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  مقدمه
 

  
  الرّحمن الرّحیم...بسم ا

 و ما ابري نفسی ان النّفس الماره با لسوء الّا ما رحمه ربی ٍان ربی غفور رحیم
  

  اي خالق جان و خرد
 هرچه در او هست صورتند وتوجانی  جهان و   ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی

  برهانی بگیـري ز خویشتـن تـو را هـ هـر ک   پاي خویش درآیند عاشقان بـه کمندت بـه                  
»يسعد«   

دهد که تـشریح مفهـوم، وظـایف،      می شوراي اسالمی شهرها، نشان  فعالیتهاي پیشین    تجارب دوره 
 شـوراها بـراي نامزدهـاي انتخابـاتی، اعـضاي شـوراها، مـسئولین،               اختیارات و مسئولیتهاي قـانونی    

اي مختلف ه   از جنبه  مفاهیم شورا کارشناسان و شهروندان بیش از پیش ضروري است و بدین سبب            
 مـورد    و استناداتی از قـانون و مقـررات        ه اطهار  پیامبر اکرم و ائم    یکریم، روایات  از جمله دیدگاه قرآن   

بـه عالقمنـدان، اهـالی شـهرها،     اطالعاتی از قبیل موارد ذیل  تا  گرفتهقراربررسی و تجزیه و تحلیل     
  : عرضه نماید،مسئولین شهرها، نامزدها و اعضاي شوراها

  کردن اب شورایی بودن و شورایی عمل، خصلتها و آدماهیتـ 
 هاي شهروندي  مسئولیت و وظایف قانونی شوراي اسالمی شهر و ماهیتـ 
  شور و مشورتاهمیتاسالم در مورد دین لهی و روایات بزرگان رهنمودهاي آیات اـ 
 .هاي اجرایی شهر با دستگاههاي مرتبط  مسئولیت شوراي اسالمی شهرها وحدود اختیارات ـ 
 .انتخاب نامزدهاي اصلح به شورا و  تمسک به مبانی اعتقادات دینی و قانونی در شناساییاهمیتـ 
 . و شایستگی خویشصالحیتت و حکمت نسبت به معرفی ا عقالنینامزدهاي انتخابات شوراها بـ 
 .گذاري  خدمتبا هدفها با آگاهی از وظایف قانونی  آناعضايی توسط شوراینقش مطلوب ایفاي ـ 

  :بنابراین این کتاب حاوي مطالب زیر است
 شور و مشورت اهمیت مورد در یکریم و روایات  قرآنی ازآیات - 1
 شوراي اسالمی شهرها راجع به )ره(ینی  خمفرمایشات حضرت امام - 2
 شوراي اسالمی شهرها فعالیت انقالب اسالمی راجع به معزز رهبرهنمودهاي  ر - 3
  قانون شوراي اسالمی شهر80بندهاي ماده  براساسبندي وظایف شورا  طبقه -4
 ..وراي اسالمی شهرها و با تفکیک عناوین وظایف شهاقانون شوراي اسالمی شهر -5
   براي شورایی اندیشیدن و شورایی هماهنگ شدن و عمل کردنت شورا و منزلاهمیت - 6
 نهضت خدمت رسانی در شهرهازمینه در ایجاد  شهرها ی اسالميشوراکلّی  فیوظا حیتشر -7
 یها،، مــسئولین محتــرم اســتاندارشــوراي اســالمی شــهرهااز راهنمــایی اعــضاي قــبالً ضــمناً  - 8

 و  اتظران ارجمند و مردم عزیز در جهت رفع ایـراد         کارشناسان و صاحب ن   فرمانداریها و بخشداریها،    
 .نماید این کتاب سپاسگذاري میتکمیل 

   اله خلیفه مهندس عزت



 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بخشمطالب این 
   و احدایث مجیدشور و مشورت از دیدگاه قرآن : اولفصل
   و مشورتاهمیتروایاتی در بیان  : دومفصل
  رمشاو صفات برجسته و ضروري : سومفصل
  در موارد خاص انتخاب مشاور ممنوعیت :چهارم فصل

  اول بخش

  مبانی شور و مشورت
  

  
  



 

  
 
 
 
 

   اولفصل
  شور و مشورت از دیدگاه قرآنی

  :فصلمطالب این 
v شور و مشورت از دیدگاه قرآنی  
v مشورت ورزي مرزشناسی و آداب   
v تو ضرورت شور و مشورت در آیات قرآن کریماهمی   
 

  ز دیدگاه قرآنیا شور و مشورت

از نظـرات دیگـران بـوده و در روش صـالحین و     منـدي   شور و مشورت به معناي تبادل نظـر و بهـره         
معنـی  و بـه    » شـار العـسل   «از  برگرفتـه    »شورا« و در اصل کلمه      بودهپیشوایان جوامع جزو منطق آنان      

  .یرون آوردن عسل از کندوي عسل استب
ست که بتوانند با کـسب نظـر جمعـی در کارهـا تـدبیر      مشورت یکی از صفات مسلمانان و مؤمنین ا     

کـه  اند  مقرر نمـوده اهمیتمؤثري را انجام دهند و در این راستا خداوند متعال شور و مشورت را چنان با       
هـایی   هـا نیـز بـه مناسـبت         ر سایر سوره  اختصاص داده است و د    » شورا«اي به نام      ورهس،  در قرآن معظم  

  .اند تذکر شدهن را م دیگرابا شور و مشورت اهمیت
بطورکلی آیات الهی بیانگر این هستند که شور و مـشورت کارهـا را در مـسیر صـحیح هـدایت و در            

، عالمانـه و   یجـه تبـادل افکـار و بررسـی آگاهانـه          د زیرا که شـور و مـشورت نت        شو تعالی آن رهنمون می   
، تـرین  ، سـازنده ترینان مـؤثر  بتـو  تـا آمیـز یکـی از آنهـا      دلسوزانه راهکارها بوده که با انتخـاب مـصلحت        
  .گذاشتکارگشاترین و مورد قبولترین اندیشه را به اجرا 

، همیشه از ساختار دقیق اجرایی، از پذیرش و اقبال عمـومی          ایی  ،کارهاي شور تجربه نشان داده است   
، رخواهفق و در اذهان مردم خیبرخوردار بوده و افراد مشورت خواه نیز در کارها مو      ..  و از ماندگاري بیشتر  

  .نمایند مینموده و  جلوه.. ، توانمند ولحمص
آیـاتی از قـرآن   چنـد  از مضامین آیاتی از کالم اهللا مجید در این قسمت فقط بـه     مندي    ؛ براي بهره  هذا علی

، آگـاهی و    ف الهـی مقـرر شـده و بیـان از بـصیرت            شود که مشورت به عنوان یک حکم و تکلی         کریم اشاره می  
   .یابند  می دست  به بهترین تصمیم و تدبیر مورد نیاز،توصل به مشورت که با هوشمندي انسانهایی دارد

، مـشورت و شـورا بـه کتـب علمـاي      اده از تفاسیر آیات مربوط به شـور      فلذا عالقمندان را براي استف    
، م بـوده و بـه تفـصیل از جوانـب علمـی     گرامی و نویسندگان محترم که بسیار فراوان در دسـترس عمـو     

   .نماید  ارجاع می،اند رسی قرار دادهمورد بر.. .، اجتماعی واعتقادي، دینی
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بـراي بـشر رهنمودهـایی      ، خداونـد متعـال      اند قرآنی آورده شده   ايه  رتیب سوره که به ت   در آیات ذیل  
  . و تکامل انسان و جامعه خواهد شد به آنها موجب رشدعملاند که  مقرر فرموده

  مشورتدر ورزي  و آداب شناسیمرز

همانطورکـه  » امرهم شـوري بیـنهم    «شود د است که مربوط به امت می       اموري مورد تاکی   مشورت در 
مر است که مشورت در آنچه مربوط به اوا ، و بدیهیدر بیان شریف، گویاي این حقیقت است» هم«ضمیر  

زیرا اجتهاد در برابر نـص معنـی نـدارد یعنـی اعمـال راي و                ،  گرفت  شده صورت نمی    یالهی و رسولش م   
 اجتهاد در   آیات متعدد،  .سبحان و فرستاده اعظمش مجاز نیست     نظر در مقابل حکم صریح خداي       اظهار  

ت «رآن حکیم در دو قسمت با عنـاوین       برابر نص را منتفی ساخته است بنابراین آیات ق         و ضـرروت    اهمیـ 
  . شوند یه میشرح ذیل ارادر آیات قرآنی ب» نفی شور و مشورت«و » شور و مشورت

، الزم اسـت حـدود و   از مزایـاي بـا ارزش آن  منـدي   ل مـشورت و نحـوه بهـره   و اصـ به منظور رعایت 
  :اند فرموده) ع(صادقحضرت امام جعفر بی را قائل شد و در این راستا و آدابراي آن تعیین مرزهایی را 

ّ ال تکون اال حبدودها فمن عرفها حبدودهاۀأن املشور« ّ  
ّو إال کانت مضر�ا علی   »..نفعتها لهثرهم من م املستشري أّ

آنکه مشورت را با حدودش بـشناسد و          ، پس رعایت حدود آن    یابد مگر به   ا نمی گمان مشورت معن   بی
صورت زیانهاي ناشی از آن بر مشورت کننـده از منـافع              آن بهره درست ببرد و در غیر این        رعایت کند از  

 .آن بیشتر خواهد بود
  :کهست از جمله اینا موري شامل چند ابنابراین این مرزشناسی و آداب ورزي

 .؟دتوان مشورت کر  میچه کسانیبا  -1
 .به چه کسانی نباید مشورت نمود؟ -2
 .؟ مشورت کننده و مشاور چیستوظایف -3
نه به پایگـاه طبقـاتی      ی است و نه به سن و نه به جنس و            های گی شورت کردن با اشخاص تابع ویژه     م
کـه   هایی مطرح اسـت    گیآن مجموعه صفاتی و ویژ      پیشوایان هاي اسالمی و    ه درآموزه مربوط است بلک  ... و

  :شود مهمترین آنها بشرح ذیل نقل می

  در آیات قرآن کریم  و ضرورت شور و مشورتاهمیت

   : سوره بقره233آیه  -1
  »ا و تشاور فال جناح عليهماًفان ارادا فصاال عن تراض منهم«

ر بـاز بگیرنـد مـانعی بـر     ت با هم طفل را از شـی پس اگر آن دو زن و مرد بخواهند با رضایت و مشور 
  .آنان نیست

   : سوره آل عمران159آیه  -2
فيما رمحه من هللا لنت هلم و لو کنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرهلم و «

  » علی هللا ان هللا حيب املتوکلنيشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتکول
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به ایشان نرمی کرده و حسن خلقش نشان دادي و اگر تند خو و خشن و      پس به واسطه رحمت خدا      
مغفـرت کـن و   بنابراین از آنها درگـذر و بـراي آنهـا طلـب     . شدند دل بودي، از اطراف تو پراکنده می     سخت  
  .دخداوند توکل کنندگان را دوست دارکن،  ، هرگاه تصمیم گرفتی به خدا توکلانمکارها با آنها مشورت در

  : سوره نساء114آیه  -3
  »صدقه او معروف او اصالح بن الناسالخري فی کثري من جنواهم اال من امر ب«

شان نیست مگر خیر به گفته همان کسی است که امر به صـدقه               هیچ خیري در بسیاري از گفتگوي     
  .جود آوردن اصالح میان مردم بگویدنماید و یا سخنی براي بو

 :  سوره مائده2آیه  -4
  »ن واتقوهللا ان هللا شديد العقابعاونوا علی الرب و التقوی و التعاونوا علی االمث و العدواو ت.. «

عـذاب خـدا   ستم کاري و از خدا بترسید کـه   نه در گناه و در نیکی و پارسایی با هم همیاري نمائید،
  .تسخت اس بسیار
  : سوره اعراف198آیه  -5

  »وان تدعوهم الی اهلدی اليسمعوا«
کسانی است که بـه مـشورت صـالحان و     براي  ت  مذم(کنند   گوش نمی   به هدایت بخوانی   ا را و اگر آنه  

  .)اند کرده و با آنان مشورت ننمودهدعوت اهل هدایت اعتنا ن
  : سوره زمر9آیه  -6

  »هل يستوی الذين يعلمون و الذين اليعلمون«
بـا مـشورت بـه      است که    شامل کسانی اطالق آیه   (اند؟   دانند مساوي   که نمی  آناندانند با    آیا آنانکه می  

  .)رسند  آگاهی میعلم و
  : سوره زمر18آیه  -7

  »ّفبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه«
  .کنند بشارت ده ترین را پیروي میشنوند و نیکو پس بندگان مرا که سخن را می

زدیـک بـه آیـه فـوق       از نظـر مـن ن      »و امرهم شوري بینهم   «، آیه   نویسد مرحوم عالمه طباطبایی می   
  .هاست خوب یا بهترین آراء و نظریههاي   مشورت براي رسیدن به آراء نظریهباشد زیرا شورا و می

  :سوره شوري 39- 36آیات  -8
ًو ما اوتيتم من شی فمتاع احلياه الدنيا و ما عندهللا خري و أبقی للذين آمنو و علی ر�م يتوکلون « ً ٍ  

  ،فواحش و إذا ما غضبوا هم يغفرونلوالذين جيتنبون کبائر اإلمث وا
ّو الذين استجابو لر�م و اقاموا الصاله و امرهم شوری بينهم و مما رزقناهم ينفقون ً ّ  

  »والذين إذا اصا�م البغی هم ينتصرون
  :)39-36سوره شورا آیات (ده است ، جایگاه و اعتبار مشورت چنین آمدر کالم الهی اهمیت

نچـه کـه پـیش خداسـت بـراي          زنـدگی دنیاسـت، و آ     ) کاالي(رداري   برخو و آنچه به شما داده شده     
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  .کنند بهتر و پایدارتر است توکل می و بر پروردگارشان اند ست که ایمان آورده اکسانی
آینـد در   دارنـد و چـون بـه خـشم در مـی      ها دور میکاری و زشت   از گناهان بزرگ را ودکه خ  و کسانی 

دارند و کارشان در میانشان       را پاسخ مثبت داده و نماز بر پا می         که نداي پروردگارشان   گذرند و کسانی   می
که چون ستم بر ایـشان رسـد یـاري          ، و کسانی  کنند ایم انفاق می    شان داده  ه روزي به مشورت است و آنچ    

  .)خیزند و به مقابله بر می(جویند  می
هـاي انـسان    ک ویژگـی  و انفاق و جهاد بعنوان یـ در این آیات مشورت درکنار کماالت اخالقی و نماز 

  .یافته آمده استرشد 
  : سوره نحل43آیه  -9

  »لوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمونفاسئ«
  .)راي کسانی است که آگاهی ندارنداین آیه دستور به مشورت ب(دانید از اهل ذکر بپرسید  ر نمیاگ
  : فرمایند می) ص(ب به پیامبر اعظم خداوند متعال در قرآن کریم خطا -10

  »ّايها النبی حسبک ا� و من اتبعک من املؤمنني� «
 توانی کنند براي حمایت تو کافی است و با کمک آنان می     می که از تو پیروي    ، مؤمنانی اي پیامبر خدا  

  . به هدف خود نائل شوي
اي اسـت   لب مـشورت پـشتوانه  مشارکت در قاشارکت به آنان در امور است و ، مپس مشورت با مردم  

  .بس بزرگ

انتشارات پارسیا از تمامی خوانندگان گرامی ایـن کتـاب تقاضـا         : درخواست ناشر از خوانندگان محترم     
 صورتی که متنی را که اکنون در حال مطالعه آن هستید به هر شکلی غیر از نسخه چـاپی                    دارد که در  

در اختیار شما قرارگرفته است از قبیل فایل ورد، فایل اسکن شده، فایل پی دي اف، تصویر و غیره و یا                   
ات پارسـیا   هاي انتـشار    یا چاپ بی کیفیت و مواردي اینچنین، مراتب را از طریق تلفن           بصورت کپی، جزوه و     

و یـا از   info@noavarpub.com  و یا از طریق  ایمیـل 09123076748 و 021 66484191-2 به شماره 
 تـا از تـضییع   به این انتشارات ابـالغ نماینـد    www.noavarpub.com طریق منوي تماس با ما در سایت

 عنـوان تـشکر و      و نیـز بـه    . حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود مخاطبان محترم جلوگیري به عمل آید           
فـروش، تهیـه، اسـتفاده و مطالعـه از روي      خرید،   . هدیه دریافت نمایید   پارسیاقدردانی از کتب انتشارات     

 .نسخه غیر اصل کتاب، از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
 



 

   دومصلف
   و مبانی مشورت در روایاتاهمیت

  :فصلمطالب این 
v  تروایاتی درو مبانی مشورتاهمی   
v  ص(روایاتی از رسول مکرم اسالم(  
v ع(ز امیر مؤمنان علیا روایاتی(  
v  ع(مطلبی از رساله حضرت امام سجاد (  
v ع(جعفر صادق  از حضرت امام روایتی(  
v ع (از حضرت امام موسی کاظم روایتی(  
v ع(الرضا  ابن موسی از حضرت امام علی روایاتی(  
v ع(از حضرت امام جواد االئمه  روایتی(  
v  شور و مشورت در تفسیر التبیان 
v  مشورت(عالمه طباطبایینظر( 
v  مثنوي معنويشور و مشورت در  
  

   و مبانی مشورتاهمیت روایاتی در بیان

که معصوم بودند و قطع نظر از ارتباط بـا عـالم غیـب و                نبا وجود آ  ) ع(هدي   و ائمه ) ص(رسول خدا   
 کـرد ولـی   نیازشان مـی   بیبودند که از مشورتدي من، داراي چنان اندیشه کامل و نیرو   اللهی مقام خلیفه  
  :توان به نکات زیر اشاره نمود داشتند و در تحلیل این موضوع می کردند و آن را سخت پاس می مشورت می

ـ           ب) ص(رسول خدا    -1 کـرد و از      ت شـورا مـی    ا مشورت کردن از یک سو مسلمانان را متوجه به اهمی
ی و یک تأسآموخت که به این سیره ارزشمند عمل کنند و پس از او به این سنتّت ن         دیگر سو به آنان می    

 .به این روش اقتدا کنند
 شـان باشـد نـه    آموختند که شورا باید بعنوان یک اصل و قسمتی از برنامه زنـدگی        مسلمانان می  -2
 .امر فرعی و خارج از برنامه زندگییک 

 .شورا مایه الفت اجتماعی و پیوند مردم با اسالم و پیامبر بود -3
 .یافت رکت اجتماعی قوت میبا مشورت روحیه مسئولیت پذیري و مشا -4




