شهروندان با باالترين مقا
طور صريح و شفاف بر ضرورت تالش حكومـت   مالك به ةدر بخشي از عهدنام) ع( امام علي

هايي كه عموم شهروندان بتوانند بـا بـاالترين مقامـات حكـومتي      ها و فرصت براي ايجاد زمينه
وگــو  و گفــت (discussion)مباحثــه  داشــته باشــند و بــا آنــان اي ارتبــاط مســتقيم هرجامعــه

(dialogue) را كـه   )10(اجتمـاعي  ـ ـ   هاي فضاي روانـي  و نبايد هاو حتي بايد كردندتأكيد  ،كنند
  . اند تبيين كرده ،براي تحقق اين مهم، فراهم كنندمقامات حكومتي بايد 

خود را براي كار آنان فـارغ دار  . و بخشي از وقت خود را خاص كساني كن كه به تو نياز دارند
در آن فروتني كنـي خـدايي را كـه تـو را آفريـد؛ و سـپاهيان و        و در مجلسي عمومي بنشين تا

وگـو   ند يا تو را پاسبانانند، از آنان بازدار، تا سخنگوي آن مردم با تـو گفـت  انيارانت را كه نگهبان
هرگز امتي را «: فرمود بارها شنيدم كه مي) ص(درماندگي در گفتار كه من از رسول خدا  كند بي
اند، حق نـاتوان را از   ـ در گفتار درمان آنكه بترسند و ـ بي د كه در آن امتـ نخوانن ـ از گناه پاك

نگفتنِ آنان را بر خود هموار كـن و تنگخـويي بـر     سخن كردن و درست ؛ و درشتي»توانا نستانند
بيني را از خود بران، تا خدا بدين كار درهاي رحمـت خـود را بـر روي تـو      آنان و خود بزرگ
بخشي، چنان بخش كه بر تو گوارا افتد  ش فرمانبري عطا فرمايد؛ و آنچه ميبگشايد و تو را پادا

  )336/ 53 نامة: 1380 ، البالغه نهج( .خواهي همراه بود داري با مهرباني و پوزش مي و آنچه باز

هـاي   شـده و حـاكم بـر نظـام     هاي تنظـيم  مشي تأكيد دارند كه خط در اين فراز )ع( امام
هـاي ارتبـاطي صـرفاً مجـراي      نظـام  وجود آورد كه  بايد فضايي را بهاي،  ارتباطي هر جامعه

هـاي حـاكم بـر     هـدف نباشـند؛ همچنـين، ارزش    ةمنزل مردم به ةارتباط مراكز قدرت با عام
مردم، امكان دسترسي بـه مراكـز قـدرت و انتقـال      ةهاي نهادهاي ارتباطي براي عام  ساخت

  . جريان تقاضاها و انتظارات را مهيا سازند
ارتباطات سياسي نشان داده است كه مقامـات   ةامروزه نتايج مطالعات متعدد در حوز
ـ كـه درواقـع     فردي مؤثر و مفيد بـا شـهروندان   حكومتي براي برقراري يك ارتباط ميان
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شـمار   داري نيـز بـه   اي براي جذب مشاركت حداكثري آنان در امر حكومـت  خود شيوه
ـ شـامل    فـردي  هاي ميـان  ار بر ميزان اثربخشي ارتباطبايد به پنج مؤلفه تأثيرگذــ   رود مي

توجـه الزم و   ــ  )1شـكل (تساوي و  گرايي مثبتگشودگي، همدلي، حمايتگري،   صفات
فرهنگي، ( :توان گفت ها مي در تبيين اين مؤلفه) kumar, 1998: 166( .كافي داشته باشند

  )122 ـ 112: 1389
 
  (openness)گشودگي  3.1

  :دهد فردي خود را بروز مي اساسي ارتباط ميان ةدگي، حداقل در سه جنبمفهوم كيفي گشو
هـاي   مقابـل طـرف   فردي بايد فردي باشد كـه خـود را در   پيام در ارتباط ميان ةاول فرستند

عبارت ديگـر، هـر كـس     ارتباطي خود بگشايد و با يك گشودگي نسبي با آنها مواجه شود؛ به
فردي  تواند در فراگرد ارتباط ميان ـ كه مي خود را وط بهتواند بخش عظيمي از اطالعات مرب مي

  .نتيجه فراگرد ارتباطي را از مسير طبيعي خود خارج سازد ـ مخفي كند و در مؤثر واقع شود
كـردن و   ارتبـاطي بـه وانمـود    أپيـام يـا مبـد    ةدومين جنبه از گشودگي، اشتياق فرسـتند 

عبـارتي،   اند؛ به ثيري نهادهأينكه بر او چه تمحركات وارد بر خود است و ا ةدادن صادقان بروز
العمـل روشـني    ها و يا اعمال آنها عكس مقابل گفته مندند كه ديگران در ها عالقه اغلب انسان

  . از خود نشان دهند
سومين جنبه از گشودگي، با مفهوم تملك احساسات و تفكرات مرتبط اسـت؛ و چنـين   

اختيـار او   و تفكرات خـود را كـه كـامالً در   شود كه شخص مورد نظر، احساسات  تعبير مي
عهـده دارد، بـه اطـالع     است و خود بـه آنهـا كـامالً واقـف اسـت و مسـئوليت آنهـا را بـر        

  .پيام برساند ةكنند دريافت
 
  (empathy)همدلي  3.2

متقابـل   ةكارگيري همدلي در يـك رابطـ   هاي كيفي ارتباط، به شايد يكي از دشوارترين جنبه
پيام، هر دو به يك احسـاس يگانـه دسـت     ةپيام و گيرند ةاينكه فرستند همدلي يعني. است
  :هـاي مربـوط بـه همـدلي عبارتنـد از      بـردن مهـارت   كارگيري و باال گام براي به سه. اند يافته

درك احساسـات و عواطـف طـرف    . 2پرهيز از قضاوت و ارزيابي رفتار طرف مقابـل،  . 1
هـاي   هـا و هـراس   ها، تجارب، بـيم  زها، آمال، تواناييها و نيا  درك خواسته ،عبارتي به(مقابل 

ببريم  دارد كه او را بهتر بشناسيم و به احساسات و عواطف او پي طرف مقابل، ما را بر آن مي
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هت كسب آنچه ديگري براساس نگرش و جتالش در . 3 ،)و بهتر بتوانيم با او همدلي كنيم
بايد براساس نگرش و  بدانيم اين تجربه يعني مهم است كه (توانايي خود تجربه كرده است 

ايفـا كـردن   قراردادن خود بـه جـاي او و    ،هچ ؛انديشيم احساسات او باشد نه آنچه خود مي
  .)دارد كه وي را بهتر درك كنيم ، ما را بر آن مينقش او

 
  (supportiveness)حمايتگري  3.3

گرانـه شـكل    فضـاي حمايـت  فردي مؤثر و قابل اتكا، ارتباطي است كه در يك  ارتباط ميان
تواند در يك فضاي توأم با هراس و تهديد  فردي باز و همدالنه نمي ارتباط ميان. باشد  گرفته

  . شود دوام يابد و دير يا زود به گسستگي رابطه منجر مي
  

  (positiveness)گرايي  مثبت 3.4
  :تكيه دارد فردي حداقل به سه جنبه يا عوامل مختلف گرايي در يك ارتباط ميان مثبت

كه احترام مثبت  يابد گيرد و پرورش مي درستي شكل مي فردي زماني به اول، ارتباط ميان
انديشـند،   مورد خود مثبت مي و معيني براي خويشتن درنظر داشته باشيم؛ زيرا كساني كه در

  .كنند پنداري وادار مي اين احساس مثبت را به ديگران منتقل و آنان را به مثبت
را گيرد كه احساسات خوشـايند خـود    درستي شكل مي فردي زماني به باط مياندوم، ارت

روشن است كه اين عمل، در وجود شـخص مقابـل، اثـر مثبـت     . طرف مقابل منتقل كنيم به
تر برخورد كند و سطح ارتباطي   كند كه در ارتباط مورد نظر فعال تشويق مي راگذارد و او  مي

  .خود را به سطحي باالتر بكشاند
مورد وضعيت عمومي حاكم بـر ارتبـاط، بـراي     سوم، يك احساس مثبت و خوشايند در

نكردن تمايـل و   عبارت ديگر، مشاهده تعامل بين دو يا چند نفر بسيار حياتي و مهم است؛ به
سوي انصراف از ارتباط و گسسـتگي   پيام را به ةاشتياق ازسوي مخاطب يا مخاطبان، فرستند

  .كشاند ارتباطي مي
 
   (equality)تساوي  3.5

ها با يكديگر مسـاوي نيسـتند؛ فـردي      هرگز دو نفر از همة جنبه. تساوي، خاصيتي ويژه است
لذا با وجود اين عدم تساوي، . تر باشد تر، ثروتمندتر و حتي سالم تر، قوي ممكن است با هوش

بـر تسـاوي    نـي تر خواهد بود كه فضاي حاكم، فضـايي مبت  ثرؤفردي عموماً زماني م ارتباط ميان
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عبارتي، طرفين ارتباط درنظر داشته باشند كه هر دو انسان و موجوداتي گرانبها هستند  باشد؛ به
   .تواند براي ديگران ارزشمند باشد خود مي نوبة د كه بههايي دار هر يك خصيصه و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .فردي هاي ميان اثربخشي ارتباطگذار بر ميزان  ثيرأهاي ت مؤلفه. 1شكل 
  )kumar,1998:166: (مأخذ

  
تر به مراكز قدرت و  هاي اجتماعي ضعيف براي دسترسي گروه هايي زمينهكردن  فراهم. 4

نيز انتقال نيازهاي آنان به حكومت، بدون آنكه اين طبقه از شهروندان در بيان تقاضاها و 
  قدم باشند  انتظارات خود پيش

هـاي   روي گـروه  و تأكيـدي خـاص بـر    مالـك، توصـيه   ةدر بخشي از عهدنام) ع( امام علي
   :پذيرتر جامعه دارند و آسيب تر اجتماعي ضعيف

آنان كه راه چاره ندانند و از درويشان  ؛در طبقة فرودين از مردم !  خدا را ! سپس خدا را  ...
ماندگاننـد، كـه در ايـن طبقـه مسـتمندي اسـت        جاي و نيازمندان و بينوايان و از بيماري بر

پس، از رسيدگي به كارشان دريـغ  ... خود نياورنده روي تحق عطايي است بهخواهنده، و مس
ـ آنان كـه   مدار و روي ترش بدانان ميار، و به كارهاي كسي كه به تو دسترسي ندارد، بنگر
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و كسي را كه به او اعتماد داري، براي تفقد  ـ شمارند ها خوارند و مردم خردشان مي در ديده
هاي آنان را به تو  ز خدا ترسان باشد و از فروتنان، تا درخواستحال آن جماعت بگذار كه ا

 )336ـ  53/335نامة : 1380،  البالغه نهج. (رساند

كـردن   مختلف جامعـه و تأكيـد بـر فـراهم     قشرهايبندي  ، پس از دسته)ع( آن حضرت
اي به  امكان و فرصت يكسان براي برقراري ارتباط عموم شهروندان با حكومت، توجه ويژه

داليـل گونـاگون اجتمـاعي، اقتصـادي،      تر جامعه دارنـد كـه بـه    هاي اجتماعي ضعيف گروه
تواننـد و يـا شـرايط برايشـان      معمول نمي  طور فرهنگي، سياسي و حتي تجارب تاريخي، به

وگـو   شده براي برقراري ارتباط مستقيم، مباحثه و گفت هاي فراهم آماده نيست كه از فرصت
بـراي   قدم شود و ده كنند و ضرورت دارد كه خود حكومت، پيشبا مقامات حكومتي استفا

  .سراغ آنها برود ، بهگردآوري تقاضاها و انتظاراتشان
 

نظرات شهروندان  ةهاي متنوع ارتباطي براي بيان انتقادات و ارائ  كردن فرصت فراهم. 5
  هاي اجتماعي به مقامات حكومتي  و يا گروه
كنند، در بخشـي از   ساز قلمداد مي  نفسه يك ارتباط هروند را فيدليل اينكه هر ش به) ع( امام علي
مطلـوب امـور جامعـه، بـه دريافـت       ةاند كه هر حكومتي بـراي ادار  كيد كردهأمالك ت ةعهدنام

هاي مختلف اجتماعي نيازمند است؛ و حتي در  شهروندان و يا گروه اتمستمر انتقادات و نظر
  :اند كردن مقامات حكومتي به اين موضوع را تبيين كردهن فرازي ديگر، پيامدهاي زيانبار توجه

اي است  نمونه ،شدن واليان از رعيت فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مكن كه پنهان ...
واليان را از دانستن آنچه بر آنان  ؛ و نهان شدن از رعيت،اطالعي در كارها از تنگخويي و كم

شمار آيد، و كار خرد بزرگ نمايـد،   د آنان خرد بهپس كار بزرگ نز ؛پوشيده است، باز دارد
  . آيد زيبا زشت شود و زشت زيبا، و باطل به لباس حق در

هـايي   و همانا والي انساني است كه آنچه را مردم از او پوشيده دارند، نداند، و حق را نشان
يـا  : دهرحال يكي از دو كس خـواهي بـو   نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود، و تو به
پس چرا خود را بپوشاني و حق واجبي  ،مردي كه نفس او در اجراي حق سخاوتمند است

بازداشـتن    يـا بـه   ؟عهدة تو است، نرساني؟ يا كار نيكي را نكني كه كردن آن تواني را كه بر
مردم زود خود را از درخواست از تـو بازدارنـد، چـه از     ،حق گرفتاري، كه در اين صورت

با اينكه بيشتر نيازمندي مردم بر تو رنجي ندارد، چرا  ـ  و چاره ندارند ـ  بخشش تو نوميدند
البالغـه،   نهـج ... . ( جستن خواستن يا در معاملتي انصاف كه شكايت از ستم است و عدالت

  )338ـ  337/ 53نامة : 1380
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، بر اين نكته تأكيد دارد كه هـر حكـومتي بـه نظـارت     )ع(فرمان امام علي بخش از اين 
دسـترس عمـوم    ارتبـاطي متنـوعي را در   هاي فرصتنيازمند است و بايد ) همگاني(ومي عم

شده، انتقادات، مسائل،  هاي ارتباطي فراهم طريق اين فرصت شهروندانش قرار دهد، تا آنان از
 ةكـه ادار  چـرا   خود را بيان و مقامات حكـومتي را از آنهـا آگـاه كننـد،     نظراتمشكالت و 

و دريافت اطالعات  )11(يازمند عزم جدي حكومت در برقراري ارتباطمطلوب امور جامعه، ن
  . از شهروندان است

مسلمانان دستور داده شده اسـت   ةهاي آن، به هم در اسالم و آموزهذكر است كه  شايان 
عملكـرد نادرسـت يـا     ةمقابل ديگران احساس مسئوليت كننـد و درصـورت مشـاهد    كه در

. يف، تذكر دهند و امر به معروف و نهـي از منكـر كننـد   انحراف از اهداف و تخلف از وظا
ها  نظارتي اسالم، نظارت و كنترل بر عملكرد، كارآيي و كارآمدي سازمان ةبنابراين، در سامان

شود و  و نهادها، تنها درچهارچوب وظايف و اختيارت مديران آنها و حاكميت خالصه نمي
شـرعي، بـر    ةموظفنـد براسـاس وظيفـ    جمله شـهروندان،  اعضاي يك نظام سياسي، از ةكلي

 )26ـ  25: 1386اخوان كاظمي، . (عملكرد مديران و حكمرانان نظارت داشته باشند
رو است كه در فرهنگ علوي نيز بر امر به معـروف و نهـي از منكـر و نقـد عملكـرد       از اين

ردم، همـواره  حكام و كارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پيگيري امور توسط م
) 30: 1386اخـوان كـاظمي،   . (كيـد شـده اسـت   أشرعي و تكليف الهـي ت  ةعنوان يك وظيف به

دهـد   خوبي نشان مـي  نيز به) ع(هاي الگويي دوران امامت و زمامداري حضرت امام علي  بررسي
انـد؛ و   مردمي توجه داشـته  ةهاي واصل كه آن امام همام، تا چه اندازه به نظارت عمومي و گزارش

پـي گـزارش    والـي بصـره، در  (عباس  جمله ابن حتي براساس آنها، با واليان و نزديكان خويش، از
بـه شـكايات و   ) ع(امـام علـي   . انـد  آميز كرده برخورد عتاب) تميم مهري و درشتي وي به بني بي

ه ب) ع( امام علي ةنام(دادند  كردند، ترتيب اثر مي مسلمانان نيز دريافت مي اطالعاتي كه از غير
مسـلمانان   پـاي  و آنان را از حقوق اجتماعي كه پابـه ) ارحبي، والي بحرين ةابي سلم  بن عمر

  )262ـ  254: 1379نيا،  الهامي. (ندساخت ميمند  بود، بهره
  
  گيري نتيجه

عبـارتي   هاي اسـالمي و بـه   از كارگزاران حكومت) ع(هاي حضرت علي  دستورها و خواست
نام فرمـان امـام علـي     ارزشمندي به ةقالب گنجين ري، كه درهاي بش تر از تمامي حكومت جامع

از  ــ  ـ باتوجه به مصاديقي كه ارائـه شـد   به مالك اشتر براي بشريت به ميراث مانده است) ع(
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تواند بدون ارتباط با شهروندان خود  كلي نمي طور هيچ حكومتي بهمنظر ارتباطي تأكيد دارد كه 
حاكم، نهادها (بين حكومت  ... ها، عقايد، ات، دستورالعملعمل كند و بايد جريان مداوم اطالع

كـه   چنان ،مختلف جامعه فراهم شود هاي گروهعموم شهروندان و  اب) هاي حكومتي و دستگاه
هاي زيـر   عبارتي رهيافت توان رهنمودها و به باب اشاره و متناسب با دريافت نگارندگان، مي از

 :ها با شهروندان مشاهده كرد حكومت هاي ارتباطي مشي تنظيم خط ةرا در حوز
  .احترام يكسان به تمامي شهروندان توجه و ـ
سـازي    هاي اجتماعي كه شهروندان به آنها تعلـق دارنـد و فـراهم    كردن گروه مشخص ـ

  .بين حكومت با اقشار مختلف جامعه امكان تعامل
وگـوي عمـوم    هايي براي برقراري ارتباط مستقيم، مباحثه و گفـت  كردن فرصت فراهم ـ

  .شهروندان با باالترين مقامات حكومتي
تر به مراكز قدرت  هاي اجتماعي ضعيف براي دسترسي گروه هايي فرصتكردن  فراهم ـ

و همچنين انتقال نيازهاي آنان به حكومت، بـدون آنكـه ايـن طبقـه از شـهروندان در بيـان       
  .قدم باشند ها و انتظارات خود پيشتقاضا
شـهروندان و   اتنظر ةهاي متنوع ارتباطي براي بيان انتقادات و ارائ  كردن فرصت فراهم ـ

  . هاي اجتماعي به مقامات حكومتي يا گروه
هـاي   مالـك اشـتر در حـوزه    ةعهدنام ماناي هاي  ها و آموزه مباحث، موضوعلذا باتوجه به 

 هـاي ارتبـاطي   مشـي  تنظيم خـط و مديريت  ( Political Communication)سياسي  ارتباطات 
اجتماعي، مديريت،   كه صاحبنظرانِ علوم ارتباطات، ضرورت دارد  )12(ها با شهروندان حكومت

انديشي و تعامل با يكديگر، زمينه تئوريزه كـردن   اسالمي با هم حقوق، علوم سياسي و معارف 
كنند، تـا فرصـت آشـنايي،      شده فراهم ياد ةدر دو حوزرا مالك اشتر  ةهاي عهدنام دستورالعمل

  )اهللاءشا ان( .دست نرود هاي آن براي تمامي جوامع بشري، از م و استفاده از آموزهفه
  
   نوشت پي

جملـه تعريـف ميكـي     تعاريف گوناگوني ارائه شـده اسـت؛ از  ) communication(ارتباط  براي .1
ارتبـاط عبـارت اسـت از فراينـد انتقـال اطالعـات،       «: كـه متعقـد اسـت   ) M. Smith(اسـميت  
 ةهمچنين اسـتفاده از واژ ) 45: 1378راد،  محسنيان( .»ها و فكرها ميان مردم ها، حافظه احساس

communication صورت جمع  به)communications (ةمطالعـ  ةعلوم ارتباطات، جنبـ  ةدر رشت 
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در » s«بدون (صورت مفرد  كه استفاده از آن به حالي رساند، در ابزار، لوازم و فن اين پديده را مي
  )17: 1371موالنا، . (شود نه وسايل و ابزار آن ر و جريان محتوا مربوط مي، به سي)آخر واژه
 intrapersonal/فــردي ارتبــاط درون(توانــد بــا خــود  فراينــدي اســت كــه مــي ارتبــاط نيــز

communication (چهــره  بــه صــورت چهــره ، بــا ديگــري يــا ديگــران، بــه)فــردي ارتبــاط ميــان 
/interpersonal communication(روهي بزرگ ، و با گ)جمعـي   ارتباط  /mass communication (

 )31ـ  28: 1383، ديگريمايرز و . (شودبرقرار 
هـا،   قبيل عاليـق، اميـال، دلبسـتگي    هاي انتخابي از گيري جهتدر فرهنگ تمامي جوامع بشري،  .2

ا، هـ  ها، كشش ها و بيزاري ها، نيازها، نفرت ها، وظايف، تعهدات اخالقي، آرزوها، خواسته برتري
گوينـد؛ و   مـي ) value(هاي انتخابي وجود دارد كه بـه آنهـا ارزش    ها و بسياري سوگيري جذبه

فـرد،  (هـا   هاي رفتاري انسان ها، عاليق و مدل ها، انگيزش ها با محتوا، نگرش ارزش هميشه بين
: 1366محسـني،  . (كنند نوعي تنظيم مي ، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه آنها را به)گروه و توده

 )Pepper, 1970:7؛ 29ـ  28: 1375راد،  ؛ محسنيان441
از اهالى يمـن بـود كـه در زمـان رسـول      معروف به مالك اشتر  ،نخعي يغوث عبد حارث بن مالك .3

او را جزو تابعين  ،توفيق نيافت )ص( به شرف اسالم نايل آمد و چون به ديدار پيامبر) ص( خدا
و از فرماندهان بزرگ و شجاع آن  )ع( اميرالمؤمنين لصيكي از شيعيان مخوي  .اند شمار آورده به

هـا و    كـرد و رشـادت   را همراهـي   )ع( علي امام، صفين جنگ و جمل جنگ حضرت بود كه در
در قمري  37در سال  مالك اشتررا . است ثبت شدهتاريخ  هاي او در اين پيكارها در  جانفشاني

و  كـرد راه مسـموم   ، يكـي از مالكـان روسـتاهاي بـين    معاويـه  تحريك به توطئه ومسير مصر، 
 )2ـ  1 :1387، ؛ سعادتي و محمديان 1: 1382عباسي، . (شهادت رساند به

هنگـام   خطاب به مالك اشتر بـه ) ع( اميرالمؤمنين علي ةنام ، شرحي فارسي بر فرمانالملوك دابآ .4
 التبريـزي  ييالطباطبـا  الحسـيني  الحسـني  رفيـع  محمـد  ميـرزا اسـت كـه    واگذاري حكومت مصـر 

 )1: 1387شعار، . (استنوشته ) م1908/ق1326(
هـاي   ، عباسي و عثماني كه بـر سـرزمين  فرمانروايان اموي ةهمدهد كه  هاي تاريخي نشان مي بررسي .5

كردنـد؛   را پنهـان مـي  ) ع(منـان ؤم مسلمانان فرمانروايي داشتند، اين گنج شاهوار از سخنان گهربار امير 
هاي سودمندي كه  آموزش ،بنابراين .شكند مجرّد خواندن اين فرمان، هر ستمگري درهم مي چرا كه به

  )270ـ  269: 1384ابوالخير، . (ماند ديد مردم پنهان ميدر اين فرمان نهفته است، بايد كامالً از 
ارتباطي انجـام داد و   هاي  توان در چهارچوب سياست ارتباطي را فقط مي  ةبينان ريزي واقع برنامه .6

بناي انتشار اطالعات، تعيين چهارچوب قانوني و  زير ةمفهوم وسيع خود، مواردي مانند توسع به
آوردن امكـان   هـاي ارتبـاطي، فـراهم    برداري از رسانه سيس و بهرههاي ارتباطي، تأ سازماني نظام
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ارتبـاطي بايـد    ريـزي   همچنـين برنامـه  . شـود  شـامل مـي  را ...  ، مشاركت عامه، وجود بازخورد
  )92ـ  91: 1356لي، . (گيران باشد پاسخگوي نياز پيام

، تسـهيل  )زشآمـو (اطالعـات   ة، انتقال و ارائ)نظارت(مانند گردآوري و سازماندهي اطالعات  .7
عنوان يك تبادل ارتباطي و كـنش متقابـل بـين حكومـت بـا       به(جامعه وگو با  مديريت و گفت

 ).مختلف جامعه و برعكس قشرهاي
بپردازنـد؛ و   جزيه يا گزيت، مالياتي است ساليانه كـه اهـل كتـاب بايـد بـه حـاكم مسـلمانان         .8

. ان را از تعـرض محفـوظ دارد  مقابل، حكومت حقوق آنان را محترم شمارد و مال و جانش در
 )530: 1380، البالغه نهج(

همچنين، بعضي از خلفا، . گرفتند شده يا قابل كشت مي خراج، مالياتي بوده است كه از زمين كشت .9
، البالغـه  نهـج ( .غيرمسـلمانان بـود   ةعهـد  گرفتنـد؛ امـا جزيـه بـه     خراج را از ذمي و مسـلمان مـي  

530:1380( 
 :وگو، شرايطي الزم است؛ از جمله تبراي تحقق يك مباحثه و گف .10

برخـوردار از امنيـت    در موضع قدرت و  كه يكي از طرفين وگو درصورتي گفتمباحثه و ـ 
  .فاقد پشتوانه و حمايت قانوني و امنيت كافي، معني ندارد باشد و ديگري

وگـو، هـر دو طـرف بايـد بـه يـك انـدازه احسـاس امنيـت كننـد و            ـ در مباحثه و گفـت 
حتي درصورت  و طرف ديگره يك طرف، نگرانِ برخورد يا هر نوع تهديدي باشد ك درصورتي

  .يابد وگو تحقق نمي امن و آرامش باشد، مباحثه و گفت ارتكاب خطا در
عبارتي، اگر يكـي از طـرفين    ؛ به وگو نيست گرفتن در جايگاه گفت قرار ةهر فردي شايست ـ

طرف ديگر از موضع بـاال و بـا زبـان زور     گو، مست غرور و قدرت باشد و باو مباحثه و گفت
 (Brookfield and Preskill,2005:8-17). ندارد يوگو ديگر معن سخن گويد، مباحثه و گفت

عبـارت ديگـر،    شود؛ بـه  ارتباط، فقط انتقال اطالعات نيست، بلكه تحميل رفتار را نيز شامل مي .11
سازند، اما در هر ارتباط،  را مي) content level(طور معمول سطح محتوا  يافته به اطالعات انتقال

شود و در اينجا اسـت   شود، روابط في ما بين افراد نيز معلوم مي عالوه بر اينكه محتوا منتقل مي
شود كه بر چگونگي حصـول پيـام، محتـوا و     تعريف مي) relationship level(كه سطح رابطه 

 )47 :1383، مايرز و همكاران( .بين افراد داللت دارد ةرابط
رونـد و در   شمار مي هاي اساسي جوامع امروزي به از شالوده ـ در معناي وسيع خود ـ ها سازمان .12

 human communication(انسـاني   ويـژه مـديريت امـور ارتباطـات      مـديريت، بـه   ،ايـن ميـان  

management(هـا   ترين عامل در حيات، رشد و بالندگي و يا نـابودي و ضـعف سـازمان    ؛ مهم
. بِركـو، آنـدرو دي  . ليف ري امأت مديريت ارتباطات ←براي مطالعة بيشتر، . (دشو محسوب مي

 )ولوين. ولوين، و دارلين آر
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  منابع

پژوهشگاه علوم انساني و : سيدحميد طبيبيان، تهران ة، ترجمپيشواي روشنگر) ع( علي). 1384(ابوالخير، علي 
  .مطالعات فرهنگي
 ة، شـمار مطالعـات اسـالمي   ةفصلنام، »البالغه هاي نهج كارآمدي آموزه«). 1386تابستان(اخوان كاظمي، بهرام 

  .38ـ  9 ص، ص76
 ،حكومـت اسـالمي   ةفصـلنام  ،»نظارت بر كارگزاران حكومت علـوي «). 1379زمستان(اصغر  نيا، علي الهامي

  .264ـ  238، صص 18 ةشمار
، ترجمة سيدمحمد اعرابي و ارتباطات يت مدير .)1382. (دارلين آر ،آندرو دي؛ ولوين ،؛ ولوين.ركو، ري امب

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: داود ايزدي، تهران
  .انتشارات كيهان: باقر ساروخاني، تهران ةترجم ،)فارسيـ   فرانسه ـ  انگليسي(فرهنگ علوم اجتماعي  .)1375(بيرو، آلن 

 .اطالعات: ، تهرانشناسي ارتباطات  جامعه .)1377(ساروخاني، باقر 
 ، به آدرس اينترنتيدانشنامه الكترونيكي رشد، »مالك اشتر«). 1387(امير حسين  و محمديان، ندا، تيسعاد

  : زير
 http://www.daneshnameh.roshd.ir 

   :زير به آدرس اينترنتي ،126 ةشمار ةمقال، 1ج ، المعارف بزرگ اسالمي ة دائر، »آداب الملوك« ). 1387( شعار، ناصر
http://www.cgie.org.ir/shavad.asp?id=130&avaid=126  

ارشـد   كارشناسـي  ةدور ةامـ ن ، پايانپژوهشي پيرامون زندگي و عملكرد مالك اشتر). 1382(اكبر  عباسي، علي
  .دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم: راهنمايي صالح پرگاري، تهران به

 .رسا خدمات فرهنگي ةموسس: ان، تهرارتباطات انساني). 1389(اكبر  فرهنگي، علي
  .نشر ني: تهران. منوچهر صبوري ة، ترجمشناسي  جامعه). 1377(گيدنز، آنتوني 
: خسـرو جهانـداري، تهـران    ة، ترجمـ بينانـه  ارتباطي واقـع  هاي   سوي خط مشي به). 1356. (آر. لي، جان اي
  .سروش

: حـوا صـابر آملـي، تهـران     ة، ترجمـ انسـاني   پويايي ارتباطـات ). 1383. (تي ميشله ،مايزرو . مايرز، گيل اي
  .صدا و سيما ةدانشكد

 .طهوري ةكتابخان: ، تهرانشناسي عمومي جامعه). 1366(محسني، منوچهر 
  .سروش: ، تهرانشناسي ارتباط). 1378(راد، مهدي  محسنيان
  .اسالمي  قالبسازمان مدراك فرهنگي ان: ، تهرانها انقالب، مطبوعات و ارزش). 1375(راد، مهدي  محسنيان

  .صدرا: ، تهرانالبالغه سيري در نهج). 1354(مطهري، مرتضي 
  .اميركبير: ة باقر پرهام، تهرانترجم،  شناسي مباني جامعه). 1349(مندراس، هانري 
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مركـز  : ة يونس شكرخواه، تهرانترجم، گذر از نوگرايي ارتباطات و دگرگوني جامعه). 1371(موالنا، حميد 
  .ها ت رسانهمطالعات و تحقيقا

  .علمي و فرهنگي: سيدجعفر شهيدي، تهران ةترجم). 1380( ةالبالغ نهج
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