
  

  

  

  

  

  

  

  هاي اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه
 بررسی و نقد خأل تئوریک

  امیرحمزه مهرابی
)٦١-٣٩(  

  
  

  چکیده 
طور کامل تصدیق کرده یا آن را ناکارآمـد و   نظران زیادی، یا بوروکراسی را به  صاحب

ــه ــسته  روب ــد   زوال دان ــه). تاریخچــه(ان ــف بورکراســی از   همــین  ب ــاد مختل دلیــل، ابع
امـا تـاکنون ). پیـشینه(منظرهای مختلف همواره، مورد نقد و بررسـی بـوده اسـت 

هـای اسـالم، عیارسـنجی نـشده اسـت   پـذیری اصـول آن بـا آمـوزه  میزان انطبـاق
طی مـورد اینکه چه اصولی از اصول بوروکراسی، در چه حد و با چه شـرای). مسئله(

، گمان ما این است که برخالف رویۀ اندیشمندان غربی، )سؤال(تأیید اسالم است 
اند، اسـالم   طورکلی بوروکراسی را نفی کرده یا کامل آن را تأیید نموده  که اغلب یا به

ای دارد   ضــمن تأییــد برخــی از اصــول آن، بــرای اجــرای آن شــرایط خــاص و ویــژه
آوری اطالعات و تحلیل آن، از روش تفسیری و    جمعدر این مقاله، برای). فرضیه(

تــا راهـی بــرای یـافتن پاســخ سـئوال بیــابیم ) روش(تطبیقـی اسـتفاده شــده اسـت 
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تـوان   دهنـد هرچنـد کلیـت اصـول بوروکراسـی را مـی  ها نشان مـی  بررسی). هدف(
پذیرفت، ولی اسالم برای هر یک از اصـول آن، مالحظـات و شـرایطی داردکـه در 

جــای ســاختار    را، بــه بــازطراحی اساســی همچــون ســاختار اوربیتــالی بــهعمــل مــا
  ).یافته(سازد   مراتب هرمی رهنمون می  سلسله

  واژگان کلیدي
  مراتب  اسالم، عیارسنجی، بوروکراسی، اقتدار و سلسه

  مقدمه 

مراتب، رعایت نظم و انضباط، تقـسیم کـار، و گـزینش بـر   معنای سلسله  بوروکراسی، اگر به

هـا و   نای شایستگی باشد، مفهومی است کـه همـزاد تـشکیل اجتماعـات بـشری، دولـتمب

االیام در حکومت انبیا، تمدن های روم، مصر، چین و ایران   های سیاسی است و از قدیم  نظام

هـا بـا قلمـرو    حکومـتۀادارگیری از این اصول،   باستان رواج داشته است؛ چراکه بدون بهره

  . گی، ممکن نبوده استگسترده و تنوع فرهن

بـار توسـط دانـشمند   ، نخستین»رابینز«گفتۀ    در دوران معاصر، به1»بوروکراسی «ۀواژاما 

به معنای دفتر، Bureau  ۀواژوی به . کار رفته است  م به١٧٤٥ در سال 2نام گورنی  فرانسوی به

معنـای حاکمیـت   ه را بـ3 بوروکراسـیۀرا اضـافه کـرد و واژ Cracy میز تحریر و اداره، پسوند

در قـرن نـوزدهم، مفهـوم . )٩٨: ١٣٨٥رابینـز، (کـار بـرد   ادارات یا حکومت مقامـات اداری بـه

 بـا رویکـردی علمـی و قالـب 4)١٩٢٠-١٨٦٤(بوروکراسی در آلمان، توسـط مـاکس وبـر 

وی با اشاره بـه نیروهـای تأثیرگـذار در درون جامعـه و در . شناسی سیاسی مطرح شد  جامعه

مفهوم سلطه و اقتدار، به بررسی و تحلیل نظـام بوروکراسـی پرداخـت و آن را بـه چهارچوب 

 تعریفی روشـن از بوروکراسـی، بـه ذکـر ۀجای ارائ  البته وبر به. های اداری تعمیم داد  سازمان
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  ٤١ بررسی و نقد خأل تئوریک     های اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه

» حکومت مـأموران اداری«وی بیشتر، از اصطالح . ها، ضرورت و نتایج آن پرداخت ویژگی

  .برد و آن را یک سیستم با کارکرد عقالیی و قانونی معرفی کرد   میجای بوروکراسی بهره  به

» سـاالری  دیـوان«ترین معادل برای اصطالح بوروکراسی ـ در زبان فارسی،   شاید مناسب

 مفهوم بوروکراسـی، ۀدربار. معروف شده است» کاغذبازی«باشد؛ هرچند در زبان عامه، به 

مـارتین آلبـرو بـا توجـه بـه مشخـصات . ود داردنظـر وجـ  بین اندیشمندان همچنان اختالف

 ارتباط آنها با جامعه، هفت مفهوم را برای آن بازشناسـی کـرده ۀها و نحو  عمومی بوروکراسی

. ٣عنوان عدم کارآیی سازمان   بوروکراسی به. ٢عنوان سازمان معقول   بوروکراسی به. ١: است

. ٥ امـور عمـومی ۀعنـوان ادار  کراسی بهبورو. ٤عنوان حکومت مأموران اداری   بوروکراسی به

بوروکراسی . ٧عنوان سازمان   بوروکراسی به. ٦عنوان اداره توسط مأموران اداری   بوروکراسی به

  ).٨٧: ١٣٧٧آلبرو، (نوین  ۀعنوان جامع  به

 اجرایـی ۀو بدنـ» امورعمومی ۀادار«در این مقاله، بوروکراسی را در مفهوم چهارم، یعنی 

داری است که سیاسـیون   با این وصف، بوروکراسی یک روش حکومت. بریم   میکار  دولت به

مقامـات اداری نیـز درواقـع . برنـد  ها و تدابیر خویش، از آن بهـره مـی  مشی  برای اجرای خط

 از یکـدیگر غیرقابـل ١قـول دنهـارت،   انـد کـه بـه  هـای تخصـصی مقامـات دولتـی  سرپنجه

هـا دارد و همچنـان   همـی در تحقـق اهـداف دولـتاند؛ چـون بوروکراسـی نقـش م  تفکیک

هـا و امـور اجرایـی   گذاری برای نظام اداری، در عـزل و نـصب  مشی  بر خط  سیاسیون، افزون

  .کنند  دخالت می

ــه  ۀشناســی سیاســی و هــدف مــورد عالقــ  عنــوان یــک موضــوع جامعــه  بوروکراســی، ب

ای که تمامی ابعاد زنـدگی بـشر   دهسیاستمداران و احزاب پیروز در انتخابات، و همچنین پدی

نظران   گیرد، از ابتدا تا کنون مورد ارزیابی بسیاری از صاحب   تولد تا مرگ دربرمیۀرا از مرحل

ای   مـاکس وبـر، و عـده» شـناختی  انـسان«برخـی، مبـانی : بوده است و همچنان ادامه دارد

آن را » نتـایج«و » کارکرد«بوروکراسی، و گروهی نیز » روش«یا » نظریه«و برخی » مقاصد«
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در این فرایند، تعـداد زیـادی بـا برشـمردن . اند  نقد کشیده  از دیدگاه فلسفی یا کارکردگرایی به

ای   انـد؛ و عـده  زوال معرفـی کـرده  نکات منفی بوروکراسی، آن را مضر، مانع پیشرفت و روبه

نمـایی   ناپـذیر اسـت و بـزرگ  اند که بوروکراسی پدیده ای مثبت، مفیـد، الزم و اجتنـاب  گفته

نواقص آن، ناشی از خصومت و ضدیت کسانی است که بوروکراسی منافع شخصی و حزبی 

آنها را محدود کرده است؛ اما مسلم است که این پدیده، با وجود گذشت بیش از یک قرن از 
ّ

دهـد و تـاکنون   بروز و ظهور رسمی خود، همچنـان بـه حیـات و نقـش خـویش ادامـه مـی

  . ن قابل پذیرشی نیز برای آن معرفی نشده استجایگزی

انتظار می رفت پس از پیروزی انقـالب اسـالمی، یـک نظـام اداری بـومی و برگرفتـه از 

کـار گرفتـه شـود؛ ولـی بـا   های دولتی و خصوصی بـه  های اسالم طراحی و در سازمان  آموزه

 جـای ذکـرش در اینجـا  که-دالیل مختلفی    سال از آن، این خواسته، به٣٧گذشت بیش از 

نقد و (این مقاله درصدد است با رویکردی نوین، با عیارسنجی .  محقق نشده است-نیست

 ضمن شناسایی نکات مثبـت و قابـل ،از منظر نظام ارزشی اسالم اصول بوروکراسی) بررسی

 اصـالح ۀ نخـست، زمینـۀتا در مرحل.  آن، ابعاد منفی و ناپذیرفتنی آن را معرفی کندۀاستفاد

 ۀنظام اداری فعلی، و در گام بعدی، معرفی ساختار اداری بومی جدیـد بـا اسـتفاده از تجربـ

  .گذشته و رویکردی اسالمی را فراهم سازد

هـای   پـروژه  بدیهی است طراحی و معرفی نظام اداری جایگزین، نیـاز بـه اجـرای کـالن

  . طلبد  دی را میهای تخصصی دارد که یک عزم ملی و همتی جها  متعدد و تشکیل کارگروه

  پیشینۀ نقد و بررسی بوروکراسی 
ای از دیـدگاه   نظـران، بـه بیـان خالصـه   دیـدگاه یکایـک صـاحبۀجای ارائ  در این بخش، به

  :مخالفان و موافقان بوروکراسی خواهیم پرداخت

شاید بتوان گفت خـود مـاکس وبـر نخـستین منتقـد : دیدگاه مخالفان بوروکراسی) الف

دهـد،  این ساختار، هرچند کارایی را افزایش می: گفت   است؛ چراکه وی میبوروکراسی بوده



  ٤٣ بررسی و نقد خأل تئوریک     های اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه

سازد؛ همچنین کنترل افراطی را بـر روی کارکنـان اعمـال  آدمی را در قفسی آهنین گرفتار می

  .)Merton, 1952 :31(شود   جای ابزار، خود به هدف تبدیل می  ها به کند و بوروکراسی می

 ٦ مارچ،٥ سایمون،٤ تامسون،٣پیتر بال،٢ سلزنیک،١ مرتون،نظران زیادی، ازجمله  صاحب

دلیـل   انـد کـه بـه   بوروکراسی مطرح کردهۀ انتقاداتی را دربار٩ و وارن بنیس٨ گولدنر٧اتزیونی،

  :کنیم  محدویت حجم مقاله، تنها به بیان عناوین نکات منفی بوروکراسی بسنده می

   و دیگران عدم تبیین تعریف دقیق بوروکراسی از سوی وبر .١

  جایی اهداف سازمانی با اهداف فرعی و شخصی  جابه .٢

  روح  برخورداری از ساختار مکانیکی و روابط خشک و بی .٣

کید بیش .٤   ازحد بر قوانین، و غفلت از هدف آنها  تأ

   منشأ اقتدارۀوجود تناقض دربار .٥

  کاربرد نامناسب قوانین و مقررات .٦

  عدم قابلیت انطباق با شرایظ متغیر محیطی .٧

  نعت از خالقیت و نوآوریمما .٨

   ساختار و سازمان ۀگونه و ناخواست  رشد قارچ .٩

  » سابقه«و » تخصص«وجود ابهام در مالک ارتقا بین  .١٠

  نواخت دلیل انجام کار تکراری و یک ازخودبیگانگی کارکنان به .١١

  ها  ازحد در امور اداری و تأخیر در انجام درخواست کندی بیش .١٢

  گیری   تصمیمۀاد از چرخازحد قدرت و حذف افر تمرکز بیش .١٣
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کید بیش  رجوع به  سرخوردگی ارباب .١٤ مراتـب   ازحد بر قوانین و سلـسله  دلیل تأ

  اداری 

کید بر اقتدار عقالیی .١٥  قانونی، و غفلت از اقتـدار کاریزماتیـک و -افراط در تأ

  سنتی 

با وجود فضای منفی سنگینی که برضد بوروکراسی وبر : نظرات مدافعان بوروکراسی) ب

های مثبت و   ای معتقدند که بوروکراسی دارای جنبه  اذهان عمومی شکل گرفته است، عدهدر 

فـرد    و حـسن دانـایی4 رابینـز٣ رابـرت میوالـد،٢ درک پیـو،١پیتر بال،. کارکردی فراوانی است

. انـد  اند که ضمن بیان نکات مثبت بوروکراسی، به دفاع از آن پرداخته  نظرانی  ازجمله صاحب

  :های مدافعان، به شرح زیر است  دیدگاهبرخی از 

عنوان شاخـصی بـرای بهبـود   بوروکراسی، توصیفی از یک سازمان آرمانی است که به. ١ 

  برداری است؛  سازمان قابل بهره

 یابد؛  کارگیری بوروکراسی، امکان وصول به هدف و کارایی سازمان افزایش می  با به. ٢
  شود؛   میاهداف سازمان، صریح و روشن بیان. ٣

 اعـضا و ۀمراتـب هرمـی مـشخص بـرای همـ  های سـازمانی، در یـک سلـسله  پست. ٤

  باشد؛  مراجعین، قابل تشخیص می

گیرد، نـه براسـاس   گزینش افراد، براساس شایستگی تخصصی و فنی آنان صورت می. ٥

 سلیقه و معیارهای دیگر؛
 معین و عقالیی است؛ های سازمانی براساس معیار   کارگیری افراد در پست  به. ٦
العمر کـاهش   تعهد افراد به سازمان باالست و تعارض منافع، از طریق استخدام مادام. ٧

 یابد؛   می
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  ٤٥ بررسی و نقد خأل تئوریک     های اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه

ها و ضوابط و مقررات، براساس معیارهای عینی و مشخص تعیـین   مشی  اهداف، خط. ٨

 شود؛  می
س اصول و ضوابط معین مندی کارکنان از مزایای سازمانی و تنبیهات، براسا  میزان بهره. ٩

 گیرد؛   و منصفانه صورت می
بازی، تعصبات   با اجرای مقررات مورد نظر بوروکراسی، مقررات سازمانی مثل پارتی. ١٠

 یابد؛   ها و أعمال نظرات سیاسی کاهش می  شخصی و تبعیض
وجود قوانین و وظایف روشن و مشخص، موجب کاهش ابهام و سردرگمی کارکنـان . ١١

 دهد؛   و کارایی آنان را افزایش میشود  می
شوند و برای کنترل و   ها ثبت و ضبط می  ها و موفقیت  تجربیات، فرایند کار، شکست. ١٢

: ١٣٨٥رابینـز، (گیرنـد    مدیران و کارکنان بعدی مورد استفاده قرار میۀارزیابی و انتقال تجرب

٢٦٦.( 
، ضمن پاسـخ »دفاعی بروکراسی بیدفاعی از «ای تحت عنوان  در مقاله فرد حسن دانایی

  :نویسد  پردازد و می  های مخالفان بوروکراسی، به دفاع از آن می  به برخی از دیدگاه

بوروکراسـی ملـی، . تواند بدون وجود بوروکراسی وجود داشـته باشـد  دولت نمی
بوروکراسـی، بـرای از بـین بـردن . هاسـت  هـا و دولـت  خود رمز مانـدگاری نظـام

نفس بوروکراسـی، . مذمومی آمده که اکنون خود به آنها متهم استهای   پدیده
ــاع از  ــاری«دف ــد ک ــستگی و تعه ــصص، شای ــاموس » تخ ــن در ق ــز ای ــت و ج اس

دهــد،   هــای دولتــی رخ مــی  ًآنچــه بعــضا در ســازمان. گنجــد  بوروکراســی نمــی
عـدالتی و   تقـوایی، بـی  برچسب بی. ساالری  ساالری است، نه بوروکرات  سیاست

، »سـاالری  حزب«.  بوروکراسی نیست؛ چون در ذات آن نیستۀشایستری، بیکا
ــد و همــه  هــا طومــار بوروکراســی را درهــم مــی  در ســازمان چیــز از منظــر   پیچان

اعتقـادی بـه   اعتمـادی و بـی  شـود و نتیجـۀ بـی  تخصصی و قضاوتی انجـام مـی
ــت ــین حکوم ــن رک ــود، رک ــه خ ــت ک ــی اس ــی مل ــت  بوروکراس ــردم . داری اس   م

ید بدانند که بوروکراسی نقـش پاسـداری از عـزت ملـی، منـافع ملـی، هویـت با
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فـرد،   دانـایی(کند و نباید آن را شبیه بخش خـصوصی تـصور کـرد   ایفا می... ملی

  ).٥٥ و ٥٤: ١٣٩٠

  نقد و بررسی اصول بوروکراسی از منظر اسالم
د نظـام ثبـت و مراتب، تقسیم کار، شایستگی و تخصص، وجو  در این نقد و بررسی، سلسله

ها و مقررات سازمانی، مـورد   نامه  های قوانین، آیین  ضبط و بایگانی منظم، و تدوین مجموعه

  .گیرد  کنکاش قرار می

  مراتب  سلسله
که در بـسیاری   ای  گونه  مراتب است؛ به  ترین رکن بوروکراسی، اصل سلسله  توان گفت مهم  می

کـه کـوئن در تعریـف بوروکراسـی   انـد؛ چنـان   کـردهاز تعاریف، این دو را معادل هم قلمداد

شـود کـه یـک   مراتبـی از اقتـدار و مـسئولیت اطـالق مـی  بوروکراسی به سلسله«: نویسد  می

اش، از   شـده  هایش و رسیدن به اهداف تعیـین  سازمان رسمی برای هماهنگ ساختن فعالیت

دهـی مقامـات اداری،    سـازمانبراساس این اصـل،. )٢٨٣: ١٣٧٥کـوئن، (» آن استفاده می کند

گونـه   گیـرد؛ بـه  مراتب هرمی و از باال به پایین صـورت مـی  کارکنان و مشاغل، بر پایۀ سلسله

 ۀعقیـد  بـه. گـویی بـه اوسـت  تر تحت نظارت مقام باالتر و موظف به پاسخ  که مقام پایین  ای

روشـنی تعریـف   نی بـهبرای هر پست سـازما)  فرمانۀزنجیر(ماکس وبر، اختیار و مسئولیت 

مراتب و میزان آن، متناسب با جایگـاه هـر فـرد در   اقتدار مدیران نیز ناشی از سلسله. شود  می

  ). ٢٦٣: ١٣٨٥رابینز، (هرم قدرت است 

  پذیری از مافوق، امـری ضـروری   مراتب مدیریتی و اطاعت  از نظر اسالم، رعایت سلسله

  ای کـسانی کـه «: کـه در قـرآن کـریم آمـده اسـت  الرعایه معرفی شـده اسـت؛ چنـان  و الزم

   ١.اطاعـت کنیـد] نیـز[خدا را اطاعت کنیـد و پیـامبر و اولیـای امـر خـود را ! اید ایمان آورده

                                                       
ا أَی. 1

َ
ِها الذُّی

َّ ِن آمنوا أطیَ
َ ُ َ ِعوا الله وأطیَ

َ َ َ َّ ِعوا الرسول وأولیُ
ُ َ َُ َّ ْ األمر منکم یُ ُ ْ

ِ ِ
ْ َ ْ

 ).٥٩: نساء(
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کیـد شـده اسـت   در این آیه، هم بـه اطاعـت   ُپـذیری امـر شـده و هـم بـر تقـدم رتبـی آن تأ

  ).االمر   اولیرسول خدا  (

تو بایستی مطیـع «: فرماید   نیز در این زمینه خطاب به فرماندار آذربایجان میامام علی

اما حـق «: فرماید  می امام سجاد). ٥، نامۀ البالغه  نهج(» بردار مسئول مافوق باشی  و فرمان

 بزرگی اطاعت نمایی؛ کند آن است که وی را در هر امر کوچک و  کسی که بر تو مدیریت می

. )١٣٤: ٧، ج١٣٦٣شـهری،   محمـدی ری(» مگر آنکه فرمانی برخالف دسـتور الهـی بـه تـو بدهـد

  امـر   پس هرآینه تو باالتر از آنهایی و ولـی«: فرماید   خطاب به مالک مییهمچنین امام عل

ی گماشـته تو باالتر از توست و خدا باالتر از کسی است کـه تـو را بـه مـدیریت و فرمـانروای

  : فرمایـد  حـضرتش در فـراز دیگـری از فرمایـشات خـویش مـی. )٥٣البالغه، نامۀ   نهج(» است

» تا خداوند امورتان را اصالح نمایـد... بر شماست که از فرمان فرماندهان سرپیچی نکنید«

  ).٥همان، نامۀ (

ز باال به پایین  فرمان اۀمراتب و زنجیر  تأیید سلسله: مراتب  شروط اسالم برای اصل سلسله

  :هایی است که برخی از آنها به قرار زیر است  گویی از پایین به باال، مشروط به شرط  و پاسخ

اختیار مقام مافوق، صرفا ناشی از سلسله. ١
ً

طبـق ادعـای مـاکس (مراتب اقتدار نیـست   

دای خـ«: فرماید در این زمینه می امام علی. ؛ بلکه منشأ مشروعیت آن، خداوند است)وبر

دلیل والیت و سرپرستی، حقی قرار داده است همان  سبحان برای من، بر شما به
ّ

کـه مـرا   گونه  

و در فـراز بعـدی، ) ٢١٦ ۀالبالغـه، خطبـ  نهـج(» بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است

کید می مجددا تأ
ً

 ترین حقی که خداوند واجب کرده، حق والی بر رعیت و نیـز  بزرگ: فرمایند  

حق مردم بر والی است؛ حقوق واجبی که خداوند برای هر یـک از والـی و رعیـت در قبـال 

بوالیـة «عالمه مجلسی در توضیح و تفسیر جملـۀ . )همان(دیگری فرض و واجب کرده است 

حـق « شـما ۀ از این کـالم، آن اسـت کـه مـن برعهـدمراد امام علی: نویسد می» ...امرکم

ِنکتۀ مهم در این روایـت آن اسـت کـه ایـن حـق . )٣٤: ١٨٤ ج ق،١٣٧٥مجلـسی، (دارم » الطاعة
ُفقـد جعـل اللـه(پذیری مـردم، از سـوی خداونـد اسـت   صدور فرمان و وجوب اطاعت َّ ََ َ َ َ ْ َ

و ) 

  .حقی از حقوق خداوند است»  حق والی«درواقع، 
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 مـافوق ۀدر اسالم چنین نیست که همیـشه رد. حقوق رئیس و مرئوس دو سویه است. ٢

 فرمــان ۀمطــابق زنجیــر(گــویی باشــد    مــادون، فقــط موظــف بــه پاســخۀبدهــد و ردفرمــان 

؛ بلکه اگر مدیر بر کارکنان حقی دارد، کارکنان نیز متقابال بر مدیر حقـی دارنـد؛ )بوروکراسی
ً

که من بر شما   گونه  همان« : اند  روشنی بیان فرموده  در دو حدیث یاشده به یکه امام عل  چنان

ْلکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم(» ا نیز بر من حقی داریدحقی دارم، شم ُْ ُْ َ ََ َ
ِ ِ

َّ ْ ََ َُ ْ
ِ ِ

ِّ َ َ َّ.(  

 زیردسان آن است که از مدیر اطاعت کننـد، مـدیر نیـز ۀکه وظیف  گونه  وصف، همان  بااین

وظیفه دارد که حقوق کارکنان را رعایت کرده، با آنان با عدل و انصاف و حـسن خلـق رفتـار 

 حق هر یک از جانب دیگری نقض شـود، حقـی بـر دیگـری نـدارد؛ چراکـه طبـق نماید؛ و

، حقوق حاکم و مردم، ازجمله حقوق متقابل و طرفینی است و بـا عـدم فرمایش امام علی

 حقـوق از طـرف دیگـری نیـز از بـین   حقوق طرف مقابل، اسـتحقاق او بـه رعایـت رعایت

 به عدالت رفتار نکند، استحقاق اطاعت از جانـب   مردم تعبیردیگر، هرگاه والی با   رود؛ به می

  .دهد مردم را از دست می

شـبیه (از نظر اسالم، اطاعت از مسئول مافوق، بـدون قیـد و شـرط و مطلـق نیـست . ٣

کـه   چنـان ؛ بلکه درصورتی مجاز است کـه بـا دسـتورات الهـی مغـایر نباشـد؛)بوروکراسی

، البالغـه  نهـج(» ق، اطاعتی بر مخلـوق نیـستدر نافرمانی از خال«: فرماید   میحضرت علی

کـه فرمـانش   والـی خـود را تاآنجـایی«: نویـسند  ای به مردم مصر مـی  ؛ و در نامه)١٤٥حکمت 

شنوی، با امـر   هر آن امری که از مافوق می«؛ )٣٨همان، نامۀ (» مطابق حق است، اطاعت کنید

د، زنهار فرمان خالق را در راه هـوای کن  خدا بسنج؛ چنانچه خداوند تو را از آن عمل نهی می

  .)همان(» مخلوق قربانی مکن

باال بـا کارکنـان، منحـصر بـه رابطـۀ خـشک و در حلقـۀ بـستۀ   ارتباط بین مسئول رده. ٤

مراتبی نیست؛ بلکه در اسالم سفارش شده اسـت کـه مـدیر بایـد ارتبـاط مـستقیم و   سلسله

ر اسـالم در مقـام تـشریع و اخـذ احکـام و هرچنـد د. واسطه با زیردسـتان برقـرار سـازد  بی

مراتب والیی هستیم، ولی در مقام ارتباط بـا خـدا،   دستورات الهی، موظف به رعایت سلسله

ٍملیك مقتدر«همان خدایی که گاهی در مرتبۀ . محدود به رعایت این کانال ارتباطی نیستیم ٍ «
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و در . )١٥٧: ٧٣، ج١٣٧٥جلـسی، م(» أنا عند المنکـسرة قلـوبهم«: فرماید  است، می) ٥٣: قمر(

  ).١٦: ق (نماید  تر از رگ گردن به بندگان معرفی می  جایی نیز خود را نزدیک

: فرمایـد   در حدیثی بسیار پرمغز، با تشبیه جایگاه مدیر به سـتون خیمـه، مـیامام رضا

اما علمت ان والی المسلمین مثل العمود فی وسط الفسطاط، من اراده اخـذه«
َ َ َ َ ُ ّ َ

ِ
بدانیـد کـه  ؛َ

مدیر جامعۀ اسالمی، همچون ستون میان خیمه است که هر کس در هر زمان و از هر طرف 

 ).١٢٦: ٢، ج ١٣٧٨صدوق، (» که اراده کند، به او دسترسی خواهد داشت
مراتـب   کند، همیشه خود را در قیدوبند سلـسله   خطاب به مالک سفارش میامام علی

ر را شخصا و بیخشک اداری محدود نکند و برخی امو
ً

: فرمایـد  واسطه پیگیری نماید؛ و می  

برخی از کارهایت را باید خودت مستقیما انجام دهی؛ ازجمله پاسخ
ً

گـویی بـه کـارگزاران و   

انـد و   اند؛ و برآوردن نیازهای مردم در وقتی که به تو روی آورده  والیان، که منشیان از آن ناتوان

امـام حتـی از ). ٥٣نامـۀ : البالغه  نهج(» آنان شرح صدر ندارندبه   یاران و اطرافیان تو نسبت

امور آنهایی را کـه دستـشان «: فرمایند اند و می  مردمان مناطق دوردست و متروکه غافل نشده

 حقـارت نگریـسته ۀدید  آیند و به چشم نمی  رسد، خودت پیگیری کن؛ آنهایی که به به تو نمی

  ).همان(» شوند می

کـه در نظـام   چنـان(مراتـب نیـست   ز امتیازات مادی، براسـاس سلـسلهبرخورداری ا. ٥

المـال نیـز   اش از بیت  مندی  اینکه هر کس مقامش باالتر است، بهره). بوروکراسی رایج است

اگـر «: فرماینـد   مـیبیشتر است، مورد تأیید اولیای دین اسالم نیست؛ چنان که امـام رضـا

خواهم خـورد ) به قبل  نسبت(تری   ارزش  تر و کم   سادهزمام حکومت را در دست گیرم، غذای

طبرسـی، (» و لباس خشن و زبر در بر خواهم کرد و با سختی و مشقت زندگی خواهم نمود

  ).١١٥: ق١٤١٢

بدان که امام شما از دنیـایش بـه «: حنیف فرمود  بن   در نامه به عثمانهمچنین امام علی

توان   می). ٤٥نامۀ : البالغه  نهج(» ص نان اکتفا کرده است کهنه، و از غذاها به دو قرۀجامدو 

المال، عکـس جایگـاه آنهاسـت؛ یعنـی    مدیران از بیتۀچنین برداشت کرد که میزان استفاد

  . مندی او از مزایای مادی باید کمتر باشد  هرچه پست سازمانی فرد باالتر، میزان بهره
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های اسالم، نه   بر اساس آموزه.  ممنوع استمراتب اداری  اطاعت کورکورانه در سلسله. ٦

توانـد توقـع اطاعـت   مـافوق را اجـرا نمایـد و نـه مـیمدیر مجاز است که کورکورانه دسـتور 

وچرا از زیردستان داشته باشد؛ امری که در نظام بوروکراسی بدان سفارش شـده و بـر   چون  بی

کید   چون  اطاعت بی   . شده استوچرای زیردستان از مقامات مافوق تأ

هرگز نگو من مأمورم و معذور؛ هرگـز «: فرمایند  مذموم می ۀدر نهی این پدید امام علی

هرگز خود نیز طمـع مـدار کـه تـو را . اند و باید کورکورانه اطاعت کنم مگو به من دستور داده

 اگـر. هرگز به پشتیبانی مقام، سروری خود را بر دیگران تحمیل مکن. کورکورانه اطاعت کنند

داری و تقوای تو   شود و روح دین  قلبت زنگ آلود و تاریک می چنین گویی و چنان کنی، آیینۀ

  . گردد پست می

  ).همان(» نده نزدیک باشیب باافتی، هرچند  دور می  د؛ از خدا به

مبادا بگویی چون من نیرومندم، «: فرمایند  آن حضرت در فراز دیگری از نامۀ خویش می

د دستوراتم اجرا شود؛ زیرا این روش، موجب فـساد فکـر، تـضعیف دیـن و کنم و بای  امر می

 ).همان(» نزدیک شدن به انحراف است

  تقسیم کار
طـور   های هـر یـک از مـشاغل، بـه  وظایف و مسئولیت. ١: منظور از تقسیم کار این است که

برای هر شغل، یک نفر با تخصص مربـوط بـه آن شـغل، . ٢واضح و روشن مشخص شود؛ 

: ١٣٨٥رابینـز، (های شاغل در هر شغل تعریف شـود   اختیارات و مسئولیت. ٣ین گردد؛ مع

٢٦٦ .(  

های اسالم ندارد، بلکه در موارد متعددی مورد حمایت   تنها مغایرتی با آموزه  این اصل، نه

کید اولیای الهی، به  واقع شده است؛ مشروط بر آنکه شـغل بـا مـشاغل ویژه امام علی  و تأ

کـه حـضرتش   فـرد نـشود؛ چنـانباشـد و موجـب ازخودبیگـانگی و سـرخوردگی متناسب 

ای خـاص و مـشخص  برای هر یک از زیردستان و کارکنان خود، شغل و وظیفه«: فرماید  می



  ٥١ بررسی و نقد خأل تئوریک     های اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه

به همان کار مؤاخذه و بازپرسی کنی؛ زیرا این روش، سزاوارتر است،  تعیین کن تا او را نسبت

  ).٥٣ ۀ، نامالبالغه  نهج (1»گذارندتا اینکه کارهایت را به یکدیگر وان

یـک  شود که باید برای هر یک از نیروهای زیردست  خوبی مشخص می  به از این روایت، 

ای بـرای وی در  کار مشخص همراه با حدود و ثغور آن تعیین کرد تا هم فرد بداند چه وظیفـه

 توجه به ایـن حـدیث، با. نظر گرفته شده است و هم مدیر بتواند نظارت خود را اعمال نماید

دنبـال داشـته باشـد کـه   تواند فواید زیادی به تقسیم وظایف و واگذاری آن به فردی معین، می

   : آن، عبارت است ازۀواسط  نتیجۀ فوری و بی

با . کند  یعنی امکان مؤاخذه و بازپرسی و ارزیابی عملکرد شاغل را فراهم میتأخذ به؛ . ١

شـود؛ مثـل تـذکر، توجیـه،  و تبعات بعدی نیـز فـراهم مـیفراهم شدن این امکان، اقدامات 

  ؛...هدایت، اصالح معایب و

 یعنی روشی شایسته است تا افـراد انجـام دادن امـور و احري اَلّا یتواکلوا فی خدمتک؛    . 2

کمترین پیامد احاطۀ کارها به همدیگر و منتظر یکـدیگر . وظایف را به همدیگر محول نکنند

 یک کار به گردن دیگـری، بـر زمـین مانـدن کـار و عـدم اجـرای  یتماندن و انداختن مسئول

یک سازمان فعال و پویا و درخور یک مـدیر  شایستۀ فرامین و دستورات است؛ و این حالت، 

  .موفق نیست

  :شرایط واگذاي شغل
 عالوه بر بیان ضرورت و فواید تقسیم کار، شرایط واگذاری مشاغل به افراد را نیـز امام علی

برای هر یک از مشاغل و امـور خـود، فـردی را بگمـار کـه کارهـای «: فرمایند  یمشخص م

  ).همان (2»سنگین و زیاد، او را درمانده نسازد و کثرت کارها او را پریشان و خسته نکند

توان برداشـت  از این روایت، نکات بسیار مفید و حائز اهمیت دیگری را به شرح زیر می

  :کرد

                                                       
ّواجعل لکل انسان من خدمك عمال تأخذ به فانه احر. 1 ً ْ

ٍ
ّ

 أال ی
ّ

  . خدمتكیتواکلوا فی
مورک رأسا منهم ال یقهره کبیرها وال یتشتت علیه کثیرهاواجعل لرأس کل امر من ا. ٢

ً
.  
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عهـده    انجـام آن را بـهۀتـا وظیفـ، یک از مشاغل به فرد خاصواگذاری مسئولیت هر . ١

  گو باشد؛   داشته و در قبال آن پاسخ

سـفارش حـضرت ایـن اسـت کـه فـردی بایـد ؛ سنخی شاغل بـا شـغل  تناسب و هم. ٢

های عمومی شرایط احراز شغل، در برابر عظمت  بر دارا بودن ویژگی  شود که افزون سرپرست 

  ود و قادر به احاطه و تسلط بر امور باشد؛و کثرت کارها عاجز نش

تـوان داشـت و آن ایـن  تفکیک صحیح شغل؛ برداشت دیگری نیز از این روایـت مـی. ٣

ای تقسیم گردد که یک فرد معمولی قـادر بـه انجـام صـحیح آن  گونه  است که مشاغل باید به

؛ و »الیقهره کبیرهـا«: باشد که فرد از انجام آن عاجز باشد قدر زیاد سخت   باشد؛ یعنی نه آن

ال «: قدر متنوع و گسترده باشـد کـه فـرد دچـار تـشتت و سـردرگمی بـشود  نه اینکه شغل این

  ).١٢، ص٢٤٢، ش١٣٨٠مهرابی، (» یتشتت علیه کثیرها

  رعایت شایستگی و تخصص
بنــا بــر اصــل تخــصص،  کارکنــان  براســاس ایــن اصــل، درســازمان بوروکراتیــک، اســتخدام

بایـد از   هـا مـی  برای احراز این ویژگی. گیرد  ّفنی صورت می و صالحیت شایستگی، کاردانی 

عمـل    عقالیی به–های قانونی   های استانداردشده بر مبنای روش ِمتقاضیان استخدام، آزمایش

آن فـردی کـه دارای شایـستگی، کـاردانی و صـالحیت فنـی بیـشتری است،اسـتحقاق . آید

سـازمانی را دارد و عوامـل دیگـر، مثـل مـذهب، استخدام در سازمان و تـصدی مـسئولیت 

نبایـد در اسـتخدام و واگـذاری مـسئولیت ... های حزبی و سیاسـی و  جنسیت، نژاد، گرایش

  ).٤٧: ١٣٧٩پور،  صادق(دخالت داده شود 

االنبیـا و   دهد که اولیای دین، از انبیای سلف گرفته تـا خـاتم  مطالعات تاریخی نشان می

ارها و بیانات خویش بر ضرورت و نقش تخصص در افـزایش تـوان  در رفتمعصومین ۀائم

کید می بر ایفـای   خود این بزرگوران نیز عالوه. اند  ورزیده  فرد در مشاغل انفرادی و گروهی، تأ

حـضرت . انـد  نقش هدایت و تربیت جامعه، در یکی از فنـون دوران خـود تخـصص داشـته

دسـت    نجـاری چیـرهاند؛ حضرت نوح  افتهب   خیاط ماهری بودند و زره جنگی میادریس



  ٥٣ بررسی و نقد خأل تئوریک     های اسالم؛  عیارسنجی بوروکراسی در محک آموزه

 کشاورزی حـاذق ای و موفق، و حضرت علی   بازرگانی حرفهرسول مکرم اسالم. بودند

براین، در دوران تصدی مسئولیت اجتمـاعی خـویش،   افزون). ٣٤: ١٣٥٨رسولی، (اند   بوده

بیـان . تندداشـ  افراد را به آموختن دانش فنی روز و کسب حداقل یک تخصص خـاص وامـی

» شـود  کارها با تخصص و خبرگی درسـت انجـام مـی«:  که فرمودندگهربار حضرت علی

انجـام . دهـد  ، میزان توجه و عنایت حضرتش به تخصص را نشان می)٣٧ ۀنام: غررالحکم(

. گـردد  پـذیر مـی  برخورداری از تخصص امکـان ۀیبخش، در سا  اقدامات صحیح و اطمینان

اطمینـان خـاطر پیـدا کـردن قبـل از کـسب مهـارت و «: فرماینـد   مـیرو، امام علـی  ازاین

  ).همان(» تخصص، مخالف دوراندیشی است

عنـوان   اسـید، بـه  بـن  نام عتاب  کرد، شخصی را به   هنگامی که مکه را ترک مینبی اکرم

خود در مکه گذاشت و مدیریت آن شهر را به وی واگذار کرد و دلیل انتخاب خویش  ۀنمایند

تر   اگر برای اداره کردن و مدیریت مکه شایسته«: ترین بودن آن شخص اعالم فرمود   شایستهرا

: ٢، ج ١٣٧٨صـدوق، (» کـردم  شناختم، او را برای مدیریت انتخـاب مـی  و بهتر از تو را می

٢٢٠.(  

در : فرماید  گزینی می  گرایی و شایسته   تخصصۀ در بیانی دقیق و شفاف، دربارامام علی

را جـز شایـستگی و ) شـفیعی(کار گماردن کارگزاران و امیرانت، هیچ شـاخص و مالکـی   به

  ).٥٣ ۀنام: البالغه  نهج (١داری مپذیر  امانت

که مالحظه شد، هرچند کلیت ایـن اصـل   چنان: گرایی  شروط اسالم برای اصل تخصص

 است که برخی از مورد تأیید اسالم است، ولی شروط اساسی و بنیادینی برای اجرای آن قائل

  : اند از  آنها عبارت

کید بـر تخـصص و غفلـت از تعهـد، یکـی از نـواقص : مالزمت تعهد و تخصص. ١ تأ

الزم اسـت و » توانـستن«که برای انجام یک عمل، هـم   شود؛ درحالی  بوروکراسی شمرده می

توانستن، ناشی از تخصص و مهارت است؛ و خواسـتن؛ ناشـی از تعهـد و . »خواستن«هم 

                                                       
ال تقبلن فی استعمال عمالک و امرائک االشفاعه الکفائه و االمانه. 1

ّ
.  
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در قـرآن کـریم بـر . شود  فقدان هر یک از این دو مؤلفه، منجر به عمل صحیح نمی. نگیزشا

کید شده است؛ به توان آن دو را الزم و ملزوم یکدیگر   که می  ای  گونه  هر دو بعد، در کنار هم تأ

ُّالقـوی«، که در داستان دختران شعیب و حـضرت موسـی  چنان؛ دانست
ِ

َ ْ
ُاألمـین«و »  َ ْ

در » 

طـور   همین.  تعهد استۀنشان» امین«، بیانگر توانستن و مهارت، و »قوی«. اند  ر هم آمدهکنا

َإنـی حفـیظ علـیم«:  آمـده اسـت پیشنهاد مسئولیت از جانب حضرت یوسفۀدر قضی ٌَ ِّ
ِ«. 

 در فرمایش امـام علـی. شاخصی برای تعهد است» حفیظ«نمایانگر تخصص، و » علیم«

تـوان فهمیـد؛ آنجـا کـه دو مـالک شایـستگی   خـوبی مـی  بـه تعهد و تخصص را ۀنیز مالزم

  .داند  را برای تصدی مسئولیت الزم می) االمانة(داری   و امانت) الکفائة(

ماکس وبر با ادعای اینکـه بوروکراسـی . های فکری  ضرورت توجه به سوابق و گرایش. ٢

هــایی مثــل ســوابق   کــارگیری افــراد نبایــد مــالک  ارزش زدوده اســت، اصــرار دارد کــه در بــه

هرجنـد . را مـدنظر قـرار داد... های فکری، اعتقـادی، مـسائل ارزشـی و  خانوادگی، گرایش

گاه و در هیچ کشوری این ادعا در عمل اجرا نشد، ولی انحصار در مالک تخـصص، از   هیچ

اشـتر    به مالـکامام علی ۀکه درنام  های اسالم همخوانی ندارد؛ چنان  ُبعد نظری نیز با آموزه

ای : های مهمی معرفی شده اسـت  بر تخصص، مالک  برای انتخاب کارکنان و مدیران، افزون

هـای صـالح، کـه در اسـالم   کـسانی را کـه اهـل تجربـه و شـرم و حیـا و از خـانواده! مالك

تـر و در   طمـع  تر، و کـم  شان پاك  تر و خانواده  ترند، انتخاب کن؛ زیرا اخالق آنها کریم  پیشگام

  ١».جش عواقب امور بیناترندسن

  وجود نظام ثبت و ضبط و بایگانی منظم
 مقـررات، وظـایف و اختیـارات، حقـوق و مزایـا، تـصمیمات، ۀیضرورت مکتوب کردن کل

کید ماکس ... اقدامات، تجربیات و در سازمان، و بایگانی و ثبت آنها، یکی از اصول مورد تأ

در منابع اسالمی برای ثبـت ). ٢٦٩: ١٣٨٥نز، رابی(های بوروکراتیک است   وبر برای سازمان

                                                       
 االسالم المتقدمة، فـانهم أکـرم أخالقـا، و أصـح یوتات الصالحة، و القدم فیاء، من أهل البیو توخ منهم أهل التجربة و الح«. 1

  » عواقب األمور نظرایلمطامع اشراقا، و أبلغ ف ایأعراضا، و أقل ف
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هـای زیـادی صـورت گرفتـه اسـت؛   عملکرد، سوابق، تجربیات و دانـش بـشری، سـفارش

که در قرآن کریم تصریح شده است که خداوند مالئکی را برای ثبت رفتار و افکـار   ای  گونه  به

چـپ کـه مـالزم انـسان  راسـت و ۀخاطر بیاورید هنگامی که دو فرشـت  به: بشر گمارده است

کند، مگر اینکه نزد آن   دارند؛ هیچ سخنی را انسان تلفظ نمی  هستند، اعمال او را دریافت می

 ). ١٨و ١٧: ق(» شود  های مراقب و آماده برای انجام مأموریت، ثبت می  فرشته
کید بر کتابت به  افزون در تـرین نهـاد ثبـت و ضـبط   تـرین و قـدیمی  عنوان روشن  براین، تأ

علـم و «: فرمایـد   میکه پیامبر مکرم اسالم  توان مشاهده کرد؛ چنان   را میۀفرمایش ائم

تنهـا امـری    ایـشان موضـوع کتابـت را نـه1».ّدانش را با نوشتن، در بند آورید و مقید سـازید

هر آن کس بمیـرد و میـراث او «: اند  ضروری، بلکه یک ارزش شایستۀ بهشت معرفی فرموده

امام ). ٩٨٧، حدیث الفصاحه  نهج(» لم باشد، بهشت برای او شایسته و بایسته استدفتر و ق

  : فرمودندجعفر صادق

مــشابه آنچــه در  (2.حفــظ کنیــد) مطالــب را(توانیــد   زیــرا تــا ننویــسید، نمــی! بنویــسید

کید واقع شد   .) بوروکراسی وبر مورد تأ

 نظـم و نـسق داری امـام علـیانجام امور دفتری و ثبت اسناد و بایگانی در زمان زمامـ

دسـت   ها در دو نسخه توسط منشیان و گـاه بـه  ای که نامه  گونه  خود گرفت؛ به  ای به  العاده  فوق

بـراین،   گردید؛ افـزون  شد و ممهور به مهر خاص حضرت می  مبارک خود حضرت نوشته می

 در این بخـشنامه آمـده .نگاری را به کارگزاران خویش ابالغ فرمودند  دستورالعمل سبک نامه

در دوات خود لیقه بگذارید و نوک قلم را بلند بتراشید و بین سطرها فاصله بدهیـد و «: است

: ١٣٦٣شـهری،   محمـدی ری(» حروف را نزدیک هم بنویسید که موجب زیبایی خط شـود

از اتالف کاغذ و وقت و پرگویی و نوشتن مطالب غیـرالزم در «: فرمایند  همچنین می). ٣٦٠

  ).٢٤١: همان(» های اداری اجتناب نمایید  نامه

                                                       
  .قیدوا العلم بالکتابة. ١
ُاکتبوا؛ فإنکم ال تحفظون حتی تکتبوا. ٢ ّ َُ ََ ُ َ ُ ّ ُ.  
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 ۀحدی بود که حتی دربار   بهاهمیت امور دفتری و بایگانی در نظام اداری حضرت علی

شرایط انتخاب دبیـران و وظـایف و اهمیـت شـغل ایـشان نیـز دسـتوراتی بـه والیـان صـادر 

  :ده استشرح ذیل آم  اند که بخشی از آنها در فرمان مالك اشتر به  فرموده

ثبـت و . پس به امور دفتری بپرداز و کارهای خـود ر ا بـه بهتـرین دبیـران بـسپار
ها و اسرار پنهانی توست به کـسی بـسپار کـه   هایی را که حاوی نقشه  ضبط نامه

های اخالقی را در خود جمع داشته باشد؛ کسی کـه مقـام، او را    صالحیتۀهم
ت بـا تـو در حـضور جمـع گـستاخ سرکش و مغرور نسازد و به سـتیزگی و مخالفـ

؛ این را نیز بدان که هر عیبی در دبیران تو باشد و تـو خـود را از آن بـه ...نکند و
 ).٥٣، نامۀ البالغه  نهج(» شود  حساب تو گذاشته می  غفلت و نادانی بزنی، به

 ها و مقرّرات سازمانی نامه آیین هاي قوانین،  تدوین مجموعه

ای از مقـررات  بایست براساس مجموعه ها سازمانی می  فعالیت یۀدر سازمان بوروکراسی، کل

معین و مشخص شود و همگی از قوانین و مقررات حاصله پیـروی  و قوانین کلی و عمومی، 

هـا، وظـایف،  مـسئولیت ۀکننـد های سازمانی، مـشخص نامه این مقررات و آیین. کامل کنند

های خود را بر  فعالیت  ۀیاند که کل  موظفاختیارات و روابط کارکنان است و اعضای سازمان 

ضوابط ابالغی و دستورات کتبی مرتب و منظم کنند و آنها را مالك و معیـار عمـل خـود   ۀیپا

  ).٩٣: ١٣٨٥لویت، (قرار دهند 

ترین و مفیدترین قـوانین و ضـوابط را بـرای   ترین، روشن  ویژه اسالم، دقیق  ادیان الهی، به

 آورده و همۀ انبیا و اولیای الهی، مجریان و مـدافعان اجـرای قـانون و ارمغان  جوامع بشری به

ترین دین، بر قـانون   عنوان کامل  اسالم به. اند  ها بوده  ها و سرکشی  قانونی  قهرمانان مبارزه با بی

را ) چـه خـوب و چـه بـد(کـه اسـالم وجـود حـاکم   گونـه  همان. کند  گرایی تاکید می  و قانون

رو،   دانـد؛ ازایـن   انـسانی واجـب مـیۀ جامعۀ وجود قانون را هم برای ادار1ند،دا  ضروری می

                                                       
البد للناس من امیر، بر او فاجر. ٢٦

َ َ
ٍ ٍ ِ ِ

ّ
ِ

َ   ).٤٠ ۀخطب، البالغه نهج( ...ُ
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لذا بر این اصل بوروکراسی، از آن نظـر کـه . قانونی است  وجود قانون ناقص یا بد، بهتر از بی

گذارد؛ امـا در خـصوص منـشأ، هـدف،   ورزد، صحه می  بر تدوین و رعایت قانون اصرار می

  :شرح زیر داردمالحظاتی به نون، تدوین و اجرای قاۀشیو

شـوند، قـادر   قوانینی که از سوی بـشر وضـع مـی: قوانین باید منشأ الهی داشته باشند. ١

فهم، عقل و . ُویژه بعد اخروی را در نظر بگیرند  ها، به   انسانۀجانب نیستند منافع و مصالح همه

که از دو   گذار خوبی باشد؛ چنان  رو نمی تواند قانون   بشر، ناقص و محدود است؛ ازاینۀتجرب

: سـو در سـه جـای قـرآن آمـده اسـت   ازیـک:توان این نکتـه را دریافـت  وضوح می  آیۀ زیر به

گاهی دارد  خداوند بر همه« مـا از علـم، بـه «: فرماید  دیگر می  ؛ و ازسوی)٥٧: انفال(» چیز آ

  ).٨٥: اسراء(» بشر جز بخش اندکی ندادیم

شـود  های او باعث می  ش بشری، وجود اغراض، امیال و وابستگیعالوه بر محدویت دان

جای تأمین حق و عـدالت، منـافع فـرد و گـروه خاصـی را در نظـر بگیـرد؛   داری به  با جانب

گذاری نیست که در قانون، نظـر خـصوصی نداشـته   هیچ قانون«: گوید  که منتسکیو می  چنان

رای عواطف و افکـار مخـصوصی اسـت و در گذاری، دا  علتش این است که هر قانون. باشد

  ).٢٧١: ١٣٧٨منتسکیو، (» خواهد نظرات خود را در آن بگنجاند حین وضع قانون می

  :گوید دان فرانسوی نیز می  ژاک روسو، حقوق ژان

درد ملل بخورد، یک عقل کـل الزم اسـت کـه   برای کشف بهترین قوانینی که به
هیچ احساس نکنـد؛ بـا طبیعـت هـیچ تمام شهوات انسانی را ببیند، ولی خود 

ًای نداشـته باشـد، ولـی کـامال آن را بـشناسد؛، سـعادت او مربـوط بـه مـا  رابطه

  ).٨١: ١٣٩٣روسو، (نباشد، ولی حاضر باشد به سعادت ما کمک کند 
نیـاز مطلـق  او بـی. تنها خداست که در وضع قانون، هیچ نفع یا ضرری متوجه او نیست

َّفان الله «: نون و تشریع دین، سود و زیان خود را مالحظه کنداست و محال است در وضع قا َ

ٌلغنی حمید َ َ
  ).٨: ابراهیم(» 
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شـود یـا بایـد   گـذاری انجـام مـی   مقننه و دیگر مراجع قانونۀاما آنچه امروزه از سوی قو

مستقیما از قوانین الهی گرفته شده باشد یا توسط کارشناسـان 
ً

عـدم ) مثـل شـورای نگهبـان(

  .شده با شرع مقدس احراز شود تا برای اجرا مشروعیت داشته باشد  قوانین وضعمغایرت 

ویژگی بسیار باارزش قوانین الهی، انطباق آن : با فطرت انسانی همخوانی داشته باشد. ٢

وچـرا   شود بدون چون  قوانینی که در بوروکراسی از کارکنان خواسته می. با فطرت انسان است

یکی .  وضع شده و همخوانی آن با سرشت انسانی محل تردید استاجرا کنند، از سوی بشر

  .از دالیل مقاومت کارکنان و مخالفت مشتریان با بوروکراسی، شاید همین موضوع باشد

ْفطرت الله التی فطر الناس علیها« ۀآیمرحوم عالمه طباطبائی با اشاره به  َ َّ َ ّ َ ََ َ ْ
ِ
َّ

ِ
َ

، در )٣٠:روم(» ِ

  : نویسد  کند؛ سپس می  وانین منبعث از آن، دالیلی را ذکر میاثبات فطری بودن دین و ق

ها، اموری ثابت، پایدار، جهـانی و فراگیـر    انسانۀهمامور فطری مشترک میان 
بوده، توجهی به جنس، نژاد، ملیت و قومیت، و زمان و مکان خاص نـدارد؛ امـا 

ات زمـان و ًحقوق و قوانین بشری، معموال موقت، نسبی، متحول و تابع مقتضی
بـسا حکمـی برضـد مـصالح و فطـرت پـاک انـسانی جعـل   چه. باشند مکان می

. کنند؛ زیرا این قوانین بر فطرت تکیه ندارند؛ چه اینکه شـناختی از آن ندارنـد
در . ای خــاص یــا اکثریــت اســت قــوانین بــشری، مطــابق میــل و خواســت عــده

جاویـد و مطـابق بـا دلیل فطری بـودن، ثابـت، جهـانی،   مقابل، قوانین الهی به
توانـد سـعادت بـشر را  جهت، تنها قانونی که می  همین  به. باشند عقل سلیم می

  ).٣٩: ٥، ج ١٣٦٠طباطبایی، (تنظیم کند، قوانین الهی منطبق بر فطرت است 

کـه ) از جملـه بوروکراسـی( برخالف قوانین بـشری: نباید موجب عسر و حرج گردد. ٣

 و صاحبان قدرت است و توجـه چنـدانی بـه مـشکالت طبقـۀ دار  بیشتر مدافع طبقۀ سرمایه

کارگر و کارمند ندارد، اسالم بر پرهیز از مشقت و سختی در تدوین و اجرای قوانین و تناسب 

کید دارد این موضوع در آیـات و روایـات . احکام، با توان و وضعیت جسمی و روحی افراد تأ

ِوما جعل علـیکم فـی «: شود  یات نقل میبرای نمونه، یکی از این آ. زیادی مطرح شده است
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ

الدین من حرج
ٍ

َ َ ْ
ِ ِ

ِّ
گونـه  وتعالی، هیچ  مفاد این آیات این است که خداوند تبارک«). ٧٨: حج(» 
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مقصود از حـرج . حکم و قراری را در راستای حرج برای مکلفان تشریع و جعل نکرده است

ختی افتاده و مـستأصل شـود؛ نـه آنکـه هم چیزی است که انسان در انجام آن به مشقت و س

  ).١: ١٣٧٩موسوی بجنوردی، (» قدرت بر انجام آن نداشته باشد

نفی حرج در آیۀ یاد شده، ناظر به کلیۀ قوانین اسالم است و اختصاص به برخـی احکـام 

منظور از آیه این است که هرگاه بر اثر عمـل بـه . ندارد...) مثل جهاد، روزه، شهادت و(ویژه 

 او ۀ و الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات از عهداحکام

ِصورت یک علت کلی یـک حکـم جزئـی بیـان شـده   ، به»نفی عسر«شود؛ زیرا  برداشته می
است؛ بنابراین، آیات نفی عسر و حرج، عام است و از لحاظ ثبـوتی، همـۀ احکـام را شـامل 

 ).٨٣: ١٣٨٥محقق داماد، (شود  می
اصوال پوزیتویست: با عدالت سازگار باشد. ٤

ً
معتقـد ) که ماکس وبر جزء آنهاسـت(ها   

کنند که قانون یک چیز است و اخالق  اند و پافشاری می  به تفکیک قانون از اخالق و عدالت

. ای میان اخالق و قانون نیست و هیچ ارتباط ضروری... و ارزیابی اخالقی قانون، چیز دیگر

رد که یک قانون برای داشتن اعتبـار قـانونی، بـر معیارهـای اخالقـی و عادالنـه ضرورتی ندا

عنـوان   که قانونی از طـرف دولـت وضـع شـود، بـه  همین«: شود و تصریح می» .منطبق باشد

از » بایـدها «ۀحـوزهمچنـین بـر تفکیـک » .حقوق، معتبر است؛ هرچند عادالنه نیز نباشـد

کید می  از واقعیتو عدم امکان استنتاج حقوق» ها هست« ورزند حتی پا را از این فراتـر  ها تأ

های مربـوط بـه عـدالت، اساسـا  ویژه آرمان های اخالقی، به آرمان«: گویند  گذارند و می  می
ً

رو، جایگاهی برای  ازاین... غیرعقالنی است؛ بنابراین برای هیچ تحلیل علمی مناسب نیست

کـه در اسـالم،   ؛ درحالی)١٨٠: ١٣٧٦وزیان، کات(» ماند عدالت در تدوین حقوق باقی نمی

که خدای تعـالی   مالک صحت و مشروعیت قوانین آن است که مبتنی بر عدالت باشد؛ چنان

عـدالت در ). ٥٨: نـساء(» اگر بخواهید حکم کنید، باید براساس عدالت باشد«: فرماید  می
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عنـوان    بلکـه بـه١ص اخالقـی، حقوقی یا شاخۀفلسفعنوان   تنها به   اعتقادی اسالم، نهۀمنظوم

  ٢. بعثت همۀ انبیای الهی معرفی شده استۀفلسف

  گیري  نتیجه
های بزرگ و    بوروکراسی در پاسخ به نیاز یک قرن پیش دنیای صنعتی غرب، با سازمانۀنظری

تدریج به کشورهای دیگر رسوخ پیدا کـرد؛ بـدون   های عظیم صنعتی ظهور یافت و به  شرکت

هـای سیاسـی و اداری   د مشکل جوامع دیگر چیست؟ و آیا درمان درد نظاماینکه بررسی شو

 ۀپدیـددرهرحال، خواسته یـا ناخواسـته، . آنها، بوروکراسی است یا داروی دیگری الزم است

جا سایه افکنده است و ظاهرا گریزی هـم از آن نیـست  بوروکراسی بر همه
ً

پـس از انقـالب . 

ررسی بوروکراسی از منظر اسالم و منطبق با شـرایط بـومی رفت با نقد و ب  اسالمی انتظار می

شد؛ اما تاکنون در این زمینه اقـدام درخـور   سازی اقدام می  به بازطراحی و بومی  ایران، نسبت

سـازی   این مقاله به هدف پر کردن بخشی از خأل نظری بـومی. اعتنایی صورت نگرفته است

رسـنجی میـزان انطبـاق اصـول بوروکراسـی بـا نظام اداری، درصدد بر آمده اسـت تـا بـا عیا

 نتایج، در جدول ۀخالص. (های اسالم، اشتراکات و تمایزات بین آنها را مشخص سازد  آموزه

  .) آمده است١ ۀشمار

آمده آشکار شد که پنج اصل مهم بوروکراسی، هرچند کلیت و قالب آن   عمل  های به  با بررسی

 ۀمالحظـ ٢٦با استخراج . های اساسی با هم دارند  وایی تفاوتمنافاتی با اسالم ندارد، از نظر محت

توان نتیجه گرفت که تنهـا راه موفقیـت دولـت    بوروکراسی، میۀگان  پنجاساسی اسالم برای اصول 

های گسترده برای تهیه و طراحی نظام اداری جایگزین و     ریزی برای انجام پژوهش  اسالمی، برنامه

تحقق این هدف، به همت و تالش متفکران . تنی بر منابع اسالمی استبدیل برای بوروکراسی مب

برای نمونه، با استفاده از حدیث تشبیه مدیر به سـتون وسـط خیمـه توسـط . اسالمی بستگی دارد

وبـر » مراتـب هرمـی  سلـسله«جـای   را بـه» مراتبی اوربیتالی  مدل و سلسله«توان    میامام علی

                                                       
َاعدلوا هو أقرب للتقوی. 1 َ َْ

ِ ِ
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در گذشته از سـوی نگارنـده، » های متداخل  مدل حلقه«که معرفی   طراحی و پیشنهاد کرد؛ چنان

  .  مدیریت قرار گرفتۀمورد اقبال اندیشمندان عرص

  کتابنامه 
  .قرآن کریم

  .الفصاحه  نهج
  . البالغه  نهج

 .٥٥ و ٥٤، ش ماهنامۀ سوره، »دفاعی از بی دفاعی بروکراسی«). ١٣٩٠(دانایی فرد، حسن 
 سیدمهدی الوانی ۀ، ترجم)ساختار، طراحی، کاربردها(تئوری سازمان ). ١٣٨٥(رابینز، استفین 

  .حسن دانائی فرد، تهران، صفارو 
 .البیت   تحقیقات و نشر معارف اهلۀ، قم، مؤسستاریخ انبیاء، )١٣٥٨(رسولی، هاشم 

  . مرتضی کالنتری، تهران، امیرکبیرۀ، ترجمقرارداد اجتماعی). ١٣٩٣(روسو، ژان ژاک 
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