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 چکیده

توان آن را به می، که گیرند شوراها هستندترين نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شكل میيكی از مهم
يك طرف يك پای در حكومت و از طرفی پاای ديگار عنوان يك نهاد بینابین در نظر گرفت، چراکه از 

بندی هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که باا آرای واود در جامعه مدنی دارد. شورا محل جمع
 ( باه معناای شاورا دایقاا از واژه  تاینCouncilواژه انگلیسای   اناد.به اين نهاد سراسر جان بخشیده

Consilium  ارگانی است انتخابی يا انتصابی برای انجام وظیفه مشاخ،، مشتق شده است و به معنای
گذاری اداری و باه عناوان رکنای از ارکاان اداره شاهر، محادوده و در االب و ظرفیت مشورتی، اانون
باشد. اين پژوهش به بررسای شاورا در  در االب مجلس محلی( می مشخ،، منطقه و حتی کل کشور

 باه رو  تااريخی لماان، ماالزی، انگلساتان و ژاپانآساودد، جهان از جمله بروی کشورهای ايران و 
های اسالم آمده است از بعد حقاوای، سیاسای و هکه در آن آموزپردازد، شورا در ايران عالوه بر اينمی

مديريتی تعريف شده است اما در کشورهای ديگر؛ از ابتدای امر تعاريفی متفاوتی در دوره ارون وسطی 
است؛  جرم اين پژوهش توانسته، نگاه کاملی به شورا چه در ايران و چه در جهان داری شده و سرمايه

 داشته باشد.
 

 شورا، شورای شهر، ايران، سودد، آلمان، مالزی.واژگان كلیدی: 

 

 . مقدمه1
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-آثار متعددی از جمله تاريخ تمدن ويل دورانت بر وجود نهادهای شورايی در بین

های ساوتاری در سومر از باین البته اين نهادها به علت ضرورتاند. النهرين تاکید کرده

رفت و جای وود را به نظام زورمندمدارانه داد. علت تاکید مناابع بار پیادايش پاولیس، 

جامعه مدنی، شهروندی و به تبع اين موارد، شورا در يونان آن است که در آن سارزمین 

تكامل پیدا کرد و زمینه ساز نظامی در  و بعد از آن در روم، چنین نهادهايی پايدار شد و

( و Synedrionغرب شد که نظام شهروندی نام گرفته است.ريشه يوناانی ايان مفهاوم 

 Synedriumباشدکه از دو جزء ( میSyn""  به معنای باا هام باودن و"Hedra"  باه

معنای االب يا مجمعی برای با هم بودن افراد برای امری واص و هدفی معین، تشاكیل 

شد. ايان واژه گیری جمعی تلقی میده است. از همان آغاز شورا، مكانی برای تصمیمش

گیاری و است اشاره به ارگان مشورتی يا تصامیم Consiliumدر زبان  تین به صورت

( به معنای شورا دایقا از واژه  تین مشاتق Councilاجرايی داشته است. واژه انگلیسی  

ت انتخابی يا انتصابی برای انجام وظیفه مشخ،، و در شده است و به معنای ارگانی اس

گاذاری اداری و باه عناوان رکنای از ارکاان اداره شاهر، االب و ظرفیت مشورتی، اانون

 در االاب مجلاس محلای(. از ايان رو، بار  محدوده مشخ،، منطقه و حتی کل کشور

-د، شورا مایداننوالف باور بسیاری که وظیفه شورا را فقط مشورت يا وضع اانون می

تواند به عرصه نظارت و اجرا چه جدای از يگديگر و چاه تواماان باا هام باه کارهاا و 

روم  -تكامل مفهوم شورا و شهروندی را بايد مديون تمدن يوناان مسادل شهری بپردازد.

شود دانست. در بیشتر شهرهای يونانی هم شهرهايی که مستقیما به وسیله مردم اداره می

راندناد، اماور شاهری را اشرافیت موروثی و نخبگان بر آن حكم می و هم شهرهايی که

، محل برگزاری جلسات شورا 2و بعدا آگورا 1بخشید. در يونان تا رشهرشورا سامان می

هاای ديگاری ها، محلاهن محلهآ بود که محلی برای مالاات شورای پیران بود، عالوه بر

شد وجود داشت ووانده میleuterion""Bouکه در يونان  3ازجمله وانه يا مكان شورا

 که برای نشستن شهروندان و تبادل نظر و بحث و جدل بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Town Hall 

2. Agora 

3. Council House  
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 تاریخچه شورا. 2

 شورا در قرون وسطی. 2.1
در ارون وسطی اگرچه نقش انتخاب مردم و حیطه عمل شاهروندان محادود شاد؛ 

تقويات شاد. هاای محادود و وااص اما نظام شورايی از میان نرفت و حتای در زمیناه

تارين کارد کاه معروفشورای نخبگان امور جامعه غیر متمرکز اروپای غربی را اداره می

آنها شورای شهر ونیز بود. در اواور ارون وسطی با ظهور شهرهای مستقل و شاوراهای 

داری داشت. شهرهای جدياد اصناف تاثیری عظیم و انكارناپذير در پیدايش نظام سرمايه

استقالل يافته، تماما دارای شورای شهر بودند و دربروی از شهرها مجلاس شاهری تازه 

يا مجمع عمومی سربرآورد و اداره شهر را بر عهده گرفت و وظايف شورا در اولین ادم 

تامین امنیت شهر بود البته در شهرهايی که شوراها از ااتدار بیشتری برووردار بودنادکار 

ن و اوذ مالیات از واردات و صاادرات کاا  را بار عهاده ها، تعییاضاوت، کنترل ایمت

 داشتند.

 

 شورا در دوره سرمایه داری. 2.2
تاری، يعنای جامعاه داری در االب مفهاوم وسایعشورا در دوره بعد يعنی سرمايه 

مدنی مطرح شد، به بیان ديگر در ذيل جامعه مدنی ارار گرفت و يكای از ارکاان آن باه 

دنی بیشتر به عرصه عمومی تعلق دارد و به فضاايی اشااره دارد آيد. جامعه محساب می

 د.نشمارد، زيرا وود را عضو کامل اجتماع میندانرا متعلق به وود میآن انکه شهروند

گیری مجلس نمايندگان، بر پاياه اصال تفكیاك ااوا، با پیدايش دولت ملی و شكل

سیاری از وظاايف آن باه نقش شهرهای مستقل و در نتیجه نهادهای شهری دگرگون و ب

نهادهای ملی واگذار شد. اما نكته مهم، تداوم ساوتار حكومتی يا باز تعريف آن بود کاه 

شوراهای شهر از جمله آن است. شورا و نقش آن در امور محلی، بر پايه تجارت دنیاای 

 سرمايه داری، چهار شكل به شرح زير به وود گرفت:

. مديريت فدرالی يا غیر متمرکز آلمان، استرالیا، ايا ت متحاده(: در آلماان، هماه 1
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-گذاری مربوط به آن در دست حكومتودمات شهری و امور اجرايی، نظارتی و اانون

 های محلی است.

گرايا مدل انگلیسی انگلستان، اساكاتلند و بسایاری . مديريت نامتمرکز يا وحدت2

گرا ياا مادل ژاپنای: در ايان گلستان( و مديريت نامتمرکز وحدتاز مستعمرات سابق ان

های محلی به نهادهای محلای باا مدل در ژاپن پس از جنگ، با تصويب اانون حكومت

گیری از پايین ساپرده شاده و شاورای محلای دارای بازوهاای اجرايای باه ناام تصمیم

 ... می باشند. ريزی اجتماعی و دارند که اين کمیسیون شامل برنامه کمیسیون

. مدل مباشرتی فرانسوی: اين مدل از الگاوی کمونهاا و سیساتم نااپلئونی گرفتاه 3

ترين الگو است، پديد آمده است و در آمريكای  تاین، آسایا و ، که مهم18شده از ارن 

آفريقا رواج دارد. تفكیك اوا در اين الگو وجود دارد و در هر اوه باازوی محلای اماور 

گیارد. شاهردار و شاورا معماو  منتخاب ماردم و شاهردار بر عهده می مربوط به آن را

 پاسخگوی آنهاست.

پارچه: ابداع کننده اين مادل شاوروی ساابق باود و اناواع . مديريت شورايی يك4

شوراها تمامی امور کشور را بر عهده داشتند که البته در عمل از ايان الگاو سارپیچی و 

 مسايل و مشكالت زيادی پیدا شد.

 

 مفهوم شورا .3
مفهوم شورا عبارت است از استفاده از آرا و نظريات ديگران به منظور پی بردن باه 

يابی هرچه بهتر و بیشتر باه حقیقات و نظريات آنها و ياری جستن از نظريات در دست

رفع شك و ترديد و يا تشريك همكاری جمعی در موردی که رعايت نظريات جمع باه 

 (.4: 1375نحوی مطلوب است  ااضی، 

 

 مفهوم شورا از بعد حقوقی. 3.1
شود، عدم تمرکز اداری شورا در بعد حقوای به معنای عدم تمرکز اداری اطالق می

شود اين حق بروواسته از حاکمیت انسان بر تعیاین از طريق شورای محلی محسوب می
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سرنوشاات اجتماااعی وااويش اساات کااه اااانون اسااالمی ايااران باار آن صااحه گذاشااته 

 (.33: 1382است چوپانی، 

 

 مفهوم شورا از بعد مدیریتی. 3.2

شود، به عباارتی ديگار شاورا شورا از بعد مديريتی يك نهاد غیر سازمانی تلقی می

هاا و وظاايف را در راساتای ای از مسائولیتيك مجموعه اجتماعی است که مجموعاه

ن نهااد اجتمااعی از تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی بر عهده دارند، و شاوراها باه عناوا

های مختلف، انتخاب، انتصاب، و يا وراثت اابل تشكیل هستند که شكل انتخاابی طريق

 (.61: 1386آن بیشتر مورد توجه انسان است همدمی مقدم، 

 

 مفهوم شورا از بعد سیاسی. 3.3

اگر سیاست را علم و هنر هدايت و اداره امور جامعه و اعمال حاکمیت بادانیم، باا 

يزی، تصاويب ااوانین  زم و هادايت، رگذاری، برنامهتوجه به نقش شوراها در سیاست

راهبری و اداره امور شهرها، که هم اداره امور جمعی و هم اعماال بخشای از حاکمیات 

توان جايگااه سیاسای مهمای را بارای شاوراهای محلای در جغرافیاای کلای است، می

 حاکمیت اايل بود.
 

 شورا در ایران .4
بررسی تاريخ کهن ايران، نظامی دموکراتیك، با معیارهای دنیای باستان، در نگااه  با

تاريخ اين سرزمین پا به عرصه حیات نهاد. اين نظام الگوی پدرشاهی و بر پايه وانادان 

کردند و بدين صورت بود که نهاد شكل گرفت. پدران وانوار واحد با تر را انتخاب می

آمد. ادرت پدرشاهی انتخابی، باه سارداران لشاكر پديد میحكومت تا با ترين مراتب 

ها، ادرت در دست سرداران باای ماند و نهادينه شاد و تفويض و با طو نی شدن جنگ

 نظام پدرشاهی به نظام استبدادی بدل گرديد.

نیروی اجتماعی تغییر آفرين، هیچ يك، ااادر باه غلباه بار ديگاری و ايجااد نظاام 
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ای کارکردهای بدون جايگزين اايال ی نظامی متمرکز با ارتش حرفهطبقاتی نبودند و برا

بودند. روستايیان برای حفظ وود از تهاجم ايا ت وجود اادرت اساتبدادی متمرکاز را 

دانستند.اگر چه مازاد ناچیز وود را در االب انواع مالیاات و بهار مالكاناه از ضروری می

بودناد اماا جاايگزين مناسابی بارای دادند و به زندگی بخور و نمیار راضای دست می

نمودند. همچنین تجاار شاهری کاه در تجاارت گر متمرکز تصور نمیحكومت سرکوب

هاای تجااری کا ، آن هم در راه دور درگیر بودند، تنها راه حفظ امنیت و آرام ماندن راه

کردناد و رهباران اياا ت کاه اادرت بادون را وجود نظام استبداد شاهی جستجو مای

بااز تولیاد  از ايان روداشتند و بیش از هزار سال بر اياران حكومات کردناد و مخالف 

دانستند. بدين سان سه رکن جامعه ايران يعنای نظاام ايلای، الگوی حاکمیت را مفید می

وی رگذرانند. که اين تعادل نیانظام روستايی و نظام شهری، در تعادلی پايدار روزگار می

 ساوت.استبدادی را فراهم میاجتماعی امكان بازتولید حاکمیت 

های تاريخ ايران آکنده از تال  دايمی علیه استبداد حاکمیت است. تعاداد شاور 

هاای اجتمااعی هرگاز دهقانی و شهری از شمار بیرون است، اماا تماامی مسااعی گروه

نتوانستند الگوی حكومت را تغییر دهند و کارکردهاای بادون جاايگزين نظاام اساتبداد 

رسیده است سبب باز تولید آن گشاته ی که مبارزات به پیروزی اطعی میحتی در موااع

 ها استوار بر جای مانده است.و الگويی برای ارن

با ورود سرمايه داری به اياران و برواورد دو جامعاه سانتی باا دو روياه سارمايه 

نهادهاای داری يكی ويرانگر و ديگری سازنده( ، بحث در مورد مردم سا ری و ايجااد 

جامعه مدنی از جمله شوراها مطرح گردياده اسات. بارای اولاین باار در تااريخ اياران 

دهد و باا انقاالب کارکردهای بدون جايگزين نظام استبدادی معنای وود را از دست می

رساد و مجلاس گیر می شود و به پیروزی میمشروطیت برای ايجاد نظام مردم سا ر در

شاود کاه در هاای مردمای مایو در اين میان بحث انجمنشود. شورای ملی تشكیل می

شود. اما با انقالب مشروطیت، در های ديگر تاسیس میتهران و تبريز و بروی شهرستان

. و حتی مجلسیان در مقابال تمايال شودفجر پیروزی، از مسیر مردم سا ری منحرف می

کنند. در نتیجاه یری میمردم به نهادسازی مقاومت و از دورانديشی مبارزات مردم جلوگ
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و  بروالف چنین مقاومتی در مقابل مردم، مجلس مجبور به تصويب اانون انجمن ايالتی

 .(83-87: 1381 پیران،  شودمی و يتی

به هر حال در جريان مشاروطیت بار پاياه مباارزات ماردم در بسایاری از شاهرها 

ااانون  1386د. در ساال شكل گرفت تا امور ايالت و و يات را سامان دهن يیهاانجمن

انجمن ايالتی و و يتی تصويب شد که می توان آن را نخستین ااادام در مردمای کاردن 

مديريت شهرها به شمار آورد اما ديری نپايید که دولت انحالل آن را از مجلاس بعاد از 

ها و انجمن های ديگر از جمله اانون شهرداریچهار سال گرفت وبعدا با تصويب اانون

 های مختلف پايدار نماند.شهر  صورت گرفت که به علت

 

 مبانی ظهور و ایجاد شوراهای اسالمی .5
عوامل علت وجودی شوراها در تعیین میزان و حدود اوتیارات و وظايف شاوراها 

بايست تابعی از تغییر يا تفسیر موثرند و هر گونه تقويت اوتیارات شوراهای اسالمی می

 اشد:جديد از اين مفاهیم ب

 

)اهمیرت شرورا از  باز تولید مفهوم شورا و مشاركت در قررنن و سریره نبروی .5.1

 دیدگاه قرنن و سیره نبوی(

امارهم شاورا » ( و159 آل عماران، « وشااروهم فای ا مار» دو آيه در ارآن مجید

پاردازد، از ( وجود دارد کاه باه بیاان اوصااف مومناان مای38 سوره شوری،آيه « بینهم

های مومنان اين است که مشورت را در کارهايشان بكار گیرند در واااع ايان دو ويژگی

هاا در االاب انجاام آيه به لزوم مشارکت عموم مردم در امور جاری اشاره دارد. اين آيه

شور و مشورت از طريق نمايندگی اابال دسترسای و باازآفرينی مفهاومی در نهادهاای 

 جديد است.

 

 

 ایرانیان در زمینه شور و مشورت:اقتباس از كنش . 5.2
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هاای مختلاف ايرانیان در طاول زماان در امورجااری واود از طرياق ايجااد گروه

سفیدان و برگزيدگان برای اداره امور حكومتی و محلی اادام مشورتی تحت عنوان ريش

کردند. واژه انجمن در طول تاريخ، اصاطالح و ناامی آشانا به تشكیل نهادهای سنتی می

 ین منظوری بوده که امروزه با مفهوم شورای اسالمی هم مصداق است.برای چن

 

 :الگوبرداری از قوانین و تجربیات جوامع اروپایی .5.3

احترام گذاشتن به سهیم بودن مردم در هر محال از طرياق نماينادگی در اماور در 

مساتقیم اعماال نگری دموکراسی االب نهادهای مشورتی که طی چند ارن دراروپا با باز

گیری از سوی نماينادگان شده و در يونان تحت عنوان دموکراسی غیر مستقیم يا تصمیم

برای تمامی مردم مطرح شده، الگويی برای تشكیل نهادهای مشاابه شاورای اساالمی از 

 انقالب مشروطه به بعد ارار گرفت.

 

 میی در ایران پیش از انقالب اسالنهادهای مشابه شورای اسالم .5.4

هاای ده، شاهر و انقالب مشروطه و متعارف آن ااوانین نااظر بار تشاكیل انجمان

 گیری در تشكیل و اداره کشور بوده است.شهرستان و استان از منابع الگو

 

 1357شور انقالبی مردم در بهمن  .5.5

استفاده ابزاری رژيم از تمامی نهادهای جامعه از جمله نهادهاای مربوطاه باه عادم 

هاای ده، شاهر، تمرکز برای بقا و استمرار حاکمیات واود در جامعاه همچاون انجمان

شهرستان و استان باعث شده تا همزمان با نفی سلطنت، نهادهای وابسته به آن از جملاه 

احساس نیاز به تشكیل نهادهاای عادم  از اين روها نیز از سوی مردم طرد شوند، انجمن

برای تشكیل امور محلی، منجر به تشكیل شاورای  تمرکز و جبران فقدان نهادی مشروع

 (.62-63: 86اسالمی کشور شد  همدمی مقدم؛ 

 

 عمر یک صد ساله شوراها در ایران. 6
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انجمن در تهران،  140نخستین جراه بعد از انقالب مشروطه و تشكیل  .1

 هجری شمسی 1286

تصويب اانون بلديه، تشاكیل انجمان بلدياه و تربیات و وظاايف آن،  .2

 هجری شمسی 1286

تصويب طرح تشكیل انجمان و يتای و اياالتی  ماتمم ااانون اساسای  .3

 هجری شمسی 1286 مشروطیت(،

 1290ها توسط دولت باا تصاويب مجلاس،کسب اجازه انحالل انجمن .4

 هجری شمسی

هاای شاهر و ها و به رسمیت شناوتن انجمانتصويب اانون شهرداری .5

 هجری شمسی 1309ها، عدم تشكیل اين انجمن

 1328ها و انجمان شاهرها و اصااب، تصويب اانون تشكیل شهرداری .6

 هجری شمسی

 هجری شمسی 1331شورای ده در روستاهای ايران،  30754تشكیل  .7

 هجری شمسی 1331های شهر، تصويب اانون شهرداری و انجمن .8

هاای تصويب اانون جديد شهرداری و اوتصاص دو فصال باه انجمان .9

 هجری شمسی 1334شهر، 

 هجری شمسی 1349های شهرستان و استان، نون تشكل انجمنتصويب اا .10

 در دوره بعد از انقالب .11

صدور فرمان تاريخی امام ومینی  ره( مبنی بر تشكیل شوراهای اسالمی شاهر  .12

 1358و روستا ، نهم ارديبهشت ماه 

 1358تصويب اانون شوراهای محلی در شورای انقالب تیرماه،  .13

 20/07/1358کشور و عدم تداوم فعالیت آنها، شهر  156انتخاب شوراها در  .14

 01/09/1361تصويب اانون تشكیالت شورای اسالمی کشوری، .15

 29/04/1369تصويب اانون اصالح تشكیالت شورای اسالمی کشوری  .16

 05/09/1369اصالح اانون شوراها .17



 1393 زمستانهفتمشماره دومسال                       

 

   42 

تصويب اانون تشكیالت، وظاايف و اوتیاارات شاوراهای اساالمی کشاور و  .18

 .01/03/1375انتخاب شهرداران 

 09/12/1377انتخاب اولین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا،  .19

روساتا و  32677آغاز استقرار و شروع به کار شاوراهای اساالمی در بایش از  .20

 09/02/1378شهرک، 23شهر و  741

 1380انحالل بزرگترين شورای اسالمی کشور، يعنی شورای شهر تهران،  .21

 09/012/1281هر و روستا،انتخاب دومین دوره شوراهای اسالمی ش .22

 919شاورای روساتا و  32857آغاز فعالیت دومین دوره شوراهای اسالمی در  .23

 09/02/1382شورای شهر، 

تصااويب اصااالح اااانون تشااكیالت،وظايف و اوتیااارات شااورای اسااالمی و  .24

 06/07/1382انتخاب شهرداران

 24/09/1385اتخاب سومین دوره شوراهای اسالمی شهر وروستا،  .25

صالح ااانون تشاكیالت، وظاايف و اوتیاارات شاورای اساالمی و تصويب ا .26

 12/10/1385انتخاب شهرداران

 1015شورای روستا و  34758آغاز فعالیت سومین دوره شوراهای اسالمی در  .27

  09/02/1386تیره عشاير406شورای شهر و 

 1015شورای روستا و  34758آغاز فعالیت سومین دوره شوراهای اسالمی در  .28

  09/02/1392تیره عشاير406و  شورای شهر

آغاز فعالیت چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا همزماان  .29

  1392ورداد  24در  جمهوری يازدهمانتخابات رياستبا 

 

 نظام شورایی دربرخی كشورهای جهان .7

 نظام شورای شهر فرانسه  .7.1
هاای محلای را در کشاور فرانساه شاورا و حكوماتجامعه شناسان فاياده ايجااد 

کنند: اداره امورمحلی برای شهروندان فرانسوی يك مدرسه برای آزادی گونه بیان میاين

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B2)
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است. در اين چارچوب است که يك فرانسوی در وصوص وظاايف شاهروندی واود 

ه وی طاور مساتقیم باها و مساادلی کاه باهکند و با مذاکره پیرامون برنامهکارآموزی می

تر در سطح کشور کند و برای ايفای نقش مهمارتباط دارد، حرفه شهروندی را تجربه می

ترين واحاد (. شورا در کشور فرانساه بار اسااس کوچاك56کند همان،آمادگی پیدا می

 (.41: 1382. چوپانی:..شود  شورای محلی روستا، شهر واجتماعی تقسیم می

 

 نظام شورای شهر در انگلستان  .7.2
نظام سیاسی بريتانیا براساس حكومت محلی بناا شاده اسات، ايان نظاام را مراکاز 

هايی کاه مجلاس نماينادگان در زمیناه ادرت منتخب محلی براساس وظايف و اادرت

-موضوعات مربوط به ساکنان يك منطقه يا ناحیه واصی به آنها اعطاء کارده، اداره مای

ای محلی، به عناوان بخشای از نظاام اداری کشاور بريتانیاا نی بر پايهکنند. حكومت مبت

صدها سال پیشینه دارد، در چنین نظامی شوراهای منتخب مردم نقش اساسای دارناد در 

زمینه مسادل شهری مشارکت مردم نقاش مهمای دارد بارای نموناه ااوانین شهرساازی 

مه ريزی محلی و ناحیاه تایثیر انگلستان بر اين پايه استوار است که چون تصمیمات برنا

زيادی بر زندگی مردم دارند از اين جهت که مردم اين اجازه را دارند تا در تمام مراحل 

هاای  زم باا گیری بايد مشاورتهای عمرانی و تصمیمبرنامه ريزی و رسیدگی به طرح

 (.117: 1387مردم انجام شود علوی تبار،

سه ساطح حكاومتی ملی، اياالتی، محلای( در انگلستان، بروالف امريكا که دارای 

 است، فقط دو سطح حكومتی وجود دارد: حكومت ملی و محلی.

شورای محلی در اين کشور نقش اجرايی دارد و اعضای آنهاا از طرياق انتخاباات 

شوند؛ اين شوراها عالوه بر فعالیت اجرايی، مسئولیت براراری نظام و عموم انتخاب می

ات مختلف بر عهده دارند، همین شوراها در بخشی از سطوح ايجاد امنیت را در اجتماع

فعالیت، نقش مشورتی دارند حكومت محلی هر ناحیه از شاورا، شاهرداری، کمیسایون 

(. شوراها ادرت وااعی را در اوتیاار دارناد 69: 1385محلی تشكیل شده است وودینی،

ر آن نقااش و اداره شاوراها عماال بار عهاده چناد کمیتاه اسات و متخصصاین اداری د
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 (.15: 1377نمايند آيت الهی، سرنوشت ساز ايفا می

 

 لمانننظام شورای شهر در   .7.3

های نظام اجتماعی مردم ساا ر شورای محلی  شورای شهری( به همین عنوان پايه

 شااوند. در آلمااان در مقايسااه بااا ديگاار کشااورها مشااارکت شااهروندانمحسااوب ماای

 هااای مختلااف حااادز اهمیاات اساات کااه از راهدر اداره امااور شااهر ااباال توجااه و 

 ( و اداره مشااارکتی شااهروندانBurgecleliligungاز جملااه مشااارکت شااهروندان  

 Burgeenqhe venwaitungکند.  زم به ذکار ( برای رسیدن به اين هدف استفاده می

است که در بروی از شهرهای آلمان ابزارهای جلب مشارکتی مردمای در ساطح ادارات 

محلی به شكل آگاهانه گرفته شده و در بروی ديگر نیز از اين ابزارها با استفاده از اهارم 

اانون به شكل اجباری درآوردند. در آلمان در کناار مشاارکت شاهروندان در ماديريت 

های محلی نیز توجاه شاده اسات. کاه ايان ناوع شهرها به مشارکت آنان در تهیه طرح

ريزی وطوط کلی طرح ود: در مرحله اول دفاتر طرحشمشارکت در دو مرحله انجام می

رساانند و در مرحلاه دوم ماردم کنند و به اطالع شهروندان مایرا در روزنامه آگهی می

هايی را که درباره اهداف طرح دارند مطارح کننادو توانند به اين دفاتر رفته و پرسشمی

 د.های مردم پاسخ دهنريزی وظیفه دارند به پرسشمسئو ن طرح

 

 نظام شورای شهر در ژاپن .7.4
ساری تغییارات سیستم اداره محلی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دساتخو  ياك

( ايجااد شاده باود باه 9جایهای ملی متمرکز اداری تحت اوانین کهن  میشد، سیستم

دنبال اين تغییرات جای وود را به يك سیستم حكومت محلی تمرکززدا بر پايه اصاولی 

 (.45دموکراسی داد چوپانی. پیشین.صو 

شود. در مقدمه اانون اساسی ايان در کشور ژاپن بر مشارکت مردم تاکید زيادی می

 کشور تاکید بر حق مردم در تعیین سرنوشت وويش شده است

 گیردادرت در اوتیار مردم بوده است يا از آنها نشات می .1
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 حكومت هستنديكايك افراد، بهره مند از مواهب و مزايای  .2

 اعمال حاکمیت از طريق نمايندگان بر حق مردم است. .3

-يك جامعه غنی به معنای جامعه، محلی است که مشارکت و ارتبااط تقويات مای

ای فعاال توان درک کرد که در آن شهروندان به گوناهای را از نظر میشود. چنین جامعه

رک شاكوفا ساازند. در ايان مسادل را حل کرده و وود را درکنار ديگران با اهداف مشت

هاای مردمای در کشور اطالع دهی به مردم نقش مهمی را در سیاست جلاب مشاارکت

ريازی مديريت شهری دارد برای نمونه حكومت مادر شهر توکیاو در کناار دفتار برناماه

گیاری حكومات توکیاو اداری، دفتر اطالعات وجود دارد که سازمان حكومات تصامیم

وان کانال ارتباطی میان مردم و حكومت ماادر شاهر باه طاور است دفتر اطالعات به عن

گیرد و درباره حكومات محلای در ژاپان و واارج از های مردم را فرا میکامل وواسته

 (.109: 1379کند علوی تبار،حكومت مادر شهر اطالع رسانی می

گیری شهری در ژاپن، شورای شهر ابزار مشارکت مردمی به شامار در زمینه تصمیم

رود. برای نمونه در شهر يوکوهاما سازمان مديريت حكومت شهرداری ايان شاهر از می

کند گیری که وواسته شهر را تعیین میمیدو ارگان اصلی تشكیل شده است: ارگان تصم

گیرد و ودمات متعددی را کاه از ساوی و ارگان اجرايی که تصمیماتی را که دولت می

 دهد.نجام میحكومت عالی مرکزی به آن واگذار شده ا

 

 نظام شورای شهر در سوئد .7.5
هاای دموکراتیاك و سودد از جمله کشورهايی است کاه از ديربااز براسااس رو 

شود و در اانون اساسی ااتدار عمومی از ماردم ناشای مبتنی بر مشارکت مردمی اداره می

اعضای شاورا گیری است و ترين نهاد تصمیمشود و شورای شهر دراين کشور، عالیمی

شاوند، از جملاه ابزارهاايی کاه بارای به طور مستقیم از طرف شهروندان انتخااب مای

شاود انجاام هماه پرسای مشاورتی از افزايش مشارکت مردمی در سودد بكار گرفته می

هزار نفر  700طرف شهرداری و شورای شهر است، برای نمونه شهر استكهلم که دارای 

چنین شهری به يك سازمان بزرگ برای اداره اماور  جمعیت، بزرگترين شهر سودد است
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گیاری شاهرداری ترين نهااد تصامیمشهر نیاز دارد، انجمن شهر استكهلم به عنوان عالی

عضااو دارد کااه  101حكام مجلااس نمايناادگان را باارای اياان شااهر دارد انجماان شااهر 

مهام  کنند شورای شهر استكهلم تمام موضوعاتشهروندان استكهلمی آن را انتخاب می

 (.113: 1379کند علوی تبار،شهری را بررسی و تصويب می

گیری در باره موضوعات از شورای شهر به اين شكل است کاه ابتادا انجام تصمیم

دهاد و يكی از اعضای شورا پیشنهادی را به عنوان طارح باه ديگار اعضاای شاورا مای

دهناد و اع میشورای شهری با توجه به وصوصیات آن برای رسیدگی به شهرداری ارج

شاود کاه در نهايات سپس از طرف شهرداری برای مرحله نهايی به شورا ارجاع داده می

توانند در تمام جلسات شورای شاهر گیری نهايی با شورای شهر است و مردم میتصمیم

مداران به اين شود شرکت کنند. امروزه در اين کشور سیاستکه ماهی دو بار تشكیل می

های محلی را در تماام شاهرها توساعه دهناد و باا ترين نهااد متفكر هستند که حكو

 (.http//www.city moyor.com  باشدگیری در اداره امور شهر، شورای شهر میتصمیم

دولت در سودد در ابال شوراها سه وظیفه دارد: آگااه کاردن شاوراها باه نقاش و 

ها و اراداه اطالعاات ی آنها به عنوان نهادهاای دولتای محلای؛ حمايات از شاوراوظیفه

ای موسساه 1908تخصصی؛ حمايت از شوراها و اراداه وادمات باه شاوراها. در ساال 

تحت موسسه مقامات محلی به وجود آمد که اين وظايف را داشاتند: تارويو و توساعه 

  کشااورزی، وودگردانی؛ حمايت از مقامات محلی؛ ترويو مشارکت بین مقامات محلی

1388 :78). 

 

 نظام شورای شهر در مالزی .7.6
مالزی يكی کشورهای آسیايی است که توانساته باه شادت در مسایر توساعه گاام 

-ها از جمله ماديريت تصامیمبردارد اين کشور در زمینه مشارکت مردمی در تمام زمینه

 گیری شهری اادامات  زم را تا حدود زيادی انجام داده است

ريزی توساعه ايان کشاور باه عنصار برنامهدر تاريخ  1976برای اولین بار در سال 

هاای مشارکت مردم در اداره شهر توجه کرده است بار ايان اسااس آمااده نماودن طرح
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 بايد با حضور نمايندگانی از سوی مردم انجام گیرد.ساوتاری می

ريزی ايالتی وجود دارند که وظیفه آنها اين است کاه های برنامهدر اين کشور کمیته

کنند ماورد و ايرادهايی را که مردم در رابطه با طرح ساوتاری اراده می تمامی اعتراضات

های محلی نیز باياد ياك سیاسات تحقیاق محلای بارای توجه ارار دهند در زمینه طرح

هاای محلای تشاكیل دهناد علوی تباار، های عمومی در بااره طرحآوری اعتراضجمع

 . (117ص پیشین.

 

 نظام شورای شهر كانادا .7.7
سال است که فعالیت واود را رساما  50شورای شهر و روستا در کانادا نزديك به 

شوند اما شاهردار باا ها عموما توسط شورای شهر انتخاب میآغاز کرده است، شهرداری

مند را دارد. برای هر شورا دو ااانون وجود شورا در وااع تنها نقش مجری توانا و اانون

ای شوراها در کشور همه مشمولی که به عنوان اوانین پايهمكمل وجود دارد يكی اانون 

کانادا توسط مجلس نمايندگان تعیین شده و ديگر اوانین اابل تغییری که هر ايالات بار 

: 1382کنااد  چوپااانی، اسااس شاارايط اجتماااعی و حتاای جغرافیااايی واود وضااع ماای

 (.2و1ص،

 

 گیرینتیجه

اساس مردم سا ر، حضاور دايمای و با بررسی تاريخچه شورا، مشخ، گرديد که 

با معنای يكايك افراد صاحب حقوق در گرد  روزانه عرصه سیاسی است. در يونان و 

 گر، در مواااع  زمشاود. نظاام سارکوبروم از نظام استبدادی فردی نشانی يافت نمای

 مانند اسپارتاکوس( ساخت وشان اسات اماا حكومات بروواساته از توافاق طبقاات 

اگر چه به نفع يك طبقه باشد. بار اسااس ايان توافاق، میزانای از آياین اجتماعی است، 

گرديد که رمز پايداری جامعه مادنی و شاهروندی نیاز حقوق فردی تثبیت و نهادينه می

هاای حماايتی پدياد آماد همین است. در ارون وسطی نظام سلسله مراتبی، بر پايه  يه

های مادنی يكساره ناابود نشاد و در گرچه زندگی شهری از تب و تاب ايستاد، اما نهاد
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ها نوع انجمن به حمايت حقوق شهروندی ادامه داد و عرصاه عماومی االب پیدايش ده

هاايی از جملاه اوااات فراغات، مراسام ای که به اجتماع تعلق داشت( در زمینه عرصه

.امروز نهاد شورايی نقش ماوثری در کشاورهای جهاان پیادا  مذهبی تقويت می گرديد

و در پیشبرد اهداف محلی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، ااتصادی و...  کرده است

همانند بسیاری از کشورهای جهاان، نهادهاای ايران  در کشورنقش موفقی داشته است. 

از جملاه  در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شده اند  شوراها(محلی

هساتند کاه  محلیيكی از مهم ترين انواع نهادهای  است که شوراهای شهراين شوراها، 

 . هستند یبه همراه ارگان اجرادی وود  شهرداری ها( عهده دار مديريت امور شهر
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