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  مقدمه
از  يا از به حوزه گستردهين، با آغاز هزاره دوم

 يها ت سازمانيريدر مد يعمل يها ليبد يجستجو برا
. ت استيدر حال توسعه حائز اهم يدر کشورها يدولت

در حال توسعه از عملکرد سوء  يشتر کشورهايب
له عمده يد اسباب و وسيخود که با يدولت يها سازمان

د يشا. برند يم رنج، شرفت باشنديتوسعه و پ يبرا
ن در مطالعات و ينو يکرديرو ياسالم يت دولتيريمد

رو به تکامل فراهم  يت دولتيرينده مديآ يها يبررس
 ييو همنوا يزان سازگاريد از ميکرد جدين رويا. آورد

 برخوردار است و يبا فرهنگ اسالم يا قابل مالحظه
ت يريا و ماندگار در مديپا يليبد عنوان بهتواند  يم

  . رديمورد استفاده قرار گ ياسالم يکشورها
خداوند حاکم مطلق است و او ، يم اسالميدر پارادا

 يزيهر چن يبنابرا؛ رکل جهان استيحافظ و مد، خالق
د در يبا يشه هر انسانيمتعلق به اوست و کردار و اند

بر  يم اسالميپارادا يبه طور کل. او باشد يجهت رضا
ا و ماندگار در يرات پاييجاد تغيا منظور بهآن است تا 
جاد کند و يا يقو ياجتماع يها سازمان، بافت جامعه

 ياله يها بر محور ارزش ير و تحول اجتماعييام تغيپ
تواند  يم ير اجتماعيين تغيا. ديق ابالغ نمايرا از آن طر

ن يبنابرا؛ شود يعمل يدولت ينهادها سيتأسق ياز طر
 ياجتماع يها جاد سازمانيدر ا يت دولتيرينقش مد

ار حساس و يبس يرات اجتماعييد بر تغيد با تاکيجد
 يها د ارزشيبا يدولت يها سازمان. ت استيحائز اهم

ح متبلور ساخته و کردار و يصح يرا به روش ياسالم
د در جهت و منطبق با يعمل کارکنان دولت با

بشر  باشد که از جانب خداوند به ييواال يها ارزش
همچنين متفكران . )١٣٧٨، يکالنتر( ابالغ شده است

و اهداف دولت  ها آرمانسياسي از منظرهاي مختلفي به 
هدف راستين حكومت ، به عقيده ارسطو. اند ستهينگر

جان الك معتقد بود هدف . تحقق زندگي خوب است
آدام . است »خير نوع بشر«يا  »خير عمومي«حكومت 

دولت سه هدف بزرگ دارد؛  اسميت بر اين نظر بود كه

نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا 
؛ دوم: حمايت از افراد در برابر يالملل نيبخشونت 

 ؛يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه يعدالت يب
آثار خاص و نهادهاي عمومي كه  و حفظسوم: ايجاد 

. هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند
دولت سه ، انديشه گر آلماني گمان هولزندورفبه 

هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملي؛ دوم: حفظ 
. آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي

حكومت بر  يها آرماناهداف و  بندي رتبهضمن  رگارن
 بال واسطهاين باور است كه هدف اصلي و اوليه و 

الت در ميان حفظ صلح و نظم و امنيت و عد، دولت
؛ هدف دوم ـ آورند يمافرادي است كه آن را به وجود 

هاي فردي است ـ توجه به تأمين  كه فراتر از خواست
اما ، رفاه عمومي در راستاي پيشرفت و ترقي ملي است

اعتالي تمدن بشري ، هدف نهايي و آرمان عالي دولت
از ، )١٩٣٦( به عقيده ويلسون. )١٣٧٣، عالم( است
توان بر  مي اين اهداف را، جديد براي دولت يها مؤلفه
 ؛ها خواستهو پاسخگويي به ها  ترضيه اراده-١  :شمرد

تحقق بيشترين سعادت  -٣كسب ترقي اخالقي؛  -٢
حفظ  -٥رشد شخصيت فرد؛ -٤براي بيشترين افراد؛ 

به  .متوازن كردن و نيز حمايت از منافع-٦حقوق؛ 
مفهوم عام  در »دولت نو«اصلي  يها هدفعقيده پنوك 

اين . از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادي و رفاه اند عبارت
موجوديت دولت و نيز  کننده هيتوج ها آرمانو  ها هدف

اما ؛ همان)( اند تكليف سياسيهاي  فراهم آورنده زمينه
 يا نهيجاد زميحکومت ا يفه اصليوظ يدگاه اسالميدر د
ر د. ده آل استير جامعه به سمت جامعه اييتغ يبرا
است که  يکسب خصائصها  انسان ييجه هدف غاينت

خداوند دوستدار آنهاست تا رسالت خداوند را تحقق 
  . بخشند

اجزاء ن يتر است و اداره از مهميان سين ميدر ا
 يها ژهيکار واست که تحقق  يحکومت يها ستميس

 يگردد و در تمام ينم ريپذ امکان حکومت بدون آنها
و  ياقتصاد، ياسيصه سجامعه از جمله عر يها عرصه
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، يياين که در عصر پويا. حضور دارند يفرهنگ
، ياجتماع يها ستميو تنوع روزافزون س يدگيچيپ

در درون  ين سطح تعامليتوان به چن يم چگونه
پژوهش در  يبرا يآمد موضوع مهم نائلها  دولت

رباز ي) از د٢٠٠٦، ١ترکه( قلمرو دولت و حکومت است
» مردم«و » ياسيرهبران س«و » يکارگزاران ادار«رابطه 

ت يريدر شمار مسائل مهم و جذاب مورد بحث در مد
) و مطالعات انجام شده ٢٠٠١، ٢وارا( بوده است يدولت
و  يشتر ناظر به رابطه بوروکراسين حوزه بيدر ا

است و ياز رابطه س يشکل خاص عنوان به يدموکراس
و  يساين سيرابطه منتخب يعنيجنبه آن ن يتر اداره و مهم

د يبا. )٢٠٠٦، ٣ر واوتوليم( بوده است ين اداريمنتصب
از  يا است مجموعهيکه حوزه س نظر داشتدر 

مرتبط است که منابع جامعه را  يفرا گردهاساختارها و 
دهد و  يم صيگوناگون تخص يها با اقتدار به بخش

 گردد يم اعالم ياسيس يخط مش صورت بهبازداده آن 
 يدشوار بهن حوزه را يا. )٢٠٠٤، ٤کرفت و فرلن(
نقش  يبوروکراس. ز ساختيتوان از حوزه اداره متما يم

دارد تا  يدولت يها در تحقق اهداف سازمان يمهم
 يبوروکراس«کند  يم ديکه نورتن النگ تاک يحد

 ين خط مشيآغاز تدو يما برا يهمواره منبع اصل
ولند معتقد است يک کليفردر. )٢٠٠٠، ٥دنهارت( »است

 يها در سازمان يو دموکراس ياتوکراسن يتفاوت ب
ک بدنه و يا فقدان يست بلکه در وجود ينهفته ن يادار

ق خارج از اداره يدق کننده کنترلا يمجموعه پاسخگو 
ن اراده عموم و اعمال آن ييقدرت تع ياست که دارا

 بحث يبرخ، گريد از طرف. اراده بر اداره است
 يرو رفاًصد يک نبايک دولت دموکراتيکردند که  يم

 صورت بهد يبلکه با، ک استوار باشدياصول دموکرات
دستگاه ، کيز اداره شود و فلسفه دموکراتيک نيدموکرات

. )٢٠٠٣، دنهارت( قرار دهد ريتأثرا تحت اش  يادار
 يالگو ين پژوهش به دنبال واکاويب اين ترتيبد

آن در  ييو پاسخگو ينظارت و کنترل بر بوروکراس
ع) از منظر رابطه ( يعلدوران حکومت امام 

ن يق بديتحق مسئلهلذا ، است يو دموکراس يبوروکراس
نظارت و کنترل  يالگو« گردد که يم صورت مطرح

در حکومت حق مدار و عدالت پرور امام  يبوروکراس
، )ياسي(ع) چگونه است و حاکم (منتخب س يعل

ن الگو ي) و مردم در اين اداري(منتصب يکارگزاران دولت
   »دارند؟ يو نقش گاهيچه جا
ع) الزم ( يامام عل يحکومت يش از ورود به الگويپ

 يينظارت و پاسخگو، همچون کنترل يمياست که مفاه
به همراه  يينظارت و پاسخگو يها وهيف شده و شيتعر
آنها در چارچوب  يو فلسف ينظر يازها و مبانيش نيپ

 يکه چارچوب نظر( يو بوروکراس يرابطه دموکراس
ح يو تشر يدهد) مورد بررس يم ا شکلن پژوهش ريا

  . رديقرار گ
 ييمفهوم پاسخگو کنترل و نظارت:، ييپاسخگو

 يخصوص، يبخش دولت يها سازمان در در همه جوامع
 ييسطح انتزاع باال يمطرح است و دارا يرانتفاعيغو 

ف مشترک و مورد توافق همه در يبوده و ارائه تعر
آن چه . )٢٠١١، ٦ت و هوپيپول( مورد آن دشوار است

در مورد آن اتفاق نظر دارند  نظران صاحبکه همه 
نه يبه بستر و زم ييپاسخگو يابهام و وابستگ، يدگيچيپ

، ٧سبانديم و ويابراه( باشد يم يمورد بررس يسازمان
 يدر جوامع امروز ييهرچند پاسخگو. )٢٠٠٧

در ، رديگ يم د قراريمورد تاک يمتفاوت يها صورت به
، شود که شهروندان يم گفته ييندهايراعام به ف يمفهوم

. کنند يم رفتار و عملکردشان مسئول يحاکمان را برا
 يسه هدف عمده دارد: نخست آنکه ابزار ييپاسخگو

از سوء  يريشگياست جهت نظارت بر قدرت و پ
است بر  ينيدوم تضم، يارات عمومياستفاده از اخت

از  انتيت از قانون و صيتبع، يح منابع مليکاربرد صح
 يبرا يو سوم ابزار موثر يخدمات عموم يها ارزش

 يت خدمات عموميريو مد يارتقا و بهبود زمامدار
 يبرا معتقدنداز محققان  يبرخ. )١٣٨٠، يهيفق( است
و درک  ييپاسخگو يت اصليو فهم ماه ييشناسا
مختلف و ارائه  ينه و بسترهايآن در زم يها کارکرد
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 نفعان يذ يستيشفاف با يک چارچوب مفهومي
، ٨ينر و آوريبرگست( را شناخت ييگوناگون پاسخگو

که  ي) در حال٢٠٠٩، ١٠؛ هانبرگر٢٠٠٥، ٩کي؛ دوبن٢٠٠٨
 ياجتماع يا دهيرا پد ييگر پاسخگويمحققان د يبرخ
 ستم شکليک سيدر  نفعان يذدانند که توسط  يم
ف از ين تعريبا توجه به ا. )٢٠٠٥، ميابراه( رديگ يم

ز ين يت دولتيرينظارت در مدکنترل و ، ييپاسخگو
ل ين يو در راستا ييتوسعه پاسخگو يدر راستا يابزار

کنترل عبارت . گردد يم يبه اهداف سه گانه فوق تلق
د يعملکرد) با آنچه با( سه آنچه انجام شدهياست از مقا

شناخت نقاط ضعف  منظور بهاستانداردها) ( رديانجام گ
معرف ، کنترل گر نظارت ويبه عبارت د؛ و قوت برنامه
سازمان است که تا چه اندازه  يها تياقدامات و فعال

ا مطابق ين که آيو ا اند رفتهش يدن به اهداف پيرس يبرا
ر؟ با نظارت و يا خيشده است  ينيش بين پيبا مواز
، ها هدفدر  يا اصالحاتيرات ييتوان تغ يم کنترل
نظارت و کنترل . صورت دادها  يو خط مشها  برنامه
نان از تحقق يحصول اطم يبرا يمناسب و روشله يوس

  . )١٣٨٦، گرانيکومرام و دين( هاست هدف
نظارت و  يوه از نظارت بر دستگاه ادارين شياول

 ياسياز متفکران س ياريدر آثار بس. است ياسيکنترل س
شود که اداره و اجرا را  يم دهين نکته به وضوح ديا
نظارت  .قرار داد ياسيس يد تابع نظارت نهادهايبا

بر دو حرکت  يياجرا يها بر سازمان ياسيس ينهادها
 ساالر مردم يها ظهور نظام يکيبوده است:  يمبتن
که در قرون هجدهم و نوزدهم  ينده در جوامع غربينما
و ظهور  يمجالس قانونگذار سيتأس صورت به يالديم

از به يدوم ضرورت و ن. افتي يتجل ياسياحزاب س
و  يا حرفه، مستمر يا گونه به ياستقرار خدمات دولت

 ييامروزه پاسخگو. )١٩٧٨، ١١موشر( ت شده بوديحما
 ينقش ياسيس يها در همه نظام ياز جنبه نظارت

که بخش  اند آناستمداران خواستار يدارد و س يمحور
که  يا د کنندهيدولت از قدرت نامحدود و تهد يياجرا

 چهار گونه ١٢رمزک. داراست سوء استفاده نکند

را در  ياسيو س يا حرفه، يقانون، يسازمان ييپاسخگو
: به يسازمان ييبرشمرده است. پاسخگو يت دولتيريمد

ن نوع يشود. در ا يم گفته يدرون سازمان يها نظارت
 بر روابط فرادست و فرو دست يکه مبتن ييپاسخگو

ار يکه اغلب اخت يران بر عملکرد کارکنانيمد، باشد يم
م و يمستق يها نظارتکنند.  يم دارند نظارت ياندک
از  يق روشنيمصاد، عملکرد يادوار يها ينيبازب

، ن مقرراتين تدوياست. همچن يسازمان ييپاسخگو
 ينظارت يگر ساز و کارهايو د يسازمان يها بخش نامه

ن يکند در زمره ا يم ارات کارکنان را محدوديکه اخت
: در يقانون ييپاسخگو رديگ يم قرار يينوع پاسخگو

بر عملکرد است که هدف  يرونيب يها نظارترنده يبرگ
 ين اساسيو قوان يآن انطباق عملکرد با الزامات قانون

 ليوکل يبر روابط اص يقانون يياست. اساس پاسخگو
اغلب از را  يين پاسخگوينهاده شده است. ا

 يها يزيمم، ينيتقن يها ژه مانند نظارتيو يها يدگيرس
 يدگيرس يبرا ينرويب يها يو بازرس يا و برنامه يمال

 ييرد. پاسخگويگ يم صورت يات استخداميبه شکا
 يين نوع پاسخگويدارد و در ا ي: جنبه درونيا حرفه

فرد کارمند  يمنبع استاندارد عملکرد قضاوت شخص
ن نوع يدر اها  يريم گيتصم ياست. استقالل افراد برا

شود و عملکرد آنها با  يم حفظ شيو بکم  ييپاسخگو
اعتقادات و تجارب مکتسبه آنان ، يا حرفه يهنجارها

ن ي: در اياسيس ييرد. پاسخگويگ يم مورد قضاوت قرار
 ياسيمقامات س يها ران به خواستهيمد يينوع پاسخگو

ر ينفع و سايذ يها گروه نيهمچن، مردم منتخبان يعني
گر يبه عبارت د؛ پاسخگو هستند ياسيس ينهادها

 ياصلنظارت صاحبان و مالکان  ياسيس ييپاسخگو
از انواع  کيهر ران است در يبر عملکرد مد ها سازمان

 يذ و انتظارات رفتارها  ارزش، ييچهارگانه پاسخگو
   ).١٣٨٠، يهيد است (فقيمورد تاک يا ژهيو

 يکارآمد يازهايش نياسباب و پن يتر از مهم يکي. 
چنانکه . ت نظام حاکم استيمشروع، ياسيکنترل س

 ييپاسخگو صوالًات ياز مشروع يبدون برخوردار
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بوده و  يمعن يبنفعان يبه مردم و ذ ياسيدستگاه س
و  ياسيس ييز خود را ملزم به پاسخگوين يبوروکراس

معادل  ياسيس فلسفهت در يمشروع. داند ينم يمدن
البته با . ت داشتن استيبودن و رسم يقانون، ييروا

 يت به معنيافت که مشروعيتوان در يم يليمختصر تحل
، تيت همان اهليوده و مراد از حقانت بيحق حاکم

، براليل ياسيدر فلسفه س. ت استيت و قابليصالح
 ينهاد قدرت به حاکم و مبنا يواگذار منشأمردم تنها 

. هستند يت به ويحاکم يت او و واگذاريمشروع
، يه قرارداد اجتماعي) در نظر١٣٦٨( چنانکه روسو

انکه اما چن؛ داند يم يت را اراده عموميمشروع يمبنا
ت و اداره يحق حاکم، يم اسالميگفته شد در پارادا
متعلق به خداوند متعال  منحصراً يامور جهان هست

مگر ، ت ندارديباالصاله حق حاکم يچ انسانياست و ه
ض شده و از يتفو ين حق از جانب خدا به ويآنکه ا

 يدگين برگزيده شده باشد که سبب ايجانب خدا برگز
واال در حاکم است که  و صفاتها  همان خصلت هم
چه به ، بخشد تا از جانب خدا يم را بدو يستگين شايا

ها  يژگيان صفات و وين و چه با بيينص و چه به تع
  . )١٣٩٠، يموسو ديسو  يينوا( انتخاب شود

 يندهايان آن است که فراين مياما نکته مهم در ا
است يرا نه تنها تحت نظارت س يبوروکراس، ياسيس

ف يفرارو توص يها نفعل در چالشم يبلکه عنصر
استمداران به يه سياز ناح مورد يب يو فشارها اند کرده
 ها رش بوروکراتيکه خارج از محدوده پذ ينحو

. است ياسيس يها ت کنترليباشد عامل عدم موفق يم
را ها  استمداران و بوروکراتي) رابطه س١٩٤٧( ١٣مونيس

ف کرده و معتقد است يتوص يرفت و برگشت
 ياسيند کنترل سيکه بر فرا يگوناگون يها تيمحدود

و  ياسيهمچون تخصص س( شود يم ناخواسته اعمال
، يآنها در نظام ادار يماندگار، ها بوروکرات يا حرفه

 يو ابزارها مداران استيس يزمان يها تيمحدود
گردد که کنترل  يم ) موجبياسينامناسب کنترل س

ن عامل يلو اون يتر مهم يا حرفه يها و ارزش يدرون

از ها  ن رفتارها و کنترليا. باشد يکنترل رفتار بوروکراس
 يماند و خود نوع ينم ز دورين ياسيد ناظران سيد

ب ين ترتيبد. است يبه افکار عموم ييپاسخگو
 ييپاسخگو يوه اصلين شيک دوميبوروکرات يها ارزش

، ر واوتوليم( است يو کنترل دستگاه بوروکراس
٢٠٠٦( .  

در اصطالح : يق ارزش عمومو خل ييپاسخگو
است  يزيعبارت از چ يارزش اجتماع يشناس جامعه

مشتمل  يارزش اجتماع. رش همگان استيکه مورد پذ
ت مورد يمطلوب ياست که دارا يو امورها  تيبر واقع

 يو عل ياحمد يعل( شتر افراد جامعه باشديخواست ب
ک ي عنوان به) ١٩٤٩( سيوان م. )١٣٨٣، ياحمد
ط يارزش را نحوه برخورد انسان با مح ،شناس جامعه
گر ي) از د١٩٦٩( لريمز ميداند و ج يم شيخو يزندگ

ک امر متعلق به درون يارزش را ، يشناس جامعهمحققان 
آن را به طرز تفکر و ادراک فرد  يشمارد ول يم بشر
از آن تر  قيعمها  ارزش. داند يم رنده متعلقيم گيتصم

 يزين چيبهتر. اشندم بيهستند که قابل مشاهده مستق
خود  يبه خودها  توان گفت آن است که ارزش يم که
 دهيز ديکسان ني صورت بهچگاه يد نشده و هيتول
 ١٤ينير. )١٣٨٨، ايکبر يو فاضل ياعتصام. (شوند ينم
 يها يژگيرا از و يعموم يها ) ارزش٢٠١٠(

دانسته و  ياز بخش خصوص يزکننده بخش دولتيمتما
و  يشناخت روان يساختارها نعنوا بهت آنها را يرعا

د وجود دارند يتول يندهايکه مستقل از فرا ياجتماع
 يجامعه تلق يژه برايو يت و کاربردهاياهم يدارا

شتر بر جنبه يبها  ن ارزشيد او اياز د. نموده است
آن  يعملکرد دولت و فلسفه وجود يو اجتماع ينهاد
ن ) معتقد است کارگزارا٢٠٠٣( ١٥کرناگان. د دارديتاک
و ها  مفهوم ارزش يان درباره معانيو دانشگاه يدولت
از . م مرتبط اخالق و اصول دچار اختالف هستنديمفاه

 فيتعر ياعتقادات دائم عنوان بهها  د او ارزشيد
ان ابزارها و اهداف را يتواند انتخاب م يم شود که يم

و ها  اگرچه اصطالح ارزش. قرار دهد ريتأثتحت 
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شود اما  يم مترادف استفاده عنوان بهاغلب ، اخالق
، ها ارزش يستند چنانکه تمامين يمشابه يمعنا يدارا

ن راستا يز در هميهافستر ن. ستندين ياخالق يها ارزش
 يها را به دو دسته ارزشها  ارزش، ياز منظر روانشناس

موجود را  يها م کرده و ارزشيموجود و مطلوب تقس
ب را مطلو يها و ارزش يشناس جامعهموضوع علم 

رمزک . )١٩٩٧، يرشاهيام( داند يم موضوع علم اخالق
، يت دولتيريدر مد ييپاسخگو يدر گونه شناس

و قضاوت ها  بر ارزش يرا مبتن يا حرفه ييپاسخگو
ز ارزش ين ١٦بوزمن. کارمند دانسته است يشخص
، قيداند: حقا يم يکارکرد اصلسه  يرا دارا يعموم

نکند)؛ ( جاد کندين اشهروندا يرا برا يازاتيمنافع و امت
ف شهروندان و دولت را در جامعه و نسبت به يوظا

ن کند و اصول آن توسط دولت و خط يگر معيکدي
ها  ن ارزشييب تعين ترتيبد. ن شودييتع يعموم يمش

 ييآنها در توسعه پاسخگو يساز نهينهادو آموزش و 
 يها دارد و لذا پژوهش يا ک نقش برجستهيبوروکرات

 يبند تياولوو  يينه شناسايزم در يقابل توجه
 نظران صاحبک به عمل آمده و يبوروکرات يها ارزش

 يه مباحث مختلف نظريتا بر پا اند کردهت تالش يريمد
ن ييرا تع يمطلوب در نظام ادار يها ارزش يو فلسف

، )١٩٢٧( ١٧يالبيشمندان همچون وياز اند يبرخ. کنند
 را يي) کارا١٩٣٧( ١٩کيلولي) و گ١٩٣٦( ١٨تيوا

حال آنکه  اند دانسته يت دولتيريارزش در مدن يتر مهم
 يابيارز يارهاياز مع يکيگر آن را تنها يد يبرخ

 يمون مدعيرابرت دال در بحث خود با سا. اند دانسته
د يک بايک جامعه دموکراتيدر  يت دولتيرياست که مد

 يرخواهيو خ يدلسوز، يير پاسخگوينظ ييها با ارزش
ز معتقد است ين ٢٠ردفورد. شود يابينسبت به مردم ارز

د يو مشارکت تاک يبرابر، تيم فرديبر مفاه يدموکراس
به  يداشته و مشارکت عبارت است از دسترس

 يها به حوزه ميرمستقيغم و يمستق يدسترس، اطالعات
بحث در  يبرا يارائه هر موضوع ييتوانا، يريگ ميتصم

ون و مطالبات بدها  ان خواستهيب ييتوانا، منظر عموم

 ترس از اجبار و زور و مالحظه مطالبات مطرح شده
ز در پژوهش ي) ن٢٠٠٣( کرناگان. )٢٠٠٣، دنهارت(

کند که  يم ميخود ارزش هار ا به چهار دسته تقس
، )يانصاف و راست( ياخالق يها از ارزش اند عبارت
، حکومت قانون و تعهد)( کيدموکرات يها ارزش
 يها و ارزشو ابتکار)  ييکارا( يتخصص يها ارزش
در پژوهش خود که  يو. )يمراقبت و دلسوز( يفرد
انگلستان ، کانادا، ايچهار کشور استرال يارزش يها هيانيب

افت ارائه يقرار داده بود در يلند را مورد بررسيوزيو ن
 مؤدبانهاثربخش و ، طرف يب، منصفانه يخدمات دولت

، ياسيس يطرف يب، صداقت، يکپارچگي، ايدر استرال
 ياحترام به نهادها، ت از قانونيتبع ،تخصص
لند و يوزيدر ن پرده يبه آزادانه و يو توص يدموکراس

، يکپارچگي، صداقت، تعهد، يانگلستان؛ وفادار
در انگلستان  ييت و کارايفيک يبرابر، يتعال، انصاف

 به شمار يج بخش دولتيرا يها ارزشن يتر مهم
 نز در کتاب خود عنواين ٢١ياستفان کو. روند يم
هستند که به روابط  ين کليقوان، کند که اصول يم

که  يمرتبط بوده در حال يانسان يها و سازمان يانسان
، يبرابر، انصاف، باشند و از عدالت يم يو ذهن يدرون
کند که  يم ادي ياصول عنوان بهامانت و اعتماد ، يدرست

 عنوان بهگر يدانشمندان د يبه طور گسترده از سو
در  زين )١٩٩٥( ٢٢نگراهاميا. ودش يم فيارزش توص

ج در بخش يرا يها سه ارزشيپژوهش خود ضمن مقا
ارزش ن يتر مهم ييافت پاسخگويدر يو خصوص يدولت

قانون ، يريگ ميتصماست و پس از آن  يدر بخش دولت
، ت اعتماديقابل، تخصص، ينداشتن فساد اخالق، يمدار

   .قرار گرفتند يبعد يها در رتبه يطرف يبو  ياثربخش
 يها د ارزشيبا يمقامات دولت، يت اسالميريدر مد

ک کل اشاعه ي عنوان بهجامعه را  يها مشابه ارزش
متعارض در اسالم  يها ن مفهوم ارزشيبنابرا؛ دهند
نسبت به  يو نفع شخص ييکارا مثالً؛ ندارد يگاهيجا

ت قرار يدر رتبه دوم اهم يو اخالق يت اجتماعيمسئول
عالوه بر  يامور دولت يمتصد هر گريدبه عبارت . دارد
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 ين اسالميقوان يت اجرايمسئول، اداره يت رهبريمسئول
م يپارادا. ز بر عهده دارديروزانه را ن يها تيدر فعال
ن ييتع ين ارزش متعاليتواند در قالب چند يم ياسالم

ت يشه و عمل افراد حاکمياند، يشود که بر روش زندگ
، عدل، ياجتماع و عدالت ياز: برابر اند عبارتدارد و 

، يو اعتقاد واقع يدرستکار، رافت و شفقت
 يو رشد شخص يت شخصياحترام به مالک، يخودکنترل

، يکالنتر( يسازمان يريادگيا يق آموختن مداوم ياز طر
اتقان ، ارزش و قداست کار يگريپژوهشگر د. )١٣٧٨

، انجام کامل کار، ينظم و انضباط کار، در کار
عدالت و ، بع و امکاناتدر مصرف منا ييجو صرفه
ن يتر ض و کسب حالل را مهمياز ظلم و تبع يدور

 يدر نظام ادار يج خود کنترليترو يدر راستاها  ارزش
دگاه يرسد در د يم به نظر. )١٣٩٠، يقدس( دانسته است

، ريو آداب و سنن متغ يدر کنار عوامل اجتماع ياسالم
 يرفط منشأوجود دارد که  يبه نام اصول ارزش ياصول

اسالم  يتوان گفت نظام ارزش يم دارد و لذا يو وجدان
و  يقرآن يها اميخدامحور و برگرفته از روح پ

و  يدن به کمال انسانين در رسيد ياياول يرهنمودها
، ياحمد يو عل ياحمد يعل( قرب خداوند است

١٣٨٣( .  
 يها ارزش يساز نهينهادج و يترو، نيياما تع

و نهاد  يدولت ياه در سازمان يو ادار ياجتماع
است که  يا نه سازانهيازمند اقدامات زمين يبوروکراس

. است يت کارگزاران دولتيآنها آموزش و تربن يتر مهم
کرد يت با رويم و تربينظام تعل ياسيات علوم سيدر ادب

 يدستاوردها و کارکردها يدارا ياسيت سيترب
ق و يال يت کارگزاران ادارياست که ترب يگوناگون

، در جامعه ياسيس يگانگيجاد يا منظور به ستهيشا
و  ياسيل نهادها و موسسات سيتشک يبرا يساز نهيزم
 يو فکر يز اعمال قدرت و کنترل اجتماعيو ن يادار

ک در يه دموکراتيدر نظر. جامعه از اهداف آن است
عالوه بر ، آموزش و پرورش جامعه، ياسيت سيترب

ن يدر ع ،دارد کارانه محافظه يريگ جهت يآنکه نوع

ز ين يمستقل و انتقاد يت شهروندانيحال به دنبال ترب
ه است که طبق آن ين نظريان اياز حام يوئيد. هست

 يد از سطح آگاهيبا يک نظام دمکراسيشهروند در 
آن برخوردار بوده و  طرز کاراست و يدرباره س ييباال

ان و اساس حکومت يبه بن، بپردازد ياسيبتواند به نقد س
 يها و مقامها  تيصاحبان موقع لزوماًو نه ک يدموکرات

فا يدر مسائل جامعه ا يوفادار بوده و نقش فعال ياسيس
  . )١٣٧٦، تيبيارم و ل( کند

 يتر عيار وسيد بسيهدف و افق د ياما اسالم دارا
 يت کردن انسان صالح برايچون آماده ساختن و ترب

، ت محدود به مکانين غايا ديترد يباست و  يقرب اله
تفاوت . ستين يو گروه و دسته خاص اجتماع، انزم
ت ين غايدر هم يغرب يها هياسالم با نظر يتيه تربينظر
اصول و ، ين مبانيتدو يل براين دليت است و به ايترب

کاربرد ها  هين نظريا يت در نظام اسالميترب يها روش
ت ينگرش ترب. )١٣٨٧، گرانيرهنما و د( ندارند يچندان

در کنار اصول مهم امر به  يسالما يو اجتماع ياسيس
 يوه و الگوين شياز منکر سوم يمعروف و نه

 را شکل يو نظارت بر نظام بوروکراس ييپاسخگو
نظارت . است ينظارت همگان يدهد و آن الگو يم

، ن نظارتينو يها از گونه يکيران يدر ا يهمگان
 يارائه دهنده خدمات عموم يها در سازمان خصوصاً

 يجمهور ياصل هشتم قانون اساس يبر مبنااست که 
به  امر يتحقق اصل مترق يران و در راستايا ياسالم

 يها شهير. از منکر شکل گرفته است يمعروف و نه
 يها هيتوان در نظر يم نظارت را گونه نياجاب يا
، ..).و ينيد يساالر مردم، يساالر مردم( ياسيس

، ه کنش پارسونز)يمانند نظر( ياجتماع يها هينظر
، ر و توسعه سازمانييتغ( تيريسازمان و مد يها هيظرن

 يها هيو نظر ..).و يت راهبرديريمد، يت مشارکتيريمد
، يمحمود. (افتي يو اجتماع يفرد يشناس روان
درازمدت ، است مستمر يتالش يهمگان نظارت )١٣٨٦
با  يتعامل يستم که در بسترينگر در گستره س و کل
 ئه بازخوردص و ارايتشخ، يط به گردآوريمح
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ت و يتوسعه قابل منظور بهن تالش يا. پردازد يم
ش يو افزا ييگشا مشکلنه يسازمان در زم يستگيشا

ط يط و اقتضائات محيبا شرا يسازگار يآن برا ييتوانا
د و خالقانه و يجد يسازمان يها حل راهتوسعه ، خود

 نيتأم يدر راستاسازمان  يخود نوسازت يتوسعه ظرف
 آن صورت يسازمان ياثربخش ن سالمت ويو تضم

  )  ١٣٨٦، ترک زاده(. رديگ يم
از  يامر به معروف و نه يبا اصول مترق ييآشنا

از  ينظارت همگان يالگو يآبشخور نظر عنوان بهمنکر 
برخوردار است چنانکه بدون شناخت  يا ژهيت وياهم
ه يبا تک صرفاًآن و  يو کارکردهاها  ن اصول و روشيا

توان  ينم يغرب يث از دموکراسمنبع يها شهيبر اند
 يبه خوب يرا در جامعه اسالم ينظارت همگان يالگو

ن اصول در اسالم تا يت اياهم. کرد يساز ادهيپ
م آنها را از يآنجاست که خداوند در قرآن کر

) و ١١٠، آل عمران( امت يمان و رستگاريات ايضرور
 ٦٣، مائده( انسان يو تباه يترک آنها را نشانه بدکردار

از منکر به  يامر به معروف و نه اساساً. داند يم )٧٩و 
به حضور منکرات و عدم  يت قويداشتن حساس يمعنا

که  يا کسيمسلمان متعهد . هاست معروفحضور 
تحقق  يفعال دارد همواره در پ ياجتماع يزندگ

ن يا .آن در جامعه است يها و آرمان ينيد يهنجارها
گاه در ، اندرز پند و صورت بهت گسترده گاه يحساس

از معروف و گاه  يو ارائه جلوه درست يقالب اقدام عمل
. است ينيو حفظ جامعه دها  ز جهاد و دفاع از آرمانين

بقا و سالمت جامعه  ياز منکر برا يامر به معروف و نه
م ين و تصميحکم سلسله اعصاب را دارد و به مسئول

 يدهد که در کجا چه نقص و کمبود يم ران نشانيگ
ن کارکرد از امر به معروف يحال اگر ا. شود يم اهدهمش

ت يمسئوالن جامعه از شناخت وضع عمالًگرفته شود 
 ياطالعات به رو ياجتماع محروم شده و درها يواقع

  . )١٣٨٠، ياسالم( شود يم آنها بسته
اجرا و  ازين شيپگفته شد  تر شيپن چنانکه يبنابرا

ت يعه تربدر جام ينظارت همگان يالگو يساز ادهيپ

و  يآگاه به حقوق شهروند و مسئول، فعال يشهروندان
از منکر و  يقائل به اصول امر به معروف و نه

رش انتقادات و يپذ يبرا يدر نظام ادار يساز نهيزم
 يز سازوکارهايات و نيشکا يو بررس ها شنهاديپ

 يتحقق نظارت همگان يالزم برا يو فناور يياجرا
 ينظام ادار يکارآمداز نا يرياست تا ضمن جلوگ

ران و يت شريانحطاط جامعه و حاکم يبرا يا نهيزم
  . ديايد نينااهالن پد

) در پژوهش خود پس ١٣٨٨( و پورعزت يگدليب 
حکومت در  يها ستميخرده س يابعاد مفهوم ياز بررس

در  يستم نظارتيه را در ارتباط با سيپنج قض، البالغه نهج
و به روش  استخراج کرده يحکومت حق مدار علو

ا به ين قضايا. خبرگان منتخب رساندند ديتائبه  يدلف
ت عمل يقدرت و مشروع، عدل محور يساختار حقوق
، نه کمين هزيدقت و به روز بودن در ع، دستگاه نظارت

در  يهوشمند، برخورد با متخلفان يبرا يقدرت کاف
به  يدگيحکومت و رس ياصل يها انيجر ييشناسا
) در پژوهش ١٣٩٠( يقدس. دان کردهات عنوان يشکا

ت يرينظارت و کنترل در مد يها وهيش يخود به بررس
 ين چگونگييتع، ع)( يدگاه امام علياز د يآموزش

 يها دگاه در نظارت و کنترل سازمانين ديا يريکارگ به
ران و معلمان در مورد يسه نظرات مديو مقا يآموزش

ه پرداخت يت آموزشيريدر مدها  وهين شيا يريکارگ به
د معلمان و يدهد از د يم نشان يج پژوهش وينتا. است
نظارت ، ميرمستقيغ، ميکنترل مستق يها وهيران شيمد

 يريکارگ به يبرا ييت بااليقابل يو خودکنترل يهمگان
فاقد  يوه کنترل مخفيداشته و ش يت آموزشيريدر مد

 يها دگاهين دين خصوص بيت است و در اين قابليا
. مشاهده نشد يدار يمعنت ران تفاويمعلمان و مد

مان به ي) در مقاله خود معتقد است که ا١٣٨٢( رهنما
، يزيفقر ستو  يعدالت ورز، مبارزه با نفس، خدا

سعه صدر و الگو بودن رهبر و ، تيريدر مد يدار امانت
و  ياسيت سيترب ياز خطوط کل ير جامعه اسالميمد

 جينتا. ع) است( يدگاه امام عليران از ديمد ياخالق
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انگر آن است يز بي) ن١٣٨٧( گرانيپژوهش رهنما و د
نه  يع) دارا( ياز منظر امام عل ياسيت سيکه ترب

خداوند  يت و بندگياز: عبود اند عبارتمبناست که 
، يشه ورزياند، طيمح ريتأث، تيمدن، اعتدال، متعال

. ضعف و جاذبه احسان، اريو اخت يکرامت آزاد
ش خود ضمن ) در پژوه١٣٨٣( يپورعزت و الوان

تحقق  يبرا يدولت يگذار يابعاد خط مش يبررس
از  يکيکه  اند برشمردهعدالت حق مدار پنج اصل را 

و عدل  يجامعه به حق طلب يت اعضايآنها حساس
ار مهم ياز عوامل بس يکي عنوان به بر آناست و  يريپذ

شده  ياديد زيحکومت عدل تاک ييو برپا استقراردر 
) به ١٣٨٥( يدردشت يانيو د يپژوهش همام. است
ث پرداخته يحکومت از منظر قرآن و حد يشناس بيآس

 ياسيت سيريرا در بعد مدها  بين آسيان يتر و مهم
مداهنه و ، ياستبداد و خودکامگ، يطلب قدرت، جامعه
، جاد اختناقيا، يکار بيفرو  ييگو دروغ، يکار سازش

، به حقوق مردم يياعتنا يبت انصاف و يعدم رعا
ت يو عدم رعا ييجو زهيستو  يبطل جنگ
 ايکبر يو فاضل ياعتصام. دانند يم يساالر ستهيشا
از نگاه  يه اجتماعيسرما يها مؤلفه ي) در بررس١٣٨٨(

اصل عدالت و ، ياله ياصل تقوا، ع)( يامام عل
تواضع و ، يز از غرور و خودپسندياصل پره، انصاف

 و مقابله با ياطلبيز از دنيپره، ييرو گشاده، حلم
ه يسرما دهنده شکل يياصول مبنان يتر را مهم ياکوپات
  . اند کرده ييشناسا ياجتماع
ن ييق و تبيتحق ياصل سؤالبه  ييپاسخگو منظور به
مدل  از يدر حکومت علو ييپاسخگو يالگو

 يچارچوب نظر عنوان به) ٢٠٠٠( رمزک ييپاسخگو
ارتباط ، ها مدلر ين مدل به سايت ايمز. دياستفاده گرد

 يو خارج يبا منابع نظارت داخل ييپاسخگو انواع
 ق را نشانيتحق يچارچوب نظر ١شکل . باشد يم
  . دهد يم

  قيروش تحق
و از نوع  يليتحل يفيروش پژوهش حاضر توص

، ها خطبههمه  در آناست و  يفيک يل محتوايتحل
 البالغه نهجدر  مندرج يها و حکمتها  نامه
 ) مورديشتترجمه استاد محمد د( ع)( نيرالمؤمنيام

است که  يل محتوا روشيتحل. قرار گرفته است يبررس
از متن مورد ها  داده معتبر ازو  ريتکرارپذاستنباط  يبرا

افت يدر ين فن در جستجويا. رديگ يم استفاده قرار
ا ادراکات يو  ها اميپ يو احساس يادراک يها جنبه
فر و  ييدانا( انات استيقابل استخراج از ب يضمن

 .)١٣٨٦، همکاران

 
  زان استقالل و منبع نظارتيد بر ميبا تاک يي: ابعاد پاسخگو١شکل 
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انجام  يفيک يق که با استراتژين تحقيانجام ا يبرا
ش يباز و بدون پ يشده است از فرم وارس

استفاده شده و جمالت و عبارات  يافتگي سازمان
 يها و آدرس در حوزه يمنتخب به انضمام متن فارس

ا يروش  عنوان به ياز چارچوب نظر منبعث گانه سه
  . دياز درج گرديش نيپ

  
  ق يتحق يها ل دادهيتحل

، ها غطبه يمحتوا يق با بررسياز تحقيمورد ن يا داده
ع) در کتاب ( يحضرت عل يها و نامهها  حکمت

ل يج تحليد که نتايگرد يگردآور البالغه نهجف يشر
امام  نيرالمؤمنيامد؛ يآ يم انجام شده در ادامه يمحتوا

خود اسوه و نمونه  يع) در دوران کوتاه زمامدار( يعل
ش يرا به نما يم اسالميپارادا يساز ادهيپاز  يکامل

آن حضرت  ين امر در تمام شئون حکومتيگذاشت و ا
به  يدر حوزه نظارت و کنترل دستگاه ادار خصوصاً

نظارت حضرت بر دستگاه . وضوح مشهود است
ن يجامع دارد که در ا و يچندوجه ييالگو يبوروکراس

در مباحث  شده مطرح يبخش بر اساس چارچوب نظر
 يمربوط به رابطه دموکراس يها هينظر خصوصاً نيشيپ

، ياسيکنترل س يمدل سه وجه و يو بوروکراس
 يمورد بررس يک و نظارت همگانيبوروکرات يها ارزش
  رد:يگ يم قرار

ل در يوک -ليه اصي: طبق نظرياسيس ) کنترلالف
 يدر قالب نهادها مداران استيس، يت دولتيريمد
ل آنها موظف به يوک عنوان بهنده مردم و ينما ياسيس
منافع  نيتأمحقوق و مطالبات آنها و  يفايو است يريگيپ

خط  يو نظارت بر حسن اجرا يريگير پياز مس يعموم
رابطه  و هستند يتوسط دستگاه بوروکراسها  يمش

ن يبه منتخب يادار نين الگو از منتصبيدر ا ييپاسخگو
بحث  ين برايبنابرا؛ شان به مردم استيو از ا ياسيس

 يعنيالزم است شرط الزم آن  ين چارچوب نظريدر ا
ن يشده و ا يمردم بررس ياستمداران از سويوکالت س

حکومت  ياسيت سيمشروع يق بررسيامر از طر

کنترل  يها وهيش از ورود به شيلذا پ. است ريپذ امکان
 يع) مقدمتا به مبان( يدر حکومت امام عل ياسيس

 يساالر مردمت حکومت آن حضرت در نظام يمشروع
  . شود يم پرداخته ينيد

از آغاز در خاستگاه ، عهيش ياسيشه سيدر اند
د آمد که از يپد يدوگانگ يامبر نوعيحاکمان پس از پ

حاکم  يعه خلفايش. شد يم يناش يخيتار يها تيواقع
بودند  يمتک يت امت اسالمياکثر يرا که تنها به آرا

فه يدانست و معتقد بود خل ينم يت الهيمشروع يدارا
ن يلذا ا. امبر از خالفت محروم استيمشروع پس از پ

بر  کنندگان حکومت يتا وقتت شد که يشه تقوياند
نش يگز ينيو د يشرع يها اساس ضوابط و چارچوب

، ايمهاجرن( ت ندارديمشروع يچ حکومتيه، نشوند
ت حکومت امام يتوان مشروع يم ن اساسيبر ا. )١٣٨٠

، ياله منشأدانست:  منشأع) را از سه منبع و ( يعل
ن ين بيکه از ا يمردم منشأت شخص حاکم و يصالح
و  يوستگيگر رابطه پيکديبا  يشخص منشأو  ياله منشأ
 يها يژگيو يدارا يکه تا فرد ين معنيبد. دارند يعل

 يبر جامعه اسالممطلوب و جامع االطراف حکومت 
به . نديگز يبرنمت ين مسئوليا ينباشد خداوند او را برا

مان سه يپ يشه امام عليگر حکومت در انديان ديب
حاکم و مردم که بدون وجود ، ن خداياست ب يا جانبه
مورد نظر)  يها يژگيعدم دارا بودن و( از آنها کيهر 

. گردد يم مواجه يت حکومت با بحران جديمشروع
به  مؤکداشاره  البالغه نهجمباحث عمده در  از يکي

خداوند بر  يحکومت و حق انحصار ياله منشأ
باالصاله حق  يچ انسانيه رو نيازات است؛ يحاکم
ت به او يت ندارد مگر آنکه از جانب خدا حاکميحاکم

ع) ( يه امام عليدر خطبه شقشق. واگذار شده باشد
به  داند که از جانب خدا يم شيت را حق خويحاکم

 يحق موروث: «ديفرما يم ض شده و صراحتايشان تفويا
در  يحق موروث ».دم که به غارت رفته استيخود را د

گر سو ياز د. است يو اله يه از وراثت معنوينجا کنايا
عه خداوند در چند مورد چه به يمطابق اعتقادات ش
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سته يرخم) امام را شايواقعه غد( نيينص و چه تع
ص) دانسته ( امبريپس از پ يمت بر جامعه اساليحاکم
دگاه ياز د. ض کرده استيتفو ين حق را به ويو ا

است که از  يحکومت تنها حق کسان، حضرت
اوردن آن برخوردار  دست به يها يستگيو شاها  يژگيو

تواند  ينم ستين يسته زمامداريکه شا يبوده و لذا کس
ز او را يد عهده دار حکومت شود ولو آنکه مردم نيو نبا
رفتن يز آن است که پذيگر سکه نيد يرو. رنديبپذ

آن  يها نهيحکومت در صورت فراهم بودن لوازم و زم
 يا فهيف و وظيآن را دارد تکل يستگيکه شا يکس يبرا

از  يرش عمومين است که البته شرط آن پذيسنگ
 يشه اسالمين نقطه افتراق انديباشد و ا يم جانب مردم

ه در خطبه معروف از جمل. برال استيشه ليو اند
گاه من يجا ...: «ديفرما يم ان فضائل خوديه در بيشقشق

اب است به يچون محور آس، ينسبت به حکومت اسالم
 فه اول)يخل( او. کند يم که دور آن حرکت، ابيآس
 يل علوم از دامن کوهسار من جاريدانست که س يم

ارزش  يبه بلندا، شه هاياست و مرغان دورپرداز اند
در  ؛ و)٣خطبه ، البالغه نهج( »د پرواز کردمن نتوانن

ن اشخاص يمردم! سزاوارتر يا: «ديفرما يم گريد يجا
است که در تحقق حکومت  يبه خالفت آن کس

تا اگر ، از فرمان خدا داناتر باشد يرومندتر و در آگاهين
به حق بازگردانده ، زديبرخ يزيبه فتنه انگ يآشوب گر

خطبه ، همان( »رزه شودشود و اگر سرباز زد با او مبا
١٧٣( .  

ت هردو شرط الزم يمشروع يو فرد ياله منشأاما 
ا يت ياست و بدون وجود مقبول ينيحکومت د ييبرپا

به . ت الزم استيفاقد وجاهت و کفا يت مردميمشروع
ن جهت است که حضرت با آنکه پس از رحلت يهم
اما  اند بودهبرخوردار  يو فرد يت الهيامبر از مشروعيپ
مردم و تحقق اراده  يآور يروجهت عدم اقبال و  به

ست و پنج سال خالفت را به يحضرت ب، يمردم
 يعنيحکومت  يمردم منشأ. گران واگذار نمودنديد

ئت يحاکم و ه يت برايت مردم در جعل حاکميصالح

به مقوله  يت ذاتيت از مشروعيا انتقال حاکميحاکمه 
عل و هم ت را جيمردم هم حاکم ي؛ به عبارتيکارآمد

آوردن مردم و اتمام  يامام رو. کنند يم آن را کارآمد
همانند شتران ، مردم: «کنند يم فين توصيحجت را چن

ک شده و ساربان رهاشان کرده يکه به آب نزد يا تشنه
بند) از آنها گرفته بر من هجوم آوردند و  يپا( و عقال

چنان که ، آوردند يم فشار، زدند يم گر پهلويکديبه 
له يبه وس يا بعضي، کردم مرا خواهند کشت گمان

خطبه ، همان( »گردند يم ماليرند و پايم يم گريبعض د
 يفراوان، عتيروز ب« ديفرما يم گريد ي) و در جا٥٤

از هر طرف مرا . پشت کفتار بود يها اليمردم چون 
ع) ( نيک بود حسن و حسياحاطه کردند تا آن که نزد

مردم . طرف پاره شدمن از دو  يلگدمال گردند و ردا
. . . . ان گرفتنديانبوه گوسفند مرا در م يها چون گله

اران حجت يعت کنندگان نبود و ياگر حضور فراوان ب
کردند و اگر خداوند از علما عهد و  ينم را بر من تمام

ستمگران و  يمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگيپ
را مظلومان سکوت نکنند مهار شتر خالفت  يگرسنگ

خطبه ، همان( »ساختم يم شيبر کوهان آن انداخته رها
 يكه كارآمد شود يماز اين رفتار امام چنين استفاده ) ٣

در صورت قرار گرفتن معصوم در  يحت ينظام اسالم
تحقق  يآن حكومت و نظام, تنها با مشروعيت اله رأس
امام  يحت. نيز هست يو محتاج مقبوليت مردم ابدي ينم

 يمبنا عنوان بهبيعت مردم با خويش به  يدر موارد
و در  اند کردهاستدالل و برهان در مقابل مخالفان استناد 

كه  يكه به معاويه نوشته, آمده است: مردم يا نامهاولين 
با ابوبكر و عثمان بيعت كردند, به همان شكل نيز با 

اگر دليل  ي) يعن٦نامه ، البالغه نهج. (اند کردهمن بيعت 
مردم بوده است در مورد  يرأآنها  مشروعيت خالفت

وجود دارد و مخالفت  يحكومت من هم چنين مبناي
  . )١٣٧٩، يهزاوه ا( مردم است يرأبا آن مخالفت با 

ت ينان از تحقق مشروعيپس از حصول اطم
کنترل  يها وهيش، ع)( يحکومت امام عل جانبه همه
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ن يل عناويذ يآن حضرت بر دستگاه بوروکراس ياسيس
  رد:يپذ يم ر صورتيز

 ياز الگو يعملکرد: بخش مهم يابيارز ) نظام١
در  يبر کارکنان بوروکراس ينظارت و کنترل امام عل

ک نظام يشان و در چارچوب يعملکرد ا يابيقالب ارز
. رديپذ يم جامع صورت يدولت يت منابع انسانيريمد

حکومت را در احکام  ياساس يامام اصول و راهبردها
از خود  مرتباًم کرده و يان ترسکارگزار يصادره برا

ن يا يبر مبنا. کند يم شان گزارش عملکرد مطالبهيا
 ير مجاريکه از سا ييها گزارشز يو نها  گزارش

 يهيرسد اقدامات تنب يم امام دست به ينظارت و بازرس
اصالح در امور را  يها وهيگوناگون و ش يقيو تشو

 يقيتشو ياه از جمله نامه. ندينما يم نييشان تبيا يبرا
سلمه  يابن اب عمر، )٣٤نامه ( بکر يبه محمد ابن اب

) و ١٣٩٠، يقدس( يو سعدبن مسعود ثقف يمخزوم
نامه ( ياشعر يز به ابوموسيو عتاب آم يهيتنب يها نامه
 يبانيبره شيمصقله بن ه، )٢٠نامه ( هياد ابن ابيز، )٦٣

) و ابن ٧١نامه ( يمنذر بن جارود عبد، )٤٣نامه (
  . ) قابل ذکر است٤١مه نا( عباس
 يرغم آنکه در برخيعل : امامژهيبازرسان و نيي) تع١

 نظارت و کنترل امور را بر عهده شخصاًموارد 
 يگريفه را به افراد دين وظيز اين يگرفت در موارد يم

 يا در نامه. نمود يم شان بودند واگذاريکه مورد اعتماد ا
دهد  يم تيمأمورن التمر يفرماندار ع، به کعب بن مالک
عراق سفر  يارانش به شهرهاياز  يکه به همراه جمع

کرده و بر امور کارگزاران نظارت کند و گزارش 
، ايمهاجرن( ديخود را به حضرت اعالم نما يبازرس
١٣٨٠( .  
در  يو نظام اطالعات يبازرسان مخف نيي) تع٢

 يبرخ، آشکار يها ي: امام در کنار بازرسيبوروکراس
 ونيو باوفا را که ع گو راست، دافراد مورد اعتما

بر  يدند جهت کنترل و نظارت مخفينام يم ها) چشم(
 ييها گزارشنموده و از آنها  مأمور يکارگزاران حکومت

جه ينمود و نت يم افتيرامون عملکرد کارگزاران دريپ

را به خود  ها و گزارشها  ين بازرسياز ا يبرخ
 يکينامه به از جمله در . دادند يم کارگزاران بازخورد

از تو : «نديفرما يم يهجر ٤٠از کارگزاران در سال 
پروردگار ، يده که اگر چنان کرده باشيبه من رس يخبر

و در  يخود را به خشم آورده و امام خود را نافرمان
 ؛ و)»٤٠نامه، البالغه نهج( يانت کرده ايامانت خود خ

ش ن رويز به اتخاذ ايدر نامه خود به مالک اشتر او را ن
کن  يسپس رفتار کارگزارانت را بررس: «کند يم هيتوص

بر آنها بگمار که  گو راستشه و يوفاپ يو جاسوسان
و  يدار امانتتو از آنها سبب  يپنهان يمراقبت و بازرس

  . )»٥٣نامه، همان( ت خواهد بوديآنها با رع يمهربان
: يک و خود کنترليبوروکرات يها ) ارزشب

وه ين شيتوسعه ا ياستاع) در ر( يامام عل استيس
 يتوان در دو حوزه اصل يم را يينظارت و پاسخگو

  قرار داد: يمورد بررس
 تر شيپک: چنانکه يبوروکرات يها ارزش نيي) تب١

است و  يدر اسالم خدامحور و اخالق يآمد نظام ارزش
مندرج در  يها ارزش، يغرب يارزش يها برخالف نظام

قرب ، ياله يک راستا و آن هم رضايدر  يآن همگ
در حکومت حق . است يمکارم اخالق يخداوند و تعال

 يگستر عدلو  يحق طلب، يمدار و عدالت محور علو
است و اداره يس يها دستگاه يارزش يها انيبنن يتر مهم

ن يل به اين يدر راستا عمدتاًگر يد يها است و ارزش
. رديگ يم خداوند متعال شکل يت رضايدو و در نها

ج و يترو، آموزش يبرا يز هر فرصتع) ا( يامام عل
 بهره يدر نظام ادار يعموم يها ارزش يساز نهينهاد
 خصوصاًو ها  حکمت، ها خطبه يجا يد و جايجو يم

ن يين و تبييمملو از تع البالغه نهجحضرت در  يها نامه
به مالک اشتر  ٥٣از جمله در نامه . هاست ارزش
، يبخشندگ، يو دلسوز يهمچون مهربان ييها ارزش

، يرازدار، تياکثر يتوجه به خشنود، يتواضع و فروتن
، ياصالت خانوادگ، ايتجربه و ح، مانيمشورت با حک

، مناسب يبند زمان، ينگر ندهيآ، يسابقه در مسلمان
ارتباط رودررو و متواتر با ، ياهتمام به واجبات اله
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 ادآوريرا به مالک  يژه خواريقطع رانت و و، مردم
ف فرماندار بصره يبه عثمان بن حن ٤٥در نامه . شود يم

، تالش فراوان، يزکاريپره، يطلب حالل، يستيساده ز
د قرار يا را مورد تاکيبه دن يتوجه يب، يراست، يدامن پاک

از فرمانداران مصلحت  يکيبه  ٤٦داده و در نامه 
، تيتوجه به رع، يا درشتيدر مدارا  يشياند

به  ٦٩نامه  ؛ دريا هيرو عدالت، يفروتن، ييرو گشاده
، ياله يتقوا، خياز تار يريپذ عبرت، يحارث همدان
ب ينعمت و تهذ شکر، خشم يفرونشان، حفظ آبرو

را  يبه فرماندهان لشکر سالمت مال ٧٩نفس و در نامه 
  . داند يم يکارگزاران حکومت يها ارزشن يتر مهم

ران يدر مد ي: خودکنترليخود کنترل يها وهي) ش٢
است که حضرت در زمان ت يحائز اهم يقدر به

ش يک خوياران نزدي خصوصاًهمه کارگزاران ، زعامت
نامه ( سفارش مالک اشتر. دينما يم را به آن سفارش

ن امر ي) ناظر به ا٢٧نامه ( بکر ياب محمد بن) و ٥٣
ف يتعر يخود کنترل يامام چهار مرحله را برا. است

  از: اند عبارتکرده است که 
شرط  يت به معناروش مشارطه: مشارطه در لغ

د عهد با يقت مشارطه تجديحق. است يکردن با کس
گر ين که انسان با خود تعهد کند که ديخداست و ا

انت يمان فطرت خيرا فراموش نکند و در پ يعهد اله
از فراموش کردن و پشت ها  يرا همه تباهيز؛ نورزد

، يدلشاد تهران( مان فطرت استيو پ يکردن به عهد اله
د يپس با: «ديفرما يم در لزوم مشارطه يعلامام . )١٣٧٧

رون يو ب يثاق فطريو م يمان ربوبيوسته به عهد و پيپ
عزم نمود و با خود شرط کرد که  ينشدن از فرمان اله

ن امر را يا، آن را پاس داشت و در تمام مدت شرط
و  ١٥٥در حکمت . )»١خطبه، البالغه نهج( مراقبت نمود

  . ده استش يد مشابهيز تاکين ٥٣نامه 
خود را پاس داشتن و  يروش مراقبه: مراقبه به معن

ف و يلط ينکه خدايتوجه به ا. مراقب خود بودن است
داند و بر  يم راها  يآگاه است و پنهانها  ر از درونيخب

و  يوسته بر آدمياعمال و رفتار بندگان مراقب است و پ

بر او ها  کند حاضر و ناظر است و درون دل يم آنچه
امام . درون انسان واقف است ياياست و بر زوا آشکار

خدا رحمت کند : «ديفرما يم در آموزش مراقبه يعل
. ش در برابر پروردگار باشديمراقب خو. . . را که يکس

کو يعمل ن، خالصانه گام بردارد، از گناهان خود بترسد
آخرت فراهم آورد و از گناه  يبرا يا رهيذخ، انجام دهد

خدا  ياز نافرمان« زينو )» ٦٧خطبه، نهما. . . (زديبپره
ننده است هم او يچه آن که ب، ديزيبپرهها  در نهان

   ».)٣٢٤حکمت، همان( کننده است يداور
به  يدگيرس يروش محاسبه: محاسبه به معنا

؛ است يرس حسابو  يخواه و حسابش يحساب خو
ن کند که در يرا مع يانسان در هر شبانه روز وقت يعني

 ها و ناکردهها  ش برسد و کردهيفس خوآن به حساب ن
 دينما يو حسابرس يدگيرا رسها  تيو معصها  طاعت و
 ع) در ضرورت محاسبه( يامام عل. )١٣٩٠، يقدس(
د يبندگان خدا گفتار و کردار خود را بسنج: «ديفرما يم
ش يش از آنکه آن را بسنجند و به حساب نفس خويپ

، البالغه نهج( ش از آنکه به حسابتان برسنديپ، ديبرس
آنکه حساب : «ديفرما يم گريد يو در جا)» ٩٠خطبه

ان ينفس خود کرد سود برد و آنکه از آن غافل ماند ز
  . )»٢٠٨حکمت، همان( ديد

ن روش پس از محاسبه و در يروش معاتبه: در ا
ت در شرط و عهد و يو معص يصورت مشاهده کوتاه

د و آن يآ يم ب نفس خود بريانسان در مقام تاد، مانيپ
ه و يتنب يمقتض يکند و به نحو يم را سرزنش و مالمت

ن باره يامام در ا. )١٣٩٠، يقدس( دينما يم بيتاد
است يهرکه نفس خود را س: «ديفرما يم هشدار داده و

هرکه نفس «و ».آن را تباه کرده است، ب نکنديو تاد
و  ».آن را به اصالح وسامان آورد، خود را نکوهش کند

، ديد را در اصالح آن معاتبه نماهرکه نفس خو«
  . )١٣٦٠، يخوانسار( ».کبخت شودين

 يعمل يراهكارها نيتر مهماز : يهمگان ) نظارتج
نظارت بر عملكرد حكومت و حاكمان, نظارت خود 

 يامام عل. حكومت است يصاحبان اصل عنوان بهمردم 
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نظارت بر كار حكومت تصريح  يبه اين حق مردم يعن
كه با ايشان بيعت كرده بودند  يدمو به مر اند کرده

 يآگاه باشيد كه حق شماست بر من كه چيز: «فرمود يم
و امور  يندارم مگر در مسائل نظام يرا از شما مخف

 يكه قطعا بايد پوشيده بمانند) و يا اين كه كار( جنگ
را مگر آن جا كه حكم شرع در كار باشد, بدون در نظر 

، البالغه نهج( همگرفتن خواست و نظر شما انجام ند
نظر و  بنا بر يدر موارد متعدد يامام عل».)٥٠نامه

نظارت مردم بر كار حاكمان و واليان, حاكمان متخلف 
احترام به نظارت  يو اين به معنا کرد يمرا عزل 

از اقدامات مهم و  ييك. بر كار دولت است يعموم
تحقق نظارت مردم, تشكيل  يآن حضرت برا يعمل

به  منحصراً يدادگاه صورت بهبود كه  »واليه المظالم«
 يرسيدگ يدولت مأمورانشكايات مردم از دولت و 

ع) هم ( ي, امام علشود يمهمچنان كه مالحظه . کرد يم
و نظر, نظارت مردم بر حكومت و  يدر مرحله تئور

داند و هم ساز  يم مردم يحاكمان را يك حق مسلم برا
 يبرا. آورد مي تحقق آن را فراهم يالزم برا يو كارها

آگاهان جامعه به طور  يمردم به طور عموم و برا
به  يگر حتينصدر مشاوره و  يا ژهيوخاص نقش 

آن را يك وظيفه,  يحاكم يا حاكمان قائل است و حت
 يمردم و آگاهان تلق يحاكمان و هم برا يهم برا

 -وظيفه آگاهان و مردم است كه با بيان حقايق . كند يم
كمك  يبه اصالح ساختار حكومت -گرچه تلخ باشند 

 ساالر مردمكنند و از ايجاد انحراف در مسير حكومت 
، يهزاوه ا( نمايند يجلوگير گستر عدالتو  يدين

عالوه بر آموزش مردم  يتحقق نظارت همگان. )١٣٧٩
فشان در يو تکال يو آگاه نمودن آنها از حقوق شهروند

تقابل حقوق م عنوان بهکه امام از آن ( تيقبال حاکم
آموزش و  ازمندينکند)  يم اديحاکم و مردم 

ران و يو مد يدر دستگاه بوروکراس يساز تيظرف
از آن جمله امام در نامه به . ز هستين يکارگزاران دولت

ح ده که سخن يآن کس را ترج: «ديفرما يم مالک اشتر
 - ييا گوي يد و در آنچه کنيشتر گويتلخ حق را به تو ب

ات  ياريتر  کم -انش ناپسند داردو خدا آن را از دوست
حاکم  عنوان بهالبته امام . ».)٥٣نامه ، البالغه نهج( کند

ن يران خود در ايو سرمشق مردم و مد يجامعه اسالم
ش قدم است يپ يرينقدپذسعه صدر و ، يساز تيظرف
ا مشورت در عدالت ياز گفتن حق ، پس: «ديفرما يم و

آنکه اشتباه کنم و  را خود را برتر ازيد؛ زينکن يخوددار
. دانم مگر آنکه خدا مرا حفظ کند ينم من باشمياز آن ا

ند يگو يم با من چنان که با پادشاهان سرکش سخن. . 
 ن کنارهيخشمگ يها د و چنان که از آدميحرف نزن

رفتار  يد و با من به ظاهر سازيينجو يرند دوريگ يم
  ».)٢١٦خطبه، همان( دينکن

  
  يريگ جهينتبحث و 

 ين الگوييو تب يپژوهش با هدف بررسن يا
در تعامل  يو نظارت بر دستگاه بوروکراس ييپاسخگو
ع) ( يک در حکومت امام عليدموکرات ياسيبا نظام س

 ين پژوهش ابتدا مبانيانجام ا يبرا. انجام شده است
 يها هيدر نظر يو دموکراس يرابطه بوروکراس ينظر
و سپس  قرار گرفت يمورد بررس يت دولتيريد مديجد
و  يدستگاه بوروکراس ييمختلف پاسخگو يها وهيش
هم از منظر ، ها وهيشن يا يتوانمندسازازها و يش نيپ

و هم از منظر  ين غربينو يت دولتيريمد يها هينظر
 يبرا. مورد مطالعه قرار گرفت يم اسالميپارادا
حکومت  يو عمل ينظر يو الگوهاها  شهياند ييشناسا
ل يبه روش تحل البالغه جنهف يز کتاب شرين يعلو

ش از ورود به بحث ياما پ؛ شد يبررس يفيک يمحتوا
 يحکومت امام عل يا نهيط زميالزم است بستر و شرا

 يقيدر مطالعه تطب. رديمورد اشاره قرار گ مختصراًع) (
توجه به ، به آن يع) و نگاه ساختار( يحکومت امام عل

ت يار اهميبس ياز فتوحات اسالم يادت ناشيعنصر س
 يل ساختاريهرگونه تحل يدارد و فتوحات نقطه محور

به شکل  يکه حکومت اسالم يتيدر وضع. قدرت است
ه بر نژاد عرب و يبزرگ درآمده بود تک يک امپراتوري

سر نبود و قدرت ياتکا به چرخه متمرکز قدرت م
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ست در بدنه يبا يم به ناچار، فهيمتمرکز در دست خل
، چون مصر يمناطق ياسيت سيريع و مديحکومت توز

ان و کارگزاران يجان به واليران و آذربايا، نيمدا
واحدها و مناطق گوناگون . شد يم سپرده يديجد

جاد کرده بود که به يکارگزار را اها  ضرورت نصب ده
ت مناطق و به اعتبار يو اهم يگستردگ، تيتناسب موقع

 يو برخ» يوال«با حکم  يبعض، ت حاکمان آنهايشخص
ن دو نوع يتفاوت ا. شدند يم منصوب» ملعا«حکم با 

خود استقالل  تيمأمورحکم آن بود که عامل در حوزه 
نکته قابل طرح . استقالل داشت ينوع ينداشت اما وال

ن يع) ا( يگر در ساخت قدرت و حکومت امام عليد
ع يتوز يسلسله مراتب صورت به در آناست که قدرت 

ود مسئول در مقابل بخش باالتر از خ هر بخششده و 
که مسئوالن درجه اول حکومت  يبود به نحو

ز آنها يحوزه اقتدار خود بودند و حضرت ن يپاسخگو
نش مسئوالن رده يشناخت و در گز يم را مسئول

 يها او فقط در بخش نامه. کرد ينم دخالتتر  نييپا
ط انتخاب عامالن حکومت و قضاوت و يشرا، يکل

ادآور شده يران خود ان و استاندايرا به والها  بوروکرات
در حد نظارت و  يو از آن پس دستگاه خالفت مرکز

قلمرو حکومت اشراف  يبر امور جار يمراقبت کل
 يب فلسفه وجودين ترتيبد. )١٣٨٠، ايمهاجرن( داشت

بر و نظارت  ييستم پاسخگويس يو ضرورت برقرار
  . ش گفته دانستيتوان در عوامل پ يم را يدولت بخش

 يندگيام انتخابات و روش نمانظ ياسيدر حوزه س
 - لياص يتئور عنوان بهد از آن يجد يها يکه در تئور

ع) ( يشود در زمان حکومت امام عل يم اديل يوک
ت مطلق با شخص يبا اکثر يعت عموميب صورت به

ت حکومت يحاکم بوده و چنانکه گفته شده مشروع
 يناش يو مردم يفرد، ياله منشأع) از سه ( يامام عل

و نوع  ياسياست که نظام س يعين طبيبنابرا؛ شد يم
حاکم بر آن با آنچه که امروزه در  يساالر مردم
ان دارد متفاوت يجر يغرب يبرال دموکراسيل يها نظام

و  يتفاوت ماهو يها نهين تفاوت زمياست و هم

را  يينظارت و پاسخگو، کنترل يدر الگوها ياتيعمل
  . کند يم هيتوج

 يها و ارزش يعموم يها ن ارزشييدر موضوع تب
ن يک بيدئولوژيتفاوت ا يز نوعيک نيبوروکرات
ع) ( يشده توسط امام عل يمعرف يها ارزش

 يها ج شده در نظاميترو يها گزاران و ارزشکار به
 يز خدامحوريوجود دارد و آن ن يغرب يادار

و انسان محور بودن  يو علو ياسالم يها ارزش
 يه برخاست ک يعيلذا طب، است يغرب يها ارزش
 يها اما ارزش، م مشابه باشنديدر هر دو پاراداها  ارزش

 يو در راستا يو اله ياخالق يهمگ يک علويبوروکرات
 يرضا يعني يحکومت اسالم ييل به هدف غاين

  . خداوند است
 يامام عل يحکومت يضمن آنکه تحقق اهداف واال

سته يق و شايال يجز با انتخاب افراد گمان يب، ع)(
مستمر آنان  ياسيت سيکارگزار و توجه به ترب عنوان به

ان حکومت يحامن يتر بزرگ عنوان بهو آموزش مردم 
 ياست که سازوکارها يهيار بديبس. ستين ريپذ امکان
ت شهروندان و کارگزاران يترب يآن حضرت برا يتيترب

 يو مکاتب وابسته به افکار بشرها  هيبا آنچه در نظر
» ستهيشهروند شا تيترب«شود و هدف آن  يم مطرح

 يمبان، از اهداف يبعض گاه اگرچه، است منطبق نباشد
ن مکاتب يگرفته شده در ا کار به يها و اصول روش

ع) ( ياست که در حکومت امام عل ييها همانه يشب
  . )١٣٨٧، گرانيرهنما و د( گرفت يم مورد استفاده قرار

و  ياله يها با ارزش ين شهروندانيت چنيترب
 يو سازنده امر به معروف و نه يول مترقاهتمام به اص
و آثار مثبت آن  ينظارت همگان يينه برپاياز منکر زم

ت دانش شهروندان و خبرگان را فراهم يرير مدينظ
در نظام » مردم«ن اصول با توجه به عنصر يساخته و ا

  . ع) مشهود است( يامام عل ياسيس يدر مش ياسالم
شود  يم ادن پژوهش مستفيب آنچه از اين ترتيبد

توسعه  يها وهيع) به همه انواع و ش( يتوجه امام عل
  . است يو نظارت بر دستگاه بوروکراس ييپاسخگو



  يلطف يـ هاد يل اسديـ اسماع يمحمد ذاكر/  ١٦

ان 
مست

/ ز
ارم

چه
ره 

شما
م/ 

 دو
سال

13
90

  

  يدر حکومت علو ييپاسخگو يالگو :١جدول 
  ق:ياز طر ياسيکنترل س :قياز طريخود کنترل ق:ياز طر ينظارت همگان

،يشهروندان ارزش ياسيت سيترب -
حق طلب و عدالت جو و 

  در برابر جامعه ولمسئ
 يساز ياتيبه عمل ياهتمام جد -

از  ياصول امر به معروف و نه
  جامعه در منکر

ک از يبوروکراتيهاج ارزشيترو-
  ها ارزشن و آموزش ييتب يمجرا

در ها  ارزش يساز نهينهادتالش در  -
 به يو خود کنترل ينظام ادار

، مراقبه، چهار روش مشارطه
  محاسبه و معاتبه

  مستمريها يبازرس -
  ژهين بازرسان وييتع -
 يو بازرس يل نظام اطالعاتيتشک-

  ياز دستگاه بوروکراس يمخف
عملکرد و  يابيجاد نظام جامع ارزيا -

  يدولت يت منابع انسانيريمد

  
ت يشه در مشروعيکه ر ياسيچنانکه کنترل س

 يها يق بازرسيحاکم و حکومت دارد از طر ياسيس
و  يل نظام اطالعاتيتشک، ژهين بازرسان وييتع، مستمر
جاد نظام يز ايو ن ياز دستگاه بوروکراس يمخف يبازرس

 يدولت يت منابع انسانيريعملکرد و مد يابيجامع ارز
ک از يبوروکرات يها ج ارزشيترو. افته استيتحقق 
و تالش در ها  ن و آموزش ارزشييتب يمجرا
به ز ين يو خود کنترل يآنها در نظام ادار يساز نهينهاد

 يمحاسبه و معاتبه عمل، مراقبه، چهار روش مشارطه
 يفرد ييو پاسخگو ينه کنترل درونيشده و زم

را فراهم  يران دستگاه بوروکراسيکارگزاران و مد
، يشهروندان ارزش ياسيت سيبا ترب تاًي. نهاده ويگرد

ز يحق طلب و عدالت جو و مسئول در برابر جامعه و ن
اصول امر به معروف و  يساز ياتيو عمل ياهتمام جد

و  يستم نظارت همگانيس يبرقرار نهيزم از منکر ينه
در . در جامعه فراهم شده است» حت الملوکينص«

که در  يدر حکومت علو ييپاسخگو يالگو ١جدول 
 يها و نامهها  ، حکمتها طبهخ يل محتوايجه تحلينت

ک يشمات صورت بهآمده  دست بهع) ( يحضرت عل
  .گردد يم ارائه

  
  ابع و مآخذمن
، )١٣٧٦(، تيپسيو مارتن ل يآنتون. آرم )١

، ور شهيپترجمه احمد ، ياسيس يشناس جامعه
چاپ ، واحد اهواز يانتشارات دانشگاه آزاد اسالم

  ٢٤٨-٢٤٧ ص، اول

 يامر به معروف و نه، )١٣٨٠(، حسن ديس. ياسالم )٢
 اکبر يعلر نظر يع) ز( يدانشنامه امام عل، از منکر
شه يوهشگاه فرهنگ و اندبه اهتمام پژ، رشاد
  ٢٥٥ص ، چاپ اول، ياسالم

، )١٣٨٨(، ايکبر يحامد فاضل، منصور. ياعتصام )٣
ع) از منظر ( يامام عل يتيريمد يبر الگو يدرآمد
سال ، تيريشه مدياند، يه اجتماعيسرما يها مؤلفه
  ١٢٨-١٠١ص ، شماره دوم، سوم

 يمطالعه تجرب، )١٩٩٧( راحمديم. يرشاهيام )٤
 يها ت ارزش و سبکيريمد يها ستميس

دانشگاه ، يرساله دکتر، رانيران ايمد يريگ ميتصم
  کايامر، نيکورت

، )١٣٨٨(، اصغرپورعزت يعل، نهيسک. يگدليب )٥
 يها ستميابعاد تعامل خرده س يمدل منطق يطراح

 يدر حکومت حق مدار بر مبنا يو ادار ياسيس
، تيريفصلنامه فرهنگ مد، ع)( يامام عل البالغه نهج

  ١١٨-٨٩ص ، شماره نوزدهم، مسال هفت
، )١٣٨٢(، يالوان يدمهديس، اصغر يعل. پورعزت )٦

 يگذار يستم خط مشيس يطراح يمنطق يمبان
دوماهنامه ، تحقق عدالت حق مدار يبرا يدولت
سال ، دانشگاه شاهد، دانشور رفتار يپژوهش يعلم
  ٥شماره ، ازدهمي

نظارت  يسازوکارها ،)١٣٨٧(، جعفر. ترک زاده )٧
ر و توسعه درون زا در ييت تغيريمد يابر يهمگان
 يش نظارت همگانيمجموعه مقاالت هما ،سازمان
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انتشارات موسسه ، يسازمان توسعهو  يشهروند
  ، چاپ اول، يقات و توسعه علوم انسانيتحق

شرح ، )١٣٦٠( محمد نيالد جمال. يخوانسار )٨
رجالل يق ميح و تعليتصح، غررالحکم و دررالکلم

انتشارات دانشگاه ، هرانت، يارمو ينين حسيالد
  چاپ سوم، تهران

) ١٣٨٦( و آذر عادل يمهد يالوان، حسن فرد ييدانا )٩
چاپ »تيريدر مد يفيپژوهش ک يروش شناس«

  . ٢٤٩ص  .دوم تهران نشر صفار
دولت آفتاب؛ ، )١٣٧٧(، يمصطف. يدلشاد تهران )١٠

، تهران، ع)( يعل يره حکومتيو س ياسيشه سياند
  لاو چاپ، شه جوانيخانه اند

، استيو س يامام عل، )١٣٨٠(، يعل. ذوعلم )١١
به ، رشاد اکبر يعلر نظر يع) ز( يدانشنامه امام عل

چاپ ، يشه اسالمياهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اند
  ٢٨-٢٥ص ، اول

، يقرارداد اجتماع هينظر، )١٣٦٨(، ژان ژاک. روسو )١٢
چاپ ، بياد، تهران، رک زادهين زيترجمه غالمحس

  هفتم
 ياخالق-ياسيت سيترب، )١٣٨٢(، اکبر. رهنما )١٣

ش يهما، ع)( يدگاه امام عليران از ديمد
، تهران، تيريدر گستره مد يعلو يرفتارشناس
  شاهد دانشگاه

، نييد عليحم، نژاد يسبحان يمهد، اکبر. رهنما )١٤
 يها اصول و روش، يمبان يليتحل يبررس، )١٣٨٧(

، البالغه نهجع) در ( ياز منظر امام عل ياسيت سيترب
سال ، دانشگاه شاهد، دانشور رفتار هدو فصلنام

  ٣٠شماره ، پانزدهم
، بنيادهاي علم سياست، )١٣٧٣(، عبدالرحمن عالم )١٥

  ٢٤١ـ  ٢٣٩ص ، نشر ني، تهران
، ياحمد ين عليرضا و حسيعل. ياحمد يعل )١٦

 يها ه بر ارزشيبا تک يت ارزشيريمد، )١٣٨٣(
  د دانشيتول، تهران، ياسالم

در  ييپاسخگو يها نظام، )١٣٨٠(، الوالحسن. يهيفق )١٧
مطالعات  مهفصلنا، يقيتطب يدگاهي: ديبخش دولت

  ٧٠تا  ٥٣از  -صفحه ، ٣٠و  ٢٩شماره  ، تيريمد
ت يريع کنترل در مدمنب، )١٣٩٠(، هيمهد. يقدس )١٨

، تهران، يدگاه امام عليد بر ديبا تاک يآموزش
  چاپ اول، ع)( انتشارات دانشگاه امام صادق

 يميپاردا يدر جستجو، )١٣٨٠(، بهروز. يکالنتر )١٩
 يت دولتيريتوان از مد يم اي: آيت دولتيريمد يبرا

، فرد ييداناترجمه حسن  ؟آموخت يزيچ ياسالم
سازمان  يها يه تئوردر فلسف ييمجموعه گفتارها

حسن ، يالوان يدمهديبه کوشش س، يدولت
  چاپ اول، انتشارات صفار، تهران، فرد ييدانا

نظارت  يکارکردها، )١٣٨٧(، رضايعل. يمحمود )٢٠
 يش نظارت همگانيمجموعه مقاالت هما ،يهمگان

انتشارات موسسه ، يسازمان توسعهو  يشهروند
  چاپ اول، يقات و توسعه علوم انسانيتحق

، ع)( يساختار حکومت امام عل، محسن. اياجرنمه )٢١
به ، رشاد اکبر يعلر نظر يع) ز( يدانشنامه امام عل

چاپ ، يشه اسالمياهتمام پژوهشگاه فرهنگ و اند
  ١٦٥-١٠٩ص ، اول

، قم، ينيه دولت دينظر، )١٣٨٨(، اکبر يعل. يينوا )٢٢
  دفتر نشر معارف

، )١٣٩٠(، يموسو ديس نيحس ديس، اکبر يعل. يينوا )٢٣
فصلنامه مطالعات ، البالغه نهجتار حکومت در ساخ
  ١٩٤-١٧١ص ، ٦شماره ، سال دوم، يريتفس

، يجعفر رحمان، يل کاوسياسماع، هاشم. کومرامين )٢٤
 ياز منظر امام عل يت اسالميرياصول مد، )١٣٨٦(
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