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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یعلوم انسانپژوهش در  در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما واقع، ییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یاسالم رانیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه به ا ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361سال حوزه و دانشگاه را در   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یه علمـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره

 سه



  

و  ، مـدیریت اسـالمی  های مـدیریت  یكی از منابع فرعی دروس تئوریكتاب حاضر به عنوان 
 .تهیه شده استمدیریت تطبیقی، هر كدام به ارزش سه واحد، 

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       می نظران ارجمند تقاضا از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.
حمیـد زارع و دكتـر   دكتـر  جنـاب آقـای    محتـرم  لـف ؤاز م دانـد  در پایان پژوهشـگاه الزم مـی  

 .كند یسپاسگزار ارزیاب محترم طرح، سیدمهدی الوانی
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  مقدمه
  

هـا   گونه پیشرفت و یا پسرفتی در همه زمینه تواند سنگ بنا و محور هر هر كشوری می نظام اداری
های متنوع زندگی بشر امروز باشد. به عبارت دیگر این نظام نقشی بس سترگ در تنظـیم   و عرصه
های مختلف برای نیل به اهداف جمعی آن ملت دارد. تنظیم  ها، واحدها و سازمان بخشفعالیت 

ای برای رفع مشكالت و تأمین نیازها و خواسـت مـردم    كنندۀ زمینه ها، فراهم درست این فعالیت
دهد كه جوامع پیشرفته و موفق، معمـوالً اقـدامات اصـالحی خـود را      ها نشان می است. پژوهش
اند. درست و سالم عمـل كـردن نظـام اداری،     آغاز كرده از نظام اداری حكومت پیش از هر چیز،

  های جامعه است. كننده عملكرد سالم سایر بخش تضمین
كاركرد مؤثری داشته باشد، الزم است با شرایط بومی و اقلیمـی آن كشـور    برای اینكه نظام اداری

ای برای عملكرد بهتر آن، تناسب و سازگاری با باورها،  یكی از عوامل مهم زمینهتناسب داشته باشد و 
ها، اعتقادات و در یك كلمه فرهنگ مردمان آن قلمرو است. شكی نیست كه باورهای دینی هر  ارزش

شود. جوامع  ملتی نقش مهمی در رفتار و ساختارهایی دارد كه برای تداوم زندگی اجتماعی انتخاب می
امور خـود   اسالم، در پذیرش و انتخاب راه و مسلك اداره های دین به دلیل پایبندی به آموزه اسالمی

كـم نبـود    كنند و برای اطمینان از درستی مسیرشان حتماً به دنبال تأیید و یا دسـت  محتاطانه عمل می
كه در این پژوهش، موضوع نظـام اداری  رو است  های اسالمی هستند و از این مخالفتی از سوی آموزه

مورد توجه قرار گرفته و تالش شده است تا نظـام اداری مطلـوب، در كـالم و     نبوی و سیره در سنّت
تـوان   جستجو شود. در صورت موفقیت در یـافتن یـك الگـو در اداره، مـی     روش عملی پیامبر اسالم

امیدوار بود كه با بحث و گفتگوهای عالمانه از سوی دیگر پژوهشگران، به توسـعه و بسـط آن الگـو    
فـرد در   های منحصربه ، شاهد كامیابیپرداخت و با كسب پشتوانه اعتقادی پیروان مكتب پیامبر اسالم

  دنیای امروز برای كشورهایی باشیم كه مایلند براساس تعالیم اسالم حركت كنند.



 



 

   
  
  
  
  
 

  پیشگفتار
  

در  سـت و ها دارای توان تجزیه و تحلیل و فهـم و درك پدیـده   انسان موجودی صاحب شعور و
گیتی ۀ از روزی كه پا به عرص. قدرت تفكر و تعقل است داشتن مفتخر به خداوند آفریدگانمیان 

مین أدر بخش ت. اش بوده است زندگی مین نیازهای متنوعأت به دنبالاش  عاقله ۀقو كمكنهاده به 
انسـان قـرین موفقیـت و سـیر پیشـرفت آن در طـول تـاریخ        های  فعالیت، نیازهای مادی زندگی
به الزامـات  ، از هنگامی كه بشر به حكم غریزه به زندگی اجتماعی روی آورد. صعودی بوده است

ـ  سازوكارهایی است كه بین فعالیت و گروهی نیازمند تدارك زندگی اجتماعی. آن هم تن داد ای ه
 چرخه زندگی مكمل یكدیگر باشند وها  وجود آید تا این فعالیته یك نوع هماهنگی ب، مختلف
مادی) زندگی جزء شؤون ( و مدیریت تدبیر، از آغاز خلقت . بنابراینتر به حركت درآورند را روان
است كه عقل معاش  البته معلوم. بشر بوده استهای  سایر فعالیتناپذیر و ضروری  جدایی موارد

بشر پیشرفتی تدریجی داشته و به همین دلیل وضعیت پیشرفت امروز قابـل مقایسـه بـا گذشـته     
كـه گذشـتگان او در    دست یافته استهایی  كه بشر امروزی به امكانات و پیشرفت چون ؛نیست

 انسـان دیـروزی در پیـدایش   هـای   و ناكـامی هـا   هرچنـد تجربـه  انـد؛   هبود ناتوانپدید آوردنش 
و هـا   پایـه  ،به تعبیر دیگر این بنیانی كه به وجود آمده است. بوده است مؤثرامروزی های  موفقیت
  .بشر در طول تاریخ داردهای  هایش ریشه در فعالیت ستون
 بوده كه از آغـاز خلقـت قـرین زنـدگی    هایی  از فعالیت و ایجاد نظم اداری مدیریت رو ایناز 

و  ابتـدایی  قـالبی زنـدگی او  هـای   بشر آغازین همانند سایر جنبه اما نظام اداری؛ انسان بوده است
  .اداری طراحی نشده بودهای  و به حسابگری و دقت امروزی سامانه داشتهاولیه 
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كه مربوط به  __را  نبوی و سنّت در سیره درصدد است تا نظام اداری نگارندهبنابراین اگر 
در آن . آور باشـد  مورد كنكاش قرار دهد نباید شگفت __ هزار و چهار صد سال پیش است حدود

. دوره پیامبری از سوی خداوند به رسالت برگزیده شد تا انسان را به سعادت ابدی رهنمون شـود 
 خواهـد  كتاب مـی مؤلف در این كه  به این هدف سازوكارهایی در نظر گرفته بود رسیدناو برای 

چـه   اهـداف آن  است؟ داشتهچه اركان و اجزایی  بررسی كند كه نظام اداری حضرت محمد
  هایی داشته است؟ ویژگیاین نظام اداری چه سرانجام و  ؟اند هبود

ـ    ؛ صورت خواهد گرفت حضرت محمداین كنكاش هم در گفتار   ۀگفتـاری كـه بـه منزل
كـه بایـد   ، رفتـاری او  عملی و ۀو هم در سیراند  هرسالت او بودهای  مشی های كلی و خط سیاست

 هرچند حضرت محمـد . از چه الگویی برای تحقق اهدافش استفاده كرده است در عملدید 
اما طبق دسـتور   ؛آخرین پیامبری است كه از سوی خداوند برای هدایت بشر برگزیده شده است

به جا گذاشته است مورد عمل  سنّتیا  بد و آنچه به عنوان شریعته یاالهی راه و مرام او باید ادام
مسـائل دچـار    برخیبعد از او در  پیروان حضرت محمد با تأسفاگرچه . قرار گیرد پیروان او

مورد  اًاما خوشبختانه موضوعات بسیار مهمی هم باقی ماند كه تقریب ؛تفرقه و چند دستگی شدند
مختلف نیست كه ایـن  های  پیروانش از نحله میانتردیدی  هاو در آن گرفتپذیرش همگانی قرار 

  .جا مانده از او قابل مشاهده است به بخش نیز در گفتار و سیره
یای امروزی اداری موفق و متداول دنهای  د تا به نظامشو می تالش، این پژوهش تكمیلبرای 

و آنگـاه   شـوند ای این دو نظام بررسـی   پرداخته شود و به صورت تطبیقی و مقایسه اختصار نیز به
هـای   پیامبر اعظم و نظـام  و سنّت مبتنی بر سیره خواننده این اثر با شناختی درست از نظام اداری

  .دشورهنمون  انتخابی درست به عالمان غربی هاداری برخاسته از ذهن و تجرب
كلی سـاختار   طور بهارائه مطالب و ، نحوه چینششده است. كتاب در شش فصل تدوین این 

در ، شود می اول به كلیات و تعریف واژگان تخصصی پرداخته گونه است كه در فصل كتاب بدین
سـازی پیـروان بـرای     در شهر مكه از حیث آمادگی و آماده فصل دوم شرایط و موقعیت پیامبر

عملی پیامبر در مدینـه بـرای تحقـق رسـالت و      های فعالیتدر فصل سوم و آغاز نهضت بررسی 
 ۀارم بخشی از سخنان و رهنمودهای او درباردر فصل چه، دشو می تشریح، اش موریت آسمانیأم

این سیسـتم بررسـی و    یمطلوب رفتاری مورد انتظار از اعضاهای  اداری مورد نظر و ویژگی ۀشیو
و مقایسـه   نبوی و سنّت از سیره برخاسته نظام اداریهای  در فصل پنجم ویژگیگردد،  میتحلیل 

  شود. ارائه میو نتایج ها  فتهیاو در فصل ششم  اداری موجود مطرحهای  آن با نظام
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نقشـی هرچنـد نـاچیز در    ، بتوانم با ارائه ایـن اثـر  ، امید است با توكل و استعانت از پروردگار
خـود  در پایان این پیشگفتار بر . داشته باشم، ترویج و توسعه مكتب نجات بخش آن نبی رحمت

و فضای علمی مناسب  اند را فراهم كردهدانم از بزرگوارانی كه زمینه انجام این پژوهش  می فرض
خـاص از   طـور  كـنم. بـه  امتنان و سپاس خـود را تقـدیم   اند،  را تدارك دیدهای مجهز  و كتابخانه

جناب آقای سعیدی روشن رئیس ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاسبق حضرت آقای اعرافی رئیس 
فعلـی و آقـای احمـدی رئـیس كتابخانـه و سـایر       رئـیس   یآقا نظـر جناب و سسه ؤق این مساب

معزز  یهمچنین از اعضا. مكن می ام تشكر كتابداران ارجمند كه از خدمات ارزشمندشان بهره برده
مراتـب سـپاس و   ، گـائینی  ابوالفضـل  قـای دكتـر  آویـژه   طور بهكارشناس گروه و ، گروه مدیریت

در پایـان  . كنم می تقدیماند،  ههمه اقدامات اداری كه انجام داد وها  ردانی خود را بابت پیگیریقد
رسمی ناظر علمی پروژه بودنـد و بـه صـورت     طور بهكه  از استاد ارجمندم دكتر سیدمهدی الوانی

  .كنم می قدردانی تشكر و، غیر رسمی مشاور و راهنمای اینجانب در پیمودن این مسیر بودند
  



 

  



 

  
  
  

  فصل اول
  

  كلیات

  مقدمه
  هستیم؟ نبوی و سنّت در سیره چرا در جستجوی نظام اداری

آخرین فرسـتاده   اسالم بر این باورند كه حضرت محمد دانشمندان اسالمی و پیروان دین
و تعلیماتی كه برای سعادت بشر بـه جهانیـان عرضـه    ها  خداوند برای هدایت بشر است و آموزه

جسمانی زندگی هـم  های  اما در اینكه برای زندگی مادی و تدبیر جنبه؛ است كرده جامع و كامل
برخی معتقدند آنچه بـرای زنـدگی معنـوی و مـادی     . داشته باشد اختالف نظر وجود دارد مهبرنا

، حقـوقی ، سیاسـی هـای   عنوان یك دین نظامه اسالم ب. شود می انسان الزم بوده در مكتب او پیدا
خواسـته  هـا   نانسا از توان با آن زندگی كرد و خداوند نیز می عصرها ۀو در هم ... دارداقتصادی و

  .زندگی كنندها  است كه در همه عصرها با این نظام
دیـدگاه  ، شریعت ۀگستر ۀترین دیدگاه در میان عالمان و فقیهان امامیه دربار بدون تردید شایع

. ن اجتمـاعی و فـردی اسـت   أحادثه و ش، شمول تشریع الهی و تعمیم آن به هر حركت و سكون
تقنـین از قطعیـات    تشریع تنها از آن خداوند است و توحید در تشریع و، گروهمطابق دیدگاه این 

ریزانی هستند كـه بایـد    برنامه، و نهادهاها  و دیگران اعم از افراد و شخصیت رود می به شمار دین
  .)199ص، 1388، علیدوست( ریزی كنند در پرتو احكام اسالم برنامه

بلكـه از پیـامبر اكـرم و    ، اسـالمی  صاحبان این اندیشه نه فقط از فقیه و حاكم صالح برخی از
امامـان   :نویسـد  مـی  كـه مكـارم شـیرازی    چناناند.  همجال تشریع را نفی كرد، امامان معصوم نیز

ولی آنها ، زد نمی آنها سر و هرگز خطا و لغزشی از القدس بودند ید به روحؤچند مره معصوم
تمام احكام مورد احتیـاج  ، و اتمام نعمت الهی كه بعد از اكمال دین چرا؛ ای نداشتند تشریع تازه

تشریع شده بود و __  است كه شاید در سرحد تواتر __مطابق روایات فراوانی ، امت تا روز قیامت
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این وظیفه امامان معصوم توضیح و تبیـین احكـامی   ر. بنابجایی برای تشریع تازه باقی نمانده بود
و همكـاران،   مكارم شـیرازی ( با واسطه از پیامبر اكرم دریافت داشته بودند ه یابود كه بدون واسط

  .)104، ص10، ج1374
» منبع«ی بشر به ارمغان آورده است، براپیامبر و آنچه  دین كه دیدگاه دیگری هم مدعی است

دیـن   جامعـه را از  ۀقرار نیست پاسـخ هـر پرسشـی در بـاب ادار    ، است »داور« ه یكبلك ؛نیست
دهنـد و   مـی  و ضوابط دینـی انجـام  ها  معیار براساسجامعه را  مسلمانان مجموع حركت. پرسید

بـه عنـوان مثـال مـا بـرای      . سـازگار باشـند   باید بـا دیـن   لزوماًا ه و سیاستها  مجموعه طراحی
اما دستاوردهای علم را بـا  ؛ كنیم می به علوم مراجعه و از دستاوردهای علمی استفاده، ریزی برنامه
هـای   حل از این راه. سنجیم می و مالكات احكام و معیارهایی كه در دین ارائه شده استها  ارزش
 ،اسالمی پس نظام اداری. كنیم می سازگار است انتخابدینی های  حلی كه با ارزش آن راه، علمی
بـا   بایـد  در جامعـه اسـالمی  ها  فعالیت ۀیعنی مجموعاست.  اسالمیهای  در جهت آرمان نظامی
  ).35ص ،1389، هادوی( مفاهیم و احكام اسالمی سازگار باشد ها، ارزش ۀمجموع

 اند كه معتقد به شمول تشریع نسبت به همه حركات و افعال صدر شاید دیدگاه كسانی چون
در راسـتای  ، فـردی و اجتمـاعی اسـت   های  متكفل پاسخ به همه پدیده اینكه دینه معتقدند ب و

لكن تفاوتی كه اینان با صاحبان نظریه قبلی دارند در این است كه اعتقادی به ؛ همین نظریه باشد
را خـالی از  هـایی   بلكه حـوزه ؛ نیستندها  جعل و تشریع الهی در قالب عام یا خاص در همه زمینه

كه به اقتضای مصالح خانواده  __فقیه را چون سرپرست خانواده  دانند و می واسطه تشریع الهی بی
اف كه با مالحظه اهـد  دانند میصاحب اختیار و موظف __  كند می ریزی گیرد و برنامه می تصمیم

كند و بـه تشـریع    قضاوت، از سویی و مالحظه مصالح امت از دیگر سو و مقاصد كالن شریعت
  .هستند »منطقه فراغ و عفو«پس این گروه معتقد به  )202، ص1388، علیدوست( بپردازد

در اصل پذیرش حوزه فـارغ از جعـل   با اتفاق نظری كه ، گفتنی است معتقدان به این دیدگاه
گـذار در آن  ، نهـاد و شخصـیت قانون  همچنین در فـرد ، در بیان حوزه فارغ، واسطه دارند الهی بی

. بـه عنـوان مثـال    بـا یكـدیگر اخـتالف نظـر دارنـد     ، حوزه و ماهیت واقعـی ایـن قانونگـذاری   
توانـد موضـوع    مـی  كه __ه رابطه را دو گون، در نوشتاری مرتبط با این بحث باقر صدرمدمحسید

  :كند می از یكدیگر جدا__  قرار گیرد قواعد حقوقی
ثابـت و  __  طبیعـی  طور به __ این رابطه، به نظر او. دسته اول رابطه اشخاص با یكدیگر است

  ؛طلبد می قواعد ثابتی رو ایناز ، غیر متغیر است
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یعنی بـه لحـاظ تغییراتـی كـه در     ؛ رابطه متغیر است یك كهدسته دوم رابطه انسان با طبیعت 
قواعـد   درنتیجـه د و شـو  می این رابطه متحول، آید می توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید

از تشریع ثابت و دائم فارغ است كه باید با تشریع ، این حوزه ؛ لذامرتبط با آن هم باید متغیر باشد
اسالمی در  مجال دخالت حاكمیت پس مرحوم صدر. )203(همان، ص پر شود ولی امر و دولت

آن را به نبود نص تشریعی دال بـر الـزام    و اوالً؛ كند می تشریع را به رابطه انسان با طبیعت محدود
 684_680ص، رمرحوم صـد  اقتصادناب جهت اطالع بیشتر به كتا ثانیاً ؛داند ، میبه فعل یا ترك
  .مراجعه شود

كند و آنها را بـا   می چند این سخنان را در مباحث اقتصادی بیانهر ، مرحوم صدرگفتنی است
لكن مناط و معیار این مطالـب بـه مسـائل اقتصـادی     ؛ كند می اقتصادی تفهیمهای  صبغه و مثال

  .)205، ص1388، علیدوست( زندگی بشر نیز جاری است شؤونو در سایر  نداردانحصار 
 شـریعت  :كـرد اشـاره   توان به این سخن مرحوم صـدر  می ل عقلی اندیشه مورد اشارهیاز دال
دخالت مستقیم شـارع در خـرد و   . تك اعمال برنامه دائم داشته باشد تواند برای تك نمی جاودان

، وجه با تحوالت اجتماعی هیچ ای بسته و متصلب است كه به موجب پیدایش شبكه، كالن كارها
شریعتی كه در حصاری سخت قـرار  . پیشرفت و تكامل بشری قدرت هماهنگی و همگامی ندارد

همـراه بـا تحـوالت اجتمـاعی و     هـا   بشری و راه بردن انسـان های  قادر به تعامل با معرفت، گیرد
كلی و تعیین نهادی قانونگذار بـرای ایـن تحـوالت    های  لكن بیان اصول و ارزش؛ انسانی نیست

اهداف شارع مقـدس را نیـز   ، كند می ضمن اینكه بشر را به اهداف بلند و مصالح خویش هدایت
  ؛)209، ص1388، علیدوست: به نقل از( نماید می مینأت

محدود به مسائل فردی و هـدف دیـن سـلوك    ، دیدگاه سوم بر این باور است كه قلمرو دین
اشاره كرد كـه معتقـد    فقیه ازهری الرزاقهای عبد یشهه اندتوان ب می در این میان. توحیدی است

از ای  بدون هیچ شائبهه است، داشتفقط یك رسول بوده و دعوت خالص دینی  محمد است:
او اسـت.   و اقدام به تأسیس یك كشور با مفهوم سیاسی امـروزین آن نكـرده   سلطنت و حكومت
، والیت رسـالت بـود  ، بر مؤمنان محمد والیت. مانند پیامبران قبلی خود، فقط یك رسول بود

  .)37ص، 1383، ی (قوامیخلطی از ابعاد حكومتی و پادشاهبدون هیچ 
ـ پـر  نظران معاصر نیز با همـین گـرایش بـه نظریـه     برخی دیگر از صاحب و  انـد  هدازی پرداخت

كه برای برخـوردار سـاختن   ها،  معتقدند كه بعثت پیامبران نه برای اصالح و آبادانی دنیای انسان
تـدبیرهای  آنان همچنین بر این باورند كه جهان را باید عقال با . است آنان از حیات طیبه اخروی
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مربـوط بـه امـور شخصـی      امـا دیـن  انـد؛   هكنون نیـز چنـین كـرد   كنند و درواقع تا عقالیی اداره
پـردازد   می گوید و به حل معماهای حیات و مرگ می از ارتباط انسان با خدا سخن، هاست انسان

  .به بسیاری از معضالت بشری را داشتخ از آن نباید انتظار پاس و
بشـر بـا عقـل    . ی آنانایباشد نه سعادت دنیها  سعادت اخروی انسان ۀكنند باید تضمین دین

به . تدبیر امور اجتماعی بشر با عقل است نه دین. جمعی خود باید به تدبیر دنیای خویش بپردازد
و  حقـوقی ، سیاسی، مطلوب اقتصادیهای  نباید انتظار داشت كه سیمای نظام از دین، بیان دیگر

 معضالت اجتماعی بشر را حل كند، خودهای  فرهنگی را ترسیم كند تا چه رسد به آنكه با برنامه
  .)17، ص1388، (سروش

ارائـه  هـا   زندگی انسـان  شؤوننسبت به همه  پس در این دیدگاه نظر بر آن است كه شریعت
ها  وسیعی را به انسانهای  كه شارع مقدس حوزه معتقدندصاحبان این نظریه . طریق نكرده است

به عنـوان قـانون وضـع    ، دانند می پسندند و صالح ها می واگذار كرده تا خود آنچه را در آن حوزه
، نهـاد  رو ایـن از ؛ در میـان باشـد  __  طه آنحتی بـا واسـ   __ بدون اینكه سخن از جعل الهیكنند، 

  .كنند می ها انتخاب نیز انسان، شخص و شخصیت قانونگذار را
مـرتبط بـه   هـای   بر این باورند كـه در حـوزه  __  عموماً __ معتقدان به این نظریه به بیان دیگر
ای كـه   به گونـه  ؛ها را آزاد گذاشته است شارع مقدس هیچ سخنی ندارد و انسان، ها زندگی انسان

در حالی كه در اندیشه سابق هرچند سخن ؛ ندكنشرایط تقنین و نهاد قانونگذار را نیز خود تعیین 
لكن فراغ و عفوی كه چارچوب قانون و اهداف آن را شارع مقدس ، غ و عفو بودافرهای  از حوزه

  .كرد می به عنوان قانونگذار تعیین
در یـك  ، رند با اتفاقی كه بر اصل ایـن دیـدگاه دارنـد   گی می البته كسانی كه در این گروه جای

مثـل  هـایی   بـا تفكیـك حـوزه   ، در حالی كه برخی از ایـن گـروه  __  مثالً __ سطح از باور نیستند
تلقـی كـرده و مـردم را در     تنهـا حـوزه اول را خـارج از محـدوده شـریعت     ، معامالت از غیر آن

شـده از سـوی    آن هم به شرطی كه چارچوب تعیـین اند،  هد دانستآزاها  ریزی برای آن حوزه برنامه
به چنـد   گروهی دیگر از صاحبان این اندیشه به حصر دین، شارع را در آن محدوده مراعات كنند

انـد   هبه آزادی گسترده مردم در قانون و قانونگذاری قائـل شـد  ، قابل فهم گزاره محدود و گاه غیر
  .)211و  210ص، 1388، علیدوست(

و مسـائل   شـؤون در قبـال   نظر به اینكه دیدگاه اول و دوم كه عصاره آن ساكت نبـودن دیـن  
صـدد  ، این كتاب نیز بـه همـان منـوال در   در میان مسلمانان طرفداران بیشتری دارد ،دنیوی است
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د كه موضع دین كه از طریـق  كناست تا تبیین  نظام اداری ۀدربار بررسی موضع رسالت نبوی
در خصـوص نظـام اداری   ، توان به كشـف آن مبـادرت كـرد    می نیز ناگفتار و رفتار معصوم

  مناسب برای جوامع اسالمی چیست؟

  تعریف مفاهیم
مفــاهیم كلیــدی كــه در ایــن  تضــروری اســ، پــیش از ورود بــه مباحــث اصــلی ایــن كتــاب

شـده  قرارداد  آیند تا معنای مورد نظر وا سروكار خواهد داشت به تعریف درخواننده با آنه نوشتار
  معلوم باشد:

  قرآن
بـر پیـامبر    جـا یك كلـی و  طـور  بهجداگانه و نه هایی  كتاب آسمانی است كه در قالب بخش قرآن
مختلف برای ترسیم نقشـه زنـدگی انسـان مسـلمان و     های  این بخشنازل شده است.  اكرم

ــت ــدامات و اولوی ــاً هــای  تشــریح اق ــوانین و احیان ــدگی و وضــع ق  بایســته وی در صــحنه زن
های مورد عمل جامعه آن روز برحسب شرایط مـورد نیـاز مسـلمانان     بخشی به روش مشروعیت
  .بوده است
. یـات ئجـامع پرداختـه اسـت و نـه بـه تشـریح جز       های ه اصول كلی و راهنماییبه ارائ قرآن
ی كـه تنهـا   طـور  . بهرفتار معنوی است كلی كتاب ایمان و طور بهتوان گفت كه قرآن  می همچنین

آیات مربوط  هو بقی زندگی اجتماعی است دربارۀآیه  6000حدود دویست آیه از مجموع بیش از 
  .ستی ائبه تشریح حوادث ماورا

  سنّت
كـه از طریـق صـحیح بـه مـا       كردار پیامبر عبارت است از گفتار و ، سنّتدر اصطالح متداول
به مفهوم رفتار و گفتاری است كه بیانگر حكم الهی و از نظـر فقهـی    سنّتپس . منتقل شده است

. داننـد  مـی  قـرآن  را از نظـر اهمیـت بعـد از    سـنّت همه مسلمانان . باوران حجت است برای دین
التزام به پـذیرش   ۀاخص به اجماعی دربار طور بهفقه اسالم های  اعم و دانشكده طور بهمسلمانان 

، بایـد بـه آن معطـوف باشـد    هـا   به عنوان آرمان زنـدگی و مسـیری كـه تـالش     پیغمبر سنّت
وَمَـا  خُـذُوُهالرَّسُـولُ َف آتَـاکمُوَمَـا « فرمایـد:  می غمبرپیهای  سنّتپذیرش  ۀباراند. قرآن در هرسید
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، و آنچه را رسول به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت؛ نَهَاکْم عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
  .)7، حشر» (ایستید و از خدا پروا بداریدباز

مِنکمْ فَإِن تَنَازَعْتُْم فِی شَـیٍء فَـرُدُّوهُ  االَٔمِْرالَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُوْا اللّهَ وَأَطِیعُوْا الرَّسُولَ وَأُوْلِی  أَیهَا یا«
ان ای كسانی كه ایم؛ تَـأْوِیًال وَأَحْسَُنإِن کنتُمْ تُؤْمِنُوَن بِاللِّه وَالْیوِْم اآلخِرِ ذَلِک خَیٌر  وَالرَّسُولِإِلَی اللّهِ 
گـاه در امـری    پس هر، اید خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت كنید آورده

پیـامبرش   سـنّت را به كتاب و  آن، دینی اختالف نظر یافتید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید
  .) 59، نساء» (تر است فرجام این بهتر و نیك، عرضه بدارید

كس از پیامبر فرمان  هر؛ حَفِیظًـاالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاَع اللّهَ وَمَن تَوَلَّی فَمَا أَرْسَلْنَاک عَلَیهِْم  یطِعِ مَّْن«
 ایـم  كس روگردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرسـتاده  حقیقت خدا را فرمان برده و هربرد در 

زیرا اطاعـت   ؛مجبور به اطاعت خدا كنیتوانی او را  نمی اگر كسی از فرمان خدا سرپیچی كند تو(
پس مسئولیت پیامبر فقـط هـدایت مـردم از طریـق بیـان      . و هدایت امری قلبی و اختیاری است

  .)80، نساء» (احكام و مبارزه با موانع هدایت است)

  سیره
آمـده اسـت    از مرحوم مطهریمانده جا بههای  به شكلی زیبا و كامل در نوشته معنا و مفهوم سیره

  شود: می كامل در اینجا آورده طور بهكه به دلیل حالوت كالمش 
یعنـی  » سـیره «. راه رفتن، رفتن، یعنی حركت» سیر. «است» سیر« ۀدر زبان عربی از ماد» سیره«

عنی ه یمثالً جلْس. كند می ی داللت بر نوعاست و فعلَة در زبان عرب . سیره بر وزن فعلَةنوع راه رفتن
ولـی  ، رفتار، سیر یعنی رفتن. دقیقی است ۀو این نكت عنی سبك و نوع نشستنه یو جِلْس، نشستن

آنهـا كـه سـیره    . آنچه مهم است شناختن سبك رفتار پیغمبر اسـت . عنی نوع و سبك رفتاره یسیر
  .داریم سیر است نه سیره» سیره«هایی كه ما به نام  این كتاباند.  هرفتار پیغمبر را نوشتاند،  هنوشت

رفتار پیغمبـر  . ؛ اسمش سیره هست ولی واقعش سیر استحلبیه سیر است نه سیره ۀمثالً سیر
، مطهـری ایشـان (  روشنـه  ، نه اسلوب رفتار پیغمبـر ، در رفتار ایشاننوشته شده است نه سبك 

 .)46ص، 1390

. گـو اینكـه در عمـل،    انـد  استفاده كـرده  را شاید از قرن اول و دوم هجری» سیره«لغت انان مسلم
ترین سـیره   یای انتخاب كردند. شاید قدیم ولی لغت بسیار عالی ؛ن ما از عهده خوب برنیامدندامورخ
گوینـد   م آن را به صورت یـك كتـاب درآورده اسـت و مـی    هشا ق نوشته كه بعد از او ابناسحا را ابن
 ).45، ص1390، (مطهریزیسته است  ق شیعه بوده و در حدود نیمۀ قرن دوم هجری میاسحا ابن
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بـرد.   در عمل و برای مقاصد خود به كار مـی  پیامبركه  روشی، ایشانسیرۀ پیغمبر یعنی سبك 
نیست؛ مقاصد پیغمبر عجالتاً برای ما محرز است. بحث مـا در سـبك    رسولبحث ما در مقاصد 

تبلیـغ   حضـرت بـرد. مـثالً    برای هدف و مقصد خود به كار مـی  ایشاناست، در روشی كه  پیامبر
د؟ پیغمبر در همان حال كه اسالم چه بو رسولچه بود؟ سبك تبلیغی  پیامبركرد. روش تبلیغی  می

 حكومـت  وآمد، جامعـه   بود. از وقتی كه به مدینه هكرد، یك رهبر سیاسی برای جامع را تبلیغ می
در جامعـه چـه بـود؟     ایشان و مدیریت رهبری روشتشكیل داد، خود رهبر جامعه بود. سبك و 

بر مثل همۀ مردم دیگر زندگی ام؟ پیداشت یسبك قضاوت چهبود  قاضی كه لپیغمبر در همان حا
داری چگونـه بـود؟ سـبك     داشت. سبك پیغمبـر در زن  متعدد فرزندان وخانوادگی داشت، زنان 

اصـطالح مریـدها چگونـه بـود؟ پیغمبـر دشـمنان        یاران و بـه  ،در معاشرت با اصحاب حضرت
ها سـبك دیگـر در    در رفتار با دشمنان چه بود؟ و ده آن حضرتسرسختی داشت. سبك و روش 

  ).50و  49ص، 1390، (مطهری بشود مشخصهای مختلف دیگر كه باید  قسمت
حلیل نبوی را ت هدف از بررسی سیره نقد السیرهدر كتاب  دكتر محمد سعید رمضان السیوطی

رف    بـر برخـی    آگـاهی كرده است. وی معتقد است كه غرض از بررسی این سیره و فهـم آن، صـ
بلكه هدف آن است كه فـرد مسـلمان، حقیقـت اسـالم را در قالـب یـك        ؛وقایع تاریخی نیست

، موجب شناخت شخصیت رسول، یافتن شخص نمونه تصور و تصویر كند و مطالعه سیره نبوی
كریم، آشنایی عملی با فرهنگ و  الگوی كامل در همه شؤون حیات فاضله، فهم درست قرآنیك 

بـرای   بعـدی رسـول خـدا   ت چندشود. شخصـی  معارف اسالمی و الگوی تربیت و تعلیم می
  .)64، ص1383، (قوامی مداران، الگویی كامل است مردان، رهبران و سیاست جوانان، دولت

 در اداره همـان سـبك و روش پیـامبر   ، در این پژوهش اراده شـده  پس معنایی كه از سیره
بـر آن   وحیانی و آسمانی نـازل شـده  های  سبك و روشی كه مبتنی بر آموزه، جامعه اسالمی است

  .باشد می نوعی بیانگر خواست الهی نیز و به است حضرت
بـه مفهـوم    سـنّت سیره به مفهوم اصول حاكم بر رفتار است اما ؛ متفاوت است سنّتاز  سیره

. گیـرد  سـنّت مـی  پس سیره حجیت خـود را از  . رفتار و گفتاری است كه بیانگر حكم الهی است
مگر آنكه بـه  ، برای ما حجت نیست خود خودی بهاز نظر فقهی خود حجت است اما سیره  سنّت
  .)305، ص1386، میراحمدی( گرددبر سنّت

متفاوت است. كتاب  با مسئله كتاب و سنّت نویسد: روش رهبری در این زمینه می مرحوم مطهری
و سنّت یعنی خود قانون، روش رهبری به متن قانون مربوط نیست، كیفیت رهبری مردم، اختیاراتی كه 

  ).171و  170، ص17، ج1381، شود (مطهری یك رهبر دارد به تصمیمات یك رهبر مربوط می
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تواند برای مـا جنبـه    می ود كه آن بخشی از سیرهباید متوجه ب، پیامبر این در بررسی سیرهبنابر
هـایی   و نشـانه ها  داشته باشد كه مستند به وحی الهی باشد و قرینه مبنایی و اصولی در نظام اداری

  .صدد انشاء حكم الهی بوده استباشد كه پیامبر در

  پیامبرمطلوب  نظام اداری شناساییبرای  شده منابع استفاده
  جوییم: به دو روش تمسك می مطلوب رسول خدا برای پی بردن به چگونگی وضعیت اداره

  ؛عملی پیامبر ۀسیر. 1
ن و یهای خـدا بـر مـا مسـلم     یكی از نعمت«، : به گفته مرحوم مطهریاهللا گفتار رسول. 2

قسـمت بسـیار زیـادی از     این است كهنسبت به پیروان ادیان دیگر  مسلمین افتخارات مایكی از 
امـروز   __ یعنی متواتر و مسلّم اسـت ، كه شك نیست كه سخن ایشان است __ سخنان پیغمبر ما

تواننـد چنـین ادعـایی بكننـد كـه بـه        نمی یك از ادیان دیگر در صورتی كه هیچ ؛است در دست
و یا یك  و یا عیسی ای است كه از زبان مثالً موسی ن جمله جملهبگویند فال قطعصورت 

و مـا   م و قطعی نیسـت مسل قدرها آن ولی هستزیادی های  پیامبر دیگر شنیده شده است؛ جمله
  .)38، ص1390، (مطهری »سخنان متواتر از پیغمبر خودمان زیاد داریم

گونـه   هـیچ  ریزترین زوایای زنـدگی پیـامبر اكـرم   حتی  خوشبختانه برای كشف این دو و
از ایـن حیـث نیـز     تـوان گفـت كـه پیـامبر اسـالم      مـی  تأجـر  بـه . محدودیتی وجود نـدارد 

 منابع در بازگویی و نقل حوادث زنـدگی پیـامبر اسـالم    كه وفور چرا ؛نظیر است بی شخصیتی
  .مشهود است كامالً

، ما بتوانیم فهم درست و صحیحی ها فاصله زمانی از دوره زندگی پیامبر اكرم اینكه پس از سال
نظـران مغفـول نمانـده     از اتفاقات آن روزگاران داشته باشیم، موضوع مهمی است كه از دید صـاحب 

اند و در ایـن زمینـه    نظر داشته  ها و منابع خاصی را مد است و برای اطمینان از حوادث تاریخی، روش
ترین منبع كـه در عـین حـال     مطمئن«رو برخی معتقدند كه  اند. از این های الزم را به عمل آورده دقت

باشد. ویژگـی خـاص    می تر از سایر منابع است، قرآن استفاده از آن به منزلۀ یك منبع تاریخی، مشكل
غالباً صادقانه در برابر شـرایط متغیـر تـاریخی دوران    نظیر این است كه به صورت مستمر و  این اثر بی

ای از اطالعات پنهان است كه با كار تحقیق دربارۀ بعد  واكنش نشان داده و حاوی گنجینه محمد
بیر غالباً صادقانه كـه از نویسـنده   ). تع16، ص1388ی، احمد (جان» مرتبط است تاریخی محمد

های قرآن  نقل شده، درست نیست و نگارنده این اثر با آن موافق نیست؛ چون كه صادقانه بودن گزاره
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به صورت مستمر است. البته این كار مستلزم دانش تخصصی تفسیر، آشنایی با زبان و ادبیات عـرب  
توان به نتایجی منطقی و فرضـیاتی معقـول دسـت    های نقد تاریخی و ادبی است تا ب و... و انواع روش

شـود بـه قـرون     كه بیشترین استفاده را از آنها می یافت. افزون بر قرآن منابع ناظر به زندگی محمد
(متوفـای  ق اسـحا  گردد. در میان ایـن منـابع مغـازی یـا سـیرۀ ابـن       سوم و چهارم تاریخ اسالم بازمی

كم در دو نسـخه تجدیـد نظـر     ) از همه معتبرتر است كه اصل آن موجود نیست؛ اما دست151/768
) كه بسیار مورد اسـتفاده قـرار   218/833م (متوفای هشا شده، حفظ گردیده است. یكی به دست ابن

) كه تنها به صـورت نسـخه خطـی     814_199/15وفای (مت بن بكیر  گیرد و دیگری به قلم یونس می
  موجود است.

ــا   ــار، ارزشــمندترین آنه ــن آث ــان ای ــوك در می ــاریخ الرســل والمل ــریت ــای  ، نوشــته طب (متوف
بـن    ویژه روایاتی از عـروة  دارد؛ به ) است كه مطالب دیگری دربارۀ زندگی محمد923_310/922
  ).18، ص1388ی، احمد ) كه منبعی بسیار قدیمی است (جان713_94/712(متوفای  زبیر

، نوشـته واقـدی   مغازی :اند از عبارت شدهمنابعی كه بسیار استفاده ، قاسحا ابنپس از كتاب 
مؤلـف آن را   نویسندگان مسلمان از این كتاب انتقـاد كـرده و   غالباً) كه 823_207/822( متوفای

متوفـای  ( دسـع  ابـن بـه نـام    نوشته منشـی واقـدی   الطبقات الكبریو كتاب اند  هموثق دانست غیر
. ری دارداعتبـار بیشـت   یعنـی الواقـدی)  ( كه گویا در قیاس با صاحب كار خـود  )845_230/844

 صـحیح  )،256/870متوفای ( بخاری صحیح منابع مفید دیگر درباره زندگی پیامبر از این قرارند:
  .)241/855متوفای ( بن حنبل احمد مسندو  )261/875متوفای ( مسلم

كـه مقبولیـت    كندكه در سراسر مباحث به قضایا و مواردی استناد تالش نگارنده بر آن است 
  كند.و از نقل شذوذات تاریخی پرهیز  داشته باشندروایی حداكثری 

  و مدیریت اداره
ـ  های مرتبط بـا نگهـداری و حفـظ گـزارش     شامل فعالیتاداره  آمده است: 1در تعریف اداره ، اه

ی هـا  و سیاسـت هـا   رویـه ، پردازش اطالعات و كارهای دفتری و امور مربوط به كاربرد مقـررات 
بـه   3تبسـتر مـدیری   در دیكشنری و). 8، ص2006 2(ساپرو، شود می شده توسط دیگران تعیین

  تعریف شده است. شده از ابزارها و وسایل برای تحقق یك هدف استفاده عقالیی و حساب
                                                           
1. administration  2. Sapru  

3. management 
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  .تفاوت و تشابه این دو واژه صورت پذیرفته است درباره زیادی های بحث
از واژه  "Administration" واژه. دهـد  مـی  های مهم آنها را نشـان  تفاوت، ریشه التین دو واژه

بعدها به معنـای  . گرفته شده كه به معنای خدمت یا رسیدگی كردن است "Administrare"التین 
  .رفتحكمرانی كردن نیز به كار 

تفـاوت  . گرفته شده است، به معنای كنترل كردن با دست "Manus"از  "Management"واژه 
 2و كنترل كردن یـا بـه دسـت آوردن نتیجـه     1است كه بین خدمت آن، اساسی در معنای دو واژه

  .وجود دارد
اما واقعیت ایـن اسـت كـه وقتـی      ؛نی مترادف هستندواژگا و اداره 3مدیریت از دیدگاه فایول

در حـالی كـه مـدیریت     ؛سـت ها و ویژگیها  رویه، بر فرایندها آن تمركز شود گفته می اداره دولتی
، مدیران دولتی به جای تبعیت محض از دسـتورات  تأكید دولتی شامل چیزی بیش از این است و

  .)9، ص2006 4(ساپرو، نتایج است رسیدن بهپذیری برای  بر نیل به اهداف و مسئولیت
میل به استفاده از واژگـان  ، یساز لیبرالی شدن و خصوصی، یساز جهانی گیری فرآیند شكلبا 
دولتـی بـه    كـارگزاران  پیشـتر  :گوید می 7كه پولیت همچنان. بیشتر شده است 6و مدیر 5تمدیری

امـا امـروزه بـه آنهـا     ، شـدند  مـی  موران مالی و رئیس كل معرفی و شـناخته أم، عنوان خدمتكاران
. كنـد  مـی  است كه این واژه بار معنایی خاصی را به مخاطب منتقل شود. گفتنی گفته می »مدیران«

بلكه آنان  ؛شده نیستند های از پیش تعیین رچوبمدیران در دیدگاه جدید فقط فرمانبر و مطیع چا
تصـمیم  ، اقدامات و نتایج هستند و باید قادر باشـند بـه تناسـب شـرایط موجـود     ، مسئول كارها

  .بگیرندمناسب را 
دهی بـه امـور    كه برای نظم است ای از مقررات و ضوابط معین مجموعه ،اداره اختصار بهپس 

 رسـیدن مجموعه اقداماتی است كه بـرای   اما مدیریت ؛وضع شده است جمعی و اجتماعی مردم
در قالب وظایف تعیین  فقطمدیران ، مفهوم اداره . براساسرود می به اهداف و كنترل نتایج به كار
 فقـط مـدیران  ، اما بـر مبنـای مفهـوم مـدیریت     ؛كنند می شده عمل شده و قالبی از پیش مشخص

كه در مواجهـه بـا    یطور به دارند؛باالیی  بلكه آنان انعطاف ؛شده نیستند تعیینموظف به وظایف 
                                                           
1. to serve  2. to control or gain results  

3. management  4. Sapru  

5. management  6. manager  

7. pollitt 
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در گذشته وقتی سخن از دانش . ندكنهای متفاوتی استفاده  توانند از روش ، میمتنوعهای  وضعیت
ولی امروزه  بود؛ثابت اداری در حال اجرا های  آگاهی و شناخت رویه منظور ،آمد می اداری به میان

و فنونی است كه برای تحقق  ها منظور آگاهی از روش ،آید می به میان از دانش مدیریتكه سخن 
  .شود میاهداف در شرایط گوناگون استفاده 

ی مختلف در یك طـرح از پـیش   ها دهنده انجام فعالیت فرایندی است كه نشان 1نظام اداری
های مـنظم ممكـن    باشد و ظرف انجام این فعالیت انجام درست آنها می شده و نظارت بر تعریف

به عبارت دیگر نظـام اداری بیـانگر    باشد. و یا كشور است یك شركت، كارخانه، سازمان، دولت
بـه   . با توجـه ..و ها به افراد مختلف، تقسیم كار ها، تخصیص وظایف و پست نحوه انجام فعالیت

  اهداف تعیین شده است.
كالن  م در درون و یا در كنار یك نظام سیاسیسیست عنوان یك خردهه معموالً ب هر نظام اداری

ـ كند كه هم بر آن اثر فعالیت می . نظـام سیاسـی مجموعـه    دپـذیر  مـی  ثیرأگذار است و هم از آن ت
  عهده دارند.ه ای مشخص ب هستند كه قدرت حكمرانی را در حیطه اجزایی

رفتی در همـه  گونـه پیشـرفت و یـا پسـ     تواند سنگ بنا و محور هر می هر كشوری نظام اداری
به عبارت دیگر نظام اداری هر كشـور نقشـی   . متنوع زندگی بشر امروز باشدهای  و عرصهها  زمینه

های مختلف برای نیل به اهداف جمعی  واحدها و سازمانها،  فعالیت بخش بس سترگ در تنظیم
ـ     زمینه ۀكنند فراهمها،  تنظیم درست این فعالیت. آن ملت دارد مین أای بـرای رفـع مشـكالت و ت

ـ ده می نشان ها پژوهش. نیازها و خواست مردم است  ، معمـوالً مـع پیشـرفته و موفـق   د كـه جوا ن
درست و سـالم  اند.  هدكرآغاز  از نظام اداری حكومت، چیز اقدامات اصالحی خود را پیش از هر

نظام اداری در  .جامعه استهای  عملكرد سالم سایر بخشكننده  تضمین، عمل كردن نظام اداری
واضـح  پررا بازنمایی كند.  خود هایها و كاركرد تواند نقش ثیر آن میأو تحت ت كنار نظام سیاسی
  .ثیری متقابل بر یكدیگر دارندأاست كه این دو ت

گونـه   تـابع  نقش نظام سیاسی آمرانه و نقـش نظـام اداری  ، و اداری در كنش بین نظام سیاسی
داننـد كـه    مـی  چون ابـزاری نظام اداری را ، در این راستا نخبگان قدرت در حوزه سیاست. است
تواننـد از آن جهـت اهـداف شخصـی و گروهـی       ، میگاه بخواهند و به هر شكل مایل باشند هر

  .)139ص، 1387، و اعتباریان سپاسی(میر استفاده كنند
                                                           
1. administrative system 
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گاهی نقش ، نیز در طول حیات خود ودخ خودی به البته باید توجه داشت كه خود نظام اداری
اسـتبدادی رابطـه بـین    های  در نظام. مĤبانه را در ارتباط با شهروندان بازی كرده است آمرانه و قیم

یا همان ( روكراسیورسد كه قدرت ب می گاهی به نظر. رعیتی است _ حاكمان و مردم رابطه ارباب
. ندارند، سیاسی و اجتماعی گونه حقوق مدنی است و مردم هیچدیده شده  محدودنانظام اداری) 

توانند  می و فقط ندارندو مأموران حكومتی توانایی اعتراض  گزارانمردم در برابر تعدی و ظلم كار
م و عرضـه حـال دادن از مـراح    یسـی نو از طریق عریضه یا هبا سختی و مرارت و با واسطه و رشو

های منتقد جامعه نیز بـرای مقابلـه بـا چنـین      از طرفی گروه بخواهند.ملوكانه در این موارد یاری 
: به نقل از( باالی بوروكراسی وارد كنند های پستكوشند افرادی از خود را به  می گسیختگی لجام

  .)268، ص1324، بندی با قدری اعمال تغییرات در جمله مستوفی
دارد و در یـك   یاسی قراراجتماعی و س ،تر فرهنگی سیستم بزرگیك زیر عنوانه ب ادارینظام 
پـذیری و تقویـت سـاخت     هنجارهـا بـه جامعـه   ، هـا  ارزش، هـا  طرفه تحت تأثیر نقشارتباط دو
. )215ص، 1387، و اعتباریـان  سپاسـی (میر ده استكرتابعیت و فرهنگ آمریت كمك  _ آمریت

ای اسـت كـه در ذات و    شاید ناشی از نظـم نهادینـه شـده   ، شده برای نظام اداری این نقش گفته
، طراحـی شـود   سرشت هر نظام اداری وجود دارد و اگر همسـان و هماهنـگ بـا نظـام سیاسـی     

  .آن باشداندركاران  تواند تحقق بخش آمال و منویات دست می
امـا براسـاس نظریـه جـدایی     ؛ و اداری بود آنچه آمد مبتنی بر تبعیت و وابستگی نظام سیاسی

بلكـه بـا هـویتی مسـتقل بـه       ؛ای از نظام سیاسی نیست دیگر شاخه نظام اداری، سیاست از اداره
ـ  سیاسـت  وهـا   مشـی  خط، سیاست در قلمرو. كند می حوزه سیاسی انجام وظیفه عنوان مكمل ا ه

 ویلسـون . ندشو می ای و بی طرف اجرا حرفه بوروكرات ۀبه وسیل شوند و در قلمرو اداره می اتخاذ
 )پاسـخگویی ( و نظام سیاسی )(شایستگی ساز تعادل بین نظام اداری را زمینه گونه تقسیم كار این
  .)73ص، 1389، (دنهارت ددان می

نظـران   هـای متمـادی مـورد توجـه صـاحب      برای سـال ، سیاست و اداره میانموضوع رابطه 
ـ    است و از زوایا  بوده از جملـه   1گودنـو  ونانسـ جفرانـك  انـد.   هو ابعـاد مختلـف بـه آن پرداخت

را  او بوروكراسـی . ده اسـت كـر اداره توجـه   جدایی سیاست از ۀنظری به نظرانی است كه صاحب
خـوب تنهـا    مـدیریت اداره و  )1894( به زعم وید. دان می و امراض اداری راه عالج دردها تنها

                                                           
1. Frank Johnson Goodnow 
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اداری اسـت و ایـن حـداقل هـدفی اسـت كـه مبحـث        های  سیستم وها  روش مسئلهمربوط به 
باید به خاطر داشته باشیم كه هـدف   اما در عین حال ؛كند می ی اداری دنبالها و روشها  سیستم
و  شـدت روح زنـدگی   بایـد ایـن باشـد كـه بـه      و دولت حكومتهای  و اولیه همه سیستم عمده

، و اعتباریان سپاسی(میر فعالیت را در كالبد مردم یك جامعه بدمد و حیات سیاسی را تقویت كند
  .)176ص، 1387

عمـل   یـك مـدل ذهنـی بـود كـه تحقـق آن در      ، در شكل خود مدل جدایی سیاست از اداره
ـ شموجب  مسئلهاین . نبود پذیر امكان ـ  یشـه دخالـت مـدیران در تـدوین سیاسـت     اند هد ك و ا ه
 ؛مطرح شود و راه برای افزایش قدرت وجه اداری نسبت به وجه سیاسی بازتر نمایـد ها  مشی خط

مربوط و اجرای آن بر عهـده وجـه   ی تنها به وجه سیاسی مش وضع خط، زیرا تا آن زمان در تئوری
  .)179ص، همان( اداری بود
عنوان یك امر ه ب، یكرد تغییر یافت و ارتباط سیاست و ادارهرو اینزمانی طول نكشید كه  دیر
نظرانـی اسـت كـه نظریـه جـدایی اداره از       از اولین صاحب 1اپل بای. ناپذیر پذیرفته شد اجتناب

دولتــی را معــادل  ی و مــدیریتمشــ او مــدیران را بــازیگران مهــم خــط. را نپــذیرفت اســتسی
به زعم او مدیران پیوسته مشغول تدوین قـوانین آینـده و اجـرای آنهـا     . داند می گذاری مشی خط

  .)179ص، 1387، و اعتباریان سپاسیمیر؛ به نقل از: 7، ص1949، اپل بای( هستند
ی كه دخالت و نقش طور به ؛هستیم تر نظام اداری معاصر شاهد نقش برجسته در جهان تقریباً

حتـی  ، كردهقدرت برتری را برای وجه اداری ترسیم ، یمش در ایجاد خط بوروكراسیكننده  تعیین
در مسائل ها  جهت و جایگاه دولتكننده  دامنه این قدرت تا جایی است كه بوروكراسی را تعیین

  .)179ص، 1387، و اعتباریان سپاسی(میر ندا هجهانی دانست

  آوری اطالعات ر جمعروش تحقیق و ابزا
این تجزیه و تحلیل موضوع تحقیـق  . بنابرتاریخی و تحلیلی است _ توصیفی نوعاز  پژوهشاین  

و اطالعـات ایـن   هـا   ضـمن داده  در. بر مبنای اطالعات و مستندات تاریخی انجام شـده اسـت  
  اند. های گردآوری شد پژوهش به صورت كتابخانه
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  گیری بندی و نتیجه جمع
چارچوب و كلیت موضوع مشخص و مفاهیم كلیدی پژوهش تعریـف شـدند تـا     در این بخش

ش بـا  خـود  خواننده در طول ارتباط با بحث از جهت كاربرد واژگان سـردرگم نشـود و تكلیـف   
باشد  مشخصهمچنین روش انجام این پژوهش توضیح داده شد تا . واژگان تحقیق معلوم باشد

  .اید تحقیق را انجام دهدكه پژوهشگر از نظر روشی در چه چارچوبی ب
  
  


