
معرفي دستگاه مفهومي
 براي فهم بحران در فعاليت هاي شركتي و انجمني 

و سرشناس ترين پرتالشترين از يكي
فالسفه معاصر ايران، كه تالش فكري

عظيم خود را صرف نظريه پردازي در 
است،  كرده  ايران  انحطاط  خصوص 
اين  مهم  بسيار  «مسأله  مي كند:  ادعا
ما اجتماعي  وضع  و  بلوغ كه است
هنوز به جايي نرسيده كه بتواند دستگاه

مفاهيمي را در اختيار ما بگذارد تا با 
و  بحرانها بتوانيم مفاهيم دستگاه آن
پيچيده وجوه و ببينيم را مشكالتمان

آن را فهم كنيم.»۱

درك  براي و است بزرگي ادعاي اين
ذهني بايد ادعا اين اهميت و عظمت
سال ها مستلزم كه داشت فلسفي
همه، اين با است. تفلسف و تمرين
خوانندگان به هشداري عنوان به و
نگذرند، ادعا اين از سادگي به كه
با انسانها  كه ميشود يادآوري
طريق از اشياء بيواسطه مشاهده
در اشياء از تصوري حواسشان،
آن ها براي و ميسازند خود ذهن
شنيدن با و ميكنند انتخاب نامي
صدا از منظور اشياء، آن نام صداي
اشياء و فنجان، درخت، ميفهمند: را
ذات اجتماعي پديدههاي اما ديگر.
بيواسطه شناخته شهود با كه نيستند
نتيجه، در و هستند معنا بلكه شوند،
خلق را  معناهايي قبًال بايد  جامعه
قادر جامعه آن اعضاي تا باشد كرده
توجه با بشوند. معناها آن درك به
فاجعه عمق كه است مقدمات اين به
شد: خواهد آشكار فيلسوف نظر مورد
! . . نداند. كه نداند و نداند كه آنكس

اين نوشته هاي  تك  تك  همه،  اين  با 
دنبال  را  هدف  يك  نوشتاري،  بسته 
متنوعي  جلوه هاي  توصيف  ميكنند: 
در موجود  مشكالت»  و  «بحرانها از
ما «انجمني»  و  «شركتي» فعاليتهاي
اجمالي بسيار  معرفي  براي  تالش  و 

۱. دكتر سيد حواد طباطائي. نشريه «نامه»، شماره

۲۴، تير ماه ۱۳۸۲

فهم امكان  هم  كه  مفاهيمي»  «دستگاه 
مي گذارد  ما اختيار در را مشكالت اين
از ادعا  اين  را.  آن ها  حل راه هم و
ادعاي قبلي هم بزرگ تر است. اما اگر

ادعا ها ثابت شود، آشكار  اين درستي
فاصله  دهه  يك  طي  كه  شد  خواهد 
ما،  اجتماعي  وضع  ادعا،  دو اين بين
به شعبده ي فرايندهاي جهاني شدن، به

چه درجه اي از بلوغ رسيده است. پس 
دو  يكي  بود كه طي  اميدوار  مي توان 
دهه آينده از پس حل اين مشكالت نيز
و براي نبرد با مشكالت بزرگتر برآئيم

آماده شويم.

مي توان گفت نكاتي كه در  اطمينان با
شد، خواهد تقديم نوشتاري بسته اين
براي ما حرف نو خواهد بود، حتي اگر

آن ها تا تمدن عقل گراي يونان  سوابق
باستان  امتداد داشته باشد:

در اين نوشته ها، برخي از مخرب ترين 
در  رايج  انجمني  و  شركتي رفتارهاي
ايران در  تصميم گيري  مجامع  انواع 
- تشريح  نمونه عنوان به فقط امروز-
ادامه، در  و  ميشود آسيبشناسي و
با همراه  رفتارها،  اين  عقلي  قواعد 

آن ها، معرفي خواهد شد.  فلسفي تبيين

تشريح پي  در  تا  مي شود  تالش
مفاهيم اوليه مربوط به رويه هاي عقلي

و  «قانون» بين تمايز قوانين، خلق
علت تا  شود  تشريح  «شبهقانون» 
جوامع ميان  در  قانون ستيزي  بنيادين 

قانون ستيز كشف و آشكار گردد. 

منابع الزم  نوشتهها، همچمين  اين در
براي آشنايي بيشتر با اين قواعد معرفي
و مسؤالن  شركتها مديران تا ميشود
انجمن ها بتوانند به سادگي از اين منابع

بهره مند شود.

نيز  نوشتاري  بسته  اين پاياني بخش
سال دو  يكي  طي  كه  تالش هايي  به

اخير براي ترويج اين قواعد در ايران 
صورت گرفته است خواهد پرداخت. 

آن ها  رعايت و قواعد اين با آشنايي
نخستين در  گروهي،  تصميم گيري  در 
مديريتي  امر  آن، يك  معناي  از  سطح 
و اثربخشي را ارتقاء  كارآئي كه است
اين قواعد با  به مرور كه  اما  مي دهد. 
يافت درخواهيم  شويم،  آشنا  بيشتر 
سرتاسر  چطور  قواعد،  اين  بدون  كه 
در  و  استبدادي ما اجتماعي روابط
بوده غيرانساني  و  غيراخالقي نتيجه
كه است  مرحله  اين  در  تازه  و  است
آن عظيم  تفاوت  و  را، تربيت معناي
و كرد خواهيم درك مثل، توليد با را
حركت مسيري  در  يافت  درخواهيم 

٭  . . مي كنيم كه ارزش رفتن دارد.
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معرفي دستورنامه  رابرت
۲

موضوع! يك فقط زمان هر در
عرفِي «قانون از قاعده نخستين حاليكه در
كه جنبه هايي پارلمان»- عام «قانون يا پارلمان»
خواهد معرفي نوشتاري بستهي اين در آن از
است: كرده مقرر ميالدي ۱۵۸۱ سال از - شد
طريق از بايد شد مطرح پيشنهادي «وقتي
آنكه از قبل يا، شود، تكليف تعيين رأي اخذ
توافق عمومي با شود مطرح ديگري پيشنهاد
«قانون (كتاب شود» گذاشته كنار مجمع
پارلمانهاي عرف و قانون رساله يا پارلمان.
اما ،(۱۶۸۹ پتيت، جورج نوشته انگلستان،
اين ما، تصميمگيري مجامع انواع در هنوز
از بعد عضوي هر و نميشود رعايت قاعده
نوبت، گرفتن بدون بسا چه و نوبت، گرفتن
بيان ميخواهد كه چه هر ميداند خود حق
در ميداند! بيان آزادي عين را حق اين و كند
موضوع بحث، ابتداي در وقتي حتي نتيجه،
مذاكره، جريان در شود، مطرح هم مشخصي
از اصلي موضوع با بيارتباط موضوعهاي
زمان هم و ميشود مطرح مختلف افراد سوي
سرگردان بازي ميدان در موضوع چندين
را به موضوعي هر وقت هر هركس، و است

ميكند! شوت بخواهد كه جهتي هر

و انجمنها عمومي مجامع در كه كساني تمام
كانونها، در نمايندگان مجامع در شركتها،
و اجرايي بوردهاي و كميتهها انواع در
انتخابي، سازمانهاي و شركتها مديريتي
حكومتي تصميمگيري  شوراهاي انواع در و
اين مشكل با كردهاند شركت غيرحكومتي يا
بازي» «شبه اين پيامد ابتداييترين هستند. آشنا
كارآمدي سقوط و نيرو و وقت اتالف بيقاعده،
آن خسارتبار پيامدهاي اما است، اثربخشي و
و ميرود فراتر بسيار مديريت دانش قلمرو از

بگيرد. قرار تأمل مورد بيشتر كه دارد ارزش

پيامدهاي بي قاعدگي
پاك ترين  كه  كساني  از  بسياري  بسا  چه 
با  ناآشنايي  دليل  به  شايد  دارند،  را نيتها
بر پارلمان  عرفي  قانون  پيچيده  نسبتًا قواعد
گروهي فعاليت  خاصيت  كه  باشند  باور  اين 

و،  كشمكش هاست  و  چالشها همين وجود
به قول معروف، هر كه طاووس خواهد جور

اين  انجمني  هر  در  معموًال  كشد. هندوستان
و ناماليمات تمام نيت، خوش و صبور افراد
تحمل را  بي قاعدگي  از ناشي دشواريهاي
باقي روشن  انجمن  لرزان  شعله  تا  مي كنند 
انجمن هايي چنين  كه  است  بديهي  اما  بماند. 

قادر نخواهند شد هزاران هزار عضو بالقوه را 
چنان جذب كنند كه هر تصميم انجمن تبلور 

تك  تك  و  باشد اعضاء اكثريت اراده واقعي
به صورت آن تصميم  فرايند خلق  در  اعضاء 

همه اين ها  از و باشند، كرده مشاركت مستقيم
مهم تر، در جريان تبلور اراده اكثريت، حقوق

حقوق  و  افراد حقوق غائبان، حقوق اقليت،
و عادالنه متوازن شكل به هم، با اينها تمام

رعايت شده باشد.

پارلمان  عرفي  قانون  قواعد  حاليكه  در 
و  مفرح «بازي» يك به را گروهي تصميمگيري
و از جمله، به همين ميكند، تبديل بخش لذت
آن ها با اين قواعد مردم كه جوامعي در دليل،
انجمن هاي شدهاند،  آشنا عرفي صورت به
انجمن هاي اعضاي  مي گيرد،  شكل ميليوني
ايراني حتي از شركت در مجامع ساالنه خود

و مسؤليت تصميم گيري را چه به  دارند ابا نيز
و چه به آئيننامه، طريق از و رسمي صورت
وامي  گذارند مديره هيأت به غيررسمي صورت
نيز چه انجمن ها  مديره  هيأت اجالسهاي و
بسا كه با رأي وكالتي اعضاء غائب به نصاب

چنين  مديره  هيأت  تصميم هاي  آيا  مي رسد. 
اكثريت اراده  تبلور  مي تواند  انجمنهايي

اعضاء باشد؟

نياز به سازمان يابي
جا  با  كه  ميليوني  چند  همه، شهرهاي  اين  با 
در  روستا  هزار   ۸۰ حدود ساكنان  شدن  كن 
دهه هاي  در  شدن  جهاني  فرايندهاي  پي 
برآورده اند،  نقاط مختلف كشور سر  در  اخير 
تشنه  كه  است  «منفردي»  اشخاص  از  مملو 
هستند  جديد  «جماعت» هاي  به  سازمان دهي 
تأمين  را  آنان  گوناگون  اجتماعي  نيازهاي  تا 
حيرت انگيز هيأت هاي عزاداري در  رشد كند.
ايام عاشورا، از جمله، جلوه اي از اين نيازها را

راحتي  به  نتيجه،  در  مي گذارد.  نمايش به نيز
و متصلب ساختارهاي كرد، پيشبنيي ميتوان
ثبت به  و  سنتي انجمنهاي بر حاكم بستهي
شكل گيري انجمن هاي جديد را، به كه رسيده

مي پندارند، دوام نخواهد آورد  خود رقيب غلط
و اتئالف اتحاد، روشهاي بايد انجمنها اين و
تشكيل كنوانسيون (مجامع نمايندگان) را براي

سازماندهي به انجمن هاي چند ده هزار نفري 
فرابگيرند. قانون پارلمان، تمام قواعد مربوط به 
و چند ميليوني را  سراسري سازمانهاي ايجاد

نيز در اختيار عالقمندان قرار مي دهد.

نخستين قاعده، نخستين گام
نشان  خاطر  نوشته  اين  آغاز  در  كه  همانطور 
پارلمان،  عرفي  قانون  قاعده ي  نخستين  شد، 
براي كه  بود،  موضوع» يك زمان هر «در
در ميالدي   ۱۵۸۱ سال  در  بار  نخستين 

اجرا  به  و  شد مقرر انگلستان پارلمانهاي

در آمد. اما رعايت همين يك قاعده، مستلزم
آن ها نيز در  كه است ديگري قواعد مجموعهي
و بدون خطا و آزمون طريق از و دههها طول
شدند. نوشته خلق مرور به قبلي، طرح هيچ
بر ناظر  «قواعد  عنوان  با  مجموعه  اين  بعدي 
اين  معرفي  به  اجماًال  پارلماني»  پيشنهادهاي 

قواعد مي پردازد. 

«قانون عنوان  با  خود  كتاب  در  پتيت  جورج 
پارلمان هاي  عرف  و  قانون رساله يا پارلمان
شد، منشر ميالدي انگلستان»، كه در سال ۱۶۹۰

مي كند  اشاره پارلماني منبع و اثر هفت و سي به
منتشر و  نوشته كتاب اين انتشار از پيش كه
شده بودند. اين كتاب كه در واقع يك راهنماي

جيبي براي راحتي اعضاي پارلمان بود، از جمله 
متن كامل «ژورنال مجلس عوام» را نيز به طور 
كامل نقل كرده است. اين ژورنال، نخستين بار 
در سال ۱۵۴۷ به ابتكار منشي مجلس عوام تهيه 
رويه ها  سوابق  براي  منبعي  به  و  شد منتشر و
از برخي  ادامه،  در شد. بدل مجلس قواعد و
و تاريخ پارلمان عرفي قانون رويههاي و قواعد
آن ها در مجلس عوام، به نقل از شدن اجرايي
كتاب «قانون پارلمان» در ادامه تقديم مي شود:

• يك موضوع در يك زمان، ۱۵۸۱.
• تناوب بين نقطه نظرات مخالف در تخصيص 

صحن. ۱۵۹۲
هم  را  منفي  رأي  هميشه  رئيس  اينكه  به  الزام 

اخذ كند. ۱۶۰۴
و پرهيز از بدگويي در مذاكره. ۱۶۰۴ نزاكت •
• محدود ساختن مذاكره به مزاياي موضوع در

دست بررسي. ۱۶۱۰
• تفكيك موضوع. ۱۶۴۰

تصوير روي جلد كتاب «قانون
و عرف  قانون رساله يا پارلمان

پارلمان هاي انگلستان»



۳ معرفي دستورنامه  رابرت

ناظر بر  قواعد
پيشنهادهايپارلماني

دوازدهم قرن  در  انگلستان  پارلمان  هرچند 
ميالدي شكل گرفت اما تا قرن ها بعد فقط سالي 
تعيين  را  خراج ميزان تا ميشد تشكيل يكبار
پارلمان سخنگوي  حتي  دوران،  اين  در  كند. 

پيام  هاي ناخوشايند مجلس را به  نداشت جرأت
گوش پادشاه برساند، چرا كه جانش به راستي در

خطر قرار مي گرفت. 
وقتي  هم هنوز كه است سابقهاي چنين به توجه با
را او ميشود، انتخاب عوام مجلس سخنگوي
ميكشند. دوش به رياست كرسي تا كشان كشان
سابقه انگلستان پارلمان سايت وب نوشتهي به
كه برميگردد  پارلمان اوليه دوران به رسم اين
نقش نداشت  جرأت پادشاه ترس از كس هيچ

بگيرد. عهده بر را مجلس را سخنگويي

در قرن شانزدهم ميالدي بود كه بازتاب تضادهاي
و ضرورت  گرفت باال عوام مجلس در اجتماعي
تدوين قواعدي براي اداره مجلس بيشتر احساس

و به اين ترتيب، در سال ۱۵۸۱ قاعده «در هر  شد
زمان فقط يك موضوع» به عنوان نخستين قاعده

اين  با  شد.  شناخته  رسميت  به  پارلمان  قانون 
بود كه پس  اين وظيفه سخنگوي مجلس  همه، 
جمع بندي  مخالف،  و  موافق نظرات استماع از
مذاكرات را در قالب پيشنهادي صورتبندي كرده

و براي تصويب از طريق اجماعي عمومي تقديم 
صحن كند.

و زمان  بودند محدود و ساده موضوعها وقتي تا
كافي براي مذاكرات در اختيار بود، روش اوليه

قاعده «در هر زمان  اساس بر جلسه اداره براي
پيچيده تر با  اما  مي كرد.  كفايت موضوع» يك
تكثر و  مسائل تنوع و اجتماعي مناسبات شدن
نيز پارلماني  پراكتيس  بحث،  مورد  موضوع هاي 

پارلماني  كاركردهاي  از  بعضي  و  شد پيچيدهتر
مي شد تكرار آنقدر مشابه، موقعيتهاي در
آن شناخت  براي  مفاهيمي  خلق  ضرورت  كه 

و در اين مرحله از تاريخ  شد احساس كاركردها
تكامل قانون پارلمان بود كه مفهوم «پيشنهادهاي

پارلماني» ساخته شد. 

روند ساخت پيشنهادهاي پارلماني
در  كه  پارلماني  پيشنهادهاي  نخستين  از  يكي 
«تفكيك  پيشنهاد  شد،  ساخته  عمل  جريان 
موضوع» بود. صفحه ۱۶۹ كتاب «قانون پارلمان» 
«اگر  مي نويسد:  عوام مجلس ژورنال از نقل به
موضوع مورد بحث از بيش از يك بخش تشكيل

و به نظر برسد كه اعضاء موافق يك بخش  شود،
داد پيشنهاد  مي توان  ديگر، بخش نه و هستند،

تقسيم يا چند موضوع  به دو  كه همان موضوع 
شود: مثل ۲ دسامبر ۱۶۴۰ كه بحث در خصوص 

انتخاب دو شواليه به دو موضوع قسمت شد».
سخنگوي  وقتي  كه  كرد  تصور  مي توان  نيز
يك خصوص  در  مذاكره  جمعبندي  مجلس 
مي داده  ارايه صحن به رأي اخذ براي را موضوع
است، بعضي از اعضاء تمايل داشته اند كه برخي
از عبارت متن پيشنهاد را كم يا زياد كنند. در اين
و با تكرار اين كاركرد پارلماني، مفهوم  صورت،
همين به  و  است شده مطرح اصالح» «پيشنهاد
پارلماني، پراكتيس شدن پيچيدهتر با ترتيب،
ساخته پارلماني  پيشنهاد  بيشتري  هرچه  تعداد 
«كفايت  مثل  آن ها،  از برخي و شد پرداخته و
انقالب زمان  از  آراء»،  «تشكيك و مذاكره»

مشروطه به ادبيات پارلماني ما نيز راه يافت.
«دستورنامه  كتاب دهم ويرايش حاضر، حال در
مرجع جامعترين و معروفترين كه رابرت»،
احتساب با - و است جهان سراسر در پارلماني
شده ترجمه زبان يك و سي به - فارسي زبان
است. كرده فهرست را پارلماني پيشنهاد ۸۶ است،

نظام رتبه بندي پيشنهادها
مي توان  شده ارايه اجمالي توضيحهاي به توجه با
دريافت كه اصلي ترين ابزار مفهومي در پراكتيس
تصميم گروهي  اخذ  روند  در  يعني   - پارلماني
- پيشنهادها هستند. هر عضوي فقط دموكراتيك
كه هر پارلماني پيشنهادهاي بردن كار به طريق از
مي تواند دارد، مشخصي و دقيق كاركرد كدام،
مقصود خود را در هر مجمع تصميم گيري بيان
كليدي ترين  واقع  در  پارلماني  پيشنهادهاي  كند. 
اختيار  در  را  مشتركي  زبان  كه  هستند  مفاهيمي 
مي دهند تا بتوانند  قرار دموكراسي بازي بازيگران
شناخت همه،  اين  با  بگويند.  يكديگر سخن  با 
كه، دست  است آن مستلزم پارلماني پيشنهاد هر

پيشنهاد هر  استاندارد  خصوصيت  هشت  كم 
شناخته شود. يكي از اين خصوصيات، اولويت 
پارلماني  پيشنهادهاي  مجموعه ي  رتبه بندي  يا 

نسبت به يكديگر است. 
فرض كنيد يك پيشنهاد «اصلي»- كه يك موضوع 
مي دهد- در دست  قرار مجمع برابر در را جديد
بررسي باشد. در اين موقع، يك پيشنهاد اصالح

براي افزودن يا خط زدن عباراتي از متن پيشنهاد 
بود.  دستور خواهد  در  بررسي  در دست  اصلي 
زمان  هر  «در  اصل  رعايت  براي  مي توان  يعني،
فقط يك موضوع»، پيشنهاد اصلي را موقتًا كنار

و پيشنهاد اصالح را مورد بحث قرار داد  گذاشت
و بعد از تعيين تكليف پيشنهاد اصالح، دوباره به

سراغ پيشنهاد اصلي رفت.
مي توان گفت: وقتي رابطه  فوق مثال به توجه با
ب، از نظر كاركرد، و الف پارلماني پيشنهاد دو
به گونه اي باشد كه وقتي الف در دست بررسي

و الف را  كرد مطرح را ب پيشنهاد بشود است،
ب پيشنهاد كه ميشود گفته گذاشت، كنار موقتًا
و از آن جلو دارد بيشتري اولويت الف پيشنهاد از
ب پيشنهاد از الف پيشنهاد برعكس، و، ميافتد

اولويت كمتر ي دارد و از آن عقب مي افتد.
شد، در حال حاضر پراكتيس  گفته كه همانطور
پارلماني پيشنهاد   ۸۶ از استفاده با  پارلماني 
و اين پيشنهادها نسبت به هم  ميپذيرد صورت
داراي اولويت هاي مشخصي هستند كه در كل،

«نظام رتبه بندي» پيشنهادهاي پارلماني را تشكيل 
رعايت  براي  مجمع  در  هر عضوي  و  ميدهند.
بايد موضوع»،  يك  فقط  زمان  هر  «در  قاعده ي 

آشنا  پارلماني  پيشنهادهاي  خصوصيت  اين  با 
و منظور خود را با استفاده به موقع از يك  باشد
اين غير  در  كند.  بيان  مجاز  و  مناسب پيشنهاد
صورت، پيشنهادش خارج از دستور خواهد بود

و حق طرح آن را نخواهد داشت. 

ساير خصوصيات توصيفي پيشنهادها
هر پيشنهاد پارلماني مشخص، كاربرد مشخصي 
دارد. همچنين، براي رعايت قاعده «در هر زمان 
نمي توان  را پيشنهادي هر  موضوع»،  يك  فقط 
پيشنهادهاي  از  برخي  در هر زماني مطرح كرد. 
نيستند.  برخي  و  هستند مذاكره قابل پارلماني
و برخي نيستند. برخي هستند اصالح قابل برخي
با و برخي  ميرسند تصويب به آراء اكثريت با

. . . دو سوم آراء

آنقدر  پارلماني پيشنهادهاي بر ناظر قواعد بله.
در شاهد- يك عنوان به - كه هستند پيچيده
ده ها آمريكا متحد اياالت امتياز) (حق پتنت اداره
قواعد اين تا است رسيده ثبت به اختراعي دستگاه
ياد به ممكن شكل سريعترين و سادهترين به را
بتواند اجمالي اشارات اين كه باشد بياورد. كاربران

دهد. نشان را مسأله بودن جدي و مهم

كتاب مؤلف  رابرت  مارتين  هنري 
دستورنامه رابرت: 

هركس  اما  نباشد،  قانون  كه  جايي 
صحيح  خودش  نظر  به  كه  را  كاري 
آزادي  كم ترين  دهد، انجام است

واقعي وجود دارد.

مردم  كه  كشوري  در  بتوان،  دشوار 
ديگري  شاخه  هستند،  حاكم  آن  در 
پارلمان،  قانون  جز  به  معرفت،  از 
را يافت كه مطالعه اي اندك در آن 
اثربخشي  در  عظيمي  نتايج  چنين 

ايجاد كند. 



معرفي دستورنامه  رابرت
۴

اصولزيربناييقانونپارلمان
يكي از پيشنهادهاي پارلماني «تعليق قواعد»

جريان  در  بخواهد  مجمعي  وقتي  است: 
بدون  كه  دهد  انجام  كاري  خود  نشست 
عادي  قواعد  از  قاعده  چند  يا  يك  نقض 
مي تواند  نباشد، كار آن انجام به قادر خود،
قواعد» را به تصويب برساند. «تعليق پيشنهاد
البته، تصويب اين پيشنهاد به دو سوم آراء
از بعضي  همه،  اين  با  داشت.  خواهد  نياز 

اعضاي  كل  عمومي  اجماع  با  حتي  قواعد 
يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. از جمله 
قانون  زيربنايي  اصول  تجسم  كه  «قواعدي 
اجازه  كه  قاعده اي  مانند  هستند،  پارلمان 
پيشنهاد  يك  فقط  واحد  آن  در  كه  مي دهد 

مورد بررسي قرار بگيرد.»

خاطر  نوشتاري بسته اين بخش نخستين در
پارلمان قانون قاعده نخستين كه شد نشان
يك مجمع در آن اساس بر كه است قاعدهاي
بررسي مورد بايد موضوع يك فقط زمان هر در
حتي كل كه ميكنيد مالحظه حاال بگيرد. قرار
قادر هم عمومي اجماع با سازمان يك اعضاي

درآورند. تعليق حالت به را قاعده اين نيستند
و پارلمان قانون زيربنايي اصول كلي، طور به
اصول اين  حافظ  كه  قواعدي  مجموعه ي  نيز 

اعضاي  كل  عمومي  اجماع  با  حتي  هستند، 
يك سازمان نيز قابل تعليق نيستند. حاال نوبت 
طرح اين سؤال است كه اصول زير بنايي قانون 
و  پارلمان قانون قواعد كدام و چيست پارلمان

چگونه از اين اصول حفاظت مي كنند؟

اصل اول
پارلمان حاكي  قانون  و مهم ترين اصل  نخستين
از اين است كه قواعد قانون پارلمان بر رعايت

دقيق حقوق متوازن:
• اكثريت

- بزرگتر قوي اقليت يك ويژه به اقليت، •
از يك سوم،

• اعضاي منفرد، 
و • غائبان،

• تمام اين ها با هم،
مبتني هستند.

اما  است، ساده نظري سطح در اصل اين بيان
تمام كه پارلمان، قانون قواعد مجموعه اينكه
استثناء بدون را پارلماني پراكتيس روندهاي
كه، باشند شده تنظيم چنان دادهاند، پوشش
اعضاي اقليت، اكثريت، حقوق حال، همه در
به شكل و هم با را اينها تمام و غائبان منفرد،
كارستان. است كاري انصافًا كنند، تأمين متوازن
مورد در جفرسون توماس كه نيست بيجهت

در مذاكرات مديريت براي ميگويد قواعد اين
آن، حقيقي معناي كسب و مشورتي مجمع يك
براي نظيرش كه شدهاند ساخته خردمندانه چنان
پيشگفتار ۱۴ (صفحه نيست شده شناخته ما

جفرسون). توماس راهنماي كتاب

حافظ پارلمان قانون قواعد كدام اينكه درك براي
اجماع با حتي نتيجه در و هستند اصل اين
سازمان هم يك اعضاي كل موافقت و عمومي

ميشود: ارايه نمونه چند نميشوند تعليق

حقوق فرد
«تشكيك  پيشنهاد طرح با دارد حق عضوي هر ●
خصوص يك در مجدد رأيگيري خواهان آراء»
فرد حق از قاعده اين كه آنجا از شود. موضوع

است. تعليق غيرقابل ميكند، دفاع
● هر عضوي حق دارد خواهان غيرعلني شدن
مجمع شود. اين قاعده نيز از حقوق فرد دفاع

كل  حتي  بلكه  اكثريت،  نه نتيجه در ميكند.
اعضاء هم نمي توانند با اتفاق آراء اين حق را

از فرد سلب كنند. 
● هر عضوي حق دارد درخواست رأي گيري 
با ورقه را پيشنهاد كند. از آنجا كه اين قاعده

مي كند حتي با اجماع كل  دفاع فرد حق از نيز
اعضاي سازمان نيز غيرقابل تعليق است

حقوق اقليت
در  و  پارلمان، عرفي قانون قواعد طبق ●
سازمان يك  وقواعد  آئيننامه  كه صورتي
هر باشد،  نكرده مقرر ديگري طور مشخص
مورد يك موضوع در  دارد  عضو مجمع حق 

دقيقه  ده  بار  هر  و  بار دو روز يك طول در
در گيري  رأي  اين  بر  بنا  كند.  صحبت 

فقط  بررسي  دست  در  موضوع  هر  خصوص 
موقعي مجاز است كه تمام اعضاي حاضر در 
باره  بار در  - دو  تمايل صورت در - مجمع
با حق  اين  باشند.  كرده  صحبت  موضوع  آن 

مي شود. اما اين  سلب مذاكره كفايت» «پيشنهاد
پيشنهاد بايد با دو سوم آراء مؤخذه - و نه دو

- به تصويب برسد. يك  حاضر اعضاي سوم
اقلبت حقوق  از  كه  است  قواعدي  از  نمونه 

مي كند در نتيجه نمي توان شرط تصويب  دفاع
پيشنهاد كفايت مذاكره را با اجماعي عمومي به

اكثريت يا كم تر تغيير داد. 

حقوق غائبان
● اصالح تمام قواعد ناظر بر خود سازمان- 
اعم از اساسنامه/آئين نامه يا دستورنامه (كه در

نوشته هاي بعدي اين بسته نوشتاري در مورد آن 
استثناء مستلزم  بدون است) شده داده توضيح
قبلي در مجمع  بايد  يعني  است.  قبلي  اخطار 

و از طريق دستور جلسه قبلي  باشد شده اعالم

كاربرد قانون پارلمان بهترين
روِش تا كنون ابداع شده براي 
توانمندسازي مجامعي است در 

هر اندازه، با احترام كامل به نظر 
تمام اعضاء، براي رسيدن به اراده 
عمومي در مورد بيشترين تعداد از 
موضوع ها با پيچيدگي هاي متفاوت 

در كم ترين زمان و تحت انواع 
فضاي هاي داخلي از هماهنگي 

كامل تا اختالف نظر عميق يا شديد

زيربنايي  اصول  رابرت:  دستورنامه 
قانون پارلمان

يا  باشد.  شده  رسانيده  اعضاء  تمام  اطالع  به 
و فراخوان  مجمع دستوركار با همراه بايد حتمًا
اين ارسال شود.  اعضاء سازمان  براي كل  آن 

مي كند حتي اعضايي كه به هر  تضمين قاعده
دليل مايل يا قادر به حضور در مجمع نبوده اند
و دستورنامه اطالع  آئيننامه اصالح پيشنهاد از
البته، حتي در اين صورت نيز اصالح يافتهاند.
مستلزم دو سوم بر خود سازمان  ناظر  قواعد 
حاضر)  اعضاي سوم دو نه (و مؤخذه آراء
حقوق از  قاعده  اين  كه  آنجا  از  بود.  خواهد 
مي كند، كل سازمان نيز نمي تواند  دفاع غائبان

آن را تعليق كند.
سازمان،  جمعيت،  شركت،  هر  اعضاي   ●
و به طور كلي هر شخصيت حقوقي، انجمن
امضاء را خود اساسنامه/آئينننامه وقتي
مي كنند، بايد نصاب مجمع تصميم گيري خود
را مشخص سازند. در هر زمان كه مجمع از
اتخاذ  كه  تصميمي  هر  شود،  خارج نصاب
( جز برخي موارد براي رساندن مجمع به كند
از چون  قاعده  اين  است.  غيرقانوني  نصاب) 
مي كند غيرقابل تعليق است دفاع غائبان حقوق

قانون پارلمان به مثابه شاخه اي از حقوق
يك  از  شد،  ذكر  كه  قواعدي  از  نمونه  چند 
مي كنند در  دفاع پارلمان قانون اصول از اصل
كه چگونه مي بينيد  نيستند. تعليق قابل نتيجه
قانون عرفي پارلمان- به قول توماس جفرسون
قواعد  و  است حقوق دانس از شاخه يك -
و بر مبناي عقل فلسفي تفكر طريق از بايد آن
غياب در  صورت،  اين  غير  در  شود.  تبيين 
پارلمان، آنچه كه در  قانون قواعد فلسفي تبيين
و آشوب است استبداد تداوم ميدهد رخ عمل
و نه دموكراسي. اين موضوع در نوشته بعدي

اين مجموعه بررسي شده است.



۵ معرفي دستورنامه  رابرت

رئيس مستبد 
و رئيس غيرمستبد

نوشتاري گفته  بسته اين از بخش نخستين در
پارلمان عرفي قانون قاعده نخستين كه شد
مي كند مقرر آمد در اجرا به ۱۵۸۱ سال در كه
هر لحظه در تصميمگيري مجمع يك در كه
بررسي دست در بايد موضوع يك فقط
داد كه نشان نوشتهها اين دوم قسمت باشد.
مجموعه قاعده،  همين رعايت براي چطور
تفكر اساس  بر بايد پارلماني پيشنهادهاي
آن ها دروني قواعد و شوند رتبهبندي عقلي
روش به بايد - منطق قواعد به شبيه تقريبًا -
سوم قسمت در شوند. تبيين و استناج عقلي
واقع در قواعد اين تمام كه شد داده نشان
شدهاند تبيين و استدالل اصولي مبناي بر
به مثابه را پارلمان قانون جوهر و ماهيت كه
در ميكنند. تبيين حقوق دانش از شاخهاي
احاد كل و سازمان يك اعضاي كل نتيجه،
قواعدي و اصول اين نميتوانند نيز ملت يك
به حتي  - هستند اصول اين حافظ كه را

كنند. تعليق - موقت صورت
تا همين جا هم كافي است تا دريابيم دومين

بسته نوشتاري مطرح  اين مقدمه در كه ادعايي
با است:  حقيقت  به  مقرون  حد  چه  تا  شد 

مي توانند بر ظلماتي  كه ميشويم آشنا مفاهيمي
و نشان دهند كه بپاشند نور بودهايم آن در كه
چطور سراپاي جوامع، شركت ها، جماعت ها،

بي قانوني  در ما حقوقي اشخاص و گروهها
و استبداد جا همه و ميكنند عمل محض
خودرأيي جريان دارد. اما فاجعه اينجاست كه

مي شود!  عمل قانون ُمر طبق ميكنيم تصور
زمينه اين  در  ترديدي  كوچكترين  آنكه  براي 

در  رئيس  نقش  قسمت،  اين  در  نماند،  باقي 
در  رئيس  نقش  با  را  پارلماني خودمان  عرف 

قانون عرفي پارلمان مقايسه مي كنيم. 

گرفتن؟  صحن يا دادن نوبت
صرف را خود عمر از سالياني سطور اين راقم
با پيش  سالها كه است كرده كتابي ترجمه
ترجمه عربي به دموكراسي» نظام «قواعد عنوان
عنوان با كتاب اين فارسي ترجمه است. شده
شد. خواهد منتشر زودي به رابرت» «دستورنامه
كتاب اين نوشتاري، بسته اين از قسمت ششمين
در مترجم تجربه نقل اما كرد. خواهد معرفي را
و صحن دادن نوبت مفهوم دو بين تمايز درك
رئيس و مستبد رئيس بين تمايز خوبي به گرفتن

ميدهد. نشان را غيرمستبد
قرار جا هر صفحهاي، ۸۰۰ كتاب اين طول در
مطرح مجمع در را پيشنهادي عضوي است
شده استفاده صحن» «كسب اصطالح از كند،

الزم شرط صحن» «كسب حاليكه در اما است.
كافي شرط است، عضو يك كردن صحبت براي
صحن» عضو «كسب اين بايد نيز رئيس نيست.
پارلماني پراكتيس از بخش اين به كند. تأييد را
ميشود. گفته صحن» «تخصيص مجمع، رئيس
جديد پارلماني اصطالح دو با ما ترتيب، اين به
مفهومي كه دو با اصطالح دو اين هستيم. مواجه
«گرفتن با يعني ميبريم، كار به مورد اين در ما

دارند؟ فرقي چه نوبت» «دادن و نوبت»

«صحن»  در قانون عرفي پارلمان معاني
«صحن»، كه از انقالب مشروطه به اين سو، با 
خوش ذوقي مشروطه طلبان، در برابر اصطالح 
قانون  در  است،  شده جعل (Floor) «فلور»

عرفي پارلمان سه معناي متمايز دارد:
● محل گردآمدن اعضاي يك مجمع

● مجموعه اعضاي حاضر در يك مجمع
● حق انحصاري شنيده شدن در مجمع

«صحن» در عرف اصطالح نخست معناي دو
پارلماني ما شناخته شده است. اما معناي سوم

ظريفي  بسيار  نكته  اين  است.  مانده  مغفول 
است كه علت آن در پايان همين نوشته آشكار 

خواهد شد. 
اصطالح  سوم  معناي  در  كه  داريد  توجه 
شدن»  «شنيده انحصاري حق از «صحن»،
انحصاري حق  از  نه  و  ميشود صحبت
تمايز مفهوم  دو  اين  بين  كردن» .  «صحبت 

بسيار مهمي وجود دارد كه شرح آن از حوصله 
اين نوشته خارج است. 

جريان  در عضوي وقتي پارلمان، عرفي قانون در
مينشيند، و ميدهد خاتمه را خود نطق مذاكره،
عضو هر  و ميكند واگذار را «صحن» عمًال
را رئيس و برخيزد ديگران از قبل كه ديگري
است. كرده صحن» «كسب دهد، قرار مخاطب
«حق يا را، «صحن» بايد اعضاء اين، بر بنا
چابكي و سرعت با را شدن» شنيده انحصاري

ديگر صحن عضو بجنبند، دير اگر و كنند كسب
همه، اين با است. كرده كسب هوا روي را
نميدهد قانونيت عضو به صحن» «كسب صرف
پراكتيس يا او، پيشنهاد بلكه كند. صحبت كه
وضعيت مشخص آن در او، نظر مورد پارلماني
باشد، يعني دستور» «در بايد پارلماني، بازي از
بتواند تا باشد پارلمان قانون قواعد طبق بايد
صحن» «كسب اينكه تشخيص اما كند. صحبت
پارلماني مشخص عمل يك انجام براي عضو،
است. به رئيس عهدهي بر نه، يا دارد قانونيت
كه عضو شود مطلع بايد رئيس خاطر، همين
است. كرده صحن كسب مقصودي چه براي
در مقصودش براي عضو صحن كسب اگر و
پراكتيس بر ناظر قواعد مجموعهي چارچوب
رئيس باشد، دستور» «در لحظه آن در جاري
و ميكند تأييد را عضو صحن كسب قانونيت

ميدهد. تخصيص عضو آن به را صحن
نوبت شده ساده روند با را پيچيده فرايند اين
ما پارلماني  عرف در گرفتن نوبت و دادن
«تقاضاي رئيس جناب از اعضاء كنيد: مقايسه
خود تشخيص به نيز رئيس و ميكنند. نوبت»
«ميدهد». نوبت بخواهد كه عضوي هر به
كجا كسب از رئيس را دادن» «نوبت حق اين
به مجمع  كه بگوييم ميتوانيم است؟ كرده
اين مجمع امور تسهيل براي و خود اختيار
بسيار است. كرده تفويض رئيس به را حق
را حق اين ضابطه كدام طبق رئيس اما خوب.
است: روشن پاسخ ميكند؟ اعضاءتفويض به
اين آيا داد. تشخيص خودش كه را كس هر
استبداد عين شخصي تشخيص اساس بر رفتار
آن به رئيس كه مجمعي در آيا و نيست؟ رأي
از كردن صحبت كند، عمل دلبخواهي صورت

نيست؟ شوخي قانون رعايت

شطرنج بازي برره اي
تدوين  آمريكا،  متحد  اياالت  اساسي  قانون 
خود  عهده  بر  را  سنا  و  مجلس آئيننامههاي
آئيننامه اوليه مجلس سنا نيز بود. گذاشته آنها
اين قبيل اختيارات را به رئيس مجلس تفويض
جفرسون، نخستين رئيس  توماس اما بود. كرده
عين اين  ميگويد:  آمريكا سناي مجلس
اشاره با  كه  همانجاست  در  و  است. استبداد
ميگويد: اين انگلستان پارلمان عرفي قانون به
قانون آنقدر خردمندانه ساخته شده كه نظيرش

نمي  توان يافت.  را
پيچيده ترين شد،  داده توضيح كه همانطور
ناظر قواعد  پارلمان،  قانون  قواعد  از  بخش 
بر  ناظر  قواعد  مثل  كه  هستند  پيشنهادها  بر 
و  نيستند رويت قابل شطرنج مهرههاي حركت
شطرنج بازي به ما مجامع اداره خاطر همين به
«شب هاي تلويزوني  سريال  در  «بررهاي ها» 

برره»  شبيه است!

انواع محترم  مسؤالن  توجه  قابل 
و  انجمنها تصميمگيري، مجامع

سازمان هاي انتخابي!

بسته  اين  مطالعه با كه صورتي در
كتاب مورد در شديد عالقمند آموزشي
بيشتري اطالعات رابرت» «دستورنامه
مجامع اداره  قواعد با يا كنيد، كسب
يا مجامع شويد، آشنا بيشتر تصميمگيري
در را خود مديريت تحت سازمانهاي و
در مندرج استاندارد قواعد چارچوب
طريق از كنيد، اداره رابرت» «دستورنامه
۰۹۳۵۶۵۲۸۶۱۱ و ۸۸۹۱۱۰۱۷ تلفن
دستورنامه آموزش كارگاههاي دفتر با

بگيريد. تماس (كادرها) رابرت



معرفي دستورنامه  رابرت
۶

نصاب  در قانون
و نصاب در «شبه  قانون»

تمام  تقريبًا  كه  پارلماني  مفاهيم  از  يكي 
مفهوم  هستند،  آشنا  آن  با  اجتماعي  فعاالن 
است: تعداد اعضاي داراي رأي كه  نصاب
كار ها تا  باشند  حاضر  مجمع  يك  در  بايد 

خوب،  بسيار  شود.  انجام  قانوني  شكل  به 
حل  راه  چه؟  نشد حاصل نصاب اگر اما
ساختن است:  ساده مسأله اين براي ما
به يا  مختلف،  غيرقانوني  اشكال  به  نصاب 

ديگر  فراخواني  به  دعوت  قانوني،  صورت 
كه  تعداد  هر  با  سرانجام  و  كمتر، تعداد با
آمدند. قانون عرفي پارلمان در اين زمينه چه

به صورت  به مجمع  مي  گويد؟ حكم جلب 
تحت الحفظ!

سياق  و  سبك با آشنايي براي و ادامه در
از قسمت  دو  رابرت»،  «دستورنامه  كتاب 

مثل  به موضع ساده اي  ۴۰ كتاب كه  بخش
نصاب پرداخته است نقل مي شود: 

جلب به مجمع
يا  قانونگذاري  تشكيالت  در 
اجبار  قدرت  كه  مجامعي  ديگر 
دارند،  را  حضور  به  خود  اعضاء 
كسب  براي  مي تواند  كه رويهاي
مورد باشد،  الزم  اگر  نصاب، 

استفاده قرار بگيرد، پيشنهاد جلب 
پيشنهادي  اين  است.  مجمع  به 
غيرموجه  غائب  اعضاء  كه  است 
نشست  به  بازداشت  تحت  را 
در  مجمع  به  جلب  مي آورد. 
كاربرد داوطلبانه  انجمن هاي 

ندارد. 
آن ها  در كه مجامعي
به جلب  فرمان صدور ضرورت
بايد باشد، داشته وجود مجمع

به  پيشنهاد  اين بر ناظر قاعدهاي
كه كند  شرط و برسد تصويب

تعداد يا پنجم، يك سوم، يك
اعضاء اكثريت از كمتر ديگري
باشند حاضر منتخب اعضاء يا
دستور اقليت رأي با بتوانند تا
كنند. تصويب را به مجمع جلب
باشد، نشده حاصل نصاب وقتي
پيشنهادهاي تمام از پيشنهاد اين
مبني پيشنهاد  يك جز به ديگر
اگر ميافتد. جلو جلسه ختم  بر
در جلب صدور اجازه قاعده
حاصل نصاب كه بدهد را زماني
حضور كسب هدف (با باشد
چنين در  پيشنهاد آن بيشتر)،
تقاضاهاي با فقط بايد زمانهايي
به شود،  رتبهسنجي فوري
نياز تصويب براي آراء اكثريت
شود، رد اگر و، داشت، خواهد
باشد، حاصل نصاب كه مادام

بيابد. تجديد اجازه نبايد
به مجمع وقتي دستور جلب 

را  اعضاء  منشي  مي شود،  صادر
نام سپس  مي كند،  غائب حاضر
به  - ميخواند دوباره را غائبان
را غيبت  علت  آنان  از  نمايندگي 

و تقاضاي عذر كرد.  بيان ميتوان
حق عضوي  هيچ  اين،  از  پس 

داشت،  نخواهد  را  صحن  ترك 
افسر  به  و  ميشوند، قفل درها
ديگر يا  پليس،  رئيس  انتظامات، 

مي شود  داده دستور جلب افسر
موجهي عذر  كه  را  غائباني  كه 

دستگير  نداشته اند  غيبت  براي 
اين  او  بياورد.  مجمع  به  و  كرده
مقام امضاء  با  مجوزي  با  را  كار 

انجام  منشي  تأييد  و  رياست
مي دهد. وقتي اعضاء دستگير شده
جداگانه مي آورند،  داخل به را
مي شوند، توضيح آنان اتهام تفهيم
پيشنهاد، طبق  و،  مي شود،  شنيده
پرداخت بدون  يا  با  ممكن است 

تا  شود.  پذيرفته  آنان  عذر  وجه 
عليه  شده  تعيين  مبلغ  عضوي 
رأي  نمي تواند  نپردازد،  را  خود 
بدهد يا از رئيس براي هيچ كاري 

صحن بگيرد. 
به مجمع  جلب دستور وقتي
پيشنهادي، حتي هيچ شود، صادر
دستور طبق عمومي، توافق با
پيشنهادهاي مگر بود، نخواهد
اين با جلب. حكم به مربوط
جلسه ختم  پيشنهادهاي حال،
بيشتر اقدامات  از گذشتن يا
از پس جلب، حكم آن تحت
آنكه از پس يا نصاب، حصول
كه كند  گزارش جلب افسر
نصاب به نميتوان او نظر به
بررسي مورد ميتوانند رسيد،
تمام به جلسه ختم بگيرند. قرار
به جلب  حكم تحت اقدامات

ميدهد. خاتمه مجمع

قواعد راجع به نصاب
تشكيلدهنده نصاب. بسته به  اعضاء تعداد
و مقرراتي كه در اين ارتباط تصويب سازمان
نصاب تشكيلدهنده  اعضاء تعداد ميكند،
ادامه در  كه  باشد. همانطور  متفاوت  مي تواند 
داوطلبانه انجمن هاي  بيشتر  مي شود،  بحث
مشخص آئيننامه  در را خودشان نصاب

مي كنند، اما اگر چنين مقرراتي موجود نباشد،
حد نصاب، طبق قانون عرفي پارلمان، به شرح

زير است: 

۱) در نشست هاي توده اي، حد نصاب صرفًا 
تعداد افراد حاضر در هر زمان است، زيرا

تشكيل  زمان  آن  در  را  اعضاء  كل  آنان 
مي دهند. 

۲) در سازمان هايي مانند بسياري از كليسا ها
حق آن ها  در كه انجمنها بعضي و
وجود اجباري  و  الزامي ساالنه عضويت
كلي جدي طور به اعضاء نام ثبت و ندارد
و قابل اتكاء نيست، نصاب در هر نشست
عادي يا دعوت شده، از كساني كه حضور

مي يابند تشكيل مي شود. 
يك مانند  نمايندگان،  از  گروه  يك  در   (۳
كنوانسيون، نصاب اكثريت اعضائي است

كه به عنوان شركت كننده ثبت نام كرده اند، 
عزيمت  تعداد  چه  اينكه  از  نظر  صرف 
كرده باشند. اين رقم ممكن است با تعداد 
منتخبان يا منصوبان تفاوت فاحشي داشته 

باشد. 
با عضويت  ۴) در هر مجمع مشورتي ديگر 
را نصاب  حد  آئين نامه اش  كه  شده  ثبت 
مشخص نكرده باشند، نصاب اكثريت كل

اعضاء است.

ثبت  عضويت  كه  داوطلبانه  انجمن هاي 
طور  به  كارهايشان،  انجام  براي  دارند،  شده 
خود  آئين نامه هاي  در  مقرراتي  نيازمند  كلي 

خيلي  كوچك-  نسبتًا  نصاب  يك  كه  هستند 
كنند.  تعيين  را  اعضاء-  كل  اكثريت  از  كم تر 
در بيشتر چنين سازمان هايي رسيدن به اكثريت

ممكن  ندرت  به  نشست  يك  در  اعضاء 
ميشود. گاهي نصاب با درصد اعضاء تعيين 
محاسبه رقم مورد نياز روش اين اما ميشود؛
و منجر به سردرگمي خواهد شد. دارد اشكال
حد نصاب بايد چنان تعدادي از اعضاء باشد
هر  در  آنان  مورد حضور  در  بتوان  منطقًا  كه 
و  آب بد بسيار شرايط در جز به نشست،

هوايي يا شرايط استثنائي ديگر، حساب كرد.

نصاب  ماده تغيير رويه خصوص در تذكر
در نصاب به مربوط مادهي تغيير اگر آئيننامه. در
مراقب بايد شود، ضروري انجمن يك آئيننامهي
آئين نامه از قاعده آن آنكه محض به زيرا بود،
به لحظه  همان در انجمن نصاب شود، حذف
از بسياري در و شد، خواهد تبديل اعضاء اكثريت
اعضاء ممكن اكثريت نصاب به رسيدن انجمنها
است اين مناسب رويه نتيجه، در شد. نخواهد
و قديمي نصاب حذف همزمان، صورت به كه
موضوع، يك عنوان به جديد، نصاب گنجاندن

شود. گذاشته رأي به هم با و پيشنهاد

در تشكيالت قانونگذاري يا ديگر مجامعي
كه قدرت اجبار اعضاء خود به حضور را 
دارند، رويه اي كه مي تواند براي كسب 
نصاب، اگر الزم باشد، مورد استفاده قرار 
بگيرد، پيشنهاد جلب به مجمع است. اين 
پيشنهادي است كه اعضاء غائب غيرموجه 
را تحت بازداشت به نشست مي آورد.



۷ معرفي دستورنامه  رابرت

دستورنامه رابرت
«قانون  از نوشتاري بسته اين نوشتههاي طول در
مي كوشد بخش اين شد. صحبت پارلمان» عرفي
زبان در پارلماني ادبيات براي كه را مفهومي تا
- را «دستورنامه» بعني - دارد تازگي فارسي
شركتها، تمام چرا دهد توضيح و كند معرفي
كلي طور  به و شوراها انجمنها، سازمانها،

دارند. نياز آن به تصميمگيري مجامع انواع
ميشود شناخته پارلمان» «قانون عنوان به كه آنچه
انگلستان پارلمان در سال هزار به نزديك طي و
اساسي قانون همان واقع در شد، پرداخته و ساخته
صورت به و مرور به چون كه است انگلستان
آن انگليسيها است، شده پرداخته و ساخته عرفي
آن كردن مكتوب به هم نيازي و هستند بلد را
اقوام سنت به سو يك از قانون اين سابقه نيافتند.
را فتح بريتانيا جزيره كه ميرسد انگلوساكسونها

باستان. يونان تمدن به سو يك از و كردند،
براي دموكراسي حكومتهاي كه ميدانيد
شكل يونان  شهرهاي دولت در بار نخستين
كتاب در ارسطو مانند پردازاني نظريه و گرفتند
خود «سياست» كتاب در يا آتنيها» اساسي «قانون
و تفلسف بحث به مورد اين در مفصل طور به
اساسي قانون از روميها بعدها پرداختهاند.
در حكومت و كردند تقليد يوناني دولتشهرهاي
بريتانيا جزيره بر روم امپراطوري ساله صد چهار
با تجربه روميها طريق از يونانيان تجربه كه بود
درآميخت. هم با حكومت امر در آنگلوساكسونها
در شكل آميزي درهم اين جزئيات به پرداختن
و به واگذاريم مورخان به را پارلمان قانون به دهي

برگرديم. خود بحث
وسيعي بخش بر هفدهم قرن در كه انگليسيها
خود مهاجرنشينهاي يافتند، سلطه زمين كره از
انگلستان بر حاكم نامكتوب قواعد همان طبق را
نشين مهاجر  سيزده ميكردند. اداره و تأسيس
استقالل بلند علم بعدها كه جديد قاره در انگليسي
آوردند وجود به را آمريكا متحد اياالت و كردند
از يك هر در اينكه نبودند. مستثني قاعده اين از نيز
كرد طي را مسيري چه پارلمان قانون ايالتها، اين
متحده اياالت فدرال حكومت شدن ساخته در و
نكته مهم است. تاريخ موضوع داشت نقشي چه
نيازي سبب چه كه است مسأله اين به پرداختن
در بار نخستين براي پارلمان عرفي قانون كه شد

شود؟ مكتوب آمريكا متحده اياالت

«راهنماي» توماس جفرسون
نخستين روايت مكتوب از قانون پارلمان در قاره 
«راهنما» ارايه  عنوان با جفرسون توماس را جديد
داد. وي كه طي سال هاي۱۷۹۷ تا ۱۸۰۱ معاون

و رئيس كنگره بود، براي خاتمه  جمهور رئيس
و قرائت هاي مختلف از قانون تفسيرها به دادن
پارلمان در اياالت هاي مختلف كتاب «راهنماي»

و  شكلگيري پاي به پا اما كرد. تأليف را خود
انتخابي سازمان هاي  و  انجمنها انواع گسترش
مجموعهاي كه  بود  آمريكا  متحده  اياالت  در 
مجامع  اداراه  براي  كه  پارلمان  قانون  قواعد  از 
غيرقانون گذاري مناسب بودند، رواج پيدا كردند 
و  شدند. معروف پارلمان» عرفي «قانون به كه
افراد غيرانگليسي با توجه به مهاجرات  به ويژه 
اين  كردن  مكتوب  ضرورت  آمريكايي  به  تبار 
و به اين ترتيب،  شد احساس پيش از بيش قواعد
از بخش  آن  كه  شدند  تأليف  زيادي  كتاب هاي 
قواعد قانون عرفي پارلمان را كه براي انجمن ها 
مي كردند.  تشريح ميدانستند مناسب شركتها و

دستورنامه رابرت
و كامل ترين كتابي كه مجموعه قواعد  جامعترين
و سازمان هاي انتخابي انجمنها انواع نياز مورد
مكتوب و  استخراج پارلمان عرفي قانون از را
كرده است كتابي است كه با نام مؤلف آن گره

خورده است: دستورنامه رابرت.
خود  كتاب ويرايش نخستين رابرت مارتين هنري
اين دهم ويرايش كرد. منتشر ۱۸۷۶ سال در را
صفحه منتشر ۸۰۰ در و ۲۰۰۰ سال در نيز كتاب
است كه ويرايش همين فارسي ترجمه است. شده

ميگيرد. قرار زبان فارس اختيار در زودي به

نگاهي اجمالي به دستورنامه رابرت
۶۱ قسمت  و در فصل ۲۰ دستورنامه رابرت در

تدوين شده است. 
و  مشورتي مجامع انواع كتاب، اول فصل ●

قواعد ناظر بر آن ها را توصيف كرده است.
و  مقررات دوبخش، در كتاب دوم فصل ●
و طرح و تصميمگيري مجامع اساسي رويههاي

رسيدگي به پيشنهادها را شرح داده است.
پيشنهادهاي  مجموعه كتاب، سوم فصل در ●
گرفته قرار بررسي مورد كلي دسته ۵ در پارلماني
اصلي، پيشنهاد (۱ از: عبارتند دسته ۵ اين است.
فوريتي، پيشنهادهاي (۳ فرعي، پيشنهادهاي (۲
كه پيشنهادهايي  (۵ و ضمني، پيشنهادهاي (۴
مجمع برابر  در دوم بار براي را موضوع يك

ميدهند. قرار
كتاب، تفاوت اجالس با نشست چهارم فصل ●

را تشريح كرده است.
پيشنهادهاي  تمام كتاب دهم تا پنجم فصلهاي ●
هر است.  داده قرار بررسي مورد را پارلماني
پيشنهاد يك به كتاب فصول اين از بخش
كاركرد ابتداء است. شده داده اختصاص پارلماني
سپس هشت است. شده تشريح پيشنهاد پارلماني
قرار بررسي مورد آنها استاندارد خصوصيت
خاص قواعد قسمت هر پايان در و است. گرفته

است. شده بررسي پيشنهاد آن
عنوان وابسته،  مفاهيم و دستوركار، نصاب، ●

فصل يازدهم كتاب است.

رأيگيري، معرفي  مذاكره، و صحن تخصيص ●
مسؤالن، گزارش و صورتجلسه مسؤالن، نامزدها،
پانزدهمكتابهستند. عنوانهايفصلهاييازدهمتا
و تودهاي، نشست به كتاب هفدهم فصل ●
داده اختصاص دائمي سازمان يك به سازماندهي
قرار فصل اين در كه كتاب ۵۵ بخش در است. شده
انجمن ها انحالل و اتحاد ادغام، بر ناظر قواعد دارد،

است. شده تشريح سازمانها و
است كتاب هيحدهم فصل موضوع آئيننامه ●
سازماندهي به بر ناظر قواعد نوزدهم فصل در و
است. بررسيشده نمايندگان مجمع يا كنوانسيونها
رويههاي و قواعد نيز كتاب فصل آخرين ●
را انتخابي سازمانهاي اعضاء تخلف به رسيدگي
عضوي اگر حتي است گفتني است. كرده تشريح
رفتاري به دست نيز سازمان يك مجمع از خارج
اين در كه قواعدي طبق بزند انجمن شؤنات خالف
ميشود. اخراج و محاكمه است، شده تشريح بخش
پارلماني نيز پيشنهاد ۸۶ بر ناظر قواعد خالصه ●
ارايه كتاب پايان در صحفهاي ۳۰ جدول يك در ب
قواعد به سرعت با ميتوان كه نحوي به است شده

يافت. دست پيشنهاد هر بر ناظر

دستورنامه به چه درد مي خورد؟
روش  كه است خودآموز يك رابرت دستورنامه
يك و  شركت، انجمن، يك ايجاد استاندارد

است. كرده تشريح دقت با را دائمي سازمان
بزرگ سازمانهاي و احزاب نبود از همه حاليكه در
صرافت به كسي كمتر ميكردند، گله سراسري و
يا يك فراگير حزب يك ساختن كه ميافتاد اين
ساختن از سختتر مراتب به ميليوني، سازمان
رابرت دستورنامه است. جاده يك يا فرودگاه يك
و واقعًادموكراتيك سازمانهاي ايجاد فني دانش

داد. خواهد قرار ايرانيان اختيار در را سراسري
و قواعد تمام رابرت دستورنامه اينكه، مهمتر اين از
را كه پارلماني فرايندهاي تمام بر ناظر عام رويههاي
كرده تعريف دقت با است الزم مجامع انواع براي
انجمن سازمانو هرشركت،حزب، نتيجه، در است.
خود پارلماني مرجع عنوان به كتاب اين تصويب با
مكتوب را خود نياز مورد قواعد تمام انگار واقع در
وقت كه هر حال، عين در است. كرده تصويب و
خود اختصاصي دستورنامكهاي ميتواند بخواهد

نمايد. عمل آنها طبق و كند تصويب را

اساسنامه/آئين نامه و دستورنامه
يادآوي  اجمال به بايد نوشته از بخش اين خاتمه در
عرفي قانون قواعد عامترين «دستورنامه» كه كرد
اساسنامه يا حاليكه در ميكند، تشريح را پارلمان
سازمان مشخص يك اختصاصي قواعد آئيننامه،
قواعد با آشنايي بدون سازمان يك اعضاي و است
اساسنامه تصويب و تدوين در رابرت دستورنامه
پرداختن كه ميشوند فراواني مشكالت دچار خود

است. جدگانه و مفصل بحثي هاخود آن به



معرفي دستورنامه  رابرت
۸

مي رود ميخ آهني در سنگ؟
از يونان باستان تا امروز نظريه پردازني نظر
داده اند كه مردم خاورميانه قادر نيستند طبق 
خود  كنند.  رفتار  انتزاعي  قواعد  و  اصول
اهالي خاورميانه فقط بعد از آشنايي با اين

يافت  درخواهند  مرور  به  كه  است  قواعد 
بي ربط  هم زياد پردازان نظريه اين انگار

سخن نمي گويند.
مجمع عمومي يك انجمن را كه با حضور صد 
تصور  است  رسيده  نصاب  به  اعضاء  از  نفر 
مي افتد  نصاب از عضو يك رفتن با كه كنيد
و تصميم هايش از آن لحظه به بعد غيرقانوني
خواهد بود. آيا باوركردنش ممكن است كه نود

و نه نفر باقي مانده با قبول اين قاعده انتزاعي 
و به شهرستان هاي كنند اعالم را جلسه ختم
برگردند؟ به احتمال بسيار زياد تمام خودشان
مي دهند شكستن نصاب ترجيح نفر نه و نود
ناديده  - نفر يك فقط رفتن با هم آن - را
و اين برسند! مجمع مهم كارهاي به تا بگيرند
و نه در چارچوب منافع راستاي در رفتار يعني

قاعده انتزاعي،  و يعني: استبداد.

و  كردهاند حوصله كه افرادي توك و تك
دارند: اعتقاد  خوانده اند  را  رابرت  دستورنامه 

نرود ميخ آهني در سنگ. 
سازي  جهاني  فرايندهاي  همه،  اين با
هم در  چنان  را  ساله  هزاران  ساختارهاي
شايد بود  اميدوار  مي شود  كه است شكسته
ميخ قانون سرانجام در سنگ استبداد فرو رود.

ادامه  در كه است خوشبينانه بسيار مقدمه اين با
نوشتاري، بسته اين نوشته آخرين از بخش اين
براي گرفته صورت كارهاي اجمالي گزارش

ميشود. ارايه رابرت دستورنامه ترويج

تأسيس سازمان هم  انديشي عرف پارلماني
ناديده  اوليه گريخته و جسته تالشهاي اگر
قابلتأملبرايآشنايي نخستيناقدام گرفتهشود،
گروهي برگزاري رابرت دستورنامه با مقدماتي
حال در كه است ملي شخصيتهاي از نفره ده
عرف انديشي هم «سازمان موقت نام با حاضر
ابتداء در نشستها اين ميكند. فعاليت پارلماني»
دردبيرخانهانجمنشركتهايساختمانيبرگزار
انجمن اين مسؤالن از جا همين دارد جا و ميشد

شود. قدرداني صميمانه

اين است كه اين گروه در مرحله اول  هدف 
به  رابرت،  دستورنامه  قواعد  با  آشنايي  براي 
قانون  طبق  را  انجمن  يك  آزمايشي  صورت 
براي  همزمان  و  كند، تأسيس پارلمان عرفي
معرفي و ترويج دستورنامه رابرت تالش كند.

مجري:
كارگاههايآموزشدستورنامهرابرت(كادرها)

تلفن: ۸۸۹۱۱۰۱۷ و ۸۸۹۱۸۳۱۵
kadrha.com :وب گاه
نويسنده: داود حسين

چاپ اول: نشريه پيام كارفرمايان

تك و توك افرادي كه حوصله 
كرده اند و دستورنامه رابرت را 
خوانده اند اعتقاد دارند: نرود ميخ 
آهني در سنگ. 

معرفي دستورنامه رابرت
انديشي  هم  گروه اعضاء تالش با جمله از
رابرت دستورنامه  كه  است  پارلماني  عرف 

در  ملي  از شخصيت هاي  نفر   ۱۱۰ حدود  به 
حوزه هاي مختلف اجتماعي معرفي شده است. 
اعضاي  از  يكي  زحمات  با  نمونه،  عنوان به
گروه، كليات دستورنامه رابرت به مسؤالن اين
ارشد انجمن هاي صنعت احداث معرفي شده

تقريبًا تمام آنان بر ضرورت آموزش  و است
انجمن  هاي تحت مديريت اعضاء به قواعد اين
اقدام كنون  تا  اما  كرده اند  اذعان  خودشان 
مشخصي در اين زمينه صورت نگرفته است. 

گروه  اعضاي  از  ديگر  يكي  همكاري  با 
به  پارلمان  عرفي  قانون  كليات  هم انديشي، 
و است شده معرفي تهران شهر شوراي رئيس
شهر، شوراي قبلي دوره در ايشان، همكاري با
براي رابرت  دستورنامه  آموزش  كارگاه  يك 

كارشناسان ستاد اجرايي شوراياري هاي تهران 
مي  توان گفت كه كارشناسان  و شد سازماندهي
دوره كه  هستند  ايرانياني  نخستين  ستاد  اين 

آموزش دستورنامه رابرت را با موفقيت نسبي 
گذرانده اند. 

پيش  فروش كتاب «دستورنامه رابرت»
رابرت دستورنامه كتاب كه است اين واقعيت
ديريابي متن حقوقي، كتاب يك عنوان به
ناشر آنكه رغم به و دليل همين به است
اما ميكرد، استقبال كتابي چنين انتشار از
اوليه سرمايهگذاري بازگشت تضمين براي
فروش پيش كتاب نسخ از تعدادي بود الزم
عطارديان مهندس آقاي زمينه، دراين شود.
تقويت صرف  را خود بركت پر عمر كه -
باد دراز عمرشان و است كرده انجمنها
خريد پيش را كتاب اين از نسخه ۱۰۰ -
سوي از نيز كتاب اين از نسخه ۴۰۰ كردهاند.
شده خريداري تهران شهر شوراي مسؤالن
است شده صادر نيز كتاب نشر مجوز است.
كتاب كاغذي متن كه بود اميدوار ميتوان و
بگيرد قرار عالقمندان ختيار در زودي به
وب در نيز آن الكترونيكي متن همزمان و
شد. خواهد منتشر كام» دات «كادرها سايت

كارگاه هاي آموزش دستورنامه رابرت
آموزشي  كارگاه دو برگزاري پي در
آموزش «كارگاههاي دفتر رابرت، دستورنامه

برگزاري براي (كادرها) رابرت» دستورنامه
طور به اكنون و شد تجهيز كارگاهها اين
دفتر اين در ديگري كارگاههاي همزمان
را آنها از يكي اعضاي كه دارند فعاليت
ميدهند. تشكيل تهران معلمان از تعدادي
برانگيزي تحسين شكل به كه معلمان اين
آستين همت دريافتهاند را قواعد اين اهميت
رابرت دستورنامه معرفي با تا زدهاند باال
پرورش و آموزش وزارت ارشد مسؤالن به
به قواعد  اين معرفي و ترويج به نسبت
در همين دارد جا كنند. تالش آموزان دانش
فرهيخته فرهنگي شخصيتهاي اين از جا

شود. قدرداني صميمانه

انتشار كام»، دات «كادرها وبگاه راهاندازي
نشريه و  «كادرها» الكترونيكي خبرنامه
براي ريزي برنامه و »دستورنامك» آموزشي
تفسير و  معرفي در كه كتابهايي ترجمه
انگليسي زبان به رابرت» «دستورنامه كتاب
دفتر فعاليتهاي از برخي است، شده نوشته

است. بوده مدت اين در كادرها

انجمن  ها و شركتها خدمت در كادرها
كتاب يك رابرت دستورنامه كتاب هرچند
با آن  خواندن با هركس و است آموز خود
سازمانهاي و مجامع اداره استاندارد قواعد
پارلماني بازي اما شد، خواهد آشنا عضويتي
بايد قواعد اين و است گروهي بازي يك
خاطر، همين به شود. تمرين گروه يك در
قواعد اين تمرين و آموزش براي روش دو

است: تصور قابل

كارگاه يك در مجامع و جلسات رئيسان .۱
جريان در و بعدًا و كنند شركت آموزشي
قواعد اين خود، رياست تحت مجامع اداره

بدهند. ياد اعضاء ساير به مرور به را
علني جلسات در پارلماني مربي يك .۲
حاضر ومجامع مديرهها هيأت نشستهاي
قواعد پارلماني عمل جريان در و شود
داده آموزش حاضر اعضاء به را استاندارد

دهد. تمرين را اعضاء و

رابرت دستورنامه آموزش كارگاه تجربه
نياز مورد قواعد اوليه بسته كه ميدهد نشان
جلسه به ده در ميتوان را مجامع اداره براي

داد. آموزش عالقمند افراد


