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 چکیده

گذار در ارائۀ تواند نقشی تأثیرترین عناصر مدیریت شهری میعنوان یکی از مهمشهرداری به
ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان خدمات عمومی و ادارۀ پاره

اهمیت متغیر های کممدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش
جۀ اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعۀ نظام حقوقی تببین است. در

ش قانون معیار است که باوجود 1334کنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب می
گرایانه رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس

ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت اساسی اعمال شده، به این نحو که
واگذار شده است که نتیجۀ آن مشارکت حداقلی شهروندان در ادارۀ امور محلی خویش است. 

های پیشین واسپاری وظایف از دولت به شهرداری به جدیت پیگیری شده و در فرانسه از دهه
مهم تقنین یافته است. قانون موسوم به تمرکززدایی  ای برای این نهاددرنهایت قوانین ویژه

ترین و و قانون عمومی جوامع سرزمینی، جایگاه شهرداری را به مهم 1196مارس  6مصوب 
اند. مدیریت واحد شهری در این نظام با محوریت مؤثرترین نهاد مدیریت شهری ارتقا داده

شهرداری برگرفته از دیدگاه حکومت رسد نگاه نظام به نظر میشهرداری در جریان است. به
ها و ترین هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه، وظایف، مسئولیتنسبت به شهروندان است. مهم

عنوان نهادهای رسمی مورد اشاره در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه که ها بهاختیارات شهرداری
وری از های موجود و بهرهاوتاز حیث نظام اداری از مشابهت زیادی برخوردارند و بررسی تف

راهکارها و تجربیات نظام حقوقی فرانسه در باب شهرداری برای ارتقای جایگاه و موقعیت 
 ها در ایران است. شهرداری
  کلیدی واژگان

 جایگاه شهرداری، حکومت محلی، شهردار، شهرداری، وظایف شهرداری. 
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 مقدمه
اند از: مدۀ فلسفی است. این دو جریان عبارتحکومت محلی، محل تالقی و برخورد دو جریان ع

خودگردانی و مدیریت مطلوب. خودگردانی هم یک ضرورت عملی و هم ضرورتی فلسفی است. 

وسیلۀ گروهی از افراد انسانی که در کنار هم خودگردانی برگرفته از طبیعت انسان است که به

 . (Akbaralikhan & Muttalil, 1982, p. 259)شودکنند، ترجیح داده میزندگی می

خودگردانی هم برای حکومت مطلوب است و هم برای مردم، و همین ویژگی بوده که 

های محلی خودگردان تالش نمایند. جوامع بشری را واداشته است تا در زمینۀ تشکیل حکومت

ند. اها از دیرباز با اشکال مختلف وجود داشتهدهد که این گونه حکومتشواهد تاریخی نشان می

عنوان یکی توان بهاند. ایران را میهای محلی در ایران و فرانسه نیز از گذشتۀ دور بودهحکومت

های قدیمی است های حکومت محلی مطرح نمود؛ چراکه این کشور یکی از تمدناز خاستگاه

های مختلف که از وسعت و قلمرو زیادی برخوردار بوده و برای ادارۀ امور آن از روش

شده است )مقیمی، ایی در قالب مناطق و والیات خودمختار و خودگردان استفاده میتمرکززد

توان در کشور فرانسه در زمان سلطنت های محلی را نیز می(. حکومت51-56، ص 1316

. اما سابقۀ ایجاد نهادهای رسمی برای خودگردانی (Harold, 1956, p. 53)فرانکیش ردیابی کرد 

مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان از قدمت چندانی برخوردار  محلی به مفهوم مشارکت

های ایران جنبۀ حقوقی نداشته و بیشتر گرفته با موضوع شهرداریهای صورتنیست. پژوهش

های فرانسه نیز پژوهشی قابل اعتنا با واجد ویژگی مدیریتی بوده است و در خصوص شهرداری

رسد این مان انجام نیافته است. پرسشی که به ذهن میلحاظ قوانین و مقررات موضوعۀ آن سا

ها در نظام اداری دو کشور، تمایز و تشابه است که باوجود تشابه در وضعیت حقوقی شهرداری

ها در های آنان به چه میزان بوده و چه تأثیری در جایگاه شهرداریدامنۀ اختیارات و مسئولیت

توان ارائه کرد این است که با که در وهلۀ نخست میدو نظام مورد مطالعه داشته است؟ پاسخی 

ها در دو نظام اداری موضوع بحث، دامنۀ اختیارات و وجود تشابه در وضعیت حقوقی شهرداری

ها در ایران و فرانسه از تمایز چشمگیر و قابل تأملی برخوردار بوده و های شهرداریمسئولیت

حقوقی فرانسه این تمایز شهرداری را در جایگاه  تشابه اندکی در این باب حاکم است. در نظام

کند. دهد که نقش حاکمیتی در مدیریت شهری ایفا مینهاد مدیریت توانمند شهری قرار می

های شهرداری در نظام حقوقی ایران متبلور تمایز یادشده که در تحدید اختیارات و مسئولیت
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گری در کند که نقش تصدیفی میعنوان یک پیمانکار عمده معرشود، شهرداری را بهمی

 مدیریت شهری دارد.

 

 شهرداری گذاریپایه
ترین عناصر حکومت محلی با مفهوم امروزی، تا زمان تشکیل عنوان یکی از مهمشهرداری به

ق در ایران سابقه نداشت. تشکیل 1365حکومت مشروطه و تصویب اولین قانون در سال 

یاسی و اجتماعی و طرز فکر مردم پدید آمده بود حکومت مشروطه و تحولی که در سیستم س

های نامساعد و نامتناسب اجتماعی و اداری آن دولت را متوجۀ تغییر بسیاری از شرایط و نظام

های عمومی و لزوم ها و تأمین نیازمندیروز کشور و مسئولیت سنگین خود در انجام خواسته

دورۀ مجلس شورای ملی اختالف نظر و  تغییر وضع ادارۀ شهرها نمود. پس از تشکیل اولین

کشمکش شدیدی در مملکت بروز کرد که در یک طرف آن مردم و نمایندگان منتخب آنان در 

مجلس قرار داشتند و در طرف دیگر شاهزادگان وقت و حکام که در پایتخت یا دیگر ایاالت و 

ن آنکه در مقابل آن والیات مشغول حکمرانی بودند. وصول انواع مختلف مالیات از مردم بدو

خدمتی از سوی دولت انجام گیرد، باعث مراجعۀ مردم به نمایندگان مجلس گردید و تحت 

فشار افکار و مراجعات عمومی، نمایندگان مجلس احساس کردند که باید برای محدود ساختن 

ر این، آید، راهی یافت. افزون بمنظور وصول هرچه بیشتر مالیات بر مردم وارد میفشاری که به

کند، خدمتی نیز برای آنان انجام دولت را وادار نمایند تا در مقابل پولی که از مردم وصول می

الثانی ربیع 66، قانون بلدیه مصوب 1365الثانی های ایالتی مصوب ربیعدهد. قانون انجمن

ی، )نیام 1365ذیقعدۀ  14و قانون تشکیل ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام مصوب  1365

 تصویب مجلس شورای ملی رسید.( در جهت تأمین نظر یادشده به16، ص1341

در فرانسه نیز سنگ بنای ایجاد نهادهای محلی با انقالب فرانسه گذاشته 

، مجلس مؤسسان 1791دسامبر  66و  14بر اساس قوانین  .(Prud'homme, 2006, p. 83)شد

کرد. به این ها( فراهم میها و دپارتماننگیری نهادهای محلی )کموباید زمینه را برای شکل

های مجلس شورای دپارتمان تقسیم شد )مرکز پژوهش 93کمون و  44666ترتیب، فرانسه به 

( که محدودۀ جغرافیایی کمون عمدتاً بر اساس قلمرو کلیسا مشخص 64، ص1391اسالمی، 

ان تا حد زیادی پایگاه ها به دلیل پیشینۀ طوالنی و میراث انقالبی خود همچنشد. کمونمی
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خواهانه های مهم جمهوریرزششوند که یکی از اگیری محلی دانسته میدموکراسی و تصمیم

 است.
 

 شهرداری جایگاه و تعریف
به معنای شهر « بلد»سازمان شهرداری در ایران با تصویب قانون بلدیه پا به عرصۀ وجود نهاد. 

« داری»و « شهر»داری از نظر لغوی از دو کلمۀ نام قدیم شهرداری است. شهر« بلدیه»است و 

به جایی که دارای شهرداری باشد « شهر»به معنی اداره و مدیریت و « داری»تشکیل شده که 

توان سازمان ادارۀ شهر دانست را می« شهرداری»شده است. بنابراین از نظر لغوی اطالق می

 «Municipality»معادل لغت انگلیسی یابی نیز ( که از حیث ریشه196، ص1316زاده، )رضایی

که برای « جمیع سکنۀ یک محل»به مفهوم  «Municipum»است. این لغت از ریشۀ التین 

(. 17، ص1379اند، اقتباس شده است )سعیدی رضوانی، منافع مشترک دور هم جمع شده

ها میان آن ای زیاد است که مشکل بتوان ازهایی که از مفهوم شهرداری شده، به اندازهتعریف

دهند به این شرح تعریفی جامع استخراج کرد. تعریفی که نویسندگان این مقاله پیشنهاد می

شهرداری مؤسسۀ عمومی غیردولتی و برخوردار از شخصیت حقوقی مستقل است که بر »است: 

گذار در محدودۀ تمرکز محلی در حدود وظایف و تکالیف محوله از سوی قانونپایۀ نظام عدم

ای و در چارچوب بودجه و برنامۀ مصوب با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه، به ارائۀ پاره شهر

خدمات شهری و ادارۀ بخشی از امور محلی شهر زیر نظر شورای شهر و با هماهنگی وزارت 

 «.پردازدکشور می

ای تنها بیانگر ناحیهها نهو بخش، ابهام معنایی دارند. آن 1های کموندر فرانسه واژه

 ,Prud'homme, 2006)کند ها را مدیریت میجغرافیایی، بلکه بیانگر دولت محلی هستند که آن

p. 83) .شود، کمون، با وسعت سرزمینی که بر روی آن یک جمعیت از سوی شهرداری اداره می

ساختار سرزمینی فرانسه کامالً ابتکاری . (Dupuis et autre, 2007, p. 261)گردد تعیین می

کرد: قدرت مرکزی )یا  رامشخص سطح پنج توانواقع میاند و درسطوح آن فراوان است.

کدام ای و شوراهای شهر یا روستا. اما هیچها، ساختارهای بین جامعهحکومت(، مناطق، بخش

توانند قدرت قیمومتی بر دیگری اعمال کنند. بنابراین، قانون اساسی اصل ادارۀ آزاد نمی

 .(Orange, 2006, p. 111)کند ا تضمین میهای سرزمینی ردولت

                                                           
1. Commune: division territoriale, administrée par un maire. Dictionnaire LAROUSSE, 2008. 
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  هاشهرداری قانون تکوین تاریخ
اولین مجوز قانونی  1696خرداد  11مصادف با  1365الثانی ربیع 66قانون بلدیه مصوب 

تشکیل شهرداری در ایران است. مطالعه در مذاکرات دورۀ اول مجلس شورای ملی نشان 

جلب توجه دولت و مجلس به مسائل شهری و سرانجام دهد موضوعی که در درجۀ اول باعث می

به تصویب قانون بلدیه منجر شد، مسئلۀ تأمین نان و نظافت معابر شهر تهران بوده است. بحث 

دربارۀ موضوعات یادشده در مجلس شورای ملی و تذکر و اشارۀ بعضی نمایندگان به این نحو که 

وظایف سازمانی به نام بلدیه است، دولت را  در ممالک پیشرفته حل و فصل این قبیل مسائل از

وادار به مطالعه و باالخره تدوین و پیشنهاد تصویب اولین قانون شهرداری در ایران نمود. قانون 

حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج »گفته با این طلیعه که مقصود اصلی تأسیس بلدیه پیش

 (. 11-63، ص1341)نیامی،  ماده تصویب شد 169فصل و  5در « اهالی شهرنشین است

وزیر برای رسیدن به ش و روی کار آمدن دولت سید ضیاء، نخست1611پس از کودتای 

اهدافش تصمیم گرفت که نهادهای مستقلی مثل بلدیه را به دولت وابسته کند، از این رو با 

ضاخان ش ادارۀ بلدیه به دولت وابسته شد. ر1366ای در هیئت دولت به سال تدوین نظامنامه

قانون جدیدی برای تشکیالت بلدیه  1361اردیبهشت  36نیز در این باره بسیار تالش کرد و در 

زاده، به تصویب رسید و دست دولت بیش از پیش در ادارۀ انجمن بلدی باز گذاشته شد )رضایی

ش، سبک و روش ادارۀ شهر ترکیبی از تمرکز و عدم 1361(. در قانون بلدیه سال 41، ص1316

ها (؛ از یک سو با اعطای شخصیت حقوقی به شهرداری661، ص1391کز بود )طاهری، تمر

ها افزوده شد و از سوی دیگر با متمرکز ( بر اختیار و اعتبار مالی آن197، ص1396)نوروزیفر، 

، 1341ساختن حق تصمیم دربارۀ مسائل مهم شهری در وزارت داخله و هیئت دولت )نیامی، 

-66، ص1399توجهی کاهش یافت )بهرامی، ر ادارۀ امور به میزان قابل(، شرکت مردم د36ص 

11 .) 

ش، فرهنگستان واژۀ بلدیه را به شهرداری تغییر داد و عمالً در قانون سال 1315در سال 

 7قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر در  1369مرداد  4کار گرفته شد. در تاریخ به 1369

(. 71، ص1316ش گردید )زمانیان جهرمی، 1361بلدیۀ سال  ماده جایگزین قانون 56فصل و 

نام گرفت « هااستقالل شهرداری»ش که این بار قانون 1369تصویب قانون شهرداری در سال 

های کشور بر مبنای ضوابط تنها یک جهش بلند در ادارۀ شهرداری(، نه66، ص 1399)بهرامی، 
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میزان رشد و پیشرفت مردم شهرها در آمادگی  و اصول دموکراتیک بود، بلکه آزمایشی بزرگ از

نحوی که فصل اول این رفت؛ بهشمار میهای سیاسی و اجتماعی بهها برای قبول مسئولیتآن

گذاری قانون با عنوان کلیات، درحقیقت حکومت شهری را با شرکت و مداخلۀ اهالی شهر پایه

نون نیز توفیقی نیافت و علت باز همان (، اما در عمل این قا34-39، ص1341کرده بود )نیامی، 

اختالفاتی بود که بین نمایندگان دولت )استانداران، فرمانداران و بخشداران( و نمایندگان مردم 

 (.66، ص1399)اعضای انجمن شهر و شهرداران( پیش آمد )بهرامی، 

اذ ش وزارت کشور الیحۀ قانونی شهرداری و لوایح متمم آن را برای اتخ1333در سال 

تصویب با اصالحاتی به 1334تیر  11تصمیم نهایی تقدیم مجلس شورای ملی نمود که در 

 کمیسیون مشترک مجلسین رسید. 

قانون شهرداری  6شهرداری وجود دارد که مطابق فصل  1653در حال حاضر در کل کشور 

وظیفه، شامل وظایف  4بندی کلی دارای ش، این نهاد در یک تقسیم1334مصوب سال 

مرانی، خدماتی، نظارتی و رفاه اجتماعی است. از زمان تصویب آخرین قانون شهرداری، ع

اند. طبق برآوردهای های دولتی برعهده گرفتهها و شرکتبسیاری از وظایف آن را سایر سازمان

درصد( از  46وظیفه است که اکنون کمتر از نیمی از این وظایف ) 53معمول، شهرداری دارای 

شود طور مشترک با سایر ادارات انجام میدرصد( نیز به 3وظیفه ) 7، و سوی شهرداری

وضعیت »نظران بر این باورند که (. بر مبنای این پیشینه، صاحب41، ص 1316زاده، )رضایی

دهند و در توان به دو شکل مورد بررسی قرار داد یکی وظایفی که انجام میها را میشهرداری

ید انجام دهند. متأسفانه ما در هر دو بخش دچار ابهام هستیم. درواقع بخش بعد، وظایفی که با

ها عهدۀ آنها بودند در حال حاضر بهعهدۀ شهرداریسال پیش به 56بسیاری از وظایفی که 

های ما در یک زمینۀ تاریخی در نیست، چه در حیطۀ قانونی و چه در اجرا درنتیجه شهرداری

به این طرف،  1334اند بدین معنا که از قانون ی قرار گرفتهفرایند اضمحالل و کنارگذاشتگ

ها عهدۀ شهرداریها بود در حال حاضر بهعهدۀ شهرداریبسیاری از وظایفی که آن زمان به

ها گرفته و ها، وظایف از شهرداریخاطر همان عدم یکپارچگی و تفرق میان دستگاهنیست و به

(. برای رفع این معضالت و 46، ص1311)جلیلی،  «های دیگر واگذار شده استبه سازمان

های دستیابی به تحقق مدیریت یکپارچۀ شهری، الزم است در درجۀ نخست وظایفی که در سال

توجهی از گذشته از شهرداری جدا شده است، به آن بازگردد. در مرحلۀ بعد، مجموعۀ قابل

ها قرار ارت و مدیریت شهرداریهای دولت تحت نظهای اجرایی و تصدیوظایف کنونی دستگاه
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(. قوانین برنامۀ سوم تا پنجم نیز بر این موضوع مهم تأکید 56، ص1316زاده، گیرد )رضایی

. الیحۀ جامع مدیریت شهری نیز در اجرای قوانین برنامۀ سوم تا پنجم تدوین یافته 1اندنموده

ها و ی و هماهنگی مأموریتهای دولت به مسئوالن محلاست که هدف از الیحه، واگذاری تصدی

وظایف در محدوده و حریم شهر با عنوان قانون جامع مدیریت شهری ذکر شده است که 

 شود. مدیریت شهری از دو رکن شورای اسالمی شهر و شهرداری تشکیل می

و ( Moreau, 2004, p. 57)شود های فرانسه از قرون وسطا آغاز میتاریخچۀ کمون

گیرد: یکی انتخاب میان یکپارچگی یا ناهمگونی واحدهای محلی، قرار می الشعاع دو مسئلهتحت

و دیگری انتخاب بین خودمختاری یا وابستگی در قبال دولت مرکزی. ویژگی بارز رژیم قدیمی 

پذیری در ساختار واحدهای م( تنوع1791)حکومت قبل از انقالب فرانسه یعنی پیش از سال 

سفیدهایی را بودند که ریش« بورژوازی»رای یک مجمع عمومی محلی بود. بسیاری از شهرها دا

داد و این بدنه از سوی یک یا چند شهردار کردند که بدنۀ شهر را تشکیل میانتخاب می

 شد. مدیریت می

نحو ( با متحدالشکل کردن ساختارها، به1791دسامبر  14انقالب فرانسه )قانون 

تمام واحدهای محلی، کمون نامیده شدند. توجهی این وضعیت را دگرگون کرد. قابل

کردند که از جانب شهردار بایست یک هیئت شهرداری را انتخاب میشهروندهای فعال می

مداری عنوان نمایندۀ هیئت، مسئول بود که همه را موظف به قانونشد. شهردار بههدایت می

داری بود که با توجه به ها در تعداد اعضای هیئت شهرکند. تنها تفاوت ساختاری بین کمون

های نوزده و شد. این رژیم دچار تغییر گردید، ولی در طول قرناهمیت جمعیت تعیین می

بیست، یکنواخت باقی ماند. بعضی جزئیات برای شهرهای بزرگ مخصوصاً پاریس قابلیت اجرا 

                                                           
هۀای قابۀل واگۀذاری    شناسۀایی و واگۀذاری وظۀایف، امۀور و فعالیۀت     »از قانون برنامۀۀ سۀوم:    5بند  -ب -1. مادۀ 1

هۀای غیرضۀرور و   ها و بخش غیردولتی بۀا هۀدف رهاسۀازی دولۀت از تصۀدی     های اجرایی به شهرداریدستگاه
از « بخۀش و شۀهر  همچنین نحوۀ تعیین ارتباط و تنظیم مناسبات نظۀام اداری بۀا شۀوراهای اسۀالمی روسۀتا،      

تنفیذ گردیده اسۀت.   154وظایف ستاد اجرایی برشمرده شده است. این ماده در قانون برنامۀ چهارم، طی مادۀ 
دولت مجاز اسۀت در طۀول برنامۀه نسۀبت بۀه تهیۀۀ برنامۀۀ جۀامع         » 173در قانون برنامۀ پنجم نیز برابر مادۀ 

یت هماهنۀگ و یکپارچۀۀ شۀهری در محۀدوده و     منظور دستیابی به ساختار مناسب و مۀدیر مدیریت شهری به
هۀای  حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعۀ پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگۀذاری وظۀایف و تصۀدی   

رسۀانی قۀوانین و مقۀررات    روزهۀا، بۀازنگری و بۀه   های دولتی به بخش خصوصۀی و تعۀاونی و شۀهرداری   دستگاه
 «.عمل آوردها اقدام قانونی بهها و اتحادیۀ آنها و ارتقاء جایگاه شهرداریشهرداری
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ود این، طور کلی برخی اعمال اداری به لحاظ آستانۀ جمعیتی متفاوت بود؛ با وجداشت و به

عنوان یک اصل کلی باقی ماند. به این دسته تبعیت همۀ واحدهای محلی از یک رژیم حقوقی به

کمون است که  36766از قوانین و مقررات خیلی زود اعتراض شد. کشور فرانسه حدوداً دارای 

نفر  6666تای آن به دلیل پیامدهای انقالب صنعتی و مهاجرت روستاییان کمتر از  36666

توان نگاه یکسانی به طرز مدیریت یک شهر چند صد هزار نفری و یک ت دارد. آیا میجمعی

 روستا با جمعیت کمتر از صد خانوار داشت؟

ها نسبت به قدرت مرکزی. در رژیم گذشته مشکل بعدی عبارت بود از خودمختاری کمون

دند؛ با این همه، ششماری به اتکای خود اداره می)دورۀ پیش از انقالب فرانسه( شهرهای بی

کرد و پادشاه شهردارها را انتخاب و در صورت توفیق نداشتن مقامات شهرداری، مداخله می

-Dupuis, 2007, p. 261) نمودکنترل خود را بر نمایندگان شاه و ناظران حکومتی اعمال می

262). 

ها انجام م ارگانطور کلی از میان برداشت، انتخابات در تماانقالب فرانسه تمرکززدایی را به

 ,Fougère et autre)شدت ضعیف شد بین نرفت، بهکلی ازشد و اعمال نفوذ قدرت مرکزی اگر به

2002, p. 65 اما در سال هشتم حکومت، بناپارت برعکس، یک تمرکزگرایی کلی را بر جامعۀ .)

ر گرفتند فرانسه تحمیل کرد. شهردار و شورای شهر تعیین شدند و زیر نفوذ فرماندار قرا

(Moreau, 2004, p. 57.)  تحول به سوی نوعی  1936با استقرار رژیم سلطنتی در ژوئیۀ

م و شهردارها از اوائل 1931ای ریشه دواند. شوراهای شهر از اوائل سال دموکراسی منطقه

 .(Dupuis, 2007, p. 261-262) م انتخاب شدند1996

را ایجاد کرد که اصول متعددی از آن  ساختارهای اصلی دولت محلی 1994آوریل  5قانون 

تا به امروز بدون تغییر ماند. هر کمون شورای شهر خاص خود را دارد که به شکل مستقیم از 

م همچنین 1994گزیند. قانون شود و شهردار را شورای شهر برمیسوی مردم انتخاب می

 ,Local government in France)ها مشخص کرد را برای کمون« های عمومیشرط صالحیت»

قانون یادشده، رژیم فعلی سازمان شهرداری را به صورت اساسی پایه گذاشت. این قانون  (.2014

 Code généralتغییر کرد، سپس تکمیل شد و اکنون در قانون عمومی واحدهای سرزمینی )

des collectivités territoriales- CGCTشود.( یافت می 

ها به مثابۀ اعمال اداری، تحت تأثیر ظام حقوقی کمونم ن1196از این تاریخ تا سال 

م قدرت 1176و  1151، 1166تردیدها و تناقضات قرار داشت؛ برای نمونه اگرچه متون 
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ها باقی مانده بود؛ داد، اما همچنان سیطرۀ قدرت مرکزی بر کمونها را گسترش میکمون

د. به این ترتیب، مقررات ملی شخصوص سیطرۀ غیرمستقیم که به کنترل منظم اضافه میبه

کرد و کمک مالی دولت که به شکل یارانه به متعددی خودمختاری محلی را محدود می

 .(Dupuis, 2007, p. 262)کرد شد، به حفظ برتری دولت کمک میها داده میکمون

 Droit et )« ها و مناطقها، بخشحقوق آزادی کمون»دربارۀ  1196مارس  6قانون 

libertés des communes, des départements and des régions) با محول کردن ،

به سطوح فروملی  -شدکه تا آن زمان از سوی دولت مرکزی کنترل می -های عمومیمسئولیت

. بر (Wollman, 2008, p. 451)دولت در پی استقالل بیشتر آنان از دولت مرکزی فرانسه بود 

جوالی  66و  1193ژانویۀ  7ها در قوانین ها و مسئولیتقدرتمحوری، انتقال مبنای این قانون

اجرایی گردید. ایدۀ راهنمای این قانون، تخصیص  1193توضیح داده شد و از اول ژوئن  1193

ها و گروه وظایف خاص و منابع مالی مرتبط با آن به هریک از سه الیۀ فروملی )مناطق، بخش

 (.Gaudin, 2004, p. 216)بود « های مسئولیتکبلو»ها(، در اصلی پیشرو به نام کمون

م، دولت فرانسه مثال اصلی تشکیالت حکومتی متمرکز بود و دولت 1196پیش از سال 

م، این 6663و  1196های ای داشت. پس از دو بار تمرکززدایی در سالمحلی نقشی حاشیه

  (.Hertzog, 2002, p. 623کشور ساختارهای دولت محلی را ایجاد کرد )

سازد که ها در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه آشکار میبررسی روند تکوین قانون شهرداری

در نظام حقوقی فرانسه در گذر زمان، شهرداری از نهادی وابسته و متمرکز به نهادی با حدود 

های متعدد تبدیل شده است؛ حال آنکه در نظام حقوقی ایران با گذشت اختیارات و مسئولیت

اثر تنزل یافته است. این مفهوم حاصل شهرداری از دولت محلی به نهادی ضعیف و کمزمان، 

م در نظام حقوقی 1334شود که نقش حاکمیتی مردم در ادارۀ امور محلی خویش از سال می

گرایانه بوده؛ حال آنکه در فرانسه با تصویب قوانین مربوط به واحدهای محلی این ایران واپس

 است.  تر شدهحضور پررنگ

 

 شهرداری عمومی ساختار
های عمومی نام برد. تصویب بسیاری از امور ترین سازمانعنوان کاملتوان بهها میاز شهرداری

شهرداری از سوی شورای شهر و انجام خدمات محلی قابل مالحظۀ موردنیاز شهروندان از جانب 
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ی محلی جایگاهی قابل هاسازد که جایگاه شهرداری در میان سازمانشهرداری محرز می

و در فرانسه « مدیر شهر -شورای شهر»اعتناست. سیستم شهرداری در ایران اقتباس از سیستم 

 است.« شهردار -شورای شهر»اقتباس از 

 

 انحالل و تشکیل. 1
اند: قانون محاسبات عمومی، مؤسسات عمومی غیردولتی چنین تعریف شده 5برابر مادۀ 

غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند مؤسسات و نهادهای عمومی »

که با اجازۀ قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبۀ عمومی دارد، تشکیل شده و یا 

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و »بر اساس تبصرۀ این ماده «. شودمی

«. به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسیدمقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و 

ها و تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و شهرداریبه 1373تیر 61فهرست این مؤسسات در 

ها درصد سهام و سرمایۀ آنان متعلق به شهرداری 56های تابعه آنان مادام که بیش از شرکت

یب قانون مدیریت خدمات باشد، در زمرۀ مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته شدند. با تصو

آن قانون بازتعریف شدند.  3، مؤسسات عمومی غیردولتی در مادۀ 1396مهر  19کشوری در 

مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای »موجب این ماده، به

پنجاه  شود و بیش ازاستقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا می

دار وظایف و خدماتی است درصد بودجۀ ساالنۀ آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده

صراحت ترین مؤسسۀ عمومی غیردولتی بهعنوان بزرگشهرداری به«. که جنبۀ عمومی دارد

همین قانون در هر محل  1که برابر مادۀ  1قانون شهرداری، دارای شخصیت حقوقی است 3مادۀ 

شود و در هر نقطه که از نظر نفر بالغ باشد، تأسیس می 5666عیت آن حداقل به که جم

اگرچه جمعیت آن به این تعداد  -موقعیت و اهمیت، تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد

                                                           
طۀور آزادانۀه اداره شۀوند؛ از لحۀاظ     هۀایی از سۀرزمین تۀا بۀه    دادن شخصیت حقوقی حقۀوق عمۀومی بۀه بخۀش     .1

کنۀد، ماننۀد قۀدرت    ها، مجلس با تصویب قوانین، اختیاراتی اداری به واحۀدهای سۀرزمینی اعطۀا مۀی    صالحیت
این واحدها به علت دارابودن شخصیت حقۀوقی، دارای بودجۀه، درآمۀدو کارکنۀان     گیری در امور محلی. تصمیم

مخصوص به خود هستند. بنابراین از خودمختاری مالی برخوردارند. از نظر نهادها، هر واحد سرزمینی از سۀوی  
شود و یک مقام اجرایی که به انجام اختیارات خۀاص خۀود کۀه مسۀتقل از     یک شورای منتخب محلی اداره می

 (.696، ص1397پردازد )عباسی، اختیارات دولت مرزی است، می
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تواند در آن محل دستور تشکیل شورا و شهرداری را بدهد و چنانچه وزارت کشور می -نرسد

یادشده ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینۀ پس از تشکیل شهرداری در نقاط 

کند و با درنظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای ادارۀ امور شهرداری شهرداری را نمی

توان تدارک کرد، وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل درآمد جدیدی نمی

ها تابع قانون اصالح موادی از مانی شهرداریگیری تشکیالت سازکند. ایجاد شهرداری و شکل

تصویب به 1391ش است که در اسفند 1366قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 

قانون یادشده، روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی  4مادۀ  5مجلس رسیده است. برابر تبصرۀ 

شوند که ، شهر شناخته مینفر جمعیت باشند 3566و روستاهای واجد شرایط، چنانچه دارای 

هیئت  1363مهر  66نامۀ اجرایی قانون تقسیمات کشوری مصوب آیین 6به تجویز تبصرۀ مادۀ 

گردد. با اصالحات نوین شود، شهرداری تأسیس میوزیران، در نقاطی که شهر شناخته می

فر ن 5666قانون شهرداری از حداقل  1پذیرفته در قانون تقسیمات کشوری، مادۀ صورت

 نفر جمعیت کاهش یافته است. 3566جمعیت به حداقل 

های کوچک منجر به پی از کموندرجمعی پیهای دستهدر پی انقالب صنعتی، مهاجرت

های یادشده با مشکل روبرو ها شده و حاکمیت محلی را در کمونکاهش جمعیت این کمون

ستاییان به شهرها و روند . مهاجرت رو(Local government in France, 2014)ساخته است 

های جدید جغرافیای انسانی توسعۀ شهرسازی موجب تطابق نداشتن سیستم شهری با واقعیت

گردد؛ در محیط روستایی، به علت اینکه شده است. این عدم تطابق به دو مسئله برمی

انع ها مجمعیت و فقیرند و در محیط شهری، چون شهردارییافته بسیار کمهای سازمانکمون

های متوالی از دهۀ . دولت(Dupuis, 2007, p. 262)شوند دست میایجاد تراکم جمعیتی یک

اند راهکاری برای این مشکل بنیادینِ م در تالش بوده1145ویژه پس از م، و به1916

 دموکراسی محلی بیابند. 

نی محلی، المللی دربارۀ نیاز به اصالحات سرزمیم، در واکنش به مباحث بین1171در سال 

و ( Marcou, 2000, p. 4)کمون کرد  37666دولت فرانسه نیز شروع به تعیین مجدد مرزهای 

با استناد به قانون مارسلین )به نام رایموند مارسلین، وزیر کشور( در پی ترویج ادغام 

هم عنوان راه حل اصلی برای درمان ازبه (Local government in France, 2014)ها شهرداری

بندی ها بود، به این نحو که دو یا چند کمون با هم ادغام شوند تا یک گروهگسیختگی کمون

شوند و کمون جدیدتری که از سیر حقیقی را تشکیل دهند؛ بنابراین واحدهای موجود حذف می
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(. این اصالحات )که Dupuis, 2007, p. 262گیرد )تری برخوردار است، شکل میاداری فعال

داد. این طرح اصالحی در ه بود( مشروط به رضایت مردم محلی ادغام کمون را انجام میداوطلبان

 ,Marcou, 2000رویارویی با مخالفت گستردۀ شهردارها تقریباً به صورت کامل شکست خورد )

p. 4.) 

پی دیگری با درها، قوانین پیدر خصوص ادغام کمون 1171ژوئیۀ  16پس از شکست قانون 

فوریۀ  4تحاد و همبستگی میان جوامع شهری و روستایی وضع گردید. قوانین هدف گسترش ا

، با خلق مفاهیم جدید همچون قلمرو سرزمینی و 1111جوالی  16و  1111ژوئن  65، 1115

ها در بطن اند که کمون( در صدد دستیابی به این خواستهagglomérationشهر و حومۀ آن )

ژۀ مشترک توسعۀ شهری و آبادانی رهنمون شوند یک فضای دوستی و تعاون به یک پرو

(Dupuis, 2007, p. 263.) 

 

  وی وظایف و انتخاب شیوۀ شهردار؛. 2
شهردار باالترین مقام دستگاه شهرداری است. به لحاظ اهمیت جایگاه شهردار، انتخاب وی نیز 

 شود. بر اساس تکالیف مندرج در قوانین انجام می

 

 شهردار انتخاب( الف

به انتخاب شهردار پرداخته است. به استناد مادۀ  53تا  56پنجم قانون شهرداری طی مواد فصل 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی شهر مصوب  71مادۀ  1و نیز بند  56

مادۀ  1بند  1ش، انتخاب شهردار از وظایف شورای اسالمی شهر است که به حکم تبصرۀ 1375

فاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام گفته باید بالپیش

، نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست 71مادۀ  1بند  3نماید. برابر تبصرۀ 

هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به 

گیرد. تبصره در ادامه شورای شهر را مکلف تاندار صورت میپیشنهاد شورای شهر و حکم اس

نامۀ مصوب این نماید بر اساس ضوابط و شرایط احراز صالحیت شهرداران مندرج در آیینمی

بنا به »قانون تشکیالت  76نامۀ موردنظر که به حکم مادۀ قانون، شهردار را انتخاب کند. آیین

نامۀ شرایط احراز آیین»با عنوان « لت وضع خواهد شدپیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دو
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نامه شرایط موردنیاز تصویب رسید. در این آیینبه 1377شهریور  11در تاریخ « سمت شهردار

برای تصدی سمت شهردار به تفصیل درج شده است. البته تا زمانی که وظایف شهرداری به 

ستی و دقت نیز کاری مشکل است؛ درصورت روشن مشخص نشود، تعیین مشخصات شهردار به

کند های انتخاب شهردار را وظایف او و توانایی او در انجام آن وظایف تعیین میچراکه مالک

، قانون 71مادۀ  6(. شایان توجه است که به استناد تبصرۀ 13، ص 1316)زمانیان جهرمی، 

شوراهای اسالمی شهر و یک از زمان عضو هیچتواند همشهردار نمی»موسوم به قانون شوراها 

، شهردار از طریق شورای شهر و L.2122-1 CGCTدر فرانسه برابر مادۀ «. روستای کشور باشد

، حداقل سن برای L.2122-4 CGCTشود. بر اساس مادۀ از میان اعضای شورا انتخاب می

 6666ها پیش بیست و یک سال ثابت درنظر گرفته شده بود، در سال شهردارشدن که از مدت

، L.2122-10 CGCT(. به حکم مادۀ Gaudemt, 2002, p. 183به هجده سال کاهش یافت )

 دورۀ ریاست شهردار همانند شورای شهر است.

 

  شهردار وظایف( ب

ای موارد مشابه و در بخشی متفاوت است. در یک وظایف شهردار در ایران و فرانسه در پاره

هرداران را به وظایف و صالحیت اجرایی شهردار های شتوان وظایف و صالحیتبندی میتقسیم

و وظایف و صالحیت پلیسی وی تقسیم کرد. وظایف اجرایی شهردار دربرگیرندۀ وظایف مالی، 

 حقوقی، عمرانی و اجتماعی است. وظایف پلیسی نیز شامل پلیس اداری و پلیس قضایی است.

 شود:بندی مینخست، وظایف اجرایی شهردار به شرح زیر دسته

 متمم تنظیم و برآورد در ایران، شهرداری قانون 55 مادۀ 9 بند برابر .مالی وظایف 

 66 مادۀ موجببه که است شهرداری وظایف از شهرداری بودجۀ تفریغ و اصالح و بودجه

 جوامع قانون فرانسه از L.2312-1 مادۀ. است شهردار عهدۀبه شهرداری مالی نامۀآیین

 ،55 مادۀ 66 بند. داندمی شهردار وظایف از را شهرداری ودجۀب تنظیم و تهیه سرزمینی،

. نمایدمی مطرح را عوارض میزان و نوع تغییر همچنین و شهر عوارض الغای یا برقراری پیشنهاد

. کندمی اشاره عمومی خدمات هایهزینه از برخی تعرفۀ وضع به ، L.2122-22مادۀ 6 بند

 شوراهاست قانون 71 مادۀ 13 بند در مندرج شهردار ایفوظ دیگر از شورا به وام اخذ پیشنهاد

 سوی از گذاریسرمایه هایهزینه تأمین برای وام تحقق به دسترسی L.2122-22 مادۀ 3 بند که

 .است داده قرار نظر مد را شهردار
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 بر دعوی اقامۀ و شهرداری غیرمنقول و منقول دارایی ادارۀ و حفظ .حقوقی وظایف 

 شده لحاظ شهرداری قانون 55 مادۀ 7 بند در شهرداری علیه اشخاص عاوید از دفاع و اشخاص

. است شده اشاره آن به  L.2122-22 مادۀ 16 بند در نیز فرانسه سرزمینی جوامع قانون در و

 و غیرمنقول و منقول اموال فروش و خرید از اعم شهرداری معامالت انجام 55 مادۀ 1 بند برابر

 L.2122-21مادۀ که است شهردار عهدۀبه شهر شورای تصویب از پس هاستجار و اجاره و مقاطعه

 اجارۀ مثال برای قراردادها برخی تصویب که تفاوت این با دارد؛ توجه مسئله این به فرانسه نیز

 شهردار صالحیت در L.2122-22 مادۀ 5 بند برابر نباشد، سال دوازده از بیش آن مدت که اشیا

 دیگر از هدایا و اعانات قبول و اهدا. کندمی اعمال شورا از ایندگینم به را آن که دارد قرار

 را آن شهر نام به و شهر شورای تصویب با 55 مادۀ 16 بند که است شهردار حقوقی وظایف

 زامسئولیت و مشروط هدایا اینکه لحاظ فرانسه با L.2122-22 مادۀ 1 بند و داندمی مجاز

 .پذیردمی را هدایا نباشند،

 ایجاد به توانمی 55 مادۀ در مندرج شهردار عمرانی وظایف ازجمله .عمرانی فوظای 

 قوانین حدود در معابر توسعۀ و آب مجاری و عمومی هایباغ ها،میدان ها،ها،کوچهخیابان

 و اموات حمل وسایل تهیۀ و گورستان و غسالخانه ایجاد ؛17 و 1 بند در مندرج موضوعۀ

 و خرید برای عمومی هایمیدان تعیین و تهیه ؛13 بند موضوع هاآن امور انتظام در مراقبت

 موردنیاز هایساختمان و بناها احداث ؛19 بند موضوع غیره و نقلیه وسایط توقف و ارزاق فروش

 اشاره 61 بند در مندرج کودکان باغ و عمومی،کشتارگاه حمام مستراح، خانه،رختشوی قبیل از

به. است نشده یاد فرانسه در شهردار عمرانی وظایف از شهردار وظایف به مربوط مواد در. کرد

 شورای ریاست و است شهرداری شورای اجرایی قدرت شهردار اینکه به باتوجه رسدمی نظر

 شورای وظایف حیطۀ در که عمرانی هایمسئولیت و وظایف تمام دارد، عهدهبه را شهرداری

 .شودمی ردهشم شهردار از وظایف گیرد،می قرار شهرداری

 و گدایی از جلوگیری شهرداری، قانون 55 مادۀ 5 بند برابر. اجتماعی وظایف 

 به توجه با که است شهردار وظایف از غیره و عمومی آموزش توسعۀ و کار به گدایان واداشتن

 به نیز 55 مادۀ 66 بند. داد قرار شهردار اجتماعی وظایف دستۀ در را آن توانمی آن ماهیت

 و مساجد و عمومی هایساختمان و شهر باستانی آثار و بناها حفظ در شهردار اعیمس تشریک

 به کمک سالخوردگان، به کمک پزشکی، امداد اجتماعی، تأمین امور فرانسه در. دارد اشاره غیره

 و حفظ ساخت، ازجمله آموزشی هایفعالیت مسکن، تسهیالت کار، تسهیالت کار، متقاضیان
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 ها،کودکستان ها،کودک مهد قبیل از شهرها عمومی تجهیزات تأمین و تهیه مدارس، تجهیز

 از که است اجتماعی وظایف از شهرها در تفریحی مراکز ها،موزه عمومی، هایکتابخانه استخرها،

ص ،1391 دیگران، و دوگنتن) گیردمی صورت آن به وابسته نهادهای یا و شهرداری سوی

113.) 

ه دو بخش وظایف پلیس اداری و وظایف پلیس قضایی تقسیم دوم، وظایف پلیسی شهردار ب

 شود:می

 وظایف ترینمهم شهر سالمت و امنیت ایمنی، نظم، تأمین .اداری وظایف پلیس 

فاضالب و هاآب مجاری و عمومی نهرهای و معابر تسطیح نگهداری، نظافت،. است اداری پلیس

 و هاآن غیرمجاز استفادۀ روها،پیاده غالاش عمومی، معابر سد رفع ؛55 مادۀ 6 بند موضوع ها

 شهر ساکنان بهداشت امور در مراقبت ؛6 بند 1 تبصرۀ در مندرج یادشدۀ اماکن نمودن آزاد

 بند موضوع حریق و سیل خطر از شهر حفظ برای الزم اقدام و مؤثر تدابیر اتخاذ ؛4 بند موضوع

 یا ساکنان برای مزاحمت موجب نحویبه که اماکن کلیۀ تأسیس و ایجاد از جلوگیری ؛14

. شودمی شمرده اداری پلیس وظایف از 66 بند در مندرج شهرهاست در بهداشت اصول مخالف

 مرور و عبور راحتی ایمنی، به مربوط مسایل ، L.2212-2مادۀ از 1 بند موجببه نیز فرانسه در

 رفع ترافیک، حذف یا و کاهش روشنایی، نظافت، عمومی، مسیرهای و هااسکله ها،کوچه در

 آسایش برای که مواردی برخورد با ماده، همین از 6 بند برابر تخریب؛ حال در بناهای از خطر

 در جمعیدسته هایشورش با که دعوا و جدال نزاع، مانند کند،مزاحمت می ایجاد عمومی

 مادۀ از 3 دبن برابر غیرقانونی؛ اجتماعات و عمومی مجامع در نیز جنجال باشد و همراه خیابان

 ها،نمایشگاه مانند کنند،می تجمع مردم از زیادی گروه که هاییمکان در نظم حفظ یادشده،

 .است شهردار عهدۀبه کلیساها و هاخانهقهوه ها،نمایش ها،جشن بازارها،

 به مربوط وظایف به توانمی شهردار وظایف ترینبنیادی از .قضایی وظایف پلیس 

به شهردار برای موضوعه قوانین سایر و ایران هایشهرداری قانون در. ردک اشاره قضایی پلیس

 بند تبصرۀ به تسامح با باید خصوص این در. است نشده تعریف قضایی پلیس وظایف صراحت

 پروانه بدون کسب محل تعطیل به نسبت دادمی اجازه شهردار به که کرد اشاره 55 مادۀ 69

 64 مصوب صنفی نظام قانون 36 مادۀ «ه» بند اما نماید، قداما خود مأمورین وسیلۀبه و رأساً

 واحدهای هایفعالیت ادامۀ از جلوگیری و کسب محل تعطیل و پروانه ابطال ،1396 اسفند

 قانون این در مندرج هایاتحادیه وظایف از شوند،می دایر پروانه کسب بدون که را صنفی
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 در. است کرده سلب را شهرداری حاکمیتی راتاختیا از دیگر یکی ترتیب این به و برشمرده

 چنانچه نیز عمومی معابر در واقع خطرناک و شکسته دیوارهای و بناها از خطر رفع موضوع

 مراقبت با رأساً شهرداری نکند، اجرا را خطر رفع برای شهرداری دستور مقرر مهلت ظرف مالک

 تأمین اقدامات اجرای فرانسه رد. نمود خواهد مزاحمت یا خطر رفع به اقدام خود مأمورین

 شناخته قضایی پلیس افسر عنوانبه شهردار و دارد قرار شهردار وظایف حیطۀ در عمومی امنیت

 شکنیقانون با مبارزه و تخلفات بر نظارت و کنترل قضایی، پلیس مأموران وظایف انجام. شودمی

 تعقیب ،( 111ص ،1391 دیگران، و دوگنتن) متخلفان از بازجویی اوراق تکمیل و تهیه و افراد

 اضطراری، موارد در قهریه قوۀ اعمال قدرت و سکونت محل مصادرۀ درخواست حق جرایم،

 . است شهردار وظایف ازجمله

سو رئیس ادارۀ کمون و از در فرانسه شهردار در عین حال دارای دو سمت است؛ از یک

عنوان که وظایفش را به (Cassia, 2004, p. 245)سوی دیگر نمایندۀ دولت در کمون است 

کند. اگرچه در مراتبی( ایفا میمأمور رسمی دولت )در قالب تمرکزگرایی و با رعایت اصل سلسله

قانون شهرداری در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار نمایندۀ  56موجب تبصرۀ مادۀ ایران به

نمایندۀ عالی دولت و با افتراق عنوان شود، اما باوجود فرماندار در شهرستان بهشهر محسوب می

رسد تبصرۀ نظر نمیگرایانه، بهها و نیز با حصول نتیجۀ واپسدر وظایف حاکمیتی شهرداری

 یادشده آثار عملی داشته باشد.

صراحت برخالف قوانین و مقررات موضوعه در فرانسه که وظایف شهردار را به تفکیک و به

ایف شهردار را برنشمرده و از وظایف شهرداری سخن های ایران وظبرشمرده، قانون شهرداری

گفته است که با مد نظر قرار دادن اینکه شهردار باالترین مقام اجرایی شهرداری است، آن را در 

دهیم؛ اگرچه در خصوص اینکه شهردار باالترین مقام اجرایی حیطۀ وظایف شهردار قرار می

عنوان ورای اسالمی شهر یا وزارت کشور را بهشهرداری باشد، اختالف نظر وجود دارد. برخی ش

دانند، اما برخی دیگر شهردار را باالترین مقام اجرایی باالترین مقام اجرایی شهرداری می

رسد دیدگاه اخیر که نظریۀ شمارۀ نظر می(. به141، ص1396شناسند )کامیار، شهرداری می

تر نیز بر آن تأکید دارد، پذیرفتنی ادارۀ کل حقوقی قوه قضائیه 1396مهر  66مورخ  7/4796

 است. 
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  نتیجه
عنوان قوۀ اجرایی محلی یکی از ارکان اساسی مدیریت یافته، شهرداری بههای توسعهدر نظام

رود. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که شمار میشهری به

غیر است. عوامل بسیاری در اهمیت نسبی اهمیت متهای کماز حاکمیت تام تا ایفای نقش

 اند. شهرداری دخیل هستند که برخی سیاسی و برخی تاریخی

ش شهرداری را تا حد مطلوبی در 1334در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 

جایگاه نهاد مدیریت شهری گذاشته بود، اما با تصویب قوانین بعدی که عمدتاً پس از انقالب 

های دولتی شده است، وظایف کیفی شهرداری از بدنۀ شهرداری جدا و به دستگاه اسالمی وضع

سپرده شد. این امر افزون بر آنکه شهرداری را به جایگاه پیمانکار عمده که مسئول انجام وظایف 

خدماتی و نه مدیریتی است تنزل داده، به گسترش نامعقول و غیرکارشناسی بدنۀ دولت و 

گرایانه، ه و پاسخگویی را مخدوش ساخته است. از دیگر آثار واپستداخل وظایف منجر شد

کاهش مشارکت شهروندان در مدیریت زندگی مدنی خود است. تفکیک نشدن رهبری سیاسی 

از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری، یکسان بودن مدل ادارۀ 

ضعف رایج در مدیریت شهرهای کشور  ترین نقاطامور شهر در تمام شهرهای کشور، از مهم

اندیشی خود پی برده و در صدد بخش واپسهای اخیر به نتایج زیانگذار در سالاست. قانون

بهبود مدیریت شهری و تقویت عناصر اساسی این مدیریت برآمده است. از این رو، از قانون 

ها توجه و تأکید شهرداریهای دولتی به برنامۀ سوم تاکنون به واگذاری وظایف کیفی دستگاه

ای برای ویژه در سطح عالی، ارادهشده است؛ اگرچه به دلیل همسو نبودن مدیران دولتی به

 تحقق مدیریت واحد شهرداری وجود ندارد. 

طور کلی آنچه در این حوزه ضروری است، پیگیری بر اساس رویکردهای مورد وفاق، به

یی، واگذاری وظایف، گسترش سطوح محلی نظام های کالن نظام در زمینۀ تمرکززداسیاست

مدیریت سرزمین و نیز ایجاد پایداری مالی در ادارۀ امور محلی در کشور است. تحقیق در 

خصوص تأثیر ش، به1334شده از قانون شهرداری چرایی و چیستی موارد الحاقی و لغو

طویل در پیکرۀ های عریض و جداسازی وظایف کیفی از بدنۀ شهرداری و ایجاد سازمان

تواند راهگشای دستیابی به تدوین قانونی جامع در خصوص ها و پیامدهای آن میوزارتخانه

مدیریت یکپارچۀ شهری باشد. تورم بدنۀ دولت بارها نکوهش شده است و برای تناسب 
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تشکیالت دولتی با نیازها و جداسازی دولت از دخالت در اجرا و نیز تقویت نقش حاکمیت و 

سالۀ سوم تا پنجم به طور مشخص قوانین بودجه در سه برنامۀ پنجدر دو دهۀ اخیر و به نظارت،

ناپذیر بر مدیریت دهندۀ ضرورتی اجتناباین موضوع مهم به صورت ویژه پرداخته شده که نشان

 سازی دولت است. کوچک

اه مهمی به دار ورود به تمام مسایل محلی است که این امر جایگدر فرانسه، شهرداری عهده

های محلی های اخیر به دولترسد وظایف جدیدی که در سالنظر میآن بخشیده است. به

وقتی که  -محول شده، به شکل معقولی صورت گرفته است. این وظایف اگر نه بهتر از گذشته

عهدۀ شهرداری اند. وظایفی که بهحداقل به همان خوبی انجام شده -عهدۀ دولت مرکزی بودبه

انجامد. نوع، اهمیت و گستردگی وظایف شهردار در دارد، به ادارۀ مناسب امور محلی می قرار

دهد که این امر در ایران به لحاظ فرانسه، وی را در جایگاه مدیر تأثیرگذار شهری قرار می

وظایف عمدتاً خدماتی شهرداری که دارای وصف حاکمیتی نیست، شهردار را در جایگاه یک 

ای در مدیریت شهری شود وی نتواند نقش عمده و برازندهنشاند و موجب میمی پیمانکار عمده

ایفا کند. محدودۀ وسیع وظایف و صالحیت شهرداری در فرانسه، جایگاه ممتاز حکومت محلی 

عنوان را به آن بخشیده است. این گستردگی وظایف ناشی از نگرشی است که شهرداری را به

ها و امور حاکمیتی ویژه در زمینۀ زیرساختشناسد؛ بهمیسازمان مسئول مدیریت شهری 

خورد. حکومت محلی در فرانسه چشم میتفاوت چشمگیری بین شهرداری در ایران و فرانسه به

بنیاد نیرومندتری دارد و با قبول وظایف متنوع نقش مهمی در حیات جامعه از بعد اقتصادی، 

های وسعۀ پایدار و توسعۀ انسانی در وظایف و فعالیتکند. توجه به تاجتماعی و فرهنگی ایفا می

ها، عدم اختالط وظایف کاریشهرداری فرانسه کامالً مشهود است. کاهش رو به حذف موازی

دهندۀ خدمات عمومی و مشخص بودن دستگاه مسئول، کاهش در تعرفۀ های ارائهدستگاه

ریزی شفاف و قطعی برای برنامهشده، تسریع در پاسخگویی، شفافیت عملکرد و خدمات ارائه

کرد منابع مالی شهر و افزایش مشارکت حقیقی شهروندان در ادارۀ امور، از دیگرنتایج دو هزینه

های نظام متفاوت شهرداری در دو کشور مورد مطالعه است. واپسین سخن آنکه، زیرساخت

ردد. تربیت شهری و اجتماعی، شهروندی و اقتصادی رویکرد مدیریت جامع شهری باید فراهم گ

آموزش شهروندی از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود. ایجاد درآمدهای پایدار نیز 

ای در دستیابی به اهداف این نوع نیازهای مدیریت شهری است که نقش ویژهاز اولین پیش

د. در مدیریت دارد. تغییرات در میزان، ماهیت و استقرار حکومت محلی باید تدریجی باش



 251  فرانسه و ایران حقوقی نظام در شهرداری

سال طول کشید. این  36فرانسه، حرکت از نظام بسیار متمرکز به سوی نظام نسبتاً غیرمتمرکز 

بینانه توان طی چند سال یا با یک قانون انجام داد، واقعایده که اصالحات غیرمتمرکز را می

 نیست و ممکن است تأثیری معکوس داشته باشد؛ همچنان که وضع قوانین برنامۀ سوم تا پنجم

 که منجر به تدوین الیحۀ جامع مدیریت شهری شده، تاکنون ثمربخش نبوده است.
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