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Abstract 

Up until now, Islamic Republic of Iran – rising from among people and adopting a religious and 

divine discourse – has provided a unique model of the administration of people’s affairs in various 

dimensions through the creation and enhancement of institutions and structures appropriate to its 

political system. Accordingly, the consideration of ideals in the form of structures, institutions, and 

approaches is an issue that has a unique role in strengthening the internal structure of this political 

system. In this article, using the descriptive-analytical method and collecting data through document 

analysis, library research, and survey methods, city council – as an institution rising from the public 

vote and a phenomenon similar to local parliament – are defined as the dependent variable. Moreover, 

in line with the identification of the dimensions and history of these councils, the position of council 

in Islamic thought is discussed. According to the obtained results, it can be maintained that councils’ 

importance has four important and effective aspects, namely participation in, distribution of, 

penetration in, and formation of the identity of power and internal structure strength. To this end, they 

play roles in four directions, namely strengthening the internal structure cohesion through providing 

identity to individuals’ roles, enhancing the influence of the Islamic political system in various layers 

of people and society, fulfilling the maximum participation of people and the role of people in 

governance, and the just distribution of resources based on reality and the local and national desires. It 

was found that councils have had greater effectiveness in the fulfillment of maximum participation 

and involvement of people in governance compared to other directions.    
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در استحکام نظام  بر شوراهاکید أتمدیریت محلی با نقش تحلیلی بر 

 جمهوری اسالمی ایران

 2اسداهلل راشدی ،1رضا شیرزادی ،1میرابراهیم صدیق

 ، ایرانکرج ،یدانشگاه آزاد اسالم، واحد کرج ،یاسیعلوم س گروه حقوق و اریاستاد .1

 ، البرز، ایرانواحد کرج ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یاسیس ةشیانددانشجوی دکتری  .2

 (18/03/1400ـ تاریخ پذیرش:  16/01/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده

هـا و  ایجـاد و توویـت نهاد  انسـته اسـت بـا    کنـون تو  تـا  ،مبتنی بر گفتمان دینی و الهی و متن مردم برخاسته از ،جمهوری اسالمی ایران
بر این اساس توجـه   امور مردم در ابعاد مختلف ارائه کند. ةادار به منظورفرد  منحصربه یساختارهای متناسب با نظام سیاسی خویش الگوی

با اسـتفاد  از روش   ،این مواله در بدیل در استحکام ساخت درونی نظام دارد. بی ینهادها و رویکردها نوش و ها در قالب ساختارها به آرمان
ـ  ، شوراها بـه و پیمایشی ای آوری اطالعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانهدتحلیلی و گر ـ توصیفی ی أیـ  نهـاد برآمـد  از ر    ةمثاب

و  به عنوان متغیر وابسته تعریف و ضمن شناسایی ابعاد« استحکام ساخت درونی»مردم و الگوی پارلمان محلی به عنوان متغیر مستول و 
مهـ  و   چهـار بعـد  ها از طریق شورا توان گفت می نتایج حاصلهاساس  بر تبیین شد  است. اسالمی ةاندیشجایگا  شورا در  شوراها ةپیشین

تحکی  و توویـت   ر محورِاچهبدیل در  در قدرت و استحکام ساخت درونی با ایفای نوش بی ـ هویت ،مشارکت، توزیع، نفوذ یعنی ـثیرگذارتأ
 تحوـق مشـارکت  ، و جامعه مردمدر سطوح مختلف نظام اسالمی  توویت نفوذ، به نوش افرادبخشی  ساخت درونی از طریق هویت انسجام

ند و شوراها از میـان ایـن   ثیرگذارأت های بومی و ملی منابع بر اساس داشته و خواسته ةعادالن توزیع و مردم در حاکمیت، و نوشحداکثری 
 اند. و نوش مردم در حاکمیت نسبت به سایر محورها اثرگذاری بیشتری داشتهحداکثری  محورها بر تحوق مشارکت

 واژگاندیکل

 .مشارکت شوراها، جمهوری اسالمی ایران،استحکام ساخت درونی نظام، 
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 مقدمه

شکل  1357ماه  مردم در بهمنارادة و  که از متن مردم و با خواست ،نظام مقدس جمهوری اسمم 

که بر اساس مبان  مستحکم دینی  برخاسیته   است  ساالر یک نظام مردمواقع  نمونة مدل و  ،گرفت

 ولیبرالیسم،  )کمونیسم، اا و مکاتب مادی و الحادی با به چالش کشیدن نظاماز وح  توانسته است 

مین سعادت دنیوی و اخروی متکی  بیه   فرد با قابلیت تأ الگوی  منحصربه اخیرسال  در چندصد ...(

کنید جمهیوری    اعیمم می   امیام   ساالر بودن این نظام، مردمزمینة در  ال اله  عرضه کند.قدرت الیز

عموم  و آرای حکومت جمهوری، متک  به »باید بر آرای عموم  اتکا داشته باشد و آن را  اسمم 

موفی   تجربیة  (. 225: 1399پیور   )کرامیت و علی    کند تعریف م « اسمم  و متک  به قانون اسمم

المللی  در   ای و بیین  جایگیاه منققیه  ارتقیای  گییری ایین نظیام و     لکمم  ایران از شی جمهوری اس

از اقتیدار و قیدرت درونی  نظیام در ابعیاد مختلیف        حیاک  اای مختلف داخل  و خیارج    عرصه

ل دشیمن   دفاع  اسیت کیه امیین موضیوی یکی  از عوامی       اقتصادی، ،اجتماع ، فرانگ  سیاس ،

 را اا لملل  آنا ای و بین منققه به نحوی منافع واستکبار جهان ( است ) بدخوااان داخل  و خارج 

 سیاخت  اسیتحکام  بیه  توجیه  ضیرورت به  توان م  میان این در است. انداختهبه چالش و مخاطره 

 نظام براى آنچه» :فرماید م  که کرد اشاره( العال  ظله مد) رابری معظم مقام بیانات در نظام درون 

 اسیت،  اسیممى  جمهیورى  نظیام  درونیى   سیاخت  اسیتحکام  است اامیت حائز اسممى جمهورى

 را کشیور  این است توانسته امروز تا اول روز از که چیزى امان است؛ ایران ملت درونى استحکام

امام ) «.ملى عزت به توجه اسممى، جمهورى نظام واالى ااى آرمان به توجه ملى، اتحاد کند؛ حفظ

 (.1393 ای خامنه

 از میردم  جایگیاه  تردیید  بی   اسیت،  امت و امامت نظام بر مبتن  که ،اسمم  جمهوری نظام در

 از یکی   مثابة به غیررسم  و رسم  نهاداای و ساختاراا قالب در که است دارربرخو ذات  کرامت 

. به عبیارت دیگیر تقوییت جایگیاه     شود م  نگریسته آن به حکومت و نظام اای سرمایه ترین اصل 

در  وییهه  بیه  1(NGO) نهیاد  اای میردم  سازمان اای رسم  و امچنیندر قالب نهاداا و ساختارمردم 

میردم و اسیتفاده از مشیارکت     خیود  بیه دسیت   اا منققه و محلهو  امور مردم در سقح کشورادارة 

                                                                                                                            
1. Non-government Organization 
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اای  است که در نظام جمهیوری   جانبه در این زمینه در قالب سازوکار شورای  یک  از ظرفیت امه

در اصیول مختلیف قیانون     .بوده و خوااید بیود  مؤثر اخت درون  تردید در استحکام س ب اسمم  

کیید  و روسیتای  تأ  ،شیهری شورای  کشور در سقوح مختلف کشوری، استان ،  ةاداربر  نیز اساس 

طوری که یک فصل از قانون اساس  به شورااا اختصاص یافته است. با توجه بیه   است؛ هویهه شد

شیورااا کیه تبلیور     ةرابقبه بررس   نوشتاردر نظام جمهوری اسمم ، در این اامیت و نقش مردم 

از آنجا که شود.  ون  نظام پرداخته م راستحکام ساخت د وت مردم  استند حضور و مشارک عین 

است، توسیعه و تقوییت سیاخت     مهم ای همسئل این عنصر در نظام جمهوری اسمم تقویت نقش 

ایا و   و ایین امیر در گیرو توجیه بیه ظرفییت      کیرد  تیوان پیگییری    را از طری  آن می  نظام درون  

نظیام جمهیوری اسیمم      اسیتحکام  و حفظ در بیشتر چه ارجهت تقویت  این نهاداای  توانمندی

زا و عوامیل   نیروایای درون  ربی )مد ظله العال (  چنان که مقام معظم رابری ،به عبارت دیگر. است

ییک   در مقیام تیا شیورااا را    بودنید این پهواش بیر آن   پهواشگران در ،کند م ویهه کید أتدرون  

ایین   ،پی  د. نی کنرا در استحکام ساخت درون  نظیام تحلییل    اا زا بررس  و نقش آن نیروی درون

نظیام    نقش شورااا در استحکام ساخت درونی پهواش به دنبال پاسخگوی  به این مسئله است که 

 چگونه است؟ رانیا  اسمم یجمهور

 ینظر یو مبان میمفاه نییتب
 و مفهوم شوراها نهیشیپ

 یگذار نهاد قانون نینخست لیبه تشک هیبلد یاا خود انجمن نیآغاز ریبه تعب ایقانون شورااا  ةنیشیپ

 ستین قوانین مصوب مجل  شورای مل رسد. به عبارت دیگر یک  از نخ  ( م مل ی)مجل  شورا

خورشیدی به تصیویب رسیید و بیه ایین      1286قمری برابر با  1325قانون بلدیه است که در سال 

این نهاد در طول حکومت پهلیوی   اای بزرگ انقمب مشروطه به ثمر نشست. یک  از آرمان تیبتر

روی کار آمدن نظام جمهوری اسمم  ایران امیام   باتا اینکه  پشت سر گذاشترا اای   فروداوج و 

در جهیت اسیتقرار    فرمیود  09/02/1358نقمب در تیاری   در فرمان  خقاب به شورای ا )ره( خمین

ایای نظیام    کیه از ضیرورت   ،حکومت مردم  در ایران و حاکمییت میردم بیر سرنوشیت خیویش     

امیور   ةاداری اجرایی  شیورااا بیرا    ةنام نآیی ةتهیدرنگ به  دانم ب  الزم م  ،جمهوری اسمم  است
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دولت بمفاصیله   تا کنیدسراسر ایران اقدام و پ  از تصویب به دولت ابمغ  محل شهر و روستا در

د نفرمود شورااا باید در امه جا باش 07/02/1358ط  بیانات  در تاری   . نیزآورداجرا در ةمرحلبه 

تشکیل اولین مجل  خبرگان برای تدوین قانون  اب را اداره کند. شخود ةمنققو ار جای  خودش 

یکصد و ششم قیانون اساسی  موضیوی شیورااای      تاافتم و اصول یکصدم  و ششماصل  ،اساس 

 .دشاسمم  به عنوان یک  از ارکان نظام جمهوری اسمم  ایران مقرح و تثبیت 

 یایا  سیازمان »اا را در اصقمح  اا استند که آن مستقل و جدا از وزارتخانه یاا سازمان شورااا

به دسیت   یبر اساس عدم تمرکز ادار  که امور و خدمات محل نامند  م « محل یشورااا ای  محل

 (.100: 1381)طباطبای  مؤتمن   شود  آن نقاط سپرده م ناساکن

 در منابع اسالمی شورا

ایای   اای قرآن  و روای  عمیق  در معارف اسمم  برخوردار اسیت، از بنییان   که از ریشه ،شورا اصل

تنهیا در امیور    شود که در اسمم نه آید. اامیت این مبحث از آنجا ناش  م  شمار م   اجتماع  اسمم به

داده شیده   ایبه این اصل مهم ارجی  ،داری اسمم ، یعن  حکومت ةجامعترین امر  روزمره بلکه در مهم

 اعیم از  ،و بزرگان دین )ص(پیامبر ةسیرتوجه به اصل شورا در سنت و  بارةاست. با این حال، گرچه در

دوم قرن بیستم مورد توجه اندیشمندان مسلمان قیرار   ةنیماکید شده، این مهم از  ةتوصی ،سن  و شیعه

توانید نقیاط میبهم را     کراس  این اصل )شیورا( می   وبا این ادف که در سازگاری اسمم با دم ؛گرفت

ز دییدگاه  روشن کند و به این امر مدد رساند. بسیاری از اندیشیمندان مسیلمان بیر ایین نظرنید کیه ا      

شود کیه نظیام    یک امر مستحب بلکه روش  واجب تلق  م   جمله قرآن، شورا نه از ،نصوص اسمم 

ییا    «سیاالری دینی    میردم » اصقمحداد. از این حیث،  جمع  و سیاس  با خاستگاه دین  را سامان م 

کراسی   ودم»تیوان آن را بیا    یابد که می   محکم برای قوام و گسترش خود م   اصل« دموکراس  دین »

پدیدآمیده در غیرب و     کراسی  مشیورت   ودر غیرب مقایسیه کیرد. بیا ایین حیال، بیین دم         «مشورت 

وجیود تفیاوت در مااییت نظیام      بیا ساالری دین  مبتن  بر شیورا،   ساالری دین  شورای  یا مردم مردم

 اای  وجود دارد. ی ه لحاظ صورت )فرم( امانندسیاس  و ادف و غایت آن، ب

بودن حکومت، امری است که در قرآن و سنت   کاربست اصل شورا در اسمم، به معنای مردم 

در  ایین حکومیت قیرار اسیت     بر آن تأکیید شیده اسیت؛ امیا     )ی(و امامان معصوم )ص(پیامبر ةسیرو 
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 م تند. به بیان بهتر، ییک حکومیت اسیم   دار تشکیل آن اس رخ بنماید که مسلمانان عهده ای جامعه

قرآن کریم، شورا در  درمبتن  بر شورا بر مسئولیت عموم مسلمانان در تشکیل حکومت ابتناء دارد. 

 است: آمدهچهار مفهوم 

  داد در امور با مسیلمانان   دستور م  )ص(به پیامبر اسممخداوند عمران  آل ةسور 159 ةآیدر

 .کند معرف  م ی و موفقیت آن حضرت مشورت کند و آن را رمز پیروز

  فرمایید مؤمنیان    مؤمنیان می    ةبرجسیت انگام بیان اوصیاف   خداوند شوری ةسور 38 ةآیدر

دارند و کاراایشیان   و نماز برپا م  کنند م کسان  استند که دعوت پروردگارشان را اجابت 

 شود. با مشورت انجام م 

 فرمایید اگیر در میورد بازداشیتن کیودش از شییر قصید         خداوند م  بقره ةسور 233 ةدر آی

 گیری دارید مشورت کنید. تصمیم

 شینوند و نیکیوترین    فرماید پ  بندگان مرا که سخن را م  م  خداوندزمر  ةسور 18 ةدر آی

« و امیرام شیوری بیینهم   » ةآیی کنند بشارت ده. عممه طباطبای  این آییه را بیا    را پیروی م 

اای نییک   شمارد؛ زیرا شورا و مشورت بهترین ابزار برای رسیدن به آرا و اندیشه معنا م  ام

 است. بو خو

شویم  م  ،که در اصل شورا نهفته است ،اا دقت کنیم متوجه چند مضمون بنیادین  به این آیه اگر

تواند اامیت این اصل را در تنظیم و قوام حکومیت اسیمم  روشین     و امین مضامین است که م 

تنها یک امیر اخمقی  کیه ییک سیازوکار       داند اصل شورا نه . به ار روی آیات فوق نشان م سازد

امیین مبنیا، قیرآن حتی  در میورد       برای تسهیل مناسبات اجتماع  و سیاسی  اسیت. بیر    ماع اجت

ای  در آییه  امچنیین بازگرفتن نوزاد از شیر به مشیورت بیین زن و میرد توجیه نشیان داده اسیت.       

کنید. ایین    اا تأکید می   شمارد بر ضرورت مشورت میان آن ت مؤمنان را برم صفاکه ( 38 /)شوری

وگو و  ری بیناذان  است که جز از طری  گفتواسمم  امور عموم  ام ةجامعن معناست که در داب

بندگان به شنیدن که کرد توان چنین استنباط  نیز م زمر  ةسور 18 ةآی ازپذیر نیست.  مشورت امکان

اا در قلمروی رخ  شنیدن سخن ردید،ت . ب اند سخن توصیه شدهدیگر و پیروی از بهترین  سخن یک

ن معناست که منق  مشورت و شیورا  داوگو بهره برد. این ب داد که سپهر عموم  از منق  گفت م 
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وگوی  با منق  دیالکتیک  متفاوت اسیت. در منقی     وگوی  است. منق  گفت در اسمم منق  گفت

نتیجه با حیذف یکی  از دو طیرف     ،اند ه برخ  از نواندیشان دین  به آن عنایت داشتهک ،دیالکتیک 

وگیوی  و بیه تبیع آن اصیل شیورا نیوع         اما در منق  گفت ؛گیرد معادله و به نفع یک  صورت م 

 گیرد. نظر قرار م  تر مد اای تازه اا و نیل به اف  اا و دیدگاه شدن نظرگاه  اف  اا یا ام آمیزش اف 

 ؛ در رأی و نظرت استبداد نیورز .«التستبد برایک فمن استبد برایه الک»فرمایند:  م  )ی(عل   ماما

مین شیاور   »فرماینید:   یا در جیای  دیگیر می     .شود خرج داد امش م   ار ک  استبداد رأی به که

 کند در خردشان سهیم شده است. چنان ؛ ار ک  با مردم مشورت م .«الرجال شارکهم ف  عقولهم

شود، اصل شورا در معنای مشارکت در خرد دیگران و پییروی از   مستفاد م  )ی(از بیان اخیر امام که 

 وگوست. منق  گفت

کراس  غربی  در ایین اسیت کیه تنهیا در      ودیگر روش شورا در نظام اسمم  با نظام دم تفاوت

 امکان کنیار  رو  گیری وجود دارد که نص صریح  وجود نداشته باشد. از این مواردی امکان تصمیم

رخ   اای مشورت  غرب کراس وسازی دین در دم گونه که در فرایند عرف  آن ،گذاشتن احکام شرع 

 (.1388جمشیدی  )غمم شورای  اسمم وجود ندارد ظامداد، در ن م 

  شورااا در قانون اساس فیو وظا فیتکال
 ،شورا در قیانون اساسی   با مرور کل  قانون اساس  و اصول مربوط به شورا، بخش  از تکالیف 

یکصید و ششیم قیانون     تیا و فصل افتم قانون اساس  )اصیول صیدم    2افتم و 1که از اصول ششم

 به قرار زیر است: ،شود مستفاد م  3اساس (

                                                                                                                            
جمهیور،   عموم  اداره شیود از راه انتخابیات: انتخیاب رئیی      یآرا ی. در جمهوری اسمم  ایران امور کشور باید به اتکا1

پرس  در میواردی کیه در اصیول دیگیر      اا یا از راه امه ر اینیو نظا ،نمایندگان مجل  شورای اسمم ، اعضای شورااا

 گردد. این قانون معین م 

مجل  شیورای اسیمم ، شیورای اسیتان،      ی شورااا« شاورام ف  االمر»و « امرام شوری بینهم و». طب  دستور قرآن کریم 2

 امور کشورند. ةگیری و ادار از ارکان تصمیم ی اا ر اینیو نظا ،شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا

و سیایر امیور     ،، آموزشی   ، فرانگی   بهداشیت   ، ، عمرانی   ، اقتصادی اجتماع   اای پیشبرد سریع برنامه  اصل یکصدم: برای. 3

 بیا   ییا اسیتان    ،، شیهر، شهرسیتان   امور ار روستا، بخش  ةادار  محل   مقتضیات  به  با توجه  مردم  یامکار  از طری   رفاا 

  محیل   امیان   را مردم  آن  اعضای  رد کهگی م   صورت  یا استان  ،، شهر، شهرستان ، بخش ده  شورای  نام  به  شورای   نظارت
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 امور کشورند. ةادارو  یرگی میاز ارکان تصم  کی  اسمم یشورااا 

 نقش دارند.  ملتا   در سقح محل سازی میشورااا در تصم 

  ( نقش دارند. و محل یشهر تیری)مد  امور محل ةادارشورااا در نظارت بر 

 بهداشیت  ، عمرانی  ،یاقتصیاد  ، اجتمیاع  ایای  برنامیه  عیسیر  شبردیشورااا در کمک به پ ، 

  محلی  اتیمردم با توجه به مقتض یامکار  یاز طر  امور رفاا ریو سا ، آموزش ، فرانگ

 .کنند  نقش م یفایا

  یریو جلوگ  قسط و عدالت اسمم نیمأشده در ت عیو توز عیوس یساختار منزلةبه شورااا 

 نقش دارند. ضیاز تبع

  تواننید    اا می شهر سقح جامعه تا سقوح کمن نیتر نییگسترده از پا ینهاد منزلةبه شورااا

 .نقش کنند یفایا  و رفاا  عمران یاا برنامه مردم در یبا جلب امکار

                                                                                                                            
  و نظیارت   انتخیاب   ةو نحیو   و اختییارات   و حدود وظایف  شوندگان و انتخاب  کنندگان کنند. شرایط انتخاب م   انتخاب

  جمهیوری   و نظیام   ارضی    تمامییت  و  ملی    وحیدت   اصول  باید با رعایت  اا را که آن  مراتب مذکور و سلسله  شورااای

 کند. م   معین  باشد قانون  مرکزی  حکومت  و تابعیت  اسمم 

  اا و نظیارت  استان  و رفاا   عمران   اای برنامه  ةدر تهی  امکاری  و جلب  از تبعیض  جلوگیریمنظور   یکصد و یکم: به  اصل

 و  تشیکیل  ةشود. نحیو   م   اا تشکیل استان  شورااای  از نمایندگان  اا مرکب استان  عال   اا شورای آن  اماانگ  بر اجرای

 کند. م   معین  شورا را قانون  این  وظایف

  بیه   دولیت   یا از طریی   و مستقیماً  تهیه اای  خود طرح  دارد در حدود وظایف  اا ح  استان  عال   دوم: شورای یکصد و  اصل

 قرار گیرد.  مورد بررس   اا باید در مجل  طرح  پیشنهاد کند. این  اسمم   شورای  مجل 

شوند در حیدود   م   تعیین  دولت  از طرف  که  کشوری  و سایر مقامات ، ، بخشداران ، فرمانداران استانداران یکصد و سوم:  اصل

 اا استند. آن  تصمیمات  رعایت  به  شورااا ملزم  اختیارات

امیور در    در پیشیرفت   ایجیاد امیاانگ    ایا و  برنامه  ةدر تهی  و امکاری  قسط اسمم   منظور تأمین  و چهارم: به یکصد  اصل

 و  و میدیران   و دیگر کارکنان  و داقانان  کارگران  از نمایندگان  مرکب  ااای شور و کشاورزی  ،، صنعت  تولیدی  واحداای

  واحیداا تشیکیل    ایین  یاعضیا   نماینیدگان  از  مرکیب   اا شورااای  و مانند این  ،، خدمات  ، اداری آموزش   در واحداای

 کند. م   معین  قانوناا را  آن  و اختیارات  وظایف شورااا و حدود  این  تشکیل  شود. چگونگ  م 

 باشد. کشور  و قوانین  اسمم  موازین  شورااا نباید مخالف  یکصد و پنجم: تصمیمات  اصل

و   انحیراف   . مرجیع تشیخیص   نیسیت   ممکن  قانون   از وظایف  انحراف  شورااا جز در صورت  یکصد و ششم: انحمل  اصل

دارد   حی    انحیمل   به  اعتراض  کند. شورا در صورت م   معین  قانون ااا ر مجدد آن  شورااا و طرز تشکیل  انحمل  ترتیب

 کند.  رسیدگ   آن  به  از نوبت  خارج  است  موظف  کند و دادگاه  شکایت  صالح  دادگاه  به
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میردم در   تیریبیا مید   یکه به نحیو  یموارد و امور ةامدر  باًیشورااا تقر که شود  م ممحظه

 یدر فضیا   و به طور کل است... مرتبط  و ، عمران ، رفاا ،یاقتصاد ، مختلف فرانگ یاا عرصه

در قبال مردم  تیحاکم فیاز وظا  کیکه  ،از خدمات خرد تا خدمات کمن ، خدمات عموم ةارائ

 دارد. لیبد  نقش ب ،ستا

 نیسرزم شیآما امر در شوراها گاهیجا

شیش رده   نیی . اشیوند   شورااا در شش رده تشکیل م ایرانکشور   در حال حاضر در نظام حقوق

 انیاشتر) اا است استان  عال یو شورا ،استان شهرستان، ،بخش، شهر ،روستا  اسمم یشامل شورا

نهاد مشارکت  و مردم  در کشیور، کیه در    ةمثاب شورااای اسمم  به نی(. ا96: 1395 فرد  میکر و

مهیم    د نقشنتواناندرکاران اجرای  دولت است، م اا و دستاتصال میان مردم و ارگان ةحلقواقع 

تیرین  یکی  از مهیم   زمینیه  نیامی  درد. نداشته باش نیسرزم شیدر امر آما  اسیس ةتوسعدر فرایند 

 یا اای محل  و منققیه اساس نیازاا و خواستهریزی توسعه بر کارکرداای شورااای اسمم  برنامه

 (.36: 1388 یو احمد  )رضوان است

 تیوان   در کشور را می  نیسرزم شیآما یریگ میشورااا در نظام تصم  نیآفر سقح نقش نیتر مهم

در امیور   یریی گمیو تصیم   برشمرد که به منظیور امیاانگ   استان ةتوسعو  یزیر برنامه یدر شورا

و ایا،   ارچوب برنامیه اا در چطرح بیو تصو تیادا ،اا نظارت بر آن اا،استان ةتوسع ، یزیربرنامه

  اسیمم  یشورا  یو رئ شود  م لیتشک کشور یاااستان امةدر   کمن یاا مشو خط اااستیس

 گیاه یجا  کلی  طیور   به اما(. 1398 رانیوز ئتیا ةنام بیتصو) نهاد است نیا یاز اعضا  کیاستان 

 سیته یشا  گیاا یجا نیسرزم شیآما یاا برنامه یگذار استیس و تیریمد نظامدر   اسمم یشورااا

 ةتوسیع سیوم   ةبرناماز  زین نیسرزم شیماآ یاا برنامه یگذار استیو س تیرینظام مد ةمسئل. ستین

 یشیورا »برنامیه   نیی کیه پی  از ا   یطیور   ؛ دنبال شد یصورت جدّ   کشور به  و اجتماع یاقتصاد

 یاا سال  ط راشو نیحوزه شناخته شد. ساختار ا نیدر ا  نهاد متول« اا  استان ةتوسعو  یزیر  برنامه

 ،کشیور  ةتوسیع  یاا برنامه  در قانون احکام دائم نکهیتا ا کرد رییدر چهار دوره تغ 1398تا  1383

 ،آن یو نظیارت بیر اجیرا    نیسیرزم  ةتوسیع  یبه منظور استقرار نظام راابر ،10/11/1395مصوب 

  شی یآما یایا  برنامیه  یگذار استینهاد فرادست در نظام س منزلةبه  «نیسرزم شیآما  عال یشورا»
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کشور و وزییران کشیور، اطمعیات، جهیاد      ةبودجرئی  سازمان برنامه و  یکشور با ترکیب اعضا

کشاورزی، امور اقتصادی و دارای ، راه و شهرسازی، دفیای و پشیتیبان  نیروایای مسیلح و رئیی       

ایای اجرایی  بیه انتخیاب      نظر شیاغل در دسیتگاه   زیست و سه نفر صاحبسازمان حفاظت محیط 

 شد. لیجمهور تشک رئی 

در نظیر   یرییز  رویکیرد مشیارکت  در برنامیه    اتیی یک  از تجل یادشده یاگر حضور اعضا حال

شیورا   نیا یدر اعضا ، بر مشارکت مردم  به عنوان نهاد مبتن ،نهاد شورااا  خال یگرفته شود، جا

نظیر    بیه   اسیتان  شیآمیا  یاا طرح ةیته  استان اسیدیگر با در نظر گرفتن مق یسو است. از  خال

کشیور و   ی شیورا  ةجامعی  تیمقلع از وضع یا ندهیکه نما ،کشور یشورااا ةندینمارسد حضور  م 

 ضعف را بهبود بخشد. نیا تواند م  کشور است، یقانون در شهراا و روستااا نیتدو ةبدن

بیه   نیسیرزم  شیتحق  آمیا با  سو ام دیشورااا بااست که  نیا دکربه آن توجه  دیکه با یا نکته

بیه   سیتن ینگر نگرانه بیر آن حیاکم نباشید.    شوند که نگاه جزء فیو اماانگ تعر یا صورت شبکه

شیورااا بیه     وقتی  کیه   حالدر ؛شود  م محسوب شورااا کارکرد از  بخش فقط ی تمرکززدا ةمسئل

بیه   تیی جمع لیکند شیااد سی   تیفعال یا رهیبه صورت جز کیعمل نکنند و ار  یا شبکهصورت 

و بیا   به بیار خوااید آورد   اریسوء بس یامداایبود که پ میخواا ااشهر کمنو   اصل یشهراا یسو

 .منافات خوااد داشت نیسرزم شیآما

 یلیو مدل تحل ینظر چارچوب

 یوجیود سیاختار   یار کشور ی)مردم( برا تیجمع و ،حکومت ت،یاز داشتن قلمرو، حاکم یجدا

  اسی یو ساخت قدرت س ،شکل ،امحتو ةداند محتوم است که نشان یامر « اسینظام س»نام ه ب  کل

 ، اسی یو ... اسیت. در ایر نظیام س    ،مثل پارلمان، احزاب  عموم ینهاداا امة و  دولت ینهادااو 

 نقیش دارد وجیه   یو کارآمید  اقتیدار و  تیی مقبول و تیکیه در مشیروع   «یساختار»بر وجه  وهعم

 تیی از اام زیی ثر خوااند بیود ن ؤمختلف م یاا که بر کارکرد نظام در عرصه ی ااو نهاد «یکارکرد»

  اسیمم  یبرخوردار است. در نظام جمهور  اسینظام س  درون  بخش و قوام تیدر تقو یا برجسته

اا در ار کدام  و دستگاه ،ی اجرا ینهاداا ،قوا، ارکان ،اگر ساختاراا زین  نید یساالر مبر مرد  مبتن

قیدرت نظیام و اسیتحکام سیاخت      شیکارکرد مد نظر نظام باشند باعث افزا یگواا پاسخ از بخش
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 یایا مختلیف توسیط نهاد   یایا  نظیام در عرصیه   یاا ههیوو برعک  اگر کار شوند  منظام   درون

 یبرود کیه اجیزا    نهاداا به سمت کارکرد گریو به عبارت د دنعمل نپوش ةجاماا ساختارکارگزار و 

 است  هیگذارد. بد  نظام م  ونربر ساخت د  منف آثارکند  یرا دچار اختمل کارکرد  اسینظام س

و   ونی رد یزا بیو توسیعه و اسیتمرار آن امیراه بیا عوامیل آسی        منفی  یگرفتن کارکرداا دهیناد

 متعیدد از جملیه بحیران    یاا نظام را با بحران تواند  اقتدار نظام م قدرت و هیعل  رونیب یاادیتهد

 رو سازد.هروب تیو مشروع ،تیاو نفوذ، مشارکت، ع،یتوز

  ناش یاا اشاره کرد که البته در رابقه با بحران زین 1یلوشن پا اتیتوان به نظر  رابقه م نیا در

 پرداخته است: ریاا به شرح ز بحران یبند و دسته حیاز توسعه به تشر

 
 (169 ـ 157 :1380و همکاران  ی)پا توسعه از یناش یها بحران. 1شکل 

                                                                                                                            
1. Lucian Pye 
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بیر اسیاس نظیام     زیمقوله ن دو نیا ریو تدب تیریو مد« اا داشته»و  «مردم یاا خواسته»جه به تو

ایا   بیرای پاسیخگوی  بیه خواسیته     زیی و ظرفیت ار نظیام ن  است  اسیسیاس  جزء الینفک نظام س

ایای   و بیشتری برای ایفیای نقیش   تر ار نظام سیاس  که از نهاد گسترده انیم نیدر ا .متفاوت است

و مشارکت مردم با دولت برخوردار باشد به امان نسبت بیه توسیعه و     در قالب امراا گوناگون

. شیود   می توانیاتر  در ابعیاد گسیترده     و استحکام ساخت درونی  شیافزا تیتحق  ااداف و در نها

ترین الگواای مشیارکت میردم در امیور کشیورند. حضیور میردم در        یا امروزه شورااا یک  از پایه

و در نهاییت   کنید  می  مدن  را تقوییت   تانتخابات محل  شورااای شهر و روستا بستراای مشارک

 گیرد. استحکام ساخت درون  نظام صورت عمل  به خود م 

پایدار یک سرزمین مقیرح شیده و میورد اجمیای اغلیب متخصصیان و       پیشینة توسعة آنچه در 

تیدوین و   بیه منظیور  ایای محلی     پهواشگران است مشارکت عموم  و حضور نهاداا و سیازمان 

 ( و شورااا بیه 121: 1392 و امکاران برق ) سرزمین  استتوسعة اای  اجرای راابرداا و سیاست

-John) دنمیردم را تحقی  بخشی   شیدة   نهادینیه شارکت د منتوان م مهم یک  از نهاداای محل  منزلة  

Mary 2003: 10.) 

 شیود  می  اجتمیاع   سیرمایة  آنچه به شکل واقع  باعث تقویت انسجام اجتماع  و در نهاییت  

و میردم تعلی     باشید  شیده   محیق  است که در آن ارتباط مردم با نهاد حاکمیت تعریف و تقوییت 

و امبستگ  اویت  و مبنای  با نهاد حاکمییت داشیته    باشند دهون  به نظام سیاس  پیدا کررخاطر د

در  .جریان داشته باشید « اعتماد»نام ه ارتباط  مظروف  ب در درون این ظرفِعبارت دیگر، به  .باشند

ایای   امور به دست میردم کارآمیدی نظیام در عرصیه     گرفتن چنین روابق ، عموه بر اینکه با انجام

استحکام سیاخت درونی  نظیام     شود، سیاس  و فرانگ  حاصل م و  اقتصادیو  مختلف اجتماع 

اسیاس چنیین ضیرورت      . بیر آیید  فیراام می   که به نحوی نمایانگر اقتدار و قدرت نظام است نیز 

توان شیورااا    م صورت  که  شود؛ به چارچوب و الگوی نظری این پهواش به شرح زیر تدوین م 

کیرد کیه     معرفی   نی ید یساالر در نظام مردم  ارلمان محلپ یمردم و الگو یأبرآمده از ر یرا نهاد

 د:نداشته باش لیبد  نظام نقش ب  در ساخت درون ریز ةچهارگانوجوه   ید حداقل از طرنتوان  م

 ؛به نقش افراد  بخش تیاو  یاز طر  انسجام ساخت درون تیو تقو میتحک 
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 ؛جامعهدر سقوح مختلف مردم و   نفوذ نظام اسمم تیتقو 

   ؛تیحاکم و نقش مردم در یمشارکت حداکثرتحق 

 ملو   بوم یاا و خواسته اا منابع بر اساس داشته ةعادالن عیتوز . 

 2شیکل  در قالیب  مقالیه    میدل مفهیوم  پهواش و مبان  نظری مورد بررسی ،  مسئلة  یمبنا بر

 .شود عرضه م 

 

 
 پژوهش یمفهوم مدل. 2شکل 

شیده درج   اسیت کیه در میدل ارائیه     تیموضوی مشروع شود حیتشرضروری است که  ای نکته

در اسیمم   تیمشیروع  ییة نظر  . در بررسی مربوط است تیمشروع تیماا امر به نو ای نشده است

  گاه اصیل  هیامان تک تیمشروع أکرد. منش کیو منبع شناخت آن را تفک تیمشروع أمنش دیابتدا با

جیا ادلیه و منیابع کشیف خاسیتگاه      نیدر ا تی. میراد از منبیع مشیروع   اسیت  تیو خاستگاه مشروع

 مانند کتاب و سنت. ؛در اسمم است تیمشروع

 ةامی جهیان و انسیان، مالیک     دگاریآفر رایز .ند استتنها خداو تیمشروع  ذات أمنش اسمم در

و پروردگیار عیالم و آدم اسیت. در     ،)مدبر( جهان ةکنند ادارهگذار و ریثأتنها قدرت مستقل ت ، است

 تیون ربوبئتصرف در امور مخلوقات است، از ش  که نوع ،زین  اسیس تیاسمم حکومت و حاکم

 یگیر ید أو منش أمبد چیا ع،یو نظام تشر نیدر نظام تکو ، هال تیدر ربوب دیشود و توح  مشمرده 

 و 40 /وسفی ؛57 /)انعام« .اهلل الحکم اال ان» :دیفرما  م دی. قرآن مجتابد  را در عرض خداوند برنم

 مشارکت

 تیهو

 نفوذ

 عیتوز

 استحکام ساخت درونی نظام شوراها
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و  هالصلو مونیقی نیآمنوا الذ نیاهلل و رسوله و الذ کمیول انما»و  .از آن خدا مگر ستین تیحاکم ؛(67

او و  ةفرسیتاد و سرپرست شما خداوند است و   ول امانا؛ (55 /)مائده «و هم راکعون. هالزکو ؤتونی

اتخذذوا مذن    ام»و  پردازنید.   دارند و در حال رکوی صدقه می   که نماز به پا م  امان کسان، مؤمنان

امانیا تنهیا    ؟اند جز خدا گرفته  خود سرپرستان یبرا ایآ؛ (9 ی/)شور «.یفاهلل هو الول اءیدون اهلل اول

 است. تیخداوند صاحب وال

مگیر   ،سیت یمیردم برخیوردار ن    ون اجتمیاع ئو تصیرف در شی   تیک  از ح  حاکمچیا پ 

. اشید خداوند ثابت شده ب یذون بودنش از سوأم ایمنصوب   معتبر شرع لیآن که به دل ایخداوند 

بخیش   تیاایرم مشیروع   کی مثابةآن به  دربارةتوان   نم ،است  نهاد اجتماع کیاز آنجا که شورا 

 آمید اساس آنچیه   بر . زیرامورد توجه قرار دادآن را نظام   ونرساخت د او در رابقه ب صحبت کرد

 است.  خداوند و اله یاز سو  حکومت اسمم تیمشروع

 روش تحقیق

روش توصیف   با در آن که ای قرار داد تحقیقات کاربردی و توسعه ةدستدر  ادف این مقاله از نظر

اای میورد نییاز    دادهاست.  شده و تحلیل  به بررس  نقش شورااا در استحکام درون  نظام پرداخته

و نییز روش پیمایشی  در قالیب پرسشینامه      ای کتابخانیه یی   بر اسیاس مقالعیات اسینادی   این مقاله 

شورااا به عنوان متغییر مسیتقل و    مورد بررس ، ةلئمساساس موضوی مقاله و نیز  برگردآوری شد. 

بیا   شید در روش پیمایشی  سیع     استحکام ساخت درون  به عنوان یک متغیر وابسته تعریف شد.

و بیا   شیود خبرگان عوامل و متغیراای کلیدی مندرج در مدل مفهوم  بررس   ةنفرس تعیین گروه 

بنیدی متغیرایای کلییدی     شده امبستگ  و نیز رتبیه  استخراجاای  نمرهگیری از نظر خبرگان و  بهره

استحکام ساخت درون  نظام و شورااا تعیین شود. برای تعیین امبسیتگ  از تکنییک پیرسیون بیر     

 بنیدی از تکنییک   که از نوی نسیب  اسیت اسیتفاده شید و بیرای رتبیه        اساس نوی مقیاس متغیراای

 بهره گرفته شد. فرایند کار در تکنیک آنتروپ  به قرار زیر است: 1آنتروپ 

                                                                                                                            
1. Entropy 
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 وتحلیل تجزیه
 نظام یونرد ساختو  مشارکت

تضمین سممت  ار جامعه در گرو حساسیت عناصیر اجتمیاع  بیه آن اسیت. ایر چیه میردم بیه         

کنند. برخیورداری   تر باشند برای حفظ و پایداری آن بیشتر تمش م  خود حساس ةجامعسرنوشت 
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ار حکومیت اسیت کیه بیه بقیای       ةارزنداای  گرا یک  از سرمایه طلب و عدل از حمایت مردم ح 

طور کل  در دنیای امروز مشارکت یکی     به (.311: 1382 پورعزت)مند است هبلندمدت خود عمق

 (.29: 1397فر و امکاران  )نظم شده استشناخته اای رسیدن به پیشرفت و توسعه  از راه

 وام حی  ملیت    است که انتخاباتموضوی اای حساسیت به سرنوشت  هبترین جن یک  از مهم

اا را نس  و انتخاب مردم در  اای انتصاب  قدرت مل  است. نظام جمهوری اسمم  نظام ةام وظیف

میثیاق ملی  و    مثابیة بیه   نییز  قانون اساس  جمهوری اسمم  اییران مدیریت کشور را نهادینه کرد. 

در اصول متعدد بر مشیارکت مردمی  و حی  تعییین سرنوشیت توسیط میردم صیّحه          ایراناویت  

 و  نهیم، شصیت   و  ششم، پنجیاه  و  ل سوم، ششم، افتم، پنجاهتوان به اصو م از آن جمله  ؛گذاشت

. وجود اصول متعدد در قانون اساس  کرداشاره  چهاردام و و یکصد ،افتم و دوم، یکصدم، یکصد

ایا و انتخیاب    مشی   در ارتباط با ساختار و چگونگ  دخالیت میردم در اتخیاذ تصیمیمات و خیط     

شیان   یم مردم در تعیین سرنوشت اجتماع مستق مشارکتنظام و  بودن  اشخاص عال  کشور مردم 

 (.1386)شورای نگهبان داد  را نشان م 

اای کل  نظیام جمهیوری اسیمم  اییران در بخیش مشیارکت        سیاستاساس  بر ،در عین حال

 امیور  ةادار بیرای  است اساس  رکن  ایران اسمم  جمهوری نظام در اجتماع  ، مشارکتاجتماع 

 انقیمب  تیداوم  ایدف  بیا  ایران  ةجامع خاص اای ویهگ  و اسمم  بینش بر است مبتن  و کشور

تقوییت پوییای  و نشیاط     ،جانبیه، تعیال  و شیکوفای  اسیتعداداای انسیان       امه ةتوسع و اسمم 

امنییت و   و و اسیتقرار نظیم و آرامیش    ،اعتماد عموم  و مقبولیت نظیام سیاسی    یارتقااجتماع ، 

 انسجام اجتماع .

در تیداوم و انسیجام سیاخت درونی  نظیام       اصیل   مشارکت یک  از اصول آمدبر اساس آنچه 

دار رساالر از اامیت باالی  برخیو  نمود یک نظام مردم منزلةبه  ااانتخابات شورا زمینهاست. در این 

اای مهم مشارکت سیاس  شرکت میردم ییک جامعیه در انتخابیات      یک  از سقوح و عرصهاست. 

ه بیا وجیود   سازد ک س  این نکته را روشن م مشارکت سیا بارةموجود در پیشینةدر کاو واست. کند

« مشیارکت انتخابیات    انتخابات و»اشگران به اای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست پهو راه

محیور مشیارکت سیاسی  غالبیاً بیر      ده شی . اامیت مشارکت انتخابات  سیبب  اند هکردتوجه خاص 
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توان در اامیت انتخابیات در جامعیه    را ام م  موضویدلیل واضح این د. ابات  بچرخمشارکت انتخ

دنیای نوین تقریبیاً در انتخابیات    در شهروندان سیاس  زندگ  توان گفت ای که م  گونه  هب ؛دانست

 .دشو م  خمصه

ویهه انتخابات شورااا میوارد   در تبیین مشارکت عموم  مردم و نیز حضور مردم در انتخابات به

سیازی   انتخابات و مشارکت سیاس  میردم خنثی    ةویهترین کارکرد  مهمدی قابل ذکر است که متعد

که در عین حال موجب افزایش اقتدار نظام و امنیت مل  کشیور  است اا و تهدیدات دشمنان  توطئه

الملل  برای نظام مقدس جمهیوری اسیمم  اییران     ای و بین شود و دارای پیامداای مثبت منققه م 

ایجیاد و بازنمیای  مشیروعیت     شارکت مردم  در انتخابات شورااا بیه م ،در عین حال. بودخوااد 

. انتخابیات و آرای عمیوم    فزایید ا و بر وسعت و کیفیت مشارکت میردم می    شود م منجر سیاس  

تیرین عامیل مشیروعیت حاکمییت اسیت.       برای انتخابات کارگزاران و حل مشیارکت کشیور مهیم   

سیاالری دینی  امیری     حکومت مردم شارکت سیاس  و حداکثری مردم درفرانگ م ةتوسع ،بنابراین

یا تبیین شیرایط داخلی  و    ،ضروری است. این واقعیت عموه بر ایجاد انگیزه، اثبات کارآمدی نظام

 ةروحیی  یارتقیا شدن مشارکت سیاسی  در جامعیه جهیت     سازی و درون  خارج  نیازمند فرانگ

نقیش شیورااا   که است  این ذکر قابل  مهم  ةنکتاست.  ،جمله شورااا از ،طرق مختلف بهمشارکت 

تنها در حضور و مشارکت سیاس  در انتخابات است بلکه مردم بیا حضیور در انتخیاب اعضیای      نه

و  داننید  می  ثر و نظر خود را در فرایند امور مؤ یأشورااا در خردترین سقح از سقوح مشارکت ر

 .... و ،امیور اجتمیاع ، اقتصیادی، فرانگی     ارکت مردم  در سایر واقع به حضور و مش  این مهم به

وب سی در انسجام ساخت درون  نظیام مح  اا مسثرترین مکانیؤم. این موضوی یک  از دشو م  منجر

 کشد. ارتباط مشارکت سیاس  و انسجام ساخت درون  نظام را به تصویر م  3شکل . شود م 
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 نظام یدرون ساخت بر آن ریثأتمردم در انتخابات شوراها و  مشارکت. 3شکل 

 نظام یو ساخت درون تیهو

فرد احساس کنید  یا اینکه است استقمل شخص  داشتن  و تداوم و احساس تمایز به مفهوم 1اویت

خودآگیاا  در چیارچوب عضیویت ییک فیرد در       ایین مفهیوم بیر    .امان است که دیگران نیستند

شیدن    اوییت فراینید سیاخته   »به تعبیر مانوئیل کاسیتلز    .کند اای اجتماع  مختلف داللت م  گروه

 (.22: 1380 )کاستلز« معناست

بیه  خیود   نوع  بحران اویت بااای اجتماع  جوامع  شدن با ایجاد دگرگون  در ساخت  جهان 

بیه   مل  ،، دین فرانگ ، قوم  اای اویتشدن   لیزاارمغان آورده و در بسیاری از جوامع احساس 

ب اسمم  به تشیریح اوییت   رابر معظم انقماز امین رو  .(22: 1381 )سجادی استده مآوجود 

احییساس  »ام معظم رابری ز دیدگاه مق. اه استشمرد پرداخته و آن را از ضروریات قدرت نظام بر

اویت و عزت اسمم  که امروز به برکت پیروزی انقمب اسمم  در جهان اسمم نییمودار شییده   

بیه   الملل  حتماً اای قدرت ملت ایران است که باید در مناسبات بین لفهؤترین می اسیت یک  از مهم

 (.1384 ای )امام خامنه« .آن توجه شود

 امیة از دییدگاه رابیری   چنیان کیه    ؛نف  و خودباوری است اعتمادبهبدون شک اویت محصول 

از نتیای  و   -ای تهوری اسی امانند فن ،اای علم  پیشرفتنظیر  ی اای ما در ابعاد داخل  و مل  پیشرفت

ایای   شود و تحقیر قیدرت  علم  محدود نم  ةعرصنف  مل  است. ارچند این نتای  به  آثار اعتمادبه

                                                                                                                            
1. Identify 

افزایش مشارکت 

سیاسی، اجتماعی، 

 فرهنگی ،اقتصادی
 انتخابات شوراها مردم

حضور بیشتر 

مردم در صحنه 

و انسجام 

ساخت درونی 

 نظام
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دنیا، گسترش عزت اسمم  ملت ایران در جهان، توجه بیه قیدرت میذاب در بسیی      زورگو و قلدر 

 امیة الگیوی  بیرای    مثابیة  شدن ایران به  و مقرح ،نیاز به معنویت در جهان کردن خأل  اا، زنده انسان

 .الملل  دانست اای جهان  و بین نف  مل  ایرانیان در عرصه توان از آثار اعتمادبه م نیز اا را  ملت

امیری  ود، کیردن اوییت خی     بیه معنی  فرامیوش   ، «خودفراموشی  »رابر معظم انقمب  منظر زا

سیاس  ییک کشیور بیه ذلیت و خیواری میردم آن کشیور         گفتمانخقرناش است که وجود آن در 

آن ذلیت   ةنتیجن خود را فراموش کنند، قوم و ملت  اویت و تاری  و فرانگ و زبا»انجامد. اگر  م 

به قدری اسیت کیه   « اویت جمع »اامیت (. 1380 ای امام خامنه).« د بودو بدبخت  این قوم خواا

امکانات خود بیرای پیشیرفت و موفقییت اسیتفاده      ةامتواند از  از آن ار کشور م با برخورداری »

کند. اگر این احساس اویت جمع  وجود نداشته باشد، بسییاری از مشیکمت بیرای آن مجموعیه     

ایا در   ای از موفقییت  اا حاصل نخوااد شد؛ یعن  پاره اا برای آن موفقیتآید و بسیاری از  پیش م 

 (.1380 ای امام خامنه).« یک کشور جز با احساس اویت جمع  به دست نخوااد آمد

و اوییت   دانید  می  ملیت فراتیر   ةدامنرا از « اویت مل  ایرانیان»اای  رابر معظم انقمب مؤلفه

اامیت این اویت جمع  به ایین اسیت   . کند معرف  م « م نظام اسم»جمع  و مل  ملت ایران را 

 .که ام در مقیاس ایران  دارای بازده و تأثیر است ام در مقییاس اسیمم  ایم در مقییاس جهیان      

 ای امیام خامنیه  ).« اا را ندارند؛ یک چیز فراملی  اسیت   کدام این اا ایچ یعن  چیزی که دیگر ملیت»

1380.) 

 نظام یدرون ساخت و نفوذ

 ،اای مختلیف میدیریت  کشیور    توان یک  از کارکرداای مهم شورااا را نفوذ در الیه بدون شک م 

. انتخیاب شیورااا توسیط میردم و حضیور پرشیور در انتخابیات        دانست ،در مقیاس محل ویهه  هب

ایای مختلیف    واقع نمادی از نفوذ و حضور آرمان نظام در الیه درشورااای اسمم  سراسر کشور 

با عینیت بخشییدن   یک  از ارکان اصل  در تحکیم ساخت درون  نظام منزلةنفوذ به  ت.مدیریت اس

)بیر   از جملیه شیورا   ،گییری  حضور مردم در ارکان تصمیم ةزمینریزی از پایین به باال  به نظام برنامه

ی ینید افرریزی از پیایین بیه بیاال     در این میان الگوی برنامه .دکن م فراام  ، رااساس قانون اساس (

بیه   که ،ریزی و شناسای  امکانات و نیازاای جامعه است در جهت مشارکت عموم  مردم در برنامه
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رییزی بیرای    اا بیه سیقوح بیاالی برنامیه     گزارش امکانات و نیازاا و برنامه مدد نهاداای موجود و

زایی  در   درونتوان امان مفهوم  این مهم را م شود.  انجام م  مل  ةبرنام ةتهیاماانگ  و تلفی  در 

 پیشیرفت آن » کنید.  م به آن اسمم  را منوط  ةجامعکه پیشرفت  دانستبیانات مقام معظم رابری 

وقتى است که متکى به استعداد درونیى ییک ملیت باشید. وزن و       آن؛ زا باشد وقتى است که درون 

چه از درون ییک  زایى است. اگر چنان به امین درون اا ام وابسته اا و ملت اعتبار کشوراا و دولت

داید،   داید، اعتبیار می     وجود آمد به یک کشور، به یک ملت، وزن م   حرکتى، جهشى، رشدى به

دسیت    امیا اگیر چنانچیه از درون نبیود، دیگیران آمدنید راعتبیار بیه         .داد داد، ابهت م  ارزش م 

 (.1392 ای امام خامنه).« آید[ نمى

بیدیل  در نفیوذ و نییز اسیتحکام      زا نقیش بی    درونیک محور منزلة شورااا به زمینه در امین 

شیورااا از مقییاس   نشیان داده شیده اسیت     4شکل  که در  کنند. چنان ساخت درون  نظام بازی م 

ایای   اسمم  در الیه ینفوذ نظام مقدس جمهور ای تا مقیاس محل  نقش مهم  در حضور و منققه

 د.ند داروخ
 

 
 یاسالم ینظام جمهور مختلف یهااسیو نفوذ در مق یاسالم ی. شوراها4شکل 

 مقیاس ملی

مقیاس 

 منطقه ای
س مقیا

 ایناحیه

شورای عالی 

 هااستان

شورای اسالمی 

 استان
اسالمی  یشورا

 شهرستان
اسالمی  یشورا

 شهر
اسالمی  یشورا

 بخش
اسالمی  یشورا

 روستا
 مقیاس محلی

 مقیاس محلی

 مقیاس محلی

 محلی

 ملی

 های کالنالیه

 های خردالیه
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 نظام یدرون ساخت و عیتوز

نظام مقدس جمهوری اسمم  از بدو پیدایش تا به حال  اصل  اای عدالت و توزیع متوازن از آرمان

 .اشاره کردتوان به نظرات مقام معظم رابری  اای مختلف م  در بخشچنان که  ؛است

 ةعادالنی توزییع  » فرمایید:  می   اای کل  علم و فناوری سیاست 6ی   2در بند رابر معظم انقمب 

تمرکیز بخیش قابیل     «.رکشیو وزش عیال  در سراسیر   اا و امکانات تحصیل و تحقی  در آم فرصت

یافته در تهیران منجیر بیه    متعاقب آن قدرت سیاس  تمرکز کشور و پایتختتوجه  از امکانات در 

 ،از نقاط شهری و روستای  کوچک کشور شدن فضای مل  شده است. بخش قابل توجه  دوققب 

نید. در  ا از امکانات وسییع  محیروم   ،شود اای کشور را نیز شامل م  از سکونتگاه بخش بزرگ که 

زنی  جهیت تعیدیل در توزییع      اای تعدیل و چانیه  یک  از اارم مثابةتوان به شورااا به  این بین م 

ییا امیان    عدالت اجتماع به طور کل   متناسب فعالیت و امکانات و به تبع آن جمعیت نگریست.

و در این میان آنچه مهم اسیت راه رسییدن   است مصلحان  ةاماای مقدس اسمم و  از آرمان توزیع

ایای اجیرای عیدالت     از پاییه  اسیمم   ةجامعامکانات در  ةبالسوی. تقسیم به عدالت اجتماع  است

در ییک   .مورد توجه قیرار گرفتیه اسیت   سیاس  اسمم  ةاندیشکاراای تحق  آن نیز در  است که راه

 :کردتوان این رااکاراا را به صورت خمصه در سه بخش بررس   بندی م  دسته

  فرانیگ  دن کیر نهادینیه   و فرانگ؛ نیازمند وجیود وجیدان کیاری مییان حاکمیان      ةحوزدر

 .استجوی  و ارتقای این فرانگ در سقح جامعه  عدالت

  اسیتفاده از نظیرات دقیی     طلیب  یاسی  عیدالت  تشیکیل نظیام س  نیازمند اس ؛ سی ةحوزدر ،

ریزی و اجرا، امر بیه معیروف و نهی  از منکیر، نظیارت       کارشناسان و متخصصان در برنامه

سیاالری،   ، شایسیته زیسیت  مسیئوالن   توزیع امکانات، ساده ةنحوو ن مسئوالی بر اعمال جدّ

 .استریزی  انتقادپذیری حاکمان و برنامه

  اا بیه سیوی تولیید، رسییدگ  بیه امیور میال  و         ادایت سرمایه ؛ نیازمنداقتصادی حوزةدر

نظارت دولت بر بازار برای تحق  عدالت اسیت.  و  ،المال کاران بیت ی با خیانتبرخورد جدّ

الحسینه، خمی  و زکیات، برابرسیازی      ایای  چیون قیرض    امچنین اجرای کارآمد آمیوزه 

 (.1386)باقرزاده است اای شغل  الزم  و فرصت ،امکانات
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تیوان   سیاس  در ار کشور است. در ایین مییان می     ةتوسع اای هنشانزیع و مساوات یک  از تو

انجارایای  و  ،گرا یک نظم حقوق  کلیتشهروندی مل ، مفهوم برابری را در قالب  ةگان اجزای سه

 (.123 ی 122 :1380بندی کرد )پای و امکاران  موفقیت دسته

عدالت ، ضمن تهدیید   اای ب  ار یک از جنبه ةتوسع خوااد شدممحظه  ادامهطور که در  امان

ثیر فزاینیده  أعیدالت  در جامعیه تی    ایای بی    مراتب نظم و تعادل در سیستم اجتماع ، بر سایر جنبه

عدالت  به افزایش آنتروپ  و تسریع روند اضمحمل سیستم  بدین ترتیب افزایش روند ب  گذارد. م 

و تزویرمیدار برخی  از    زورمیدار  و فراگرداای زرمیدار  که بازیرا روندی  .شود اجتماع  منجر م 

سیاسی    و اای اقتصیادی  افزاید و عرصه گیرد بر عدم تعادل اجتماع  م  اای جامعه شکل م  گروه

بدین ترتیب ساخت توزیع قیدرت در جامعیه بیر لیه      .داد قرار م ثیر أتو فرانگ  جامعه را تحت 

به حالت « توزیع گسترده و طبیع  قدرت»ت از وضعیت و علیه منافع اکثری عنف ذیاای  منافع گروه

در چنین شیرایق ،   (.149: 1383 )پورعزت یابد تغییر شکل م « دار قدرت توزیع محدود و جهت»

و بیه تحمیل مسیائل و     یابنید  نم از وضعیت موجود  دلیل  برای حمایت اای محروم جامعه گروه

 (.Sterba 1999: 6) ددان نم مشکمت موجود در مسیر حفظ آن رغبت نشان 

 

 
 (149: 1383 )پورعزت اجتماعیعدالتی بر کاهش مراتب نظم و تعادل در سیستم  های گوناگون بی . تأثیر جنبه5شکل 

مراتب نظم و 

تعادل در سیستم 

 اجتماعی

عدالتی در توزیع بی

 منابع اجتماعی

 مراوداتعدالتی در بی

 اجتماعی

 اجتماعی هایها و فراگردتعریف رویهعدالتی در بی
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چنان که پیداست تحق  توزیع در نظیام سیاسی  بسترسیاز مشیارکت و حضیور حیداکثری در       

گییری   تیوان یکی  از ارکیان تصیمیم     در این میان شورااا را م  .گیری است سازی و تصمیم تصمیم

شیرایط برابیری و    در نهاییت  تاد نتوزیع سیاس  را فراام آور ةزمیند نتوان که م  معرف  کردکشور 

حضیور و نمیود    ةزمینی  کیه  آنجیا از  ،بدون شک شیورااا  .حاصل شودقتصادی و اجتماع  توزیع ا

 ،دنی آور ای و ملی  را فیراام می     منققیه  و خردترین ساختار تقسیمات کشیور در میدیریت محلی    

 از ،در ایین مییان شیورااای اسیمم  سراسیر کشیور      . استنداسمم  جامعة توزیع در  ةاندد سامان

 ،ایا  اسیتان و شیورای عیال  اسیتان     و شهرستان و شورااای روستا و شهر گرفته تا شورااای بخش

 .آورند را فراام م مدیریت  نظام  ةبدناای مختلف در  بستر تحق  حضور گروه

 

 
 قدرت در کشور عی. شوراها و توز6شکل 

 یرهبر

 مقننه قوة هیمجر قوة یمرکز حکومت

 هییقضا ةقو

 )استان( یامنطقه ینهادها

 )شهرستان( یاهیناح ینهادها

 و شهر ـ)بخش یمحل ینهادها

 (روستا

 هااستان یعال یشورا

 یاسالم یشوراها

 استان

 یاسالم یشوراها

 شهرستان

 شهر یاسالم یشوراها

 روستا و

 بخش یاسالم یشوراها
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 یاسالم یشوراها نقشنظام و  یعوامل استحکام ساخت درون انیم ةرابط

آمیده   دستهنتای  ب استحکام ساخت درون  نظام و شوراااچهارگانة ی ااوتحلیل متغیر برای تجزیه

 ارائیه ه میانگین و انحراف معیار متغیرایا بیه صیورت جداگانیه     از ضریب امبستگ  پیرسون امرا

وامیل در  امبسیتگ  ع  ةدرجی توان گفت از ضریب پیرسون بیرای نشیان دادن    در واقع م  شود. م 

 ةدانید  نشیان  1جیدول  ای  تی استفاده شده است. ن استحکام ساخت درون  نظام و شوراااارتباط با 

داید   نتیای  نشیان می     است. استحکام ساخت درون  نظامشده با  امبستگ  باالی عوامل استخراج

بیشترین میزان امبستگ  را با اسیتحکام سیاخت درونی  نظیام و      712/0متغیر مشارکت با ضریب 

 کمترین میزان امبستگ  را با استحکام ساخت درون  نظام دارد. 301/0متغیر اویت با ضریب 

 رسونیپ یهمبستگ بیضر. 1جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیرها

 000/0 712/0 مشارکت

 000/0 611/0 توزیع

 000/0 301/0 اویت

 000/0 546/0 نفوذ

 کی هر وزن و نظام یدرون ساخت استحکام عوامل یبندرتبه

و  یک از متغیراا در استحکام ساخت درون  نظام ار به منظور تعیین وزن و اامیتبعد مرحلة در 

اسیتحکام سیاخت درونی  نظیام از تکنییک      ار ییک از معیارایای    ةرتببه دست آوردن در نهایت 

تیرین   تیوان مشیارکت را اصیل     می   4و  3و  2 ایای  جدولیافتة بر مبنای  آنتروپ  بهره گرفته شد.

معیاری دانست که شورااا با ایفای نقش در آن به استحکام سیاخت درونی  نظیام اسیمم  کمیک      

 کنند. م 

 تیوان   می کیه   طیور  امان. داد م نشان  4جدول را با توجه به  راایاز متغ کیوزن ار  7شکل 

وزن را  نیشیتر یب 018/0و  067/0 ریبا مقیاد  بیبه ترت عیدو شاخص مشارکت و توز کرد،ممحظه 

 تیوان   می  بیی ترت نیبید . انید  گرفتهقرار  یو نفوذ در مراتب بعد تیچون او ی اا شاخص و رنددا

 اختصاص خود به را یباالتر ةرتبو  شتریوزن ب راایمتغ ریمشارکت نسبت به سا ریمتغ گرفت جهینت

 .است داده
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 رهایاز متغ کی هر Ej ریمقاد ةمحاسب. 2جدول 

 هویت نفوذ توزیع مشارکت شاخص

Ej 962/0 989/0 998/0 959/0 

 رهایمتغ Dj ریمقاد ةمحاسب. 3جدول 

 هویت نفوذ توزیع مشارکت شاخص

dj 037/0 010/0 001/0 041/0 

 (ها وزن شاخص W) رهایمتغ از کی هر وزن ةمحاسب. 4جدول 

 هویت نفوذ توزیع مشارکت شاخص

W 067/0 018/0 002/0 007/0 

 

 
 شوراها و نظام یدرون ساخت استحکام عوامل از کی هر ةرتب و وزن. 7شکل 

 نتیجه

زا و متکى به استعداد درونى  است که درون  گفتمان  انقمب اسمم  پیشرفت حقیق  آن ةمنظومدر 

اعتبیار و ارزش   و این نگرش است که به ییک کشیور و ییک ملیت وزن     بنابراین،یک ملت باشد. 

دیدار بیه تبییین ضیرورت اتکیا بیه       پانزدهداد. رابر انقمب اسمم  در سال جاری در بیش از  م 

ضیرورت   لهمسیئ ایین   د.انی  نظام پرداخته« م ساخت داخل استحکا»و تقویت « درون اای  ظرفیت»

ایای   توجه به ظرفیت ،تحق  آن اایروشکند که یک  از  مهم را گوشزد م  بسیارتوجه موضوع  

 شورااای اسمم  است. یعن محل  
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ظیام شیامل   کید بر چهار بعد اصل  قیدرت و اسیتحکام سیاخت درونی  ن    پهواش حاضر با تأدر 

نتیای    ایا پرداختیه شید.    و اویت به تبیین و تحلیل نقش شورااا در تحق  آن ،مشارکت، توزیع، نفوذ

و  ،شورااای اسمم  سراسر کشور )شورااای اسمم  شهر، روستا، بخش، شهرستان، اسیتان داد نشان 

میردم در سیاختار    بدیل در انسجام ارکان نظام و حضور ار چه بیشتر ب   اا( نقش شورای عال  استان

کیه   ،وجود امبستگ  قوی میان متغیر مشارکت با استحکام ساخت درونی  نظیام  د. نمدیریت  نظام دار

توانید بیر    بنیدی متغیرایا نشیان داد ایین متغییر می        امچنین نتای  حاصل از رتبه ،بود 712/0برابر با 

امبستگ  قوی ایین امیر   رابقة استحکام ساخت درون  نظام جمهوری اسمم  اثرگذار باشد و وجود 

 تیا   محلی  اسیی مق درسیقح   نیتیر  نییسراسر کشور از پا  اسمم یواقع شورااا درداد.  را نشان م 

 عیی توز ةواسقحال به  نیدر ع و دنآور  م فراام را مردم مشارکت بستر  مل اسیمق در سقح نیباالتر

. دشیو   می فیراام    اسی یو س  عدالت اجتماع یاجرا ةنیزممتعدد  یاا هیال و مختلف ارکان در قدرت

  اسی یس قدرت عیتوز ةداند نشان یبه دولت به نحو حیو لوا طرح ةارائاستان در   عال یقدرت شورا

 از کشیور  مختلیف  ماتیتصیم  در را خیود  یأکیه میردم ر    زمیان  گفت توان  پ  م .است کشور در

از نظام و نظام را متعل  به خیود    خود را بخش ینحو به دانند  م ثرؤم باال سقوح تا سقح نیتر نییپا

 .کند م تیرا تقو  و فرانگ  مل تیواقع او در هیدوسو ةرابق نیو ا آورند به شمار م 

د و نی آور م کشوراا مردم را ثروت اصل  نظام به حساب  امةامروزه در اقص  نقاط دنیا و در 

میردم در اصیل   نفوذ حکومت در مردم شرط اصل  تیداوم حکومیت اسیت. جیدای  حکومیت و      

از ایین جهیت   شاید ند. نک را پر م   یخألو شورااای اسمم  کشور چنین  استترین تهدید  اصل 

تعبییر شیده اسیت و سیفارش شیده      « ستون دین» ةمثاب  بهمردم  ةعاماز  نیز البمغه  نه در  است که

تیوان   پهواش می  مبنای نتای  این  پ  بر .است که میل و توجه حاکم باید بیشتر متوجه آنان باشد

پیونیدد، در صیورت    شورای  بیه وقیوی می     ةجامعاا و تخلفات  که در  برخ  ضعفرغم  به ،گفت

به این نهاد و کااش بستراای وقوی این تخلفات، ایین نهیاد از منظیر مشیارکت دارای      توجه بیشتر

گیذاری  توانید اثر  و م است معنادار قوی در استحکام ساخت درون  نظام جمهوری اسمم  رابقة 

 .داشته باشدون  نظام رام ساخت دکاای اویت و نفوذ در استح مؤلفه معناداری برثانویة 
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