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 99/1/9911 :رشيپذ  90/91/9911: افتيدر

 یدهكچ
آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع ی اندیشمندان بر نقشاهمیت و تأکیدات گسترده

سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام عمومی، این امر را ضروری می
قوق دارای مبانی و جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حسیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن

ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور ادله
عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش 

ه یک نهاد شورا در جایگا است که در اتخاذ یک تصمیم کالن حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی،
ی گیر خواهد پرداخت یا وظیفهی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیمساز، به ارائهتصمیم
 گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟تصمیم

ها و با ماهیت توصیفی در پی ای، تحلیل کیفی دادهگیری از مطالعات کتابخانهاین پژوهش با بهره
ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام رسد که در اندیشهنظر میش است و بههای خویاثبات فرضیه

سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسالم، گیری، تصمیمتصمیم
ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی سازی ندارد. تسمیهقابلیتی فراتر از تصمیم

نظر دارای اشکال و  از این ان و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی،جمهوری اسالمی ایر
  اند.عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده

مدیریت امور عمومی،  شورا، سازی،تحلیل فقهی، تحلیل حقوقی، تصمیم :هادواژهیلك
 مشورت.

                                                                                                                                                       
 * E-mail: gorji111@yahoo.fr 

 E-mail: abolhasani01@gmail.com                                                                            ی مسئولنويسنده**
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 مقدمه
حساب حات پرکاربرد در ادبیات حقوقی و سیاسی در جهان امروز بهاز اصطال« شورا»

ای از نهادهای مختلف با عنوان شورا ای طوالنی در ادبیات فقهی دارد. مجموعهآید و سابقهمی
های سیاسی ای از ساختار نظامبخش عمده یا با عناوین دیگر و کارکردهای مربوط به شورا،

دهند. این موضوع در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز تشکیل میگوناگون در دنیای امروز را 
گرفته موجب قانون اساسی و قانون عادی شکل  وجود دارد و نهادهای زیادی با این عنوان به

 اند.و مشغول به فعالیت
گیرد و شورا یمفعالیت نهادهایی با عنوان شورا به موجب مبانی فقهی و حقوقی صورت 

های آن را در مدیریت امور قهی و حقوقی دارای ادله و مبانی است که فعالیتدر هر دو نظام ف
کند. از همین رو تحلیل دقیق شورا در مدیریت امور عمومی نیازمند بررسی عمومی توجیه می

کند که رو ضرورت پیدا میهای فقهی و حقوقی است. این بررسی ازآنآن در هر کدام از نظام
جایگاه دارد، نقشی که برای آن در  این نهاد در هر دو نظام فکری،رسد، اگرچه نظر میبه

 گیری یکسان نباشد.سازی و تصمیممدیریت امور عمومی تعریف شده است، از لحاظ تصمیم
توان ی آن را میای است که دو بخش عمدهاتخاذ یک تصمیم فرایند چندمرحله

حل دی است که از طریق آن راهگیری فراینسازی دانست. تصمیمگیری و تصمیمتصمیم
: 1731شود )الوانی، های مختلف یک راه انتخاب میی معینی انتخاب شده یا از بین راهمسئله
عنوان یکی از مراحل اتخاذ یک تصمیم، بیانگر فرایند سازی به(. در سوی دیگر تصمیم197

ان تصمیم است، منجر ای که هممند به نتیجههدفمندی است که با طی مراحلی منطقی و نظام
(. چنانچه اتخاذ تصمیم را یک فرایند در نظر بگیریم، 117: 1731شود )اشتریان و جعفری، می

ی بعد براساس این ها خواهد بود تا در مرحلهی پردازش روی ورودیسازی، مرحلهتصمیم
 گیری صورت گیرد.شده، تصمیمهای پردازشورودی

ترین پرسشی است میم در مدیریت امور عمومی، اصلینقش شورا در فرایند اتخاذ یک تص
ی که در این پژوهش به آن پاسخ داده خواهد شد. آیا شوراها در قامت یک مجموعه

صورت غیرمستقیم در مدیریت امور عمومی سازی بهدهنده، با ایفای نقش تصمیممشورت
ور مستقیم به مدیریت امور طبه گیر،عنوان یک نهاد تصمیمکنند یا اینکه بهآفرینی مینقش

هایی با یکدیگر دارند پردازند؟ ادبیات فقهی و حقوقی در این خصوص چه تفاوتعمومی می
 نگرند؟و آیا هر دو به یک دید به موضوع شورا می

این در حالی است که در استفاده از مفهوم شورا در ادبیات حقوقی و سیاسی کشورمان و 
تخاذ تصمیم، بین این دو مفهوم مختلف فقهی و حقوقی از شورا، ی ای ورود آن به دایرهحیطه
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رود. عدم تلقی کار میها در معنای دیگری از آن بهخلط صورت گرفته و اغلب هر کدام از آن
دقیق و واحد از نهاد شورا در مدیریت امور عمومی سبب شد تا تحلیل جایگاه این نهاد در 

د. از همین رو با اینکه بسیاری از منابع به کارکردهای ی جامعه ضرورت مضاعفی پیدا کناداره
اند، در این تحقیق در پی آنیم تا با بررسی جایگاه و نقش شورا در هر شورا و مبانی آن پرداخته

های مختلف فقهی و حقوقی در مدیریت کدام از این منابع، تحلیل دقیقی از نقش شورا در نظام
ساز بودن حاصل شود تا بر مبنای آن بتوان در نظام یمتصم گیر یاامور عمومی از لحاظ تصمیم

سیاسی حقوقی کشور از نهاد عقالنی شورا به احسن وجه استفاده کرد و کارکردهای واقعی از 
آن انتظار داشت. به همین منظور، پس از مشخص کردن ادبیات تحقیق و بررسی مفاهیم اصلی 

شود. بدین عمومی از منظر حقوقی تحلیل میمورد بحث، ابتدا نقش شورا در مدیریت امور 
یری چنین گشکلگیر بودن شوراها ابتدا مبنای ساز یا تصمیمیمتصممنظور و برای تعیین دقیق 

ی هانظامشود و پس از آن با بررسی کارکردهای آن در نهادی در این نظام فکری بررسی می
ی ی جامعه براساس اندیشهارهینی این نهاد را در ادآفرنقشحقوقی، در مجموع چگونگی 

ی حقوقی نتیجه خواهیم گرفت. در گام بعدی از نظرگاه فقهی به بررسی جایگاه شورا در اداره
ی وجود و لزوم امور عمومی خواهیم پرداخت. در این راه و برای نیل به مقصود ابتدا ادله

ی پس از آن نظریه شود.مختصر بررسی می صورتبهاستفاده از نهاد شورا در منابع فقهی 
ی ی استفاده از شورا در مدیریت امور عمومی در اندیشههاراهیکی از  عنوانبهی شورایی اداره

فقهی بررسی خواهد شد و سپس با تحلیل ضرورت تبعیت از مشورت توسط حاکمان در 
راهم ی جامعه فساز بودن شورا در ادارهیمتصمگیر یا ی اسالمی امکان تحلیل تصمیماندیشه

خواهد شد تا در نهایت با مشخص شدن جایگاه و نقش این نهاد در دو نظام فکری از لحاظ 
گیر بودن، بتوان به هدف از این تحقیق در شناخت دقیق کارکردهای شورا ساز یا تصمیمتصمیم
 ی صحیح از آن در نظام سیاسی حقوقی کشور رسید.ی امور عمومی و استفادهدر اداره

 سيشنا. مفهوم1
 شود.در این قسمت مفاهیم شورا، مشورت و مدیریت امور عمومی بررسی می

 . مفهوم شورا و مشورت و قلمرو آن1-1
است که در لغت معانی پند، اندرز و « شَ و ر»ی ای عربی از ریشهکلمه« مشورت»

رایزنی و رأی زدن برای آن ذکر شده و  ( کنکاش،323 :1731نصیحت )افرام البستانی، 
(. در اصطالح، 2323: 2، ج1731ورت کردن نیز به تدبیر خواستن معنا شده است )دهخدا، مش

: 2، ج 1731ی بعضی به بعض دیگر )راغب اصفهانی، مشورت به معنای نظرخواهی با مراجعه
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گیری حل یا تصمیممنظور یافتن راهنظر کردن دو یا چند نفر با یکدیگر بهتبادل»( و 712
 شده است. ( تعریف 3513: 3، ج 1731)انوری،  «ی موضوعیدرباره

ست. «شورا»مفهوم  های مفهوم مشورت که نسبت تنگاتنگی با یکدیگر دارند،خانوادهیکی از هم
( تعریف شده؛ اما در منابع 39: 1ج  ،1731این واژه در لغت بعضاً به همان معنای مشورت )قرشی، 

که صالحیت مشورت کردن و گرفتن تصمیم در مطلب هیئتی »حقوقی با اندکی تفاوت در معنا به 
 ( معنا شده است. 2751: 7، ج 1731 )جعفری لنگرودی،« یا مطالبی را داشته باشد

شود که با وجود نزدیکی بسیار این دو گونه برداشت میبا استفاده از تعاریف یادشده، این
اقدامی است در نظرخواهی ترین تفاوت شورا و مشورت در این است که مشورت مهم مفهوم،

 عنوان یک نهاد،گیری از این طریق؛ لیکن شورا بهو استفاده از عقل و دانش دیگران و تصمیم
دهد و اصوالً با هدف مشورت دادن و هیأتی است که عمل مشورت دادن را انجام می مجموعه

 ی مشورت است،رائها ی ذاتی شورا،(. وظیفه2533: 2، ج 1733 شوند )معین،دور هم جمع می
شود و از این حیث بین این دو مفهوم، تالزمی وجود اما مشورت تنها از طریق شورا اعمال نمی

از مشورت و مبانی  -خصوص در موضوعات فقهیبه –ندارد. در مباحث آتی، در غالب موارد 
 ی آن،ظیفهی شورا نیز، از حیث وها دربارهو دالیل آن سخن گفته خواهد شد که بخشی از آن

 عنوان نهاد داراست،قابل تسری است؛ اما شورا از حیث جهات و خصوصیات خاصی که به
 ها اشاره خواهد شد.صورت مجزا به آنطلبد که بهمسائل خاص دیگری را نیز می

ی امور شخصی و اجتماعی بشر قابل استفاده است؛ اما در این میان اصل مشورت در کلیه
اند )مکارم شیرازی، مشورت را سالبه بانتفاء موضوع دانسته در بعضی امور، اندیشمندان و فقها

(. در این خصوص شایان ذکر است که مشورت در حالت مردد بودن میان 33: 15ج  ،1731
آید، اما در شمار مییابد و در این شرایط جزء امور ممدوح و الزم بهچند امر مجال بروز می

 ی مشورت محدود خواهد شد.شخص شده باشد، قلمرو گستردهاموری که تکلیف از پیش م
 دستورهای شرعی و احکام الهی است )منتظری، اولین محدودیت در قلمرو مشورت،

 صراحت مشخص باشد،حکم شریعت، به دیگر چنانچه در امری،عبارت (؛ به77: 2ج ق،1159
گاهی ندارد، بلکه ممنوع است؛ تنها مشورت جایمعناست و نهدیگر تردید در این میان بی

: 1732چراکه احکام الهی تخصصاً از عموم قلمرو ممدوح مشورت خارج شده است )نائینی، 
روی نباید مخالف شریعت باشد هیچ ی مشورت نیز به بر این محدودیت، نتیجه(. عالوه31

احکام الهی  تواند به تصمیمی خالف(، بدین معنا که مشورت نمی159 ق:1112الدین، )شمس
 و شرعی منجر شود.
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 . مفهوم مدیریت امور عمومی1-2
شناسی بیان شده است، مدیریت اداره کردن و نظام دادن و گونه که در منابع لغتآن

 مجموع اداره، ( و در اصطالح منظور از133: 1، ج 1733وفتق کردن امور معنا شده )معین، رتق
های ات عمومی، نظم عمومی را برقرار ساخته و نیازی آن مقاموسیلههایی است که بهفعالیت

(. مسائلی که نفع عامه را دربردارد، در 1: 1، ج 1719سازند )ابوالحمد، همگانی را برآورده می
( و 113: 1ج  ،1731شوند )جعفری لنگرودی، علم حقوق امور عامه یا امور عمومی نامیده می

أمین منافع عمومی است، اشاره دارند )طباطبایی هایی که متضمن رفع نیازها و تبه فعالیت
ها هستند. بر ی آنگیری دربارهدار تصمیمها عهده(؛ در جوامع امروز دولت271: 1737مؤتمنی، 

این اساس مدیریت امور عمومی مجموعه تصمیماتی است که حاکمان و مسئوالن کشور در 
 کنند.پیشبرد و رفع نیازهای جامعه اتخاذ می

قهی و حقوقی نقش شورا در مدیریت امور عمومی در واقع به معنای تحلیل نقش تحلیل ف
عبارت دیگر، بدین ای اتخاذ تصمیم از منظرگاه فقهی است. بهشورا در فرایند چندمرحله

های مربوط به تأمین منافع عمومی، با ایفای نقش ی فعالیتمعناست که شوراها در اداره
 گیر،عنوان یک نهاد تصمیمکنند یا اینکه بهآفرینی میم نقشصورت غیرمستقیسازی بهتصمیم

 کنند؟مستقیماً اقدام می

 . تحلیل حقوقي نقش شورا در مديريت امور عمومي2
از منظرگاه  ی امور عمومی جامعه،در این گفتار بر آنیم تا نقش و جایگاه شورا را در اداره

بخش کیفیت حضور شورا را در فرایند  ی حقوقی بررسی کنیم تا از رهاورد ایناندیشه
گیری از منظر حقوقی دریابیم. به همین منظور و برای تحلیل دقیق چگونگی تصمیم

ی ضرورت استفاده از نهاد شورا ینی شورا در مدیریت امور عمومی، ابتدا مبانی و ادلهآفرنقش
س از آن شود و پهای حقوقی بررسی میدر مدیریت امور عمومی جامعه در اندیشه

شود تا از ی حقوقی به بحث گذاشته میشده برای شوراها در اندیشهبینییشپکارکردهای 
نهایت فرایند این تحلیل این نتیجه مکشوف شود که شورا در علم حقوق، از چه اهمیتی 

 عنوانبهسازی خواهد کرد یا تصمیم صرفاًبرخوردار است و در مدیریت امور عمومی جامعه 
 گیر نیز شناخته خواهد شد؟نهاد تصمیم

 . مبانی حقوقی ایفای نقش شورا در مدیریت امور عمومی2-1
ی حقوقی، باید این نکته بررسی شود که از ی کارکرد شورا در اندیشهپیش از بحث درباره
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ی جامعه خواهد پرداخت. ینی در ادارهآفرنقشلحاظ حقوقی براساس چه مبنایی شورا به 
خواهد بود. در ادامه به بعضی  مؤثریک موضوع در چگونگی کارکرد آن  بدیهی است که مبنای

ی ضرورت استفاده از توان از مبانی و ادلهها را میاز اصول و قواعد حقوقی که هر کدام از آن
 نهاد شورا در مدیریت امور عمومی دانست، اشاره خواهد شد.

 . خرد جمعی2-1-1
گیری از نهاد تحت عنوان شورا، ابزاری برای بهرهنظر کردن چند نفر با هم در یک تبادل

توان جمع شدن یم یزنی را خرد جمععقول افراد مختلف در اتخاذ تصمیمات مختلف است. 
منظور دستیابی به افزایی میان این نظرها بههای افراد مختلف و ایجاد همآرا، نظرها و دیدگاه

حکم عقل ذاتاً  خرد جمعی، اگرچه بهگیری از شده دانست. بهرهیک هدف از پیش تعیین
خرد جمعی معنا و جایگاه  غیر از این در ادبیات حقوقی نیز،ممدوح و مؤثر خواهد بود، به

ساالری در یک جامعه، دوری از های مردمخاصی دارد. به اعتقاد اندیشمندان یکی از پایه
فرض اولیه و  چراکه ی مردم جامعه است؛استبداد به رأی و تمسک به عقول و خرد عامه

دلیل برخورداری از عقل و منطق، شایستگی اساسی دموکراسی این بوده است که مردم به
 (.173: 1731حکومت بر خویشتن را دارند )مشکات، 

های در ادبیات دولت مدرن در چند قرن اخیر با گذر از مفهوم فردساالری و حکومت
ی های ادارهساالر، یکی از راهای مردمهمتمرکز مبتنی بر فرد و حرکت به سمت حکومت

ها و پرهیز از استبداد رأی در گیریاستفاده از خرد جمعی در تصمیم صورت مطلوب،جامعه به
ی دوران مدرنیته دوران پیروزی خرد انسانی و رشد اندیشه چراکهاتخاذ تصمیمات است؛ 

. یکی از تبلورهای بارز اصل (171: 1739آید )اطهری مریان، یم حساببهعلمی و خردباوری 
ای از افراد بینی نهادهایی است متشکل از مجموعههای دموکراتیک، پیشخرد جمعی در نظام

گیری از خرد شوند تا با بهرهکه یا از جانب مردم یا از سوی حاکمان منتخب مردم ایجاد می
ان، صحیح و بدون جمعی، مقرون به صواب بودن تصمیمات متخذه را از این طریق تا حد امک

ها شود تا نهادهای مختلفی در انواع این نظامشک و شبهه سازند. وجود این ایده سبب می
ی تصمیمات از طریق خرد جمعی و از این رهگذر گرفته شود. هر گونه ایجاد شوند تا همه

رد ی مبنای اصل خدهند، منبعث و بر پایهفعالیت نهادهایی که ماهیت کار شورایی انجام می
ی خرد جمعی و کاهش اند، تصمیم بر پایهجمعی است و به هر عنوانی که شکل گرفته

ها مخاطرات احتمالی ناشی از تصمیمات انفرادی در مدیریت امور عمومی، هدف اصلی آن
 بوده است.
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 . مشارکت2-1-2
ی ی اثباتی ضرورت وجود نهاد شورا در مدیریت امور عمومیکی دیگر از مبانی مهم و ادله

ی امور عمومی جامعه است. اگرچه تا اصل مشارکت مردم در اداره ی حقوقی،در اندیشه
در قرون اخیر با تغییر نگرش نسبت به جایگاه  ها مردم دخالتی در امور جامعه نداشتند،مدت

شوندگان تدریج این فکر فراگیر شد که اگر ادارههای مدرن، بهی جامعه در دولتمردم در اداره
کنندگان و حاکمان حق دخالت و نظارت در کارهای عمومی را نداشته دم(، بیش از اداره)مر

 (.117: 1737 ها از چنین حقی برخوردارند )طباطبایی مؤتمنی،ی آنحداقل به اندازه باشند،
ی اجرایی این مفهوم، ی حقوقی و گسترش حوزهی دموکراسی در اندیشهبا افزایش جایگاه نظریه

ها نیز های مدیریتی نیز راه یافت و تأثیرات خود را در این حوزهی اداره و روشی در حیطهدموکراس
، حوزه یندر ا یبوروکراس ایجاد فرایند در یدموکراس یرتأث مهمِ آثار یناز ا برجای گذاشت. یکی

ی نقش ای است که در دموکراسگونهی جامعه بوده و این به همانتقویت نقش مردم در فرایند اداره
ی مشارکت مردم در پیشبرد اهداف جامعه گسترش پیدا کرده بود. دموکراسی در اداره، مبتنی بر ایده

مفهوم عمیقی است که ناظر بر درگیری فعال  گسترده و همگانی است. مشارکت واقعی مردم در اداره،
از مشارکت مردم توان های اساسی سازمان اداری جامعه است. پس هنگامی میگیریمردم در تصمیم

های گیریی مردم در تصمیمهای اداری دولتی سخن گفت که نمایندگان واقعی عامهدر سازمان
( و در معنایی 33: 1733 ، به نقل از: پورعزت،Selznick Philipاساسی سازمان مشارکت داشته باشند )

 ندان به صور مختلف،فراتر از حق انتخاب نمایندگان محلی، مشارکت مردم در توانمندسازی شهرو
در  خصوصبهحل مشکالت جامعه و اظهار نظر در مورد تصمیماتی است که برای کمک به یافتن راه

 (.251: 1731 شود )استوکر،سطح محل اتخاذ می
برای نظام « ی خوباداره»، از بطن آن، دکترین (1)ی حکمرانی خوبشدن ایدهبا مطرح 

بر خدمت عمومی و نظم عمومی، مبانی دیگری نیز دارد عالوهاداری مطرح شده است. این مفهوم 
عنوان مبنای ی نظام اداری و قرار گرفتن بهها در درون مجموعهکه حاکی از قرار گرفتن آن

ی خوب، تصمیمات اداره ی اداره(. براساس نظریه177: 1791زاده، هاست )موسیگیریتصمیم
ی دالیل و مستندات کافی، تصمیمات مکلف است با ارائهگیرنده باید مستدل باشد و مقام تصمیم

ها خود را توجیه کند؛ همچنین شهروندان حق مشارکت در جریان تصمیماتی را که حقوق، آزادی
(. این مشارکت 79: 1739دهد، دارند )هداوند و دیگران، ها را تحت تأثیر قرار میو منافع آن

با در جریان قرار دادن مردم از تصمیمات و  –منفعالنه  مردم در فرایند اداره به دو صورت تعامل
قابل فرض است  -ی یک مالکمثابهبهیرگذاری مردم در تصمیمات تأث–و فعاالنه  -هابرنامه

(Pelin L. Christopher, Kenneth E. Green and David G. Williams 39: 1791 فرد،به نقل از: دانایی.) 
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همراه دارد، ی امور عمومی بهه که نهایت مشارکت مردم را در ادارهجویانمدیریت دولتی مشارکت
ی امور عمومی به معنای جویی در ادارهساالری مشارکتی دارد. مشارکتپیوند مستقیمی با مردم

جویی های عمومی است. مشارکتبحث و جدال منطقی بر سر مسائل عمومی و تصمیم اندیشیدن،
نوعی تصمیم است که با اتکا بر علل منطقی و منابع فرایند دستیابی به فرایند مشاوره با دیگران در

 (.32: 1791 فرد،شود )داناییکنندگان محقق میمشترک طرفین یعنی مردم و اداره
آفرینی نهاد شورا در مدیریت امور عمومی جامعه، اصل ی اثباتی نقشیکی از مبانی و ادله

هایی از شوراها یعنی مدیریت امور عمومی در گونه مشارکت است. مشارکت مردم در فرایند
 گیری شوراهاست )چوپانی یزدلی،ترین اصول مبنایی شکلشوراهای محلی و صنفی، از اصلی

گیری از اصولی است که سبب (؛ بدین معنا اصل مشارکت مردم در فرایند تصمیم215: 1735
های مدرن در دنیای امروزه امشده است تا شوراهای متعددی در چارچوب سیاسی حقوقی نظ

 ایجاد شوند تا به بهبود اداره در امور عمومی بینجامند.

 ییگراتخصص. 2-1-3
یکی دیگر از اصولی که از مبانی فعالیت نهاد شورا در مدیریت امور عمومی محسوب 

های دور امری است. اگرچه تخصصی کردن امور، در گذشته« گراییتخصص»شود، اصل می
عید بود، در چند قرن اخیر، این اصل عقالنی و مهم، چنان رایج و پذیرفته شده است غریب و ب

نیست. تفکیک قوا و تشکیل ادارات و  آن ضرورت مورد در گفتن که نیازی به سخن
ترین تصمیماتی است که براساس های مختلف در درون دستگاه حاکمیت، از ظاهریوزارتخانه

ست تا هر کدام از امور جامعه، توسط خبرگان مربوط و با گرایی اتخاذ شده ای تخصصایده
ها اداره شود )علوی و های تخصصی آنشده از صالحیتیافته و هدایتی سازماناستفاده

 (.213: 1739 صادقیان،
های مختلفی از شوراها، گردد که گونهبه این مسئله برمیشورا ارتباط این اصل مهم با نهاد 

ی مدنظر برای اتخاذ صورت تخصصی و با حضور خبرگان حوزهتی بهخاصه شوراهای حاکمی
شوند. توضیح آنکه با نگاهی به های مقرون به صواب از طریق این نهادها تشکیل میتصمیم

یابیم که در غالب های سیاسی مختلف، درمیفرایند ایجاد شوراهای عالی حاکمیتی در نظام
شوراهایی با حضور وزرای مربوط، مدیران و نمایندگان  گیری،ی کالن تصمیمدر حوزه موارد،

شود که بعضاً وظایف ی تخصصی مربوطه و ... تشکیل میهای مختلف حوزهاقشار بخش
گیر را بر عهده ی مشورت به مقامات تصمیمگیری یا نظارت و ارائهتصمیم سیاستگذاری،

اها در ساختارهای مختلف گیری شوردارند. بدین ترتیب با این کار هدف اصلی از شکل
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تر است، عملیاتی شده و در نهایت، سبب سیاسی حقوقی که اتخاذ تصمیمات بهتر و دقیق
تصمیمات متناسب با منافع عمومی در  گیری از تخصص خبرگان هر حوزه،شود تا با بهرهمی

 فرایند مدیریت امور عمومی اتخاذ شود.

 های حقوقیورا در نظامشده برای نهاد شبینی. کارکردهای پیش2-2
های حقوقی با مبانی مذکور در مباحث قبل، لزوماً با ی حقوقی و در نظامنهاد شورا در اندیشه

توان نهادهای مختلفی را با ماهیت یکسان و متشابه و کنند و میعنوان و تابلوی شورا فعالیت نمی
ها مشغول فعالیت دید. این نظام شود، درمترادف با آنچه در زبان حقوقی فارسی شورا خوانده می

های بررسی نقش شوراها در مدیریت امور عمومی در قوانین اساسی کشورهای مختلف با نظام
یا نهادهای متشابه آن -حقوقی نسبتاً متنوع، گویای این است که نسبت مستقیمی میان نهاد شورا 

ی وجود ندارد؛ بلکه شوراها سازگیری یا تصمیمبا یکی از دو فرایند تصمیم -از نظر ماهیتی
گیری از خرد جمعی و استفاده از عنصر مشارکت مردم و تخصص عنوان نهادهایی با مبنای بهرهبه

کنند تا بسته خبرگان هستند که از دو عنصر مشارکت و تخصص در پرتو خرد جمعی استفاده می
های انجام وظایف خود در قالباند، به ها اعطا کردهبه صالحیتی که نهادها و قوانین صالح به آن

قرار گرفته و در مواردی نیز « گیریتصمیم»هایی که اغلب ذیل عنوان مختلف بپردازند؛. صالحیت
 گیرند.به خود می« نظارت»و  «سازیتصمیم»ماهیت 

قانون اساسی جمهوری فرانسه در نظام سیاسی این کشور، شوراهای  32براساس اصل 
قانون  ،71آیند که براساس اصل حساب میز تشکیالت اصلی کشور بهکننده یکی امحلی اداره

ها و منابع صالحیت یدر محدوده محلی امور تشکیالت یاداره مربوط به اساسی عادی، اصول
از طریق جلسات شور و  (7)در این کشور شوراهای شهر و روستا (2)کند.می ها را مشخصآن

ن نهادهایی مانند شهرداری یا دهیاری، امور مربوط به شهر یا مشورت و با در اختیار داشت
ی ی همهدرباره ،1932مارس  2کنند و براساس قانون مصوب وفتق میروستا را اداره و رتق

توانند اظهار نظر کنند. در مجموع در ساختار نظام سیاسی موضوعات مربوط به منافع محلی می
ی محلی مدیریت خود بر عهده دارند که اجرای ی در حوزهافرانسه، شوراها اختیارات گسترده

توان در ی این وظایف را میی شهردار یا دهیار منتخب شوراست. عمدهها اغلب بر عهدهآن
ی اموال عمومی، امور مالی و اداره خدمات اجتماعی، بهداشتی و ارتباطی، خدمات شهری،

و  237: 1733 لی و ... مشاهده کرد )عباسی،پرسی محبرگزاری همه برقراری نظم و امنیت،
اند که وظایفی در شوراهای عالی نیز فعال ن کشور،غیر از شوراهای محلی، در ای(. به231

قانون اساسی شورای اقتصادی،  31تا  19ی حاکمیت را بر عهده دارند. براساس اصول حیطه
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-ا حضور خبرگان این حوزهشورایی تخصصی ب در این کشور، (1)محیطیاجتماعی و زیست

ی مباحث مرتبط با مسائل اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. هاست که وظایفی درباره
 11موجب اصول جمهور است، به ی رئیسهم که ریاست آن بر عهده (1)شورای عالی قضایی

رسیدگی ی شود و وظیفهی قضایی تشکیل میمنظور تضمین استقالل قوهقانون اساسی به 11و 
ی نظر مشورتی در مورد انتخاب بعضی از قضات به تخلفات بعضی از قضات و همچنین ارائه

 و عفو مجرمان به دیوان عالی کشور را بر عهده دارد.
ی شورای کل قوه (1)در اسپانیا هم انواع مختلفی از شوراها با وظایف مختلف فعالیت دارند.

ها و ی نظارت بر عملکرد دادگاهوظیفه ن اساسی،قانو 121تا  122براساس اصول  (3)قضاییه
شورای  171ی افراد برای انتخاب دادستان توسط پادشاه را بر عهده دارد. براساس اصل توصیه

منظور ها و کمک به دولت بهمنظور بررسی نظرها و جلب مشورتاقتصادی در این کشور به
صورت یریت امور عمومی در اسپانیا بهشود. با توجه به مدریزی اقتصادی تشکیل میبرنامه

ی خودمختار، ترین مرجع جامعهقانون اساسی، عالی 112فدرال و غیرمتمرکز، بر مبنای اصل 
شود. در دولت متمرکز نیز، است که با اختیارات اداری و اجرایی تشکیل می (3)شورای اجرایی

ها به لوایح قانونی و ارسال آن ی تصویبسو وظیفهاز یک  (9)شورایی با عنوان شورای وزیران
ی مشورت به رئیس دولت در ی ارائه( و از سوی دیگر، وظیفه33کنگره را بر عهده دارد )اصل 

( یا اتخاذ 112های خود )اصل موارد مختلف مانند درخواست رأی اعتماد از کنگره برای برنامه
 دار است.( را عهده111تصمیم انحالل سنا و کنگره )اصل 

شود. در کشورهای مختلف، عناوین متنوعی به این نهادها اطالق می که گفته شد،گونههمان
این نهاد را سازمان عمومی محلی خوانده است که تشکیالت  قانون اساسی، 92در ژاپن، اصل 

ی مردم و که نماینده (15)شودموجب قانون معین می آن مطابق با اصل خودمختاری محلی به
ی ظرفیت قانونگذاری در حیطه وآید حساب میهای مختلف بهمحلی بخشنماد استقالل 

 ها سپرده شده است.صالحیتی مربوط به آن
شوراهای محلی مردمی، در قامت یک نهاد  در قانون اساسی جدید جمهوری عربی مصر،

ر گیرند و در قامت مدیبخشی از قدرت و اختیارات دولت را در اختیار می گیر محلی،تصمیم
 (11)پردازند.ی صالحیتی خود میگذاری و پیشبرد امور در حیطهمشیامور محلی، به خط

کند. این می را اعمال ها و...نامهآیین و تنظیم در ایتالیا شورای منطقه، اختیار قانونگذاری
 (12).تاس کرده محول منطقه آن به دولت که است دار هدایت امور اداراتیعهده شوراها،

ی این شوراها در ایتالیا در قانونگذاری و ... به معنای خودمختاری کامل این صالحیت گسترده
 به که قانون اساسی، هر قانونی 123ای در اصل گیرانهبینی سختنهادها نیست، چراکه در پیش
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مزبور را  قانون ویبرسد و  ی دولتنماینده اطالع باشد، باید به رسیده منطقه شورای تصویب
 تأیید کند.

شورای »صورت مشابه وجود دارد، نهاد یکی از نهادهایی که در بسیاری از کشورهای دنیا به
شود، با این تفاوت که است. ردپای این شورا در بیش از بیست کشور دنیا مشاهده می (17)«دولتی

دولتی در بعضی کشورها این شورا در این کشورها نقش و جایگاه یکسانی ندارد. شورای 
شود. در وزیران و کابینه استفاده می صورت رسمی برای هیأتهمچون فنالند، تعبیری است که به

ترین دستگاه اداری و کشوری همچون جمهوری خلق چین، شورای دولتی باالترین و مهم
، (11)در برخی کشورها همچون بلژیک (11)آید.حساب میاجرایی حکومت متشکل از وزرا به

ی تخصصی شورای دولتی به نهادهایی اشاره دارد که وظیفه (13)و ترکیه (13)یونان ،(11)فرانسه
حساب های اداری کشور بهرسانند و دادگاهی دستگاه اداری به انجام میقضایی را در حیطه

 (19)دی مشورتی دولت است. در هلنآیند. در بعضی کشورها نیز منظور از شورای دولتی، بدنهمی
ی لوایح دولت پیش از های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دربارهدر زمینه شورای دولتی،

ی مشورت به شورای دولتی مأمور به ارائه (25)دهند. در غناارسال به مجلس به دولت مشاوره می
ی یفههم این شورا، وظ (21)جمهوری در انجام وظایف محوله به اوست. در جمهوری ایرلندرئیس
جمهور تکلیفی برای تبعیت از جمهور را بر عهده دارد، اما رئیسی مشورت به رئیسارائه

شورای دولتی، باالترین شورای مشورتی حکومت  (22)نظرهای مشاوران ندارد. در اسپانیا
جمهور آید. شورای دولتی در پرتغال شورای مشورتی است که در مواردی که رئیسحساب میبه

پردازد؛ اما در امور مهمی همچون انحالل مجلس یا اعالم ی مشورت میبه ارائه تشخیص دهد
جمهور مکلف به مشورت با این شوراست. اگرچه نظر مشورتی شورای جنگ و صلح، رئیس

 کند.گیری برای او ایجاد نمیدولتی، محدودیتی در تصمیم
های حقوقی مختلف کور، در نظامشود، نهاد ابتنایافته بر مبانی مذمشاهده میکه گونههمان

شوند. تحلیل و بررسی بندی نمیهمه تحت یک نام و عنوان و با کارکردهای یکسان طبقه
های حقوقی مختلف بیانگر این نکته است که تقریباً در غالب جایگاه و نقش نهاد شورا در نظام

را یا با کارکردهای شورا های حقوقی گوناگون، نهادهایی یا با عنوان شوکشورهای دنیا و نظام
-های محوله در قوانین اساسی و عادی کشورهای خود میوجود دارند که به انجام فعالیت

ها ذیل ی آنشده، همهی محولی مهم این است که فارغ از نام و وظیفهپردازند؛ اما نکته
گیرند و براساس میقرار  شود،گونه که در ادبیات حقوقی از آن استفاده میماهیت نهاد شورا آن

کنند. بررسی گرایی فعالیت میاصول اساسی خرد جمعی، مشارکت مردم و تخصص
ی مراحل های حقوقی دنیا در همهکارکردهای این نهادها نیز گواه این است که شوراها در نظام
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دیگر با بررسی عبارت فرایند اتخاذ تصمیمات اداری قابلیت ایجاد و ایفای نقش دارند. به
توان ادعا کرد که نقش شورا ی حقوقی میهای حقوقی مختلف در دنیا و بررسی اندیشهظامن

گیری است و در سازی و تصمیمهای تصمیمدر مدیریت امور عمومی فراتر از یکی از نقش
گیری از این نهاد وجود دارد و محدودیتی جامعه قابلیت بهره یی امور عامهعموم مراحل اداره

 در استفاده از نهاد شورا در مدیریت امور عمومی متصور نیست.

 . تحلیل فقهي نقش شورا در مديريت امور عمومي3
یل فقهی نقش شوراها منظور تحلبهحال  در گام دوم و پس از تحلیل حقوقی نقش شورا،

، در گام اول باید اصل هاآن گیرییمتصمسازی یا جامعه و تصمیمدر مدیریت امور عمومی 
ی فقهی بررسی شود که آیا اصالً چنین نهادی در وجود نهاد شورا و ضرورت آن در اندیشه

تشریع شده است و در صورت وجود استفاده از آن برای حاکمان جامعه  شریعت اسالمی،
ی اثباتی برای آن، باید وع و وجود ادلهضرورتی دارد؟ در گام بعد به فرض ضرورت موض

ی امور عمومی تعیین کرد که این نهاد از منظر فقهی چه جایگاهی دارد و چه نقشی را در اداره
یی در میان فقها صورت شورابهی جامعه اند؟ آیا ادارهی این نهاد گذاشتهجامعه بر عهده

گیری در ی تصمیمکلیف ایدهپذیرفته شده است؟ و در گام بعدی و پس از مشخص شدن ت
های مدیران امور عمومی جامعه گیریصورت شورایی باید جایگاه این نهاد در تصمیمجامعه به

دهندگان تبعیت گیرنده باید از نظرهای مشورتمشخص شود؛ بدین معنا که آیا مقام مشورت
های ایشان صرفاً گیری قرار دارند یا اینکه نظردهندگان خود در مقام تصمیمکند و مشورت

آفرینی ساز در مدیریت امور عمومی نقشپیشنهادی به مقامات باالتر است و در قامت تصمیم
 کنند؟ در ادامه به این مباحث پرداخته خواهد شد.می

 فقهی استفاده از شورا و مشورت در مدیریت امور عمومی ی. ادله3-1
ی منظور تحلیل نقش شورا و فهم وظیفهی این قسمت نیز بیان شد، بهگونه که در مقدمهآن
پیش از بحث اصلی باید  ی امور عمومی برای این نهاد،گیری در ادارهسازی یا تصمیمتصمیم

دیگر، عبارت که آیا شورا در شریعت اسالمی تشریع شده است؟ به این موضوع بررسی شود
راهکار اجتماعی و سیاسی  عنوان یکبه آیا چنین نهادی فارغ از نقش مورد انتظار از آن،

ی عقلی موضوع و سپس به جایگاه آن در منابع پذیرفته شده است؟ به همین منظور ابتدا به ادله
 شود. نقلی اشاره می

های مختلف برای باید از روش در شرایطی که فرد در اتخاذ تصمیم مطلوبی مردد است،
ی دیگران در فهم و خرد و تجربه شک استفاده از عقل ونیل به هدف خود بهره ببرد و بی
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وجود این از لحاظ عقلی و سازد. با قالب مشورت، احتمال اخذ تصمیم بهتر را مضاعف می
نظر انکارناپذیر و برای زندگی انسان، ضروری و الزم بهضرورت مشورت،  طور طبیعی،به

 (.215: 1733رسد )شکوری، می
ارد و اگر هیچ آیه و روایتی هم در تأیید این مبنایی عقالیی د بدین معنا اصل مشورت،

 -ها پرداخته خواهد شدکه البته وجود دارد و در مطالب آتی به آن–اصل وجود نداشت 
استفاده از اصل مشورت در زندگی اجتماعی امری الزم و ضروری  براساس بنای عقال،

 (.195: 1795آمد )کعبی، حساب میبه
-کند. حاکم جامعه باید بهکومت نیز ضرورت پیدا میبر همین اساس مشورت در سطح ح

ی جا که گسترهمنظور تأمین منافع ملت و اهداف جامعه باشد و از آنها بهدنبال بهترین تصمیم
ها متخصص آنی تواند در همهنفر نمی آنچنان متعدد و متکثر است که اصوالً یک حکومت،

های انکارناپذیر و ضروری برای از روشن امین، حکم عقل مشورت با متخصصا پس بهباشد، 
انتخاب مطلوب است و اگر یکی از مدیران و حاکمان در حکومت اسالمی بداند یا حداقل 

شود، امکان اخذ تصمیم بهتری ایجاد مینظران، مشورت با صاحب در صورتاحتمال دهد که 
بر این در آیات و روایات (. عالوه125: 1739مشورت بر او واجب خواهد بود )ارسطا، 

گذاشته شده، بلکه بر  صحهتنها بر اصل این موضوع متعددی نیز به موضوع مشورت اشاره و نه
 صورت خاص تأکید ورزیده شده است.آن به

 مشورت در قرآن کریم ی. ادله3-1-1

ی سوره 79تا  71در آیاتی از قرآن کریم از مفهوم مشورت سخن گفته شده است. آیات 
از جمله آیاتی است که به صفات مؤمنان اشاره کرده است. در این آیات در  ی شوری،رکهمبا

ی پوشی، اقامهای چون توکل، اجتناب از گناهان کبیره، کظم غیظ و چشمکنار صفات برجسته
عنوان یکی از صفات مؤمنان مورد اشاره به« مشورت در امور»نماز، انفاق و دشمنی با باغیان، 

کند که مؤمنان امور خود را با بیان می« بَیْنَهُم...وَأَمْرُهُمْ شُورَى »گیرد و با عبارت قرار می
 برند.مشورت پیش می

عمران است که ی مبارکه آلسوره 119ی از دیگر آیاتی که به بحث مشورت پرداخته، آیه
. این آیه بر مبنای فرمایدبیان می)ص( خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر اکرم 

ی قرآنی بر مشورت صورت گرفته است، از ادله« الْأَمْرِوَ شاوِرْهُمْ فِی»امری که در آن با عبارت 
 آید.حساب میخصوص در امور حکومتی بهمشورت به

بیان شده است،  )ص(های مذکور در این آیه را که خطاب به پیامبر اسالم مخاطب توصیه
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گونه برداشت کرد که الزام نیز دانست و این )ص(ی پس از پیامبرتوان حاکمان اسالممی
و  )ع(ی اطهار و حاکمان امت اسالمی یعنی ائمه )ص(مشورت در امور، بر جانشینان پیامبر

فقهای دارای والیت نیز جاری است و نفس مشورت یکی از وظایف حاکم اسالمی تلقی 
 (.122: 1739 شود )ارسطا،می

 )ع(معصومین  یشورت در سیرهم ی. ادله3-1-2
ی فراوانی برای اثبات مشورت و توصیه به آن مشاهده ادله)ع( ی معصومین در سنت ائمه

 کرات قابل استناد است.های مختلف سنت، یعنی گفتار و رفتار ایشان بهشود. این ادله در جنبهمی
ی مختلف به مشورت با هاگیریدر مقاطع بسیاری از زندگیشان در تصمیم )ص(پیامبر اکرم 

از سازوکار مشورت در  )ص(ی مکرر پیامبر پرداختند. استفادهنظران میاصحاب خود و صاحب
 موضوعات مختلف، خود دلیلی بر این امر است که مشورت از سوی شارع پسندیده قلمداد شده است.

ان رسید، ایش )ص(در سال دوم هجرت که خبر حرکت کاروان تجاری قریش به پیامبر 
ها، با اصحاب به مشورت پرداختند و با توجه به نظر ایشان ی جنگ یا عدم جنگ با آندرباره

: 1ق، ج 1111وقوع پیوست )صالحی شامی، ی بدر بهتصمیم به جنگ گرفتند و در نتیجه غزوه
به مشورت با صحابه پرداختند و با وجود نظر خودشان و  )ص(ی احد نیز پیامبر (. در غزوه21

ی زیاد، تصمیم به جنگ در خاطر نظر عدهاز صحابه مبنی بر جنگ در داخل مدینه، به جمعی
(. در غیر از امور جنگی 273: 1ق، ج 1112ی احد در خارج از شهر گرفتند )عسکری، منطقه

روایت شده است. از  )ص(نیز موارد متعددی از مشورت در سلوک سیاسی اجتماعی پیامبر 
(، در تعیین میزان صدقه برای نجوا با 12ی نجوا )مجادله: در مورد آیه )ص(اینکه پیامبر  جمله

( و باری دیگر 11: 1ق، ج 1155مشورت کردند )سیدبن طاووس،  )ع(ایشان با امیرالمؤمنین 
ی خود به مشورت پرداختند برای حل قضیه با تعدادی از صحابه« (27)ماجرای افک»در 

 (.175: 2ق، ج 1159)الواقدی، 
در راه )ع( وفور قابل مشاهده است. امیرالمؤمنین نیز به)ع( ویه در رفتار سایر معصومین این ر

ها و رسم مدیریتی خود به مشورت پایبند بودند و انجام امور پس از مشورت با مردم را حق آن
گیری همچون ابتدای حرکت برای ( و در مواقع خاص تصمیم15ی نامه :البالغهنهجدانستند )می
ی (. موارد عدیده92ق: 1151مزاحم، گرفتند )ابننظرهای مشورتی مردم را از ایشان می گ،جن

 (21)نیز در منابع روایی ذکر و روایت شده است.)ع( ی اطهار های ائمهدیگری از مشورت
پسندیده و مورد سفارش بودن امر مشورت  شود،ها برداشت میآنچه ابتدائاً از ذکر این مثال

طور خاص در امور حکومتی و مسائل مربوط به ی مسائل شخصی و بهحوزه حداقل در
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غیر از مصادیق متعدد مشورت در رفتار پیامبر اکرم ی اسالمی از نگاه شارع است. بهجامعه
در توصیه و تأکید به مشورت و فواید و  ، روایات بسیاری نیز از ایشان،)ع(و معصومین  )ص(

طور صریح بر لزوم مشورت و مطلوبیت آن از نگاه که همگی بههای آن نقل شده است ویژگی
شارع مقدس داللت دارد. کثرت روایات در این زمینه تا حدی بوده است که از نگاه بعضی 

ی مهم (. نکته195ق: 1121رسد )مکارم شیرازی، علما، روایات در این زمینه به حد تواتر می
تنها به نیکو بودن مشورت اشاره و به انجام آن ت نهشده این است که این روایادر روایات نقل

ی مشورت تأکید کرده و از های مختلف قضیهاند، بلکه با تعابیر متفاوت بر جنبهتوصیه کرده
 ها خارج از موضوع این نوشتار است.که بیان آن اندو فواید آن اشاره کرده محسناتهر سو به 

 در منابع فقهی« شورایی یاداره» ی. بررسی نظریه3-2
شود که شورا گیر دانستن نهاد شورا از نظر فقهی در یک حالت منجر به این میتصمیم

ی جامعه را بر عهده داشته باشد و بر همین اساس برای پاسخ گیر نهایی، ادارهعنوان تصمیمبه
ی باید این موضوع بررسی شود که آیا اداره به پرسش نقش شورا در مدیریت امور عمومی،

 ی اسالمی شناسایی شده است یا خیر؟شورایی در اندیشه
این موضوع با عنوان والیت شورایی در ادبیات فقهی  در مورد کلیت حکومت اسالمی،

الشرایط شورایی از فقهای جامع جای یک فقیه،مورد بحث قرار گرفته است؛ بدین معنا که به
ی رچه مفهوم مدیریت شورایی، سابقهدست گیرند. اگتصدی امور امت و والیت امر را به

ها را با ها و مخالفتای از موافقتدر همین دوران هم مجموعه زیادی در ادبیات فقهی ندارد،
 همراه داشته است.خود به

برخی فقها اصوالً والیت سیاسی در زمان غیبت را در اختصاص شورا دانسته و تبعیت از این 
دانند الزم و ضروری می بر خطای آن وجود نداشته باشد، که دلیل قاطعیشورا را تا زمانی

 منظور کنترل والیت((. برخی دیگر نیز به11/3/91)تاریخ مشاهده: yon.ir/11AO )صادقی تهرانی،
شود، ها و خطاهای احتمالی که در تجمع قدرت نزد یک نفر ایجاد میفقیه و جلوگیری از آسیب

ولو با لباس دینی با والیت یک نفر تحت عنوان فقیه  شخص،برای نیفتادن در دام دیکتاتوری 
(. از سوی دیگر بسیاری از فقها و بزرگان 131تا: اند )حسینی حائری، بیمخالفت کرده

اند. روند صراحت با والیت شورایی به مخالفت پرداخته و به دالیل مختلف آن را مردود دانستهبه
عمران، گویای این است که آل یسوره 119 یدر آیهشده از سوی خداوند برای مشورت بیان

گیری است گیرد، حاکم که فردی واحد است، مسئول تصمیماگرچه مشورت با مردم صورت می
گیری تشریع نشده است. جمع در مشورت راه دارند، ولی و مشورت در رهبری و تصمیم
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 (.113: 1ج ، 1731گیری از خصوصیات مشورت است )طباطبایی، وحدت در تصمیم

این  -شودی عقال و متشرعین مشاهده میچنانکه در طول تاریخ در سیره–از نظر عقلی نیز 
صورت شورایی و با تصمیم جمعی قضیه کامالً واضح است که والیت و مدیریت چنانچه به

ای خواهد داشت که عدم ثبات و آرامش را در های عمدهتعدادی از افراد صورت گیرد، آسیب
شراکت در امور کشورداری را موجب آشفتگی  )ع(همراه دارد؛ چنانکه امیرالمؤمنین بهجامعه 

خصوص در مواقع خطرناک و ها به(. این آسیب153ق: 1115کنند )تمیمی آمدی، معرفی می
حساس که نیازمند اقدام فوری رهبری برای اتخاذ تصمیماتی قاطع و سریع است، بیش از پیش 

 عیان خواهد شد.
ی توان گفت که اگرچه قائالنی نسبت به نظریهرسی نظرهای فقها و اندیشمندان میبا بر

 ی مختلف نقلی و عقلی،در مجموع غالب فقها براساس ادله ی شورایی وجود دارد،اداره
 نشده است. گیر نهایی برای شورا پذیرفتهی شورایی را روا ندانسته و نقش تصمیماداره

 ت از مشورت توسط حاکمان. بررسی ضرورت تبعی3-3
 تواند رأساً مدیریت امور عمومی را بر عهده گیرد،با فهم اینکه شورا از منظر فقهی نمی

های مدیران چه جایگاهی خواهد داشت؟ گیریسؤال بعدی این خواهد بود که شورا در تصمیم
غیرمستقیم  صورتآیا حاکمان ملزم به تبعیت از نظر مشاوران خود هستند که بدین معنا به

گیری برای شورا به رسمیت شناخته خواهد شد یا اینکه الزامی به پذیرش جایگاه تصمیم
 سازی برای شوراهاست.ها وجود ندارد که این به معنای پذیرش جایگاه تصمیممشورت

اند که اصوالً شورا و مشورت بدون گونه برداشت کردهبعضی این در میان فقها و مفسران،
گیرنده معنا و خالی از فایده است و شخص مشورتدهندگان بینظر مشورتمالپذیرش و اع

اند و در صورت بروز تعارض میان نظر مکلف به تبعیت از آرا و نظرهای ایشان
 دهندگان تبعیت کند. دهندگان نیز حاکم باید از نظر اکثریت مشورتمشورت

« مْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّه ِ...وَشاوِرْهُ»... ی ی مبارکهایشان در برداشت از آیه
اند و منظور از عزم را، تصمیم دهندگان تفسیر کردهعزم را همان عمل به رأی اکثریت مشورت

: 1، ج 1712اند )طالقانی، براساس آنچه در مشاوره رأی بر آن قرار گرفته است، بیان نموده
گونه برداشت شده نیز این« بَیْنَهُم...وَأَمْرُهُمْ شُورَى »ی ی شریفه(. از سوی دیگر از آیه793

ی برتر نحو اتم و اکمل آن واجب کرده است و نمونهاست که این آیه مشورت را بر مسلمین به
عمل کند  -هرچه باشد –ی شورا شود که حاکم به نتیجهشورا و مشورت تنها زمانی محقق می

 حاکم ملزم به رعایت و اعمال« ما ال یتم الواجب اال به فهو واجب»ی عدهرو از باب قاو ازاین
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(. از سوی دیگر حکمت 215 :1791 نظر اکثریت است )عبدالقادر ابوفارس، به نقل از: میرعلی،
نظران پیروی کند، نه آنکه پس از گیرنده از رأی صاحبکند که تصمیمعملی نیز اقتضا می

 (.93: 1733دش رسید عمل کند )معرفت، مشورت، آنچه به نظر خو
اند که ایشان هم استناد کرده )ع(و امیرالمؤمنین )ص(ی پیامبر اکرمپیروان این نظریه به سیره

ترین کردند که مهمکردند و با نظر ایشان مخالفت نمیهمواره با اصحاب خود مشورت می
ق، 1151 الحدید،ین )ابن ابی( و جنگ صف31: 1732مصادیق آن در جریان جنگ احد )نایینی، 

 شود. به بعد( مشاهده می 131: 7ج 
در مقابل نظر مذکور بسیاری از علمای شیعه و سنی، به عدم ضرورت تبعیت حاکم از 

وَشاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ »... ی دهندگان معتقدند. از نگاه ایشان آیهنظرهای مشورت
با  در برداشت از این آیه، ترین دلیل بر این نظریه است. بسیاری از علما،مهم« ه ِ...اللَّفَتَوَکَّلْ عَلَی

و در نگاه کلی  )ص(تصمیم نهایی را حق پیامبر « فَإِذا عَزَمْتَ...»اشاره به مخاطب مفرد عبارت 
اند؛ بدین معنا حاکم اسالمی مخیر است براساس تشخیص خود و با حاکم اسالمی دانسته

دی نظرهای مشاوران مختلف، هر کدام از نظرها را برگزیند و بر مبنای آن اتخاذ تصمیم بنجمع
کند و گاه بنابر مصلحتی که نظر اکثریت را تقریر می کند. حال گاه همچون ماجرای جنگ احد،

خالف نظر اکثریت یا حتی نظر سومی را که خالف نظر  ی آن است،دهندهخود او تشخیص
 (.293و  291: 1، ج 1737 کند )مصباح یزدی،است، اتخاذ میاکثریت و اقلیت 

طور صریح به اند،ی عدم ضرورت تبعیت از مشورتبر این، روایاتی که مثبِت نظریهعالوه
( 721البالغه: حکمت )نهج )ع(گویای این نکته است. براساس صراحت فرمایش امیر مؤمنان 

را در قالب مشورت در اختیار حاکم اسالمی قرار از تکالیف مؤمنان این است که نظرهای خود 
جا که ها نگذرد. اما از آندهند و او نیز مکلف است در آن بیندیشد و بدون توجه از کنار آن

در صورت عدم تبعیت  ضرورتی به تبعیت از آن ندارد، حاکم پس از اندیشیدن در مشورت،
برداری و همه مکلف به پیروی و فرمان شودهیچ حقی برای مردم ایجاد نمی حاکم از مشورت،

 اند.از تصمیمات حاکم اسالمی
اثبات است، چراکه براساس روایتی از امام نیز این بحث قابل )ص(ی پیامبر اسالم در سیره

نمود و سپس بر آنچه خود تشخیص همواره با یاران خود مشورت می )ص(پیامبر » )ع(رضا 
به مشورت )ع( (. مواردی را که معصومین 151: 2، ج 1731 )برقی،« گرفتداد تصمیم میمی

زیرا ممکن است  توان دلیل بر لزوم تبعیت از مشورت دانست،اند نیز نمیعمل کرده
تر یابد و آن نظر اکثریت را با عقل و شرع سنجیده ی نظرها،گیرنده پس از بررسی همهمشورت

معصومین )ع( هم ممکن است از روی  رو عملرا برگزیند که اتفاق بعیدی نیست. ازاین
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سبب اینکه اکثریت چنین ها با در نظر گرفتن جمیع جهات باشد و نه صرفاً بهپذیرش نظر آن
 (.711: 1791 اند )کعبی،نظری داشته

رسد اگرچه مشورت یکی از وظایف نظر میبندی هر دو استدالل بهدر نهایت و با جمع
ی خود حاکم است و وی لزوماً گیری نهایی بر عهدهمتصمی حاکم اسالمی برشمرده شده،

ی فقهی یک نهاد ی مشورت نیست و در نتیجه شوراها در اندیشهمکلف به تبعیت از نتیجه
 آیند.می حساببهساز تصمیم

 يریگجهینت
شورا در قامت یک نهاد  در اتخاذ یک تصمیم کالن حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی،

ی گیر خواهد پرداخت یا وظیفهی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیمائهساز، به ارتصمیم
 گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟تصمیم

ی بررسی اهمیت جایگاه مشورت و تبلور آن در نهاد شورا گویای این امر است که با ادله
ن نهاد در مدیریت امور عمومی برای توان اثبات کرد که استفاده از ایعقالنی و منطقی متعدد می

های فکری فقهی و حقوقی نیز رسیدن به مدیریت بهینه الزم و ضروری است. بررسی منابع نظام
گویای این امرند که در هر دو نظام جایگاه و نقش خاصی برای نهاد شورا در نظر گرفته شده 

این دو نظام از حیث است؛ اما این نکته بدین معنا نیست که نقشی که برای شورا در 
 بینی شده، یکسان و واحد است. گیری پیشسازی و تصمیمتصمیم

های ی حقوقی و در نظامبررسی نقش و جایگاه این نهاد در مدیریت امور عمومی در اندیشه
ی وظایف شوراها در مدیریت امور عمومی ی حیطهحقوقی مختلف گویای این است که دایره

گیر ست و این نهادها در موارد متعددی در قامت یک نهاد تصمیمسازی افراتر از تصمیم
که در گونهکنند و از این حیث همانآفرینی میصورت مستقیم در مدیریت امور عمومی نقشبه

ی گیری و ادارهاز ارکان تصمیم»قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم ذکر شده است،  3اصل 
ی حقوقی نهادی است بر توان گفت که شورا در اندیشهمیآیند و حساب میبه« امور کشور

گیری از متخصصان یا براساس مشارکت دادن مردم در ی خرد جمعی که یا از طریق بهرهپایه
-ی جامعه، در مدیریت امور عمومی جامعه در ساحت تصمیمسرنوشت خویش از طریق اداره

 کند.سازی و نظارت مشارکت میتصمیم گیری،
ع شورا از نگاه منابع فقهی یک نهاد ضروری است که منافع زیادی برای مدیریت در مجمو

صورت مستقیم در قالب مدیریت تنها بهی فقهی نهجامعه خواهد داشت. شوراها در اندیشه
گیری صورت غیرمستقیم نیز به تصمیمبلکه به ی جامعه را بر عهده گیرند،توانند ادارهشورایی نمی
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آور نیست. شوراها در قامت یک ها برای حاکمان الزامت، چراکه تصمیمات آننخواهند پرداخ
ی اسالمی را به اتخاذ راهبردهای ساز مؤثر در مدیریت امور عمومی، حاکم جامعهعنصر تصمیم

گیری ندارد، بلکه در کند. این نهاد نقش مستقیمی در جریان تصمیممقرون به صواب هدایت می
ی نظرهای مشورتی خود به گیری است، با ارائهکه گامی پیش از تصمیمسازی ی تصمیممرحله

ی تصمیمات صورت غیرمستقیم در همهدهند و از این حیث بهوسو میگیران سمتاذهان تصمیم
ی مشورت از سوی کارشناسان امین و خبره و ی مدیریت امور عمومی مؤثرند. ارائهدر حیطه

از آن حاکم با توجه به این م اسالمی واجب است و پس های ایشان از سوی حاکجلب مشورت
گیری باید تالش کند بندی نظرهای مخالفان و موافقان موضوع مورد تصمیمنظرها و با جمع

 ممکن را اتخاذ کند. بهترین تصمیم
ی فارسی به شورا تعبیر شده رسد اگرچه نهاد مذکور در منابع حقوقی، در ترجمهنظر میبه

اشتباه اشتراک لفظی به میان شورای فقهی و شورای حقوقی، اظ کارکردی و مبنایی،است، از لح
توان در تعبیر علم منطق ها را از لحاظ کارکردی میبرقرار شده باشد؛ چراکه نسبت دقیق بین آن

سازی و هم دانست؛ زیرا شوراهای حقوقی هم در بعد تصمیم« عموم و خصوص مطلق»نسبت 
که شوراهای فقهی صرفاً نقش کنند، درحالیگیری ایفای نقش میی تصمیمدر مرحله

 سازی دارند.تصمیم
شده در این موضوع که در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران نیز رسد اشتباه حاصلنظر میبه

ی حقوقی نسبت به مفهوم ناشی از اشتباه یا مسامحه در تعبیری است که در اندیشه تأثیر گذاشته،
اند که رت گرفته است. در این اشتباه مفهوم خاصی را با تعریف به اخص، شورا نام نهادهشورا صو

 ای در نظام حقوقی کشورمان شده است.های عمدهاین اشتراک لفظی موجب سوءبرداشت
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 و مآخذ منابع

 و عربی الف( فارسی
 قرآن کریم.

 البالغه.نهج
ی انتشارات و چاپ دانشگاه ، تهران: مؤسسهاداری حقوق(، 1719ابوالحمد، عبدالحمید )

 تهران، چ دوم.
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 .النجفی المرعشی

 آیۀاهلل مکتبۀ :قم هارون، محمد عبدالسالم تصحیح ،صفین وقعه ق(،1151نصر ) مزاحم،ابن
 .دوم چ ،النجفی المرعشی

 قم: ،نظام جمهوری اسالمي ايراننگاهي به مباني تحلیلي (، 1739ارسطا، محمدجواد )
 ی بوستان کتاب.مؤسسه

 مجلسی احمد رنجبر، ترجمه ،«شوراها در مردمی مشارکت: شوراها»(، 1731استوکر، جری )
 .215 - 199صص  ،71ش  ،راهبرد و

 یپلماسیو نقش د یخارج یاستدر س گیریتصمیم»(، 1731اشتریان، کیومرث و نادر جعفری )
، صص 1، ش یراهبرد يريتمد یانديشه یدوفصلنامه، «سازییمتصم یندفرادر  یعموم
111 - 115. 

 یمجله، «مدرنیتهپست مدرنیته، سنت، فرهنگی؛ تبادل»(، 1739اطهری مریان، سید حسین )
 .112 - 121، صص 1، ش يمطالعات مل

 .، تهران: انتشارات اسالمی، چ دومفرهنگ ابجدى(، 1731افرام البستانی، فؤاد )

 ، تهران: نشرنی، چ چهاردهم.مديريت عمومي(، 1731الوانی، سید مهدی )

 ، تهران: سخن، چ چهارم.فرهنگ بزرگ سخن(، 1731انوری، حسن )

 .دوم چ االسالمیه، دارالکتب: قم مصحح، الدینجالل تحقیق ،المحاسن(، 1731احمدبن محمد ) برقی،

، دولت و حکومت )مباني مديريت دولتي(ی مباني دانش اداره (،1733اصغر )پورعزت، علی
 .تهران: سمت

، تحقیق سید مهدی غررالحکم و دررالکلمق(، 1115تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد )
 رجائی، قم: دارالکتب االسالمیه، چ دوم.

ی گنج تهران: کتابخانه ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق (،1731جعفری لنگرودی، محمدجعفر )
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 چ سوم. دانش،

 هایپژوهش ،«اسالمی شوراهای حقوقی اندازهایچشم» (،1735چوپانی یزدلی، محمدرضا )
 .232 - 219، صص 21و  21، ش راهبردی مديريت

 دارالتفسیر. قم: ،المرجعیه و القیاده تا(،حسینی حائری، کاظم )بی

 چ پنجم.تهران: سمت،  ،های مديريت دولتي در ايرانچالش (،1791فرد، حسن )دانایی

 ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.، تهران: مؤسسهفرهنگ متوسط دهخدا(، 1731اکبر )دهخدا، علی

 ، تهران: مرتضوی، چ دوم.مفردات الفاظ قرآن(، 1731راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 ، قم: خیام.الطرائف في معرفه مذاهب الطوائف ق(،1155موسی ) بن علی طاووس، بن سید

ی قم، ی علمیهقم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه ،فقه سیاسي اسالم (،1733ابوالفضل ) شکوری،
 چ دوم.

المؤسسۀ  بیروت: ،في االجتماع السیاسي االسالمي ق(،1112الدین، محمدمهدی )شمس
 الدولیه للدراسات و النشر.

ترسی در: دستا، قابلبی ،حکومت صالحان يا واليت فقیهان صادقی تهرانی، محمد،
yon.ir/sadeghiteh 

، بیروت: سبل الهدی و الرشاد في سیره خیر العبادق(، 1111صالحی شامی، محمدبن یوسف )
 دارالکتب العلمیه.

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ چهارم.پرتوی از قرآن(، 1712طالقانی، سید محمود )

ی سید محمدباقر موسوی ترجمه ،المیزان في تفسیر القرآن(، 1731ین )محمدحس یدسطباطبایی، 
 ی قم، چ پنجم.ی علمیهی مدرسین حوزههمدانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه

 ، چ نهم.تهران: سمت ،حقوق اداری(، 1737طباطبایی مؤتمنی، منوچهر )
، «فرانسه در روستا و شهر شوراهای اختیارات و وظایف بررسی»(، 1733عباسی، بیژن )

 .291 – 231صص  ،1ش  ،73ی دوره ،حقوق یمجله

 چ چهارم. تهران: مؤسسۀ البعثه، ،معالم المدرستین ق(،1112عسکری، سید مرتضی )

-دسته و اهمیت قوا، تفکیک اصل فکری هایریشه» (،1739علوی، پرویز و نادعلی صادقیان )

 .237 - 219صص  ،2ش  ،حقوق یفصلنامه ،«قوا یکتفک یپایه بر سیاسی هاینظام بندی

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه، چ ششم.قاموس قرآن(، 1731اکبر )قرشی، علی

های حکمراني در فرمان حکومتي امیرالمؤمنین )ع( به مالک بايسته (،1795کعبی، عباس )
 ریزی.ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهتهران: مؤسسه ،اشتر

ني نظام جمهوری اسالمي ايران مبتني بر اصول قانون تحلیل مبا (،1791کعبی، عباس )
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 ی شورای نگهبان.پژوهشکده تهران: ،اساسي
)دانشگاه  اسالمي انقالب یپژوهشنامه، «شناسی دموکراسیآسیب»(، 1731مشکات، محمد )
 .115- 177ص ، ص12و  11اصفهان(، ش 

ی آموزشی و مؤسسه قم: ،حقوق و سیاست در قرآن (،1737مصباح یزدی، محمدتقی )
 پژوهشی امام خمینی )ره(.

 ، قم: التمهید.فقیهواليت (، 1733معرفت، محمدهادی )
 وپنجم.، تهران: امیرکبیر، چ بیستفرهنگ فارسي(، 1733معین، محمد )

 چ نهم. تهران: دارالکتب االسالمیه، ،پیام قرآن (،1731مکارم شیرازی، ناصر )

بن انتشارات مدرسۀ علی ، قم:انوار الفقاهه )کتاب البیع(، ق(1121مکارم شیرازی، ناصر )
 طالب )ع(.ابی

، قم: نشر تفکر، دراسات في والية الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة ق(،1159منتظری، حسینعلی )
 چ دوم.

 تهران: دادگستر. ،حقوق اداری (،1791زاده، ابراهیم )موسی

ی آموزشی ، قم: مؤسسهساالری دينيرا در نظام مردمجايگاه شو(، 1791میرعلی، محمدعلی )
 و پژوهشی امام خمینی )ره(، چ دوم.

قم:  تصحیح سید جواد ورعی، ،الملهاالمه و تنزيهتنبیه (،1732نائینی، میرزا محمدحسین )
 بوستان کتاب.

 دی.، تهران: خرسنگیری در حقوق اداریهای تصمیمآيین(، 1739هداوند، مهدی و دیگران )

 بیروت: مؤسسۀ االعلمی، ، تحقیق مارسدن جونس،المغازی ق(،1159الواقدی، محمدبن عمر )
 چ سوم.

 قوانینب( 
 قانون اساسی اسپانیا.

 قانون اساسی ایتالیا.

 قانون اساسی بلژیک.
 قانون اساسی ترکیه.

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.

 قانون اساسی جمهوری ایرلند.
 مهوری عربی مصر.قانون اساسی ج
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 قانون اساسی ژاپن.
 قانون اساسی غنا.

 قانون اساسی فرانسه.

 افزارهانرمج( 
 .7.1 یاالحادیث نسخهافزار جامعنرم
 .2 یافزار جامع تفاسیر نور نسخهنرم
 .2 ینسخه )ع(البیت افزار جامع فقه اهلنرم

 .2 ینسخه افزار قاموس النورنرم
 .2 یهافزار نورالسیره نسخنرم

 های اینترنتیپایگاه( د
http://en.people.cn 
http://www.danistay.gov.tr 
http://www.egypt.gov.eg 
http://www.essex.ac.uk 
http://www.forghan.ir 
http://www.ghanaweb.com 
http://www.parliran.ir 
http://www.noormags.ir 
http://www.president.ie 
http://www.ste.gr 


