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Abstract  
The main purpose of this study is to identify and evaluate the impact and role of Islamic councils in the 

process of political development of the Islamic Republic of Iran with a macro view of performance and 

obstacles, and factors of failure and to present strategic plans for the future. The research method is 

descriptive-analytical and seeks to evaluate the impact of Islamic councils on the political development 

process of the Islamic Republic of Iran. The results showed that increasing public awareness, public trust in 

social institutions, realizing the rights of the people, and promoting a culture of accountability and a culture 

of independence could lead to political development, reduce municipal authority, and overcome political 

issues tastes over other aspects. Specialized and non-specialized affairs have had a negative impact on 

political development. Political affairs are not separate from the sphere of people's lives, and political 

development is not only related to governmental affairs, which for ordinary people is an alien and alien 

concept and only in the hands of the ruler and his representatives, but the purpose of political development is 

to increase various capacities. Moreover, society is in everything, which obliges the system to respond better 

to public demands. The role of the Islamic councils of the city in the political development of the country is 

not very efficient and colorful; the cities do not have a favorable development process, and the councils do 

not play a significant role in political development. A principled structural reform can pave the way for 

solving existing problems and political development, and optimal management of cities and regions. 
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چکیده

 با ایران جمهوری اسالمی اسییس توسعه فرآیند در شهر اسالمی شوراهای نقش و ریتاث و ارزیابی شناسایی ق حاضریتحق اصلی هدف
تحلیلی  -باشد. روش پژوهش توصیفی  آینده می برای راهبردی های برنامه ارائه و تیموفق عدم عوامل و موانع و عملکرد به کالن نگاه

اسی جمهوری اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج بوده و درصدد آن است که تأثیر شوراهای اسالمی را در فرآیند توسعه سی
ها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و   اجتماعی، احقاق حقوق توده ینشان داد که افزایش آگاهی عمومی، افزایش اعتماد مردم به نهادها

بر سایر  یا  سیاسی و سلیقهو غلبه مسائل  یتواند باعث توسعه سیاسی شده و همچنین کاهش اقتدار شهردار  فرهنگ استقالل می
های تخصصی و غیرتخصصی شدن امور در توسعه سیاسی اثر منفی گذاشته است. امور سیاسی از حوزه زندگی مردم جدا نیست و   جنبه

م و و بیگانه و تنها در اختیار حاک یمفهوم غیرخود یمردم عاد یشود که برا  توسعه سیاسی صرفاً به امور دولتی و حکومتی مربوط نمی
مختلف فرد و جامعه در همه امور است و اینکه نظام را به  یها  نمایندگان آن باشد، بلکه هدف از توسعه سیاسی افزایش ظرفیت

عمومی ملتزم نماید. نقش شوراهای اسالمی شهر در توسعه سیاسی کشور چندان کارآمد و پر رنگ  یها  پاسخگویی بهتر به خواست
ند توسعه مطلوبی نداشته و شوراها نقش چندانی در توسعه سیاسی ندارند. یک اصالح ساختاری اصولی نیست و شهرها از این جهت رو

 ای راهگشا باشد. تواند در راستای حل مشکالت موجود و توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری و منطقه  می

 یران.توسعه سیاسی، مدیریت شهری، شوراهای اسالمی، قانون اساسی، ا هایکلیدی:واژه
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.مقدمه0

 یها  حل مشکالت و بحران یشمندان مختلف برایعبارت است از تالش اند یاسیشه سیاند یچالش اصل
ن تفکرات نقش مؤثر یا یریگ ا در شکلیباشند که  یها ممکن است برآمده از عوامل متعدد شهین اندیجامعه. ا
(. 01: ص5911محمدی و جعفری،   اند )خان ودهت بیها حائز اهم  ت و سمت و سو دادن به آنیا در تقویداشته و 

ها پیوند  مدنی و غیر دولتی فعال هستند، بین مردم و رهبران آن یاحزاب و نهادها ییافته که دارا  در جوامع توسعه
تصمیمات دولت هستند و مشارکت فعاالنه و خودجوش  یو اجرا یوجود دارد. افراد، حاضر به همکار یتر یقو

مند بوده و با کنار گذاشتن اختالفات قومی، مذهبی و زبانی، یک  به کشور و حاکمان خود عالقه دارند. شهروندان
 یدهند. برعکس، در جوامعی که همه اختیارات در انحصار دولت است و نهادها  جامعه واحد تشکیل می

 یائل نیستند، از روحاکمان هیچ ارزشی ق یو اداره امور نقش چندانی ندارند، مردم برا یگیر مردمی در تصمیم
که بین  ینظر باشد. امروزه با وجود اختالف ها منفعالنه و تبعی می کنند و مشارکت آن می یاجبار با دولت همکار

دار در مورد مطالعات  پردازان مختلف در مورد توسعه سیاسی وجود دارد، نهادگرایی یکی از مکاتب ریشه نظریه
 یاسالمی ایران طی اصول متعدد، نهادها یقانون اساسی جمهورباشد که بر این اساس  توسعه سیاسی می

و محلی تعریف کرده است. با بررسی تاریخ سیاسی  یگوناگونی جهت مشارکت مردم در تصمیمات کشور
گردد که به دنبال آن اولین حکومت دموکراتیک با اولین  مردمی به دوره مشروطه برمی -محلی یایران، نهادها

 محلی با نقش مردم اشاره شده است.  یتصویب شد که در آن به نهادها 5.01سال در  یتقسیمات کشور
هایی   محلی دچار فراز و نشیب ی، نهادهایبا توجه به ماهیت سیاسی و دولت محور یبعد یها در دوره

اسالمی به تصویب مجلس  یشد. اما بعد از انقالب اسالمی، براساس قانون اساسی، قانون تشکیل شورا
از مشکالت، این نهاد شورایی نتوانست کار خود را رسمًا تا سال  یا اسالمی رسید و به علت پارهشورای 
پیشبرد سریع  یصد قانون اساسی، برا (. براساس اصل یک.5-.5: ص5901شروع کند )قالیباف،  5922
لین، دومین و ، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اویاجتماعی، اقتصاد یها برنامه

، 5922اسالمی شهر و روستا به ترتیب در اسفندماه  یسومین، چهارمین، پنجمین دوره انتخابات شورا
، برگزار شد. اینک پس از گذشت 5911و اردیبهشت ماه  .591، خردادماه 5901، آذرماه 5905اسفندماه 

آمده از آن، این پرسش مطرح  اسالمی شهر و روستا و تجربیات به دست یحدود بیست سال از تشکیل شورا
 اصلی است که تشکیل این نهادها و نقش آن تا چه اندازه در توسعه سیاسی کشور موثر بوده است؟ هدف

جمهوری  اسییس توسعه فرآیند در شهر اسالمی شوراهای نقش و ریتاث و ارزیابی شناسایی ق حاضریتحق
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آینده  برای راهبردی های برنامه ارائه و تیموفق عدم لعوام و موانع و عملکرد به کالن نگاه با ایران اسالمی
های مختلف جامعه از طرف شوراها که به عنوان سیستم مدیریتی   باشد، زیرا بررسی موانع موجود در عرصه  می

 های توسعه سیاسی را بهبود بخشد.  تواند زمینه  و نظارت بر کارآمد بودن امور اجرایی هستند می

.پیشینهتحقیق2

 ذیل موارد به توان می اسالمی شوراهای توسعه سیاسی و نهیزم در های انجام شده بررسی توجه به با
 (:5اشاره نمود )جدول

پیشینهتحقیق-0جدول

 ها یافته موضوع محقق/ سال

باف یقال
(0596) 

 یا محلی های حکومت

 اسییس قدرت توزیع استراتژی

 ایران در

 کشورهای در مطالعات زیادی ریاخ دهه چند در که است توجه جهت مورد آن از حاضر کتاب

 ارائه به منظور ارسپارییاخت و مداری مدیریتی، منطقه زدایی، خود تمرکز محور حول مختلف

حداکثری  مشارکت به شهروندان تشویق منظور به زین و یافتگی توسعه جهت تر مناسب الگویی
 به خود که است زدایی توسعه، تمرکز به مربوط مهم مباحث از یکی چراکه است. گرفته صورت

 است. وابسته قومی و ایییجغراف پراکندگی و اقتصادی، وسعت توسعه سطح هایی چون مولفه

 مییرح

آبادی  جهان
(0590) 

نقش شوراهای اسالمی در 
ها در  توسعه سیاسی شهرستان

: 0596تا  0570های  سال
 مطالعه موردی شهرستان تایباد

 از ارییبس بر آن اثرگذاری و اسییس توسعه مقوله تیاهم رب دیاین پژوهش ضمن تاک
 خاص های گروه و دولتی ریغ و صنفی، نهادهای اسییس های انجمن دیگر، وجود مسائل

گاهانه مشارکت با همراه اجتماعی  توسعه کننده نییتع و عوامل اساسی از را آزادانه و آ

 داند. می اسییس

 اسدیان و

 همکاران

(0596) 

 زانیم لیتحل یابی وارز  موضوع

 توسعه اهداف پذیری تحقق

 مطالعه شهر: شوراهای توسط

 زاهدان شهر موردی

است،  جمعی زندگی در عقالیی های  وهیش بارزترین از شورا بر اینکه دیتاک این پژوهش ضمن
 ها رییگ میتصم و امور در افراد تمامی و مشارکت دموکراسی اصلی ارکان از یکی را آن

 حوزه سه در شهر شورای تیفعال دهد  می نشان قیتحق این از حاصل ایجنت داند.  می

 ها  حوزه بعضی به شورا توجه عمده که طوری نبوده، به کارآمد و اقتصادی عمرانی، فرهنگی

 است. تر بوده و برخی دیگر کم شتریب

رستمی و 
پور  حسینی

اردکانی 
(0596) 

جایگاه شوراهای اسالمی 
هوری کشور در نظام حقوقی جم

 اسالمی ایران

ها و سازوکارهای خاص به صورت مجزا از قوای دیگر  سری صالحیت قانونگذار شوراها را با یک
و یا سایر نهادهای اساسی به رسمیت شناخته است؛ چرا که به موجب قانون اساسی، شوراها به 

ت و نظارت بر گیری )اصل هفتم( به هدای عنوان یکی از ارکان اداره امور کشور از طریق تصمیم
 باشد. پردازند و این امر به جز صالحیت قانونگذاری می  اداره امور محلی )اصل یکصدم( می

 و نیهشچ
همکاران 

(0595) 

 شهر اسالمی شوراهای نقش

 صورت به و شهری در مدیریت

 اسالمی شورای موردی مطالعه

 دوره 5 طول در نیهشج شهر

یک عنصر از مدیریت شهری در اداره شهرها در بر اساس این تحقیق، شورای شهر به عنوان 
تواند   سطح محلی نقش مهمی را بر عهده گرفته است و تشکیل شوراهای اسالمی شهرها می

 نقطه عطفی در برای مدیریت مشارکتی در ایران باشد.
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 .اهمیتوضرورت5

 روز جوامع، هر نیا تیریمد ساختار بر حاکم روابط دگییچیپ و انسانی جوامع عیسر رشد به توجه با
 اسییس و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی امور جمله از زندگی مختلف های جنبه در ییایپو تحول و شاهد

 مشکالت جمله از کشور موجود و مسائل مشکالت حل نکهیا به تیعنا م. بایهست جهان سطح در
 تیست، فعالین ساخته لتدو از عهده ییتنها به توسعه حال در کشورهای در افتگی، به ویژهین توسعه

 شهر اسالمی محلی، شوراهای دولتی، دولت ریغ های سازمان همچون یینهادها کارآمد و مطلوب
 اسی، مثمریس ند توسعهیفرآ لیتسه آن تبع به و توسعه و رشد به ابییدست جهت تواند در  می ها شهرداری و

 باشد. ثمر
 جامعه آحاد فعاالنه همه اسییس مشارکت و یدموکراس های ارزش گرفتن در نظر بدون اسییس توسعه

جمهوری  کشور در 5922 سال در شهر اسالمی شوراهای نهاد لیتشک به توجه لذا، با ست.ین سریم
 با که شاهد این هستیم خصوص نیا در اساسی قانون در الزم قانونی موارد نییب شیپ و رانیا اسالمی
 نقش کشور اسییس توسعه ندیفرآ در شوراها، آنچنان نیا عملکرد و تیفعال از دهه به دو كینزد گذشت
 و یعلم تحقق و میترس باشد. تیاهم حائز تواند  آن می موانع و عوامل که بررسی اند نکرده فایا را موثری

سامان )همگون  نه و بهیبه یمتعال یو فرهنگ یاسی، سینداز توسعه اقتصاد  ا  چشم و انداز  توسعه چشم یعمل
 یا انداز و توسعهم و تحقق چشمیاست. ترس ییو نها یران به عنوان افق اصلیا یاسالم یو همگن( جمهور

و  یور، بهرهیهرچه فراتر کارآمد ینك با چالش ارتقایاکه هم یار و توسعهیباشد، تدب یر میازمند تدبیکه ن
 (.2.: ص5911رو است )صدرا،  پیش یمل یو عمل یعلم یاثربخش

شناسیتحقیق.روش0

 باشد. در این راستا، آشنایی با توسعه سیاسی و نقش پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی می
حلی   های پیچیده تحوالت سیاسی، اجتماعی و ارائه راه  تواند مدیران را در شناخت وضعیت  شوراها، می

ده در های قابل استفا  دهنده روش تواند ارائه  مناسب یاری رساند. کاربردی بودن این پژوهش می
باشد و استفاده از   گیری در مدیریت سیاسی و شهری باشد که یکی از مشکالت جامعه امروزی می  تصمیم

های مفید در اینگونه از  حل  های انجام شده باعث بهبود شرایط موجود و ارائه راه نتایج این تحقیق و بررسی
 موضوعات گردد. 
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 .مبانینظری3

0.توسعهسیاسی3-0

کننده در دگرگونی  ( و تبیین11-21: ص.591زاده،  که به عنوان الگویی پویا )سیف توسعه سیاسی
سیاسی از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده 

، القلم ترین سطح توسعه یک جامعه است )سریع ل چند بعدی، جامع و کیفی بودن آن پیچیدهیاست، به دل
(. پس از جنگ جهانی دوم و با استقالل یافتن بسیاری از کشورها، این مفهوم در چارچوب 5.0: ص5900

مطالعات سیاست تطبیقی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت که تقریبًا تمامی کارهای مربوط به توسعه 
(. این 1: ص5902سیاسی، اثری از نویسندگان آمریکای شمالی یا متأثر از ذهنیات آنان است )بدیع، 

های مختلفی تعریف و به بحث گذاشته شده است. برخی از اندیشمندان با  ها و نگرش مفهوم از دیدگاه
ها  اند و هر یک شاخص نگرش کّمی و گروهی با نگاهی کیفی و ساختاری به مطالعه توسعه سیاسی پرداخته

(. توسعه سیاسی تبلور 91: ص5900اند )سرمدی و همکاران،  و پارامترهایی مشخصی برای آن برشمرده
نهادین از حرکت پیشرونده ولی متعادل، خود افزاینده و  یکه در آن فرآیند یجدید یقالب فکر یگیر شکل

مشارکت  یشود. در این حرکت یک جماعت انسانی با رویکرد سیاسی به سو  باثبات سیاسی انجام می
گاهانه و  کلیه مشکالت مختلف  یدارند تا برا عاقالنه گام برمیفعاالنه سیاسی شهروندان خود داوطلبانه، آ

آمیز راهجویی مدبرانه  و سیاسی خود از لحاظ سیاسی با همدلی و به طور غیر خشونت یاجتماعی، اقتصاد
 (.51: ص.591زاده،  و پویا داشته باشند )سیف

سیاسیۀهاوعناصرمشترکتوسع.شاخص3-2

 در نظریات مختلف عبارتند از: سیاسی  ۀها و عناصر مشترک توسع شاخص
ها و  گیری الف( نهادسازی و ایجاد نهادهای دموکراتیک که بتوانند مشارکت حقیقی مردم را در تصمیم

 (. 11: ص5922اجتماعی تضمین نمایند )ایوبی،  -های قاطع در محیط سیاسی ایفای نقش
کید بر ایجاد دموکراسی کسان یا یکتا و تمایز بین اهداف و های بومی به جای دموکراسی واحد و ی ب( تأ

ها در توسعه سیاسی. بر این اساس، متفکران، اصل دموکراسی را با راهکارهای اروپایی یعنی نظام  شاخص
                                                           

1. Political developement 
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کنند و تکرار تقلید از نهادهای سیاسی اروپایی را در  دموکراسی لیبرال که امری واحد است، تلقی نمی
دانند. البته  بنیان می ای سیاسی ظاهرًا دموکراتیک، اما بیه گیری نظام کشورهای جهان سوم موجب شکل

ممکن است این الگو وجوه مشترکی نیز با الگوی غربی داشته باشد، مادامی که با مبانی آن نظام در تعارض 
 (.110: ص5922زاده،  نباشد )نقیب

آن بر برخی از امور جاری  بنیاد و گذر از عقالنیت خدا بنیاد، توجه به برتری ج( تمّسک به عقالنیت انسان
های وارداتی و برخورد گزینشی و عقالنی با  های بومی گذشته و ارزش در جامعه. از این رهگذر، نقادی سّنت

های  های مدرن در مسیر توسعه جامعه مورد توجه است. در این میان بر تعامل ارزش های سّنتی و پدیده پدیده
شود. بر این اساس، اصواًل  به نیازها، شرایط و مصالح مّلی نیز تأکید میبومی و وارداتی و نقادی آنها با توجه 

ها عامل اصلی تکامل و  های عقالیی تمدن شوند و تلفیق و ترکیب ارزش ها با یکدیگر ترکیب می تمدن
های  تر و بیشتری از تمدن ها و عناصر پیچیده تر آنهایی هستند که ارزش های بزرگ پیچیدگی آنها است. تمدن
 (. 51: ص.590های بیشتری هستند )بشیریه،  دهند و حاصل سنتز تمدن پیشین را در خود جای می

0وراـ.ش3-5

ای  آید و سابقه شورا از اصطالحات پرکاربرد در ادبیات حقوقی و سیاسی در جهان امروز به حساب می
 یمردمی و اندیشه آن برا -محلی یطوالنی در ادبیات فقهی دارد. با بررسی تاریخ سیاسی ایران، نهادها

ایران  یها اولین بار در دوران مشروطه صورت گرفت، که به دنبال آن حکومت دموکراتیک براساس سنّت 
یب شد، در آن به نهادها 5.01که در سال  یتأسیس گردید و با اولین تقسیمات کشور محلی با  یتصو

درباره  یقالب سفید، قوانین متعددنقش مردم اشاره شده بود و بعدًا در زمان اصالحات ارضی و ان
محلی، شوراها و خانه انصاف به تصویب رسید، ولی با توجه به ماهیت بسیط سیاسی و دولت  یها انجمن
و سیاسی و  یفکر یها  ، مانع نقش واقعی مردم و کارکرد موثر آن شد. بعد از انقالب اسالمی، گروهیمحور

 یبراساس قانون اساسی، قانون تشکیل شوراها 5915سال  نخبگان جامعه به طرح شورا پرداختند که در
مشکالت نتوانست رسمًا  یا به علت پاره 5922اسالمی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و تا سال 

 (. .5: ص5901کار خود را شروع کند )قالیباف، 
                                                           

1. Council 
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بود. تا  5922شهر در سال  یاجتماعی کشور، تشکیل شورا -یکی از تحوالت مهم در عرصه سیاسی
پیش از تشکیل این شوراها، سازوکار اداره امور شهرها شکلی ساده، متمرکز و غیر دموکراتیک داشت. 

غیر متمرکز و مبتنی بر انتخاب مردم، اداره امور شهرها را  یشهر سبب شد تا سازوکارها یتشکیل شوراها
 دهنده سیاست می شهرها نشاناسال ی(. در دوران حاضر شورا15: ص.590الدینی،  بر عهده بگیرند )سیف

محلی از جمله سازوکارهایی هستند که در  یاست. شوراها یدموکراتیک کردن آنان از ناحیه دولت مرکز
 یتواند در سطح محلی به ایجاد دموکراسی، ارائه خدمات و انسجام اجتماعی یار  صورت نهادینگی می
غیر دولتی، افزایش مشارکت مردم در اداره  یدهاتوانند موجب گسترش نها شهر می یرسانند. توسعه شوراها

 (.1.: ص5900باشند )ازکیا و ایمانی جاجرمی،  ینهاد مدیریت شهر یامور خود و پاسخگو

هایتحقیق.یافته6

های حاصل  با پایان جنگ تحمیلی و برطرف شدن مشکالت اقتصادی ناشی از جنگ و بازسازی خرابی
هایی در جهت توسعه سیاسی  مردم در اداره امور جامعه فراهم شد و گام از آن، زمینه برای افزایش مشارکت

باشد  برداشته شد که از جمله مصادیق بارز آن تشکیل شوراهای اسالمی و برگزاری انتخابات آن می
گیری و شروع به کار شوراهای اسالمی، بخشی از اختیارات دولت   (. با شکل.5: ص5901)منظری، 

های  ر راستای تمرکز زدایی اداری و توزیع جغرافیایی قدرت و حرکت به سوی دولتتفویض شد که گامی د
شوند، و اداره  محلی بود. با توجه به اینکه اعضای شورای اسالمی شهر مستقیمًا توسط مردم انتخاب می

بی شود، چنانچه در امر انتخاب نهایت دقت صورت گیرد و انتخا  ها سپرده می امور منطقه مربوطه به آن
ها، پتانسیل و نیازهای حوزه انتخابیه و همچنین  ها از ظرفیت اصلح شکل پذیرد، با توجه به شناخت آن

تواند گامی مؤثر   بینی شده است، این نهاد می جایگاه قانونی نهاد شورا و اختیاراتی که در قانون برای آن پیش
 نقشی مؤثر در توسعه سیاسی کشور ایفا نماید. تبع آن  در راستای شناسایی و رفع نیازها و توسعه منطقه و به

 .شوراوحکمرانیمطلوب6-0

تواند دستاوردهای مناسبی  های الگوی حکمرانی خوب و عملیاتی شدن آن توسط شوراها می شاخص
 جهت توسعه سیاسی داشته باشد که عبارتند از:

در برابر آنچه که بر مردم تاثیر  بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را . حق اظهار نظر و پاسخگویی:5
 گذارد، مورد سوال و بازخواست قرار دهند. می



 199 قششوراهایاسالمیدرتوسعهسیاسیجمهوریاسالمیایرانارزیابین

 

این شاخص به میزان ثبات رژیم حاکم و رهبران آن، درجه احتمال . ثبات سیاسی و عدم خشونت: .
مردان فعلی  های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت تدوام حیات موثر دولت و سیاست

 زد.پردا می
هایی از قبیل کنترل  های ناسازگار با بازار تمرکز دارد. سیاست بر روی سیاست . بار مالی مقررات:9
ها، عدم نظارت کافی بر سیستم بانکی و همچنین هزینه وضع قوانین برای محدودیت بیش از اندازه  قیمت

 تجارت خارجی.

ندان یک کشور برای نهادهایی قائل مردان و شهرو میزان احترام عملی که دولت . حاکمیت قانون:0
 هستند، با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختالف ایجاد شده است.

 استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی. . کنترل فساد:1
کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله شامل مقوالت ذهنی همچون  . کارایی و اثربخشی دولت:1

رک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صالحیت و شایستگی کارگزاران و استقالل کیفیت تهیه و تدا
توان گفت در حکمرانی خوب  ها می باشد. با توجه به این شاخص خدمات همگانی از فشارهای سیاسی می

اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی وابستگی در رابطه با یک قوه 
های دولتی، ساختار سازمانی پلورالیست  ئیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطالعات و عملکرد موثر سازمانقضا

زاده و همکاران،  شود )امام جمعه های مشارکتی و همکارگونه مطرح می و طراحی فرآیندی از توسعه با جنبه
 (.50: ص5911

هایشورادرفرآیندتوسعهسیاسی.چالش6-2

ی اسالمی شهر و روستا یک مقطع تاریخی مهم در ساختار مدیریتی ایران است، اما انتخابات شوراها
هایی مواجه هستند که چنانچه به تدریج برطرف نشود، نقش شوراها نه تنها در توسعه  شوراها با چالش

آفرینی در توسعه سیاسی با مشکالت اساسی مواجه خواهد شد. این  شهری، بلکه در توسعه ملی و نقش
 ها عبارتند از: چالش
  شفافیت بیشتر شورای شهر به منظور افزایش اعتماد شهروندان و در نهایت ارتقاء سرمایه اجتماعی

ها در سایه شفافیت،  پذیری آن که این هدف نیز جز از طریق افزایش مشارکت شهروندان و مسئولیت
 پذیری حاصل نخواهد شد.  پاسخگویی و مسئولیت
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 گیری مشارکت سیاسی شهروندان و  رغم شکل مت حکومت شهری که علیگذار از مدیریت به س
تقسیم قدرت و نهادسازی صورت گرفته در قالب سلسله مراتب شوراهای اسالمی از روستا تا شورای عالی 

ها، سامانه اداری باید از حالت بخشی به سمت زیرمجموعه سامانه سیاسی تغییر کند و نظام بخشی  استان
 شود. رنگ  بتدریج کم

  اصالح قوانین موجود در خصوص میزان اختیارات شورای اسالمی شهرها و شهرداری در ابعاد
گیری و نظارت از دیگر مواردی است که به ارتقاء  مختلف مدیریتی، هماهنگی بین سازمانی، تصمیم

 کند.  جایگاه مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار کمک می
 روند. قانون اساسی در فصل هفتم و  شمار می نهاد مدنی و مردمی بهاسالمی فراگیرترین  یشوراها

نهاد شورا در نظر گرفته و شوراها را مظهر حاکمیت  یرا برا یا اصول یکصدم تا یکصد و ششم جایگاه ویژه
 و اداره کشور برشمرده است.  یگیر ملی و از ارکان تصمیم

امور مردم  یسیاست عدم تمرکز و واگذار یجراا یاسالمی، دولت در راستا یبا شروع فعالیت شوراها
خود را به این نهاد محلی واگذار  یها به مردم و باال بردن مشارکت مردمی، بخشی از اختیارات و مدیریت

محلی به  یها یگیر  اسالمی بدلیل آشنایی با شرایط محل زندگی خود و با تصمیم یشوراها ینمود. اعضا
دولت هموار  یها بهتر برنامه یاجرا یمشارکت بیشتر و بهتر مردم، راه را برارتق و فتق امور پرداخته و با 

 یاجتماعی و از سو یسو با ساختارها بینابین از یک یاسالمی چون به عنوان نهاد یاند. شوراها ساخته
 دارند.  یا دیگر با ساختار قدرت در ارتباط هستند، مشکالت عدیده

 .مشکالتساختاریشوراها6-5

های متکثر اجتماعی و توزیع فراگیر  ها به دلیل اتصال مستقیم با اقشار و الیه ها و شهرداریشورا
جغرافیایی در شهر و روستا و ارتباط نزدیک با مردم، درد آشناترین نهاد اجتماعی با ظرفیتی کم نظیر برای 

ی قانون شوراها گامی به تحقق توسعه و آبادانی کشور، عدالت و شکوفایی و بالندگی استعدادها است. اجرا
آورد، اما قدرت   پیش است و امکان گفتگوی نیروهای محلی پیرامون منافع محلی را تا حدی فراهم می

گیری در زمینه ایجاد منافع عمومی و کاالهای عمومی محلی و از آن   گیری آنها چه در جهت تصمیم  تصمیم
های آن تصمیمات و جلوگیری از متخلفان  ین هزینهتر در جهت تنفیذ و اجرای آن تصمیمات و نیز تأم مهم

(. روندی که تاکنون در خصوص شوراها و 1: ص5900از آن تصمیمات، بسیار محدود است )آخوندی، 
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ها وجود داشته است، مثبت بوده، ولی اقدامات مقتضی برای کارآمدسازی آن باید صورت گیرد.  شهرداری
 شود:  ا اشاره میدر ادامه به اعم مشکالت ساختاری شوراه

.درآمدناپایدار6-5-0

رسانی، بخش عمده درآمد  در چند دهه اخیر، به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات
آید.  شمار می ها از طریق فروش تراکم و بودجه دولتی بوده است که از جمله درآمدهای ناپایدار به شهرداری

چارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به  در حالی که اگر مدیریت شهری بخواهد در
ترین آن عوارض خدمات، نوسازی و عمران شهری است. هرچند  درآمدهای پایدار باشد که از جمله مهم

قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم 
بوروکراسی و مسایل سیاسی قرار گرفته است. الیحه مالیات بر الشعاع  ها از عوارض، تحت  شهرداری

افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه یک درصد از کاالهای  ارزش
کند و سهمی از مالیات با روش توزیعی که نامشخص است،   نهایی و سایر درآمدهای شهرداری حذف می

برد و نوعی وابستگی به دولت   ها را به سوی دولتی شدن محض پیش می  رداریمنظور خواهد شد که شه
ها نیز به موقع و کامل پرداخت   کند. عالوه بر آن، بودجه تخصیصی سالیانه دولت به شهرداری  ایجاد می

 (.11: ص5922شود )افتخاری،   نمی

.عدممدیریتواحدشهری6-5-2

مدیریت جامع و برخورد هماهنگ با مسائل و مشکالت مختلف  قابل قبول در جهت یها  یکی از ایده
است که به نظر میرسد، مدل مطلوبی  یدر کشور، مدیریت واحد یا یکپارچه شهر یدر سیستم پیچیده شهر

( ایجاد .9: ص.591سامان دادن به پراکندگی مدیریتی در حوزه شهر است )پوراحمد و همکاران،  یبرا
ای   کاری و مدیریت سلیقه  های شهرداری، موازی  تناب از هدر رفتن بودجهمدیریت واحد شهری برای اج

ارگان شامل مخابرات، آب، برق، گاز، پلیس  9.است. طرح مدیریت واحد شهری، در واقع تجمیع 
باشد که به مسئولین   راهنمایی و رانندگی، آموزش و پرورش و دانشگاه ها و غیره با مدیریت شهرداری ها می

های شهری اقدام نمایند. این امر هم   دهد تا با هماهنگی بیشتری نسبت به اجرای پروژه  اجازه می شهرداری
دهد.   گرایانه دولت میکاهد و هم بودجه قابل توجهی در اختیار شهرداری قرار می  از حجم امور تصدی

ی آوردن به مدیریت ای جز رو  های عدیده شهر چاره  اعتقاد بر این است که برای حل معضالت و کاستی
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واحد شهری نیست؛ گرچه این بدان معنا نیست که ادارات و سازمانها استقالل خود را از دست خواهند داد، 
خواهد تا در کنار فعالیتهای خود به   بلکه مدیریت واحد شهری با ایجاد هماهنگی میان ارگانها از آنها می

ها و   سازی در هزینه ها در حد معقولی کاهش یابد، بهینه  نهبهترین نحو از یک مغز متفکر دستور گرفته تا هزی
 (.15: ص5905جذب سریع و قدرتمند اعتبارات صورت بگیرد )رضویان، 

هایمحلی.عدمتخصصکارگزارانحکومت6-5-5

از مباحث مهم توسعه، مسئله مجریان توسعه است، یعنی در چارچوب سیاسی، اداری و اقتصادی یک 
هایی برخوردارند؟ آیا این افراد به توسعه  ندگان توسعه چه کسانی هستند؟ و از چه ویژگیجامعه، اجراکن

معتقد هستند؟ زمانی یک نهاد مانند شورای شهر در عملکرد خود موفق است که انتخاب اعضای آن بر پایه 
داری در سایه رقابت، توانایی و لیاقت صورت گیرد. خدمت به مردم و عمل به وظایف قانونی شوراها و شهر

پذیر است و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی نسبت به شوراها و   برخورداری از تعهد و تخصص امکان
باشد. علم، تعهد  رشد و بالندگی این نهاد نیازمند عملکرد موفق اعضاء و رضایت شهروندان از شوراها می

باشد   راف از مسیر این نهاد میها و ضامن عدم انح  و تخصص، نیروی محرک نهاد شوراها و شهرداری
شناسی پایین بودن سطح تحصیالت در  (. به عنوان مثال در زمینه آسیب01-.1: ص5901)حسینی، 

شوراهای شهر و روستا، باید قوانین کاندیداتوری اصالح شود. شاید این کار برای شوراهای روستایی عماًل 
افزایی اعضای شوراها و مسئولین  ن خدمت، به دانشتوان از طریق آموزش ضم  پذیر نباشد، ولی می امکان

 شهری مبادرت کرد.

وآثارآنیومحلیکامورملی.عدمتفک6-5-0

از آن  یو تبعات ناش یو محل یك امور ملیتوان عدم تفک یز شوراها را میبرانگ چالش یاز مبان یکی
ساخته، حدود  یدولت دچار سردرگم ت شوراها وین حوزه صالحیین امر، ما را در تعیدانست. عدم انجام ا

شود که اصل را بر  یآشکارتر م ین امر زمانیسازد. ا یرا ناقص و ابتر م یاسالم یارات شوراهایف و اختیوظا
توان استنباط کرد  یران میا یاسالم یجمهور یبا دقت در نظام حقوق»نکه یح ایم. توضیبودن امور بدان یمل

د در یامور است، مگر آنکه خالف آن ذکر شود. لذا، در مواقع شك و ترد بودن ین ما اصل بر ملیکه در قوان
اصل را بر  یستیاست، با یا محلی یمل یا نهادهایك از مقامات یت کدام یدر صالح یخصوص آنکه امر

ن، ین استنباط از قوانیدانست. ا یا نهاد ملیت مقام یجه آن را در صالحیبودن آن قرار داد و در نت یمل
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تواند انتظار مورد نظر از شوراها را برآورده  یرا محدود ساخته و نم یاسالم یارات شوراهایختا یقلمرو
ماده  یارات شوراها از جمله فصل سوم و به طور خاص بندهایبه مواد مرتبط با اخت یاجمال یسازد. با نگاه

: 5900نژاد،  بیبم )حیبر یم یارات شوراها پیت قلمرو اختی، به محدود5921قانون شوراها مصوب  25
 (.550ص

.میراثنهادیناکارآمدوبازتولیدآن6-5-3

ای از تمرکززدایی برای اداره امور جامعه هستند و از  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، شوراها شیوه
ادی گیری و اداره امور کشور یاد شده است، اما طراحی و تأسیس نه این نهاد به عنوان یکی از ارکان تصمیم

گیری مورد انتظار برای یک  گذاری مبهم، عدم واگذاری قدرت و اختیارات تصمیم ناقص شوراها به سبب قانون
نهاد حکمرانی محلی، ابهام در وضعیت مالی، عدم تدقیق و تفکیک درست امور ملی و محلی از یکدیگر و 

های ذهنی  ، حاکمیت چارچوبدر نتیجه، به هم ریختگی روابط میان شوراها با مقامات و مسئوالن محلی
های پس از انقالب، نگرش تنزیلی به دولت محلی در اداره امور عمومی و... تحول و چرخه  تمرکزگرا در سال

های واکنشی از دوران تأسیس تاکنون درپی  معیوبی از این نهاد را در چارچوب فرایند وابستگی به مسیر و توالی
پذیری و  خودگردانی محلی و پیروی از دولت مرکزی، نبود مسئولیت داشته است که نتیجه آن، نامشخص بودن

های مالی، وابستگی به  استفاده اعضای شوراها از مقام و موقعیت، تخلف کفایتی و سوء پاسخگویی، رواج بی
ها و مأیوس شدن شهروندان از شوراها به عنوان یک میراث نهادی ناکارآمد بوده است. میراث  شهرداری

که انحراف از مسیر ایجاد شده و خروج از ماتریس نهادی برآمده از آن را تا حدودی ناممکن  ناکارآمدی
بندی ناکارآمد  گرایانه و قوانین مکرر اصالحی مربوط به این نهاد را به بازتولید پیکره های اصالح ساخته و تالش

 (.1.: ص5912دی و ابوالحسنی، آبا ای از شوراها در زمینه تمرکززدایی تبدیل کرده است )ابراهیم دوباره

.تمرکزواتکاءانحصاریدولتبرمنبعنفت6-5-6

سیاسی در ایران که بر مشارکت مردم و فعالیت شوراها تاثیر گذاشته، دولت  ۀاز موانع اساسی توسع
یری گ )دولت رانتیر( است. براساس شواهد و قراین موجود، بعد از شکل وابسته به نفت و ناوابسته به جامعه

سیاسی مجال بروز و  ۀدار تمام عیار بر سر کار بوده، توسع ای که دولت تحصیل دولت مدرن، در هر دوره
گیر  داری دولت کاسته شده و یا بحران مالی گریبانظهور نیافته و به محض اینکه قدری از ظرفیت تحصیل

اسی در کشور فراهم شده سی ۀمدنی و توسع ۀدولت گردیده، فرصت مغتنمی برای رشد و بالندگی جامع
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باال، به رشد و نوگرایی اقتصادی پرداخت. دولت دستگاه  ۀاست. در این وضعیت دولت به نمایندگی از طبق
را تحت  -اعم از اجبارآمیز و غیراجبارآمیز -قدرت ۀبوروکراسی نیرومند و متمرکزی ایجاد کرده و منابع عمد

ایجاد تحوالت مورد نظر استفاده خواهد کرد. به همین دلیل،  گیرد و از این تمرکز قدرت برای کنترل خود می
سیاسی دچار چالش  ۀمدنی و توسع ۀدر چارچوب وجود چنین دولتی، در عملکرد شوراها و تقویت جامع

 (.01: ص5900اساسی خواهد شد )عبداللهی و راد، 

 گیری.نتیجه7

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با توجه اهمیت و نقش شوراها در ساختارهای اجتماعی بویژه در مسائل 
سو و مالحظه آن در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  به تاکید در منابع اسالمی )قرآن و سّنت( از یک

از سوی دیگر و کارآمدی آن در نهادهای اجتماعی، بر کسی پوشیده نیست. استفاده از سیستم مدیریتی و 
راهگشای بسیاری از مسائل موجود در این عرصه باشد. شوراها به  تواند  نظارت دقیق در کارکرد شوراها می

های  ریزی، نظارت و باال بردن سطح کیفی و کّمی در زمینه عنوان یک نهاد نوپا با هدف سازماندهی و برنامه
تر، پا به عرصه وجود نهاده است. البته  وری با هزینه کم  سیاسی و ارتقاء آنها و بهره اجتماعی، فرهنگی و

تواند مثمر ثمر واقع شود که شوراها عالوه بر اتکاء به قوانین   بهبود این روند به صورت مطلوب وقتی می
های مختلف سطح   موجود، در امر توسعه نهادهای محلی و مدیریت بهینه و ارتباط تنگاتنگ با بافت

وجه به جایگاه و حدود های مختلف شهری بکوشند. با ت  جامعه، در رفع موانع و مشکالت موجود در عرصه
ای و محلی از جمله امور   اختیارات قانونی شوراها جهت هماهنگی و نظارت بر مسائل مهم منطقه

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و... باید اذعان نمود که پس از گذشت حدود بیست سال از 
ها   وی فعالیت و حوزه کاری شهرداریعملکرد آنان، متأسفانه به دالیل مختلفی شوراهای اسالمی بیشتر ر

شک یکی از  اند. بی  گردیده« شورای شهرداری»ای موارد، مصداق واژه   اند تا بدانجا که در پاره  متمرکز شده
از مسائل تأثیرگذار است،  یامروز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و بر بسیار یمسائلی که در دنیا

خاص  یها  غیر دولتی و گروه یسیاسی و صنفی، نهادها یها  انجمن باشد. وجود  توسعه سیاسی می
گاهانه و آزادانه از عوامل اساسی و تعیین باشد.   کننده توسعه سیاسی می  اجتماعی همراه با مشارکت سیاسی آ

تأثیر نخواهد بود.   اسالمی به عنوان نهاد مردمی فراگیر بر میزان مشارکت و توسعه سیاسی بی یشوراها
اقتدار، مشروعیت، اعتماد، انسجام،  یها  شهر، به عنوان یک نهاد محلی با توجه به شاخص یراشو



 111 قششوراهایاسالمیدرتوسعهسیاسیجمهوریاسالمیایرانارزیابین

 

گاهی عمومی و مشارکت می  تواند نقش مهمی در توسعه سیاسی داشته باشد.   تخصص، آ

گاهی عمومی، افزایش اعتماد مردم به نهادها اجتماعی، احقاق  یپژوهش حاضر نشان داد که افزایش آ
تواند باعث توسعه سیاسی شده و همچنین   ها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ استقالل می  حقوق توده

های تخصصی و غیرتخصصی شدن   بر سایر جنبه یا  و غلبه مسائل سیاسی و سلیقه یکاهش اقتدار شهردار
توسعه امور در توسعه سیاسی اثر منفی گذاشته است. امور سیاسی از حوزه زندگی مردم جدا نیست و 

و بیگانه و  یمفهوم غیرخود یمردم عاد یشود که برا  سیاسی صرفًا به امور دولتی و حکومتی مربوط نمی
مختلف فرد و  یها  تنها در اختیار حاکم و نمایندگان آن باشد، بلکه هدف از توسعه سیاسی افزایش ظرفیت

 عمومی ملتزم نماید. یها  تجامعه در همه امور است و اینکه نظام را به پاسخگویی بهتر به خواس
 



111  53،0011شماره،9سال،سیاستمتعالیه 



منـابـع
، اطالعات(. گفتگو با دکتر عباس آخوندی درباره تقویت حکمرانی محلی: ضرورتی الزم اما ناکافی. 5900آخوندی، عباس )

 .5125کد خبر 
یت بررسی نقش شوراهای اسالمی شهر در مدیر(. 5919آقائی هشچین، منوچهر؛ مظفری، پیمان؛ موالئی هشچین، فرشته )

اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای  . در:دوره 9شهری: مطالعه موردی شورای اسالمی شهر هشجین در طول 
 های توسعه ایران.  شهر. ساری: مرکز همایش

(. شوراهای اسالمی شهر و روستا و تمرکززدایی در جمهوری 5912آبادی، غالمرضا؛ ابوالحسنی، سید عبدالرحیم ) ابراهیم
 .90-2: ص(5)50، پژوهشنامه علوم سیاسیی ایران. اسالم

از  شهری واحد مدیریت (. تحلیلی بر عوامل عدم تحقق.591) ی، علی؛ مهدیریان بهنمیاحمد، پوراحمد؛ معصومه، مهد
 ..1-95: ص(1.)5، یت شهریریاقتصاد و مددیدگاه قوانین موجود. 

نامه علوم اسالمی شهر.  یشناختی عوامل کارایی شوراها عه(. بررسی جام5900ازکیا، مصطفی؛ ایمانی جاجرمی، حسین )
 .10-99: ص1.، اجتماعی

پذیری اهداف توسعه شهری توسط   ارزیابی و تحلیل میزان تحقق(. .591قلی، وحید )  اسدیان، مرتضی؛ واعظ طبسی، علی؛ یاری
 و مدیریت شهری.  ریزی  مشهد: پنجمین کنفرانس برنامه شورای شهر )مطالعه موردی: شهر زاهدان(.

 .5، مطالعات راهبردیشناسی اجرای قانون شوراها.  (. توسعه و تعادل: آسیب5922افتخاری، اصغر )
(. الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و 5911الله ) نیا، امیرمسعود؛ صفریانی، روح زاده، سید جواد؛ شهرام  جمعه امام

 ..0-2: ص(91).5، علوم سیاسیدولت کارآمد در مدیریت توسعه. 
 .5، مطالعات راهبردیمحور در توسعه سیاسی.  های غرب (. نقد نظریه5922الله ) ایوبی، حجت
 زاده. تهران: نشر قومس، چاپ پنجم. . ترجمه احمد نقیبتوسعه سیاسی(. 5902بدیع، برتران )

 تهران: گام نو، چاپ دوم. موانع توسعه سیاسی در ایران.(. .590بشیریه، حسین )
(: ..)1، حقوق و فقه. ییشهر در پرتو اصول تمرکززدا یاسالم یشوراها یحقوق ی(. بررس5900نژاد، سید احمد )  بیحب

 .595-555ص
 .59، شوراها(. بررسی میزان تحصیالت اعضای شوراهای اسالمی. 5901حسینی، سیده سمیرا )

ی و محمد رشید رضا در باب حکومت اسالمی و دیدگاه امام خمین  (. مقایسه5911محمدی، یوسف؛ جعفری، سید نادر )  خان
 .10-01: ص(.5)0، سیاست متعالیهپیامدهای سیاسی آن. 

ها در  شهرستان یاسیدر توسعه س یاسالم ی(. نقش شوراها5910، رسول )یئ فرزنه یدریل؛ حی، جلیآباد جهان یمیرح
 . 00-12: ص( .9)0، مطالعات سیاسیباد(. ی: شهرستان تای)مطالعه مورد .591تا  5920 یها سال
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(. جایگاه شوراهای اسالمی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسالمی .591پور، اردکانی ) رستمی، ولی؛ سید مجتبی؛ حسینی
 (.1).های حقوق عمومی سابق(،  دانش حقوق عمومی )بررسیایران. 

 . تهران: انتشارات پیوند نو.یمدیریت عمران شهر(. 5905رضویان، محمدتقی )
 (..)91، سیاست. 5921(. توسعه سیاسی در ایران پس از خرداد 5900، عباسی؛ مهدی؛ راهبر، مهرنوش )سرمدی

های علمی و مطالعات استراتژیک  . تهران: مرکز پژوهشیافتگی ایران  عقالنیت و آینده توسعه(. 5900القلم، محمود ) سریع
 خاورمیانه، چاپ چهارم.

 یاز شورا یشهر در ایران: مشربی نو در بررسی مشارکت شهروندان: مطالعه مورد ی(. شوراها.590الدینی، فرانک ) سیف
 ..0-15: ص(.9)51، نامه علوم اجتماعی ویژهشهر شیراز. 

. تهران: نشر قومس، چاپ و دگرگونی سیاسی یگوناگون نوساز یها مختلف درباره راه یها نظریه(. .591زاده، سید حسین ) سیف
 دوم.

 ..0-1.(: ص51)1سیاست متعالیه، (. افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسالمی ایران. 5911صدرا، علیرضا )
شناسی  جامعه(. 59.0-.590سیاسی در ایران ) ۀ(. روند تحول و موانع ساختاری توسع5900عبداللهی، محمد؛ راد، فیروز )

 .19-1.(: ص5).5، ایران
 . تهران: انتشارات امیرکبیر. توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران یمحلی یا استراتژ یها حکومت(. .591قالیباف، محمدباقر )

نامه کارشناسی  . پایانتاثیر اولین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا بر فرایند توسعه سیاسی در ایران(. 5901منظری، مصطفی )
 ارشد. دانشگاه تهران.

در: مجموعه مقاالت جمهوریت و انقالب اسالمی. تهران: سازمان مدارک  جمهوریت و اسالم.(. 5922زاده، احمد ) نقیب
 فرهنگی وزارت ارشاد.

 
  




