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 چکیده

باشدد   های اخالق سیاسی مواجه میهای مختلفی از جمله آسیبگیری با آسیبهر قدرت سیاسی پس از شکل

 که از منصدب و اختیدارات و امکاتدات حکدومتی،    کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان لذا 

کاهش اعتماد مردم تسدتت بده   ها، موجب آسیب ، که اینها تیز قرار دارتدبرخوردارتد  در معرض اتواع آفات و آسیب

گیدری ید    مدات  شدکل  و در تتیجه کفایتی در سطح جامعه  تفاوتی، تنتلی و بی های دولتی و غیردولتی، بی دستگاه

لذا پژوهش حاضر با هدد  تتدین مواتد  و    . شودذار پویا، کارآمد و تواتمند در تظام حقوقی کشور میگدستگاه قاتون

تتایج حاصدل از  . اتجام گرفته است 31  های اخالق سیاسی کارگزاران بر اساس تظالم حقوقی ایران در سال آسیب

 سدو   :از است عتارت ظالم حقوقی ایراندر ت کارگزاران اخالقی آفات و هامهمترین آسیباین پژوهش تشان داد که، 

 و محدوری  کداری، خدود   وجددان  عددم  و کداری  پدذیری، کدم   توصیه و خواری حاکمیتی، رشوه موقعیت از استفاده

 خدواهی، ضدعف   سدفاکی، امتیداز   بیندی، روحیده   خدودبزر   و مردم، تکتر به دروغین هایوعده رأی، خلف استتداد

 اقتددار، اتتقداد   و مدارا محتت، مردم، خلط و حکومت زمامدان میان اییبودن، جد شغلی چند و طلتی مدیریت، جاه

 و طلتدی  گدری، ریاسدت   اشدرا   بده  گرایش و طلتی احتکار، رفاه و طلتی یکپارچگی، اتحصار عدم و تاپذیری، تفرقه

 .باشندمی پذیر آسیب اقشار و مردم رفاه به توجهی استتدادگرایی، کم
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 مقدمه

چدرا کده   . اسدت  مسائل سیاسی و اخالقی، در جهان مهمترین متاحث اتساتیامروزه یکی از 

ها تدأثیر بگدذارد و یدد  اتدیددشه   بسیاری از ملت بر سرتوشدت د سیاسی ممکن استی  رویدا

با کم  ،است که ها در اینن دلیل، خیر و صالح ملتبه همی. ها را تغییر دهدملت تیدز سرتوشدت

 تگدر   در(. 31  ، زادهسداداتی  و مسدعودی ) ها و رویدادهای جهاتی آشنا شوتدو کیف اتدیشه

 و سددقرا،، افالطدون  : ماتند یوتان قدیم فیلسوفان تیز و الهی فیلسوفان دیدگاه در تیز و اسالمی

 سیاسی تظام و کندمی جستجو را اتسان سعادت هک است اخالق پایۀ بر راستین سیاست ارسطو،

(. 31  ، سداداتی زاده  و مسدعودی ) تددارد  فسداد  و دیکتداتوری  جدز  سرتوشدتی  اخدالق،  منهای

روز اهمیدت آن   رعایت اخالق در عرصۀ سیاست، از مسائل و موضوعاتی است که روزبده بنابراین 

هدای  ن اساس همه مکاتب و تظامبر ای .(31  مشکوری و صدرا، ) شودبرای همگان آشکارتر می

ریزی و تدوین ی  تظدام حقدوقی عادهتده و کارآمدد بده      حقوقی درصدد بوده و هستند تا با پایه

در کدارگزاران  گسدتره اختیدارات   ساماتدهی مطلوب زتدگی مدتی و سیاسی مردم بپردازتدد  امدا   

در هدر کشدور    ای اسدت کده  های مختلف حکومتی، بسته به توع حکومت یا رژیدم سیاسدی  تظام

حکومدت ایدران، جمهدوری    » اصل اول قداتون اساسدی  بر طتق . (11  شهیدزاده، ) جریان دارد

، و بر پایه ایمان به خدای یکتا، تقش بنیادی وحی الهدی در بیدان قدواتین، معداد،     «اسالمی است

قسط و عدل، امامت و رهتری مستمر، آزادی توأم با مسئولیت، تفی هر گوتده للدم و سدتمگری    

در همین راسدتا دولدت جمهدوری اسدالمی     (. قاتون اساسی  اصل  6تا   بندهای )توار است اس

ایران مولف است برای تیل به اهدا  مذکور در اصل دوم، همه امکاتدات خدود را جهدت ایجداد     

محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و متارزه با کلیه مظداهر فسداد و   

اصدل سدوم قداتون اساسدی و      6 تدا    بندهای )دهای ذیل این اصل به کار برد تتاهی و دیگر بن

 (. اصول دیگر فصل سوم قاتون اساسی

بدون ش  حاکمان سیاسی و مدیران اجرایی ی  تظام تأثیری شگر  در فرایند بهتدودی و  

دلیدل  و بده  ( 33  رضایی، )المللی جامعه دارتد تغییر شرایط اخالقی، اعتقادی، اقتصادی و بین

شأن و تقش مهمی که در جامعه دارتد، همواره زیر تظر مردم ی  جامعه هستند  به طدوری کده   

ی رفتارشان تأثیر مثتت و منفی در پی خواهدد داشدت   هرگوته رفتار، گفتار و کردار آتها در تحوه

زیرا آتان مدیران و مجریان خطو، کلی سیاسدت اجتمداع   ( 31  خان محمدی و کشاورزیان، )

بنابراین (. 33  رضایی، )شند و صالح و فساد جامعه در گرو صالح و فساد آتان خواهد بود بامی
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با توجه به اینکه حاکمان و کارگزاران حکومت، از مناصب حکومتی و جایگاه مهمی در حکومدت  

واسطه  هایی بهها و تواتاییبرخوردار بوده و در پی آن، امکاتات مادی و معنوی، اختیارات، فرصت

، همدواره در معدرض   (31  شدریفی و فدائق،   ) گیردتصاب در حکومت، در اختیارشان قرار میات

خدان محمددی و   )های قدرت و سو  اسدتفاده از موقعیدت خدویش هسدتند     گرفتارشدن به آفت

های مثتت و منفی فراواتی در قدواتین  که این امر موجب بروز تغییر و تحول( 31  کشاورزیان، 

گدذار پویدا،   گیری ی  دستگاه قداتون وی حاکم بر کشور شده و مات  شکلو مقررات شکلی و ماه

از این (. 31  شفیعی سروستاتی، )شود کارآمد و تواتمند در تظام حقوقی جمهوری اسالمی می

های اخالق سیاسی کارگزاران حکومتی رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی موات  و آسیب

 .در تظالم حقوقی ایران بپردازد

 

 مبانی نظری پژوهش

ا  بده  همواره در مسدیر زتددگی   هایی هستند کده بدشراخالق و سیاست از مهم ترین حوزه

 تعمق و غور در تاریخ بشر روشن می گردد که در ادوار مختلدف،  با کمی. آن محتاج بدوده اسدت

اتدد بده طوریکده    برخورد تمدوده  ای متفاوتفرماتروایان و حاکمان با این دو مقولۀ حیاتی به گوته

در تگاه  (.31  ، ساداتی زاده و مسعودی)پیامدهای آن جامعه را تحت تأثیرخود قرار داده است 

رسد  زیرا اخالق از فضدایل، صدفات و افعدال    ابتدایی، جم  اخالق با سیاست تاممکن به تظر می

. اتدد پرورگوید، درحالی که سیاست، دغدغه قدرت و اعمدال سدلطه در سدر مدی    حسنه سخن می

های تفساتی خویش است، سیاست مدار در پی کسب، حفظ و توسعه قدرت و تیز تأمین خواست

در حالی که اتسان اخالقی با تگاه منفی به این امور، در اتدیشده کسدب فضدایل و زدودن رذایدل     

تدوان  توان دریافت که چنین اختالفدی را تمدی  در تگاه ثاتوی به این دو موضوع می. تفساتی است

توان با ی  بازتگری در تعریف سیاست، اخالق اً از ذاتیات این متحث به شمار آورد، بلکه میلزوم

یابدد،  از این رو، سیاسدتی کده برمحدور اخدالق سدرو سدامان مدی       . را در کاتون سیاست جای داد

 مدورد  در اخالقدی  قضداوت   سیاسدی  اخالق(. 31  منش، وحیدی)تام دارد « سیاست اخالقی»

 بدر  که اخالق اداری، - : شود می تقسیم بخش است، که به دو عمل این العهمط و سیاسی عمل

 -  اسدت   محدل خددمت آتهدا متمرکدز     موسسدات  آتها و استفاده هاییرو  دولتی، کارگزاران

 قدواتین  و هدا  سیاسدت  آن مدورد  در قضداوت  بر که ،(اخالق و سیاست عمومی) سیاست اخالقی
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-ای از گذارهدر تعریفی دیگر اخالق سیاسی مجموعه. (3 1 ،  تامپسون) است ها متمرکزدولت

باشد و با هدد   ها، افعال و مفاهیم اخالقی است که حاصل و دستاورد سیاستمداران اخالقی می

گیرتدد و  ، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر پایه اخالق و عدالت صورت میتنظیم روابط سیاسی

اخالق (.  1 ، 31  شریفی، )دل، اتصا  و غیره صتغه سیاسی و اجتماعی دارتد، ماتند قسط، ع

سیاسی با تحت تأثیر قرار دادن عملکرد، قابلیت و تواتدایی کدارگزاران حکدومتی در اسدتحکام و     

تداوم قدرت در ابعاد مختلف و ایجاد ثتات و پیشرفت مادی و معنوی کشور و همچنین در ایجاد 

بداقری  )کندد  اصدلی و زیربندایی ایفدا مدی    تفوذتاپذیری و مقاومت علیه فشارهای بیروتدی تقدش   

بنابراین، حاکمان و کارگزاران ذی صالح باید تحت تظارت مسدتمر  (. 31  چوکامی و حسینی، 

آتان همواره بازبینی شود و با آسیب شناسی رفتار آتان، با متخلفدان برخورد  باشند تا صدالحیت

کلی حقوق تنهدا تدالر بدر روابدط     به طور (. 33  ، تاجورو  پورطهماستی) پذیرد مناسب صورت

کندد و  خصوصی افراد در جامعه تیست بلکه روابط ملت را با دولت یا قدرت عمومی تنظدیم مدی  

بخشایشدی  )دهدد  اهدا ، ولایف تهادهای اداری و سیاسی و تخلفات آتها را مدد تظدر قدرار مدی    

بر روابط فرماتروایان در تظام حقوقی ایران تیز مجموعه قواعدی که تالر (. 11، 31  اردستاتی، 

باشد، در اصول دوم، سوم، دهدم، چهداردهم،   و فرماتترداران و تنظیم کننده قدرت تابرابر آتان می

 .  صدو بیست و یکم  قاتون اساسی عنوان شده است

 

       پیشینه پژوهش

قرن تاریخ اسالم، کتب و مطالب فراواتی تدوین و تشر یافتده کده از اخدالق     در طول چهارده

، (سیاسدتنامه )، سدیرالملو   (قمدری  111)تامده  قابوس: اتد از جملهدرتمندان به بحث پرداختهق

اهحکام السلطاتیه، التترالمسئول فی تصیحه الملو ، کلیله و دمنه، هدزار و ید  شدب، جوامد      

هایی به صداحتان قددرت هسدتند    تیز دارای مطالتی درباره اخالق حاکمان و توصیه.. الحکایات و

شناسدی رفتدار   های زیادی در زمینه آسدیب های اخیر پژوهشهمچنین در سال(. 31   مفتح،)

های اخالق سیاسی کارگزاران در موات  و آسیبکارگزاران اتجام گرفته است اما تاکنون در زمینه 

های اتجدام شدده   پژوهشی اتجام تگرفته است که تشان دهنده ضعف پژوهش تظالم حقوقی ایران

-های صورت گرفته در زمینه آسدیب در این پژوهش به تعدای از پژوهش. باشددر این زمینه می

 .شودهای اخالق سیاسی کارگزاران اشاره می

                                                           
 
 Thompson 
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اخالقدی کدارگزاران حکومدت     شناسدی آسیب"در پژوهشی با عنوان ( 31  ) شریفی و فائق

ی اخالقدی  هدا التالغده آسدیب  در تهدج  (ع) های امدام علدی  بر اساس آموزه، "التالغهدینی در تهج

-خدان . بیدان کردتدد   تکتر، دتیادوستی، خشوتت و سدتمگری : را شاملکارگزاران حکومت دینی 

از منظدر رهتدر معظدم اتقدالب      را خالق کدارگزاران در پژوهشی ا( 31  )محمدی و کشاورزیان 

رهتدر معظدم اتقدالب     هدای بر طتق تتایج حاصل از این پژوهش، توصدیه . بررسی کردتد اسالمی

در ارتتدا، بدا   )، اخالق اجتماعی (ارتتا، با خود ) توان در سه توع اخالق فردی یرا م اسالمی

در ارتتا، با تحدوه تعامدل بدا سدایر همکداران و زیردسدتان و در       )و اخالق اداری ( مردم و جامعه

( 31  ) سلوکالیی فالحراعی و  . طتقه بندی کرد( ی اتجام کار مطرح شده استارتتا، با تحوه

بدر اسداس   . شناسی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسدالم بررسدی کردتدد   سیبدر پژوهشی آ

-هایی که حاکمان و کارگزاران را تهدید میها و آفتتتایج حاصل از این پژوهش، مجموع آسیب

هدای اخالقدی   آسدیب . شوتدکند، در دو دسته اخالقی حاکمیتی و اخالقی شخصیتی تقسیم می

های تاشی از های تاشی از ذات قدرت و آسیبآسیب: شوتدیم میحاکمیتی تیز به دو دسته تقس

سدو  اسدتفاده از موقعیدت حداکمیتی،     : آسدیب تاشدی از قددرت عتارتندد از    . تحوه اعمال قدرت

پذیر، ریاست طلتی، اسدتتداد گرایدی و استضدعا  مدردم و     توجهی به اقشار آسیباشرافگری، کم

باتدبازی و خویشاوتدسداهری، اختصداد دادن   : د ازهای تاشی از تحوه اعمال قدرت عتارتنآسیب

ها به تزدیکان، ضعف مدیریتی، عدم دسترسی مردم بده حداکم و کدارگزار، خلدط     اموال و فرصت

تکتدر و  : هدای اخالقدی شخصدیتی تیدز عتارتندد از     تدرین آسدیب  محتت، مدارا و اقتددار و اصدلی  

در پژوهشدی  ( 33  )سدها   .دباشد بینی، شکمتارگی و روحیه خون ریزی بنداحق مدی  خودبزر 

اهلل علیده  مهمترین اصول اخالقی هزم برای کارگزاران را با استفاده از سخنان امام خمینی رحمه

تقوا، عدالت، اماتتداری، تواض ، اتتقادپذیری، عفو و احسان و اعتدرا  بده گنداه و اشدتتاه،     : شامل

 .کندد کداری بیدان مدی   هیز از کدم المال، ساده زیستی، اخالد پراحتیا، و موالتت در امر بیت

شناسی اخالق سیاسی کدارگزاران از منظدر تهدج    در پژوهشی به  بررسی آسیب( 33  )رضایی 

هدایی کده بده بعدد سدلو  سیاسدی       با توجه تتایج ایدن پدژوهش، آسدیب   . التالغه پرداخته است

-هنه و ساز مدا - استتداد و خودکامگی   - قدرت طلتی   - : کارگزاران مربوطند عتارتند از

عدم رعایت شایسدته سداهری  رشدوه     -6ایجاد اختناق   -1گویی و فریب کاری  دروغ -1کاری  

 هدای گیری جهت و شهودی اخالق» در پژوهشی با عنوان( 1 1 )  اسمیت و همکاران .خواری
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بیان کردتد که، بدر طتدق   « سیاسی ایدئولوژی تظریه عنوان به اخالقی هایاصول آزمون: سیاسی

 شدده  ایجداد  غریدزی  هدای ارزیدابی  در ریشه سیاسی هایتگر  (MFT)  اخالقی اصول ریهتظ

 هدای پایده  باشد، درست این اگر. دارتد اجتماعی معضالت حل برای ذاتی های اخالقیپایه توسط

 طدور  بده  بایدد  اخالقدی  بنیادهدای  در تغییرات باشند، بر این اساس پایدار تستتا بایستی اخالقی

دیگدر   سدوی  از و، کندد  بیندی  پدیش  را سیاسی هایگیری جهت از تاشی یراتتغی سیستماتی 

 .باشند اتتقال قابل باید اخالقی هایپایه حداقل،

 

 شناسی پژوهشروش

ای و ، توصیفی تحلیلی با استفاده از مطالعده اسدنادی و کتابخاتده   رو  پژوهش در این مقاله

دسدتی و قواعدد و قدواتین مدرتتط بدا موضدوع       برداری از مقاهت و کلیه متون و اسناد باهبا فیش

سعی شده کده اطالعدات بده    . اخالق سیاسی در ارتتا، با تظام حقوقی و تجربیات شخصی است

دست آمده در این پژوهش به رو  کیفی و به شیوه تحلیدل محتدوا بده شدکل مضدموتی مدورد       

گردد و در این رو   توصیف و تحلیل قرار گرفته است، تا زوایای پنهان موضوع به وضوح آشکار

عالوه بر توصیف عینی، منظم و دقیق خصوصیات موضوع و بیان اطالعات و مطالب موجود راج  

شود با ارائه راهکارهای مناسب در مورد سواهت مطروحده بده تتیدین و تحلیدل     به آن تال  می

 .مناسب موضوع درصدد کشف و حل و فصل موات  و مشکالت آن برآییم

 

 بحث و نتایج

-اسالمی ایران بر متنای اصول دیاتت اسالم، در راستای دسدتیابی بده آرمدان    ام جمهوریتظ

داتدد  های اخالقی شکل گرفته است و سعادت اتسان در کل جامعده بشدری را آرمدان خدود مدی     

بنابراین تظام جمهدوری اسدالمی ایدران کوششدی در جهدت تحقدق       (. قاتون اساسی 11 اصل )

هدای اخالقدی هدم    این دولت خواهان حاکمیت ارز . باشدمی بخشیدن به تئوری دولت اخالقی

در سطح جامعه و هم در سطح فردی به منظور ارتقدای اخالقدی اجتمداعی و ایجداد و اسدتمرار      

باشد های اخالقی در سطح ملی و عرضه آتها به سطح بین المللی میبخشیدن به موازین و ارز 

ای که تظام درست اخالقی در آن حداکم تتاشدد   چرا که، جامعه(. 11  بخشایشی اردستادتی، )

هدای اتجدام   بدر طتدق پدژوهش   (. 33  اتصاری، )دچار تاهنجاری، آشفتگی و آشوب خواهد شد 
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های اخالق سیاسی بدرون  آسیبتوان در دو توع شده، اخالق سیاسی حاکمان و کارگزاران را می

 ، وهای تاشی از ذات قددرت آسیب)و درون حاکمیتی ( اخالق فردی، اخالق اجتماعی)حاکمیتی 

بدراین اسداس حاکمدان و کدارگزاران     . طتقه بندی کدرد   (تاشی از تحوه اعمال قدرتهای آسیب

در ادامده بده   . های اخالقی قرار دارتدد ها و آسیبهمواره در معرض گرفتارشدن به دو دسته آفت

تاکیدد بدر اخدالق     اسالمی ایدران بدا  های اخالقی بر متنای قواتین جمهوری بررسی مقوله آسیب

 . پردازیمسیاسی کارگزاران حکومت اسالمی می
 

 های اخالق سیاسی برون حاکمیتیآسیب

 (:گریزی قانون)های اخالق سیاسی اجتماعی آسیب( الف

سو  استفاده از اداره دولتی کده هنجارهدای رسدمی و     ،عتارت است از (گریزی تظم ) گریزی قاتون 

تواتسدت بده   ا به ی  امتیاز غیرقاتوتی دست یابد، در حالیکه تمدی گذارد تغیررسمی را زیر پا می

 گریدزی، ، بده عتدارت دیگدر قداتون    (36  میرزایی و همکاران، ) یابد صورت قاتوتی به آن دسدت

 بده  تجداوز ، (36  میرزایدی و همکداران،   ) تال  برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقداتوتی 

(   1 ،  موسدوی و پورکداتی  )باشد می شخصی سود یبرا خود موقعیت از استفاده سو  عنف و

  تکدالیف،   اتجدام  عدم  دیگران،  حقوق  به  تعرض  خود،  حقوق  به  شخص  تتودن  قات   آن  عوارض  که 

 رواتی سالمت  ارکان  تواتد می  که  است  ممکن  طریق  هر  به  مقصود  به  رسیدن  و  مسؤولیت  از  گریز

در جامعده شناسدی   به طور کلی (. 31  و همکاران،  میرفردی) کند  تهدید  را  جامعه  اجتماعی  و 

 از قواتین سو استفاده به اشاره سیاسی فساد. شودمیگریزی اداری به فساد اداری تعتیر از قاتون

سیاستمداران  به کم  تیز و سیاسی، هایدستگاه احزاب سیاسی، ساختن برای ملی مؤسسات و

وجدود قاتون اساسدی  این بدا (. 1 1 ،  زادهامین)دارد  کشور سیاسی تظام براس حفظ قدرت در

رشدا ،  : های اخالق سیاسی کارگزاران در زمینده فسداد اداری را شدامل   آسیبجمهوری اسالمی 

هدای غیرقداتوتی از   سیاسی، دریافدت و پرداخدت   اداری یا سو استفاده از مقام یا موقعیتارتشا ، 

  مداده  )کندد  معرفی مدی  های غیرقاتوتیز این مناب  به سمت تخصیصمناب  عمومی و اتحرا  ا

 .پردازیمآتها میکه در زیر به بررسی .  (اصل یکصد و بیست و سوم

                                                           
 
 Mousavi & Pourkiani 

 
Aminzade  

 
قداتون  (    )در اجدرای اصدل یکصدد و بیسدت و سدوم       31  /1/  مدور     36 / 31   عطف به تامه شماره 

 31  / /1 اساسی جمهوری اسالمی ایران قاتون ارتقا  سالمت تظام اداری و مقابله با فساد مصدوب جلسده مدور     



 19 ای اخالق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایرانهب یآس

 سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی -8

 ،عتدارت اسدت از  و سو  استفاده از موقعیت، در اسالم بسدیار مدذموم شدمرده شدده اسدت       

عمومی و بسترسازی بدرای سو اسدتفاده    زاران حکومتی از امکاتاتاستفاده ویژه مسؤوهن و کارگ

 قدرآن  تظدر  از(. 31  سدلوکالیی،   فالحراعی و  ) باشدمیافراد مرتتط با آتان از اموال مسلماتان 

 اجرایدی،  و مهارتی و عملی و علمی گوتاگون های صالحیت دارای باید حاکمان و قدرت صاحتان

 و حاکمدان  هدای  ویژگی مهمترین جمله از. باشند روحی و واتیر و باطنی های صالحیت کنار در

 عمدل  ،(11  آیده  اتتیدا ، ) بنددگی  و عتودیت ،(11 آیه مائده،)ایمان  به توان می قدرت صاحتان

 آیده  تسدا ، )اماتتدداری   ،(1   آیده  تسا ،  6  آیه د،)قسط  اقامه و عدالت ،(11 آیه تور،)صالح 

 و داتدایی  ،(11 و 16 آیدات  یوسدف،   3   آیده  اعرا ،)الهی تقوای ،(11 و 11 آیات یوسف،  13

 کننددده اقامدده ،(11  و 16  آیددات بقددره،)جسددمی  تواتددایی ،(11 آیدده یوسددف،)علمددی تواتددایی

 از پرهیدز  و پدذیری  مشدورت  ،(همدان ) زکدات  کنندده  اقامده  ،( 1 آیده  حج،  11 آیه مائده،)تماز

 آل)مشدورت   از پدس  اجدرای  در اطعیدت ق ،(   آیده  تمدل،   13  آیده  عمران، آل)رای  استتداد

 سو  و للم هرگوته تر  ،(16 آیه یوسف،)احسان  اهل ،(همان)خدا  بر توکل ،(13  آیه عمران،

  11 آیده  تسدا ، )لدالم   یداری  تدر   و مظلدوم  یداری  ،(13 و 13 آیات یوسف،)قدرت  از استفاده

 تتاید حاکمان که آید می تدس به بصراحت آیات این از .کرد اشاره آتها ماتند و( 1  آیه قصص،

 اختیدار  در کده  اسدت  اماتتی قدرت زیرا کنند  سو استفاده تفساتی مقاصد برای خویش قدرت از

لذا برای صدیاتت   شود  تامین اتساتی اجتماع و آفرینش متعالی اهدا  آن با تا شده گذاشته آتان

قداتون    1 فساد مالی اصل از جایگاه مسئولین و مماتعت از فروافتادن در وادی ثروت اتدوزی و 

 جمهدور،  رئدیس  معاوتدان  جمهدور،  رئدیس  رهتدر،  دارایی: داردکه مقرر می اساسی را قرار داده اتد

 شود می رسیدگی قضائیه قوة رئیس توسط خدمت، از بعد و قتل آتان فرزتدان و همسر و وزیران

 ،جایگداه مددیریتی   اسدتفاده از موقعیدت و  بدراین اسداس    .باشدد  تیافته افزایش حق خال  بر که

-آسدیب ، از مال اتددوزی جهت  سیاسی و راتت های دولتی و اطالعاتی پیرامون مسائل اقتصادی

 .هایی است که ممکن است مدیران و کارگزاران را تهدید تماید

                                                                                                                                         

سده علندی روز یکشدنته مدور      کمیسیون اجتماعی که با عنوان هیحه به مجلدس شدورای اسدالمی تقددیم و در جل    

قداتون   (   )مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم  31  / /3 

اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجم  تشخیص مصلحدت تظام ارسال گردیده بود با اصدالح و تأییدد آن مجددم    

 .به پیوست ابالغ می گردد 31  /1/3در تاریخ 
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 توصیه پذیریخواری و رشوه -8

ز رشوه، رد و بدل کردن پول یدا دیگدر مقاصدد ثدروت، در مقابدل هدر گوتده سدو  اسدتفاده ا         

 کده  طدوری  همان قرآن تظر از(. 16  اکتری، )ها است اختیارات قاتوتی و دولتی در همه زمینه

 ماتند و قضایی و کشوری امور اولیای و حاکمان سوی از رشوه گرفتن است، حرام رشوه پرداخت

« حْتأَکََّدالوونَ لللس َّد  »در تفسدیر آیده   ( ع)امام علی چناتچه .  (33  آیه بقره،)است  تیز حرام آتها

ا  را برطدر   خوار کسی است که مشدکل بدرادر دیندی   حرام: فرمایندمی(  1سوره مائده، آیه )

خدواری را از  تدوان رشدوه  لذا مدی (.  1 ، د 11 بحار، ج)پذیرد کند و سپس هدیه او را میمی

خدواری و توصدیه پدذیری،    رشوهچرا که . بزرگترین موات  اجرای عدالت اجتماعی به حساب آورد

شوتد قواتینی که قاعدتاً باید حافظ مناف  قشرضعیف جامعه باشد، به سود طتقات مرفه می ستب

عددالتی در  اتصدافی و بدی  وجود بی ،(16  اکتری، )که باید قاتون آتها را محدود کند بکار بیفتد 

د و کند خواری، بدگویی و به طور کلی عدم اعتماد را فراهم میبازی، رشوهها، زمینه پارتیسازمان

های غیرمعمول و تدامطلوب  شود که افراد برای گرفتن پادا  بیش از حق خود به راهموجب می

قداتون  ، 3ماده 1 و  6، 1بندهای از این رو در تظام حقوقی ایران، (.  3  کلهر، )شوتد متوسل 

بندد  )اختالس : ، فساد اخالق سیاسی کارکنان را شاملرسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت

گرفتن وجوهی غیر از آتچه در قواتین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگوته و ( 6بند )، اخاذی (1

لذا یکی از ولایف اصدلی  .  کنند، بیان می(1 بند ) خواری تلقی می شودمالی که در عر  رشوه

فاده ، قمار، سو  است ، سرقت ، اختالس ، رشوه  های تاشی از ربا، غصب ثروت»دولت این است که، 

موات و متاحدات   های ، فرو  زمین ها و معامالت دولتیکاری ، سو  استفاده از مقاطعه از موقوفات

، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صداحب حدق رد کندد و در     اصلی

 (.13قاتون اساسی، اصل )« المال بدهد تتودن او به بیت معلوم  صورت 

 

 عدم وجدان کاریکاری و کم -9

                                                           
 و  تعلمدون   واتدتم  بداهثم  النداس  امدول  من فریقدا لتاکلوا الحکام الی بها وتدلوا بالتدطدل بینکم امولکم تاکلوا وه » 

( از قسدمتی ) گنداه،  به مردم اموال از بخشی خوردن برای و! تخورید خود میان در( تاحق و) باطل به را یکدیگر اموال

 «(.است گناه کار، این) داتید می که حالی در تدهید، قضات به( رشوه عنوان به) را آن
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توان، تعهد در برابر کار و درست اتجام دادن آن، تقوی در عمل، خدود را  وجدان کاری را می

گرایش دروتی اتسان تسدتت بده اتجدام کدار بدا       ،(16  اکتری، )مسؤول داتستن در برابر ولیفه 

بده طدور   و (  3  آقا پیدروز و همکداران،   )کیفیت و کمیت مناسب و باه، و بدون اسرا  مناب  

امروزه متاسدفاته در بسدیاری از   (.  3  کلهر، )قضاوت خود درباره اعمال خود، تعریف کرد کلی 

 (. 3  رفیعدی و همکداران،   )خورد های کشور سستی و اهمال در اتجام کارها به چشم میاداره

، 3 ندد  ب)روتد آیند و زود میگاهی بعضی از مسئولین و کارمندان اداری دیر به ادره می چناتچه

هدای مختلدف، مدردم را      موقعی هم که در اداره هستند به عناوین و بهاتده (قاتون تخلفات اداری

گاهی اتاق کار را تر  تموده و با دیگر همکاران مشغول سدخن  . دارتدپشت درهای بسته تگه می

طفدره  از پذیرفتن مدراجعین  ... شوتد و یا به بهاته جلسه و کمیسیون و گفتن و وقت گذراتی می

لدذا   .رود از عالئم ضعف وجدان کاری به شمار میاین رفتارها (.  1 ، د16  اکتری، )روتد می

هر دولتی تأمین رفاه و معیشت افراد جامعه و پیشدرفت   یکی از مهترین اهدا  با توجه به اینکه

وجددان   تقویدت فرهند    یدر سدایه ، و تنهدا  (، اصل سوم، قاتون اساسی  بند )اقتصادی است 

  ( 3  رفیعدی و همکداران،   )یابدد  اقتصاد کشور رشد و بهتود میاری و اتقان در کار است که ک

-کدم  توان بیان کرد که، یکی از بدترین و زیاتتارترین آفات زمامداران و کارگزاران حکدومتی، می

کاری و عدم وجدان کاری است، که موجب عقب افتادگی و کیفیدت پدایین تولیددات در کشدور     

  (. 3  رفیعی و همکاران، )باشد می

 

 سیاسی فردیهای اخالق آسیب( ب

هدایی اسدت   کند، آسدیب حاکمان و کارگزاران را تهدید می هایی کهها و آفتبرخی از آسیب

حاکم و  فردگردتد و ته به تحوة اعمال آن  بلکه از جهت شخصدیتی به که ته به ذات قدرت برمی

 فارغ از قدرتی که دارد، دارای چنین خصوصیاتی استگردد  یعنی شخص حداکم، کارگزار برمی

های گوتاگوتی دارد که تنها به برخی از ها تیز شکلاین آسیب(. 31  سلوکالیی،  فالحراعی و  )

 .گرددآتها اشاره می

 

 گیریاستبداد در تصمیم، خودرأی و خودمحوری -8

 اسدت  تظدرات دیگدران   تکردن بده  بده دیگدران و توجده تحمیل تظدرات خدود، خودمحوری

در متون و روایات اسالمی اساسداً اسدتتداد بده رأی و اتکدا بده      (. 33  و همکاران،  میرسپاسی)
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تظرات فردی بدون مشارکت همگاتی به شدت مورد تکوهش قرار گرفتده اسدت و عامدل تتداهی     

شدورت و  های فراواتدی بده م  برای در امان ماتدن از این لغزشگاه، توصیه. اتسان معرفی شده است

چناتچه خداوتد متعدال، در قدرآن کدریم شدورا را      .( 3  ، شیتاتی)رایزتی با دیگران شده است 

و امرهم شدوری بیدنهم، ای   »فرماید متنای اصلی سلو  و رفتار متقابل مردم داتسته است و می

 دربدراین اسداس     (. 3 شدوری، آیده   )« های همگاتی با مردم مشورت کنگیریپیامتر در تصمیم

کنندد  هدا مشدورت    گیری     تصمیم     باید زمامداران امور دائماً با تمایندگان ملت دراسالمی کومت ح

، تا ضمن مشارکت مردم در امور خود موجب دقت عمل و تسری  در کارهدای  (33   صمیمی،)

سدری و خودمحدوری و   و همچندین راه خیدره  ( 11 قاتون اساسی، اصل )اجتماعی و غیره شده 

ها، هم زمینه تفداهم و ایجداد   روی افراد بسته شود و با تعاطی افکار و برخورد اتدیشه استتداد بر

(. 11  هاشدمی،  )ترین تدبیر اتخاذ گدردد  امنیت خاطر بین افراد فراهم آید و هم اینکه مناسب

مشدارکت عامده مدردم در تعیدین     »از این رو، بر طتق قاتون اساسی جمهدوری اسدالمی ایدران،    

در مشدداورة دولددت بددا مددردم و ، «اقتصددادی، اجتمدداعی و فرهنگددی خددویش سرتوشددت سیاسددی،

پرهیدز از تمرکدز    کده موجتدب،  (. ، اصل سوم قاتون اساسی3بند )یابد  آتان تجلی می      تمایندگان

جدویی از اسدتعدادهای خدالق مردمدی،     قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهدره 

 (.11  هاشمی، )باشد خود آتان میبرای گشایش مشکالت و حل معضالت 

 

 های دروغین به مردم خلف وعده و وعدهپیمان شکنی،  -8

 اسدت  اهمیتی دارای چنان اسالم تظر از( فرد عمل و حر  سازگاری)پیمان  و عهد به وفای

و  تشدویق  فضدیلتی  و خصدلت  چندین  داشدتن  به را مسلماتان متعددی، آیات در کریم قرآن که

یَدا أَی َّهَدا الََّدذلینَ آمَنودوا للدمَ      » :فرمایدد شمارد و میمی مؤمنان هایتشاته از را نو آ کندترغیب می

گوییدد کده در مقدام     اید، چرا چیزی به زبان می ای کساتی که ایمان آورده، «تَقوولوونَ مَا لَا تَفْعَلوونَ

 ایدن ، «تَقوولووا مَا لَا تَفْعَلودونَ  کَت رَ مَقْتًا علنْدَ اللََّهل أَنْ»  ( سوره صف، آیه ) کنید؟ عمل خال  آن می

 سدوره )آورد  مدی  غضدب  و خشم به را خدا سخت بسیار کنید آن خال  و بگویید سخن که عمل

-مدی  را عهدد  بده  وفدای  اهمیت شکل زیتاترین به در روایتی (د)همچنین پیامتر(.   آیه صف،

  6   مجلسدی، ) «اردتدد  دیدن  تکندد،  خود وفدا  پیمان و عهد به که کسی»: فرمایدرساتد و می

ای بددهی و سدپس   متادا وعدده : ای به مال  اشتر فرمودتددر تامه( ع)همچنین امام علی(.  6 :

(.  1تهدج التالغده، تامده    )شدود  تخلف کنی چون تخلف وعده موجب خشدم خددا و مدردم مدی    
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تی در اغلدب اتتخابدات، در بدین تامزدهدای اتتخابدا      امدروزه  وعده، خلف و شکنی پیمان متأسفاته

دهند که اساساً در چدارچوب ولدایف و اختیدارات    هایی میشود تامزدها گاهی وعدهمشاهده می

هدای خدارج   های کلی اتتخابات، دادن وعدهچناتچه در بند پنجم سیاست! پست مورد تظر تیست

 1  ، اصدل  1بندد  )از سوی تامزدهای اتتخاباتی ممنوع اعدالم شدده اسدت    « از اختیارات قاتوتی

تواتندد آن را اتجدام   بنابراین تامزدهای اتتخاباتی باید کاری را وعده بدهند که می(. اسیقاتون اس

چدرا کده دادن   (. 31  ای، حضرت آیت،اهلل خامنده )های سرخرمن به مردم تدهند دهند و وعده

ویراتدی زتددگی جمعدی، از هدم کسدیختگی و       های توخالی به مردم از طدر  دولتمدردان،  وعده

اعتمادی، دلسردی و بددبینی مدردم تسدتت بده مسدئوهن را در پدی       مرج، بی پراکندگی، هرج و

بدر ایدن   (. 31  محمددی و کشداورزیان،   خدان    3  ورکشدی،    16  اکتری، ) خواهد داشت

هدای جددی و خطرتدا     های دروغین به مردم از آسیبوعدهپیمان شکنی، خلف وعده و اساس 

 .آیداخالقی قدرت سیاسی برای حکومت به شمار می

 

 تکبر و خودبزرگبینی  -9

تسدتت بده خدود و دیگدران دارد و      احساسی است که حاکم و کارگزار تکتر و خودبزرگتینی

داتد و هیچگوته حدق رأی  و همواره دیگران را فرماتتردار خود می، خود را برتر از دیگران داتسته

لذا یکی دیگر از صدفات   (.31  سلوکالیی،  فالحراعی و ) و الهار تظری برای مردم قائل تیست

اسدت  « تکتدر و غدرور  »تاپسند اخالقی، که احتمال تفوذ آن در مسئوهن و حاکمان زیداد اسدت،   

موجدب  چرا که تکتر و غرور  (. 3  ورکشی،   31  سلوکالیی،  فالحراعی و     3  ، شیتاتی)

» : فرمایدمی خداوتد متعال در قرآن کریم(. 33   صمیمی،) شود می کارگزارانمردم از  ییجدا

!( پسدرم ). «فَخودورٍ  م خْتَالٍ کولََّ ی حلب َّ لَا اللََّهَ إِنََّ ۖ   مَرَحًا الْأَرْضِ فلی تَمْشِ وَلَا لللنََّاسِ خَدََّ َ توصَعلَّرْ وَلَا

 مغدروری  متکتّدر  هیچ خداوتد که مرو راه زمین بر مغروراته و مگردان، روی مردم از اعتنایی بی با

قاتون اساسی با بیان تساوی افراد ملت صر  تظر براین اساس، (. 3 آیه لقمان، )تدارد  دوست را

، اصدل سدوم قداتون    1 بندد  )از تمایزات تژادی، قومی و جنسی و تساوی عموم در مقابل قداتون  

مشارکت عامه مردم در تعیین سرتوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ( اساسی

مکتدب حقدوقی   همچندین  . شر، اساسی قلمداد تموده استرا ( ، اصل سوم قاتون اساسی3بند )

گشاید و حاکم اسالم با پذیر  حاکمیت اخالق بر قاتون، افق بسیار بلندی را در برابر حقوق می

کند، بلکه او را به عنوان خلیفدۀااهلل شناسدایی   را تنها در موض  واض  یا مجری قاتون تعریف تمی
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ایدنرو، تکتدر از   از. ای رسیدن به چنین هد  بلندی تال  کندلذا از او اتتظار دارد که بر. میکند

شدود کده کدامالً در برابدر هدد  فدوق، قدرار دارد     آن جهت در این تظام، مورد تکوهش واق  می

هدای  وقتی افراد دارای شأن و قددرت برابدر باشدند قددرت    اما (. 31  سلوکالیی،  فالحراعی و  )

در خواهند بود، از طریق مشارکت، در امور سیاسدی جامعده   گردد و احاد جامعه قافردی محو می

 (.13  هاشمی، )مداخله تمایند 

 

 های اخالق سیاسی درون حاکمیتیآسیب

تدوان ایدن   هدای فدراروی حاکمدان، مدی    ها و آسیببه متون دینی و شناسایی آفت با مراجعه

شخصدیتی، مدورد   هدای اخالقدی   های اخالقی حاکمیتی و آسدیب ها را در دو بخش آسیبآسیب

هدای اخالقدی حداکمیتی یکدی از آسدیتهای فدراروی حاکمدان و        آسدیب ( الدف . مطالعه قرار داد

-ها به دو دسته تقسدیم مدی  این آفت. های اخالقی حاکمیتی و مدیریتی استکارگزاران، آسیب

 :شوتد

 ناشی از ذات قدرت های آسیب( الف

تارت دیگر، اقتضدای قددرت اسددت   ، تاشی از ذات قدرت و به عی سیاسیهابرخی از آسیب

 یعنی اگر قدرت در دست اتسان صالحی قرار تگیرد، بستر و زمینه فسداد و سو اسددتفاده را بدده  

تأکیدد   و بده ویددژه امیرالمدؤمنین  : وجدود خواهدد آورد و از همدین روسدت که ائمه معصدومین

مستمر بر اعمال آتان دارتد تدا  فراواتی بر گزینش صحیح حاکمان و کارگزاران حکومتی و تظارت 

های گوتداگوتی  های تاشی از ذات قدرت، به شکلآسیب .زمینه سو استفاده از قدرت از بین برود

 .گرددمییابد که در ادامه بده مهمترین و تأثیرگذارترین آتها اشاره بروز می

 

 و گرایش به اشرافی گری  رفاه طلبی -8

-هدای مدالی و زیداده   روی حاکمان و کارگزاران، آسیبحاکمیتی فرا هاییکی دیگر از آسیب

 (.31  سلوکالیی،  فالحراعی و  ) گری تعتیر کردتوان از آن به اشرافیخواهی آتان است که می

 تتذیر اسرا  و از گرفته و اسالم سخت مورد تکوهش قرار تشریفات در زراتدوزی و گرایی،تجمل

بددان  ( رحمۀ اهلل) گرایی از دیدگاه حضرت امام ملتج .( 3  ، شیتاتی) شده است به زشتی یاد

ای باشدد  جامعه، متفاوت از توده مردم و دارای امتیازهای ویژه   معنا است که زتدگی متولیان امور

 اتدوزی کنند و یا در زتدگی روزاته امتیازی برای خود قایل شوتدو با سو  استفاده از مقام، ثروت
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دولت جمهوری اسالمی »بند تهم از اصل سوم قاتون اساسی  چناتچه بر طتق (.33   صمیمی،)

های مدادی و  ایران مکلف به رف  تتعیضات تاروا و ایجاد امکاتات عادهته برای همه در تمام زمینه

 و طلتدی  رفداه  روح کندد،  پیددا  دسترسدی  زیداد  امکاتدات  بده  چرا که، هرکس. «معنوی می باشد

 تواتندد مدی  جامعه مدیران که است خدماتی از بسیاری  شود  که ماتمی زتده او در گراییتجمل

 حداکم اسدالمی و  بندابراین  (. 36  هدایی،  طاهری و حیددری )دهند  اتجام مردم هایتوده برای

به منظور پیوتد حقیقی با مردم مستلزم حضور در میان آتدان و دور شددن از   مسئولین مسلمان 

ه زیستی و پرهیدز از اسدرا  و پرهیدز از    همچنین وی باید ساد. سطح متوسط زتدگی آتان است

ی کدار خدود قدرار داده و در    را سدرلوحه هزینه کردن بیت المال در امور شخصی و غیر ضروری، 

 تهایدت ، و در (31  پور فرد، باتکی) همه ی امور، اعتزاز اسالم را به عنوان چشم اتداز خود بداتد

ی امور مد تظدر واقد    وان متنا و معیار همههمواره به عن راسه عنصر عدالت، معنویت و عقالتیت 

  (.31  محمدی و کشاورزیان، خان)شود 

 

 استبدادگرایی و استضعاف مردم طلبی،  ریاست -8

قدددرتطلتی، آفددات حکومددت و سیاسددت ریاسددت طلتددی،    یکددی از بدددترین و زیاتتددارترین 

کمددان در خدود   های زیادی جهدت اتحدرا  حا  زمینهاست که، استتدادگرایی و استضعا  مردم، 

این آسیب موجب خواهد شد که حکومت، از عقالتیت و منطق جدا شده (.  3  ، شیتاتی) دارد

 فدالح راعدی و   )روز تقویدت شدود    بده  کشدیدن مدردم روز   طلتی و به استضدعا  و روحیه قدرت

ر حاکمی که با حیله و مکر یا با زور و تهدید و قهر و غلتده سدر کدا   بنابراین   (.31  سلوکالیی، 

-آید، چون زمام امدور را در دست گیرد، مستتداته حکومت کرده و مدردم را بده استضدعا  مدی    

که، خداوتد چنان(. 31  سلوکالیی،  فالحراعی و  )ای جز اطاعت تدارتد کشاتد و مردم هم چاره

قوم خویش را فرومایه ( برای ادامه خودکامگی خود)فرعون متعال، درقرآن کریم اشاره تموده که 

و ایشان هم از او ( و آتان را در سطح پائینی از فرهن  و رشد فکری تگاه داشت)تاآگاه بارآورد  و

( و خدارج از اطاعدت فرمدان خددا و حکدم عقدل      )آتان قومی فاسق . فرماتترداری و پیروی کردتد

دادن به این تکته، تقش مدردم در قرآن کریم ضمن توجهبنابراین (. 11سوره زخر ، آیه )  بودتد

کندد کدده  پدذیر  ایدن رو  غلط به دلیل تخلف از عقل و فطرت را یادآوری کرده و بیان مدی

تواتندد بدا بداهبردن سدطح آگداهی خددود، مددات  از اعمددال    عدذر مردم پذیرفته تیست  زیرا می

                                                           
 
 (.11سوره زخر ، آیه ) "فَاسْتَخَفَّ قَوْمَه  فَأَطَاع وه  إِتَّه مْ کَاتووا قَوْمًا فَاسلقلینَ" 
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بدراین اسداس قداتون    (. 31  سدلوکالیی،   فدالح راعدی و   ) حاکمیت غلط حاکمان مستتد شوتد

باه بردن »های حکومتی، هوری اسالمی ایران، در مقام مقابله با اتحرافات و خودسریاساسی جم

با استفاده صحیح از مطتوعات و رساته های گروهدی  را ها سطح آگاهیهای عمومی در تمام زمینه

چرا که رشد فکدری از لدوازم و   (. بند دوم اصل سوم قاتون اساسی)دارد مقرر می« و وسایل دیگر

-ها موکول به مسدئولیت مطلوبیت این توع حکومت. های مردمی استوری حکومتمقدمات ضر

 (. 13  هاشمی، )باشد پذیری متفکراته افراد جامعه می

 

 پذیر اقشار آسیبو  مردمرفاه کم توجهی به  -9

و بدون فدراهم    آسایش و رفاه در زتدگی مردم است ها ایجادیکی از لوازم کارآمدی حکومت

آسایش حداقل، تتاید از مردم اتتظار داشت که حدامی و پشدتیتان ید  حکومدت      ساختن رفاه و

همه »: گویندخطاب به دولتمردان می( ره)بر همین اساس امام خمینی  (. 3  خالقی، )باشند 

اگر روزی از پشتیتاتی آتان محدروم شدوید، شدماها کندار     ... شما به پشتیتاتی ملت احتیاج دارید 

هدا رو  شوید و همچون رژیم شاهنشاهی ستمکار به جای شما، سدتم پیشدگان پسدت   گذاشته می

صحیفه )« بنابراین حقیقت ملموس، باید در جهت جلب تظر ملت کوشش کرد. تماینداشغال می

هدای اصدلی دولدت در تظدام حقدوقی جمهدوری       بنابراین یکی از سیاست(. 6 1، د   امام  ج

و عادهته بر طتق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رف   پی ریزی اقتصاد صحیح»اسالمی ایران 

های تغذیه، مسدکن، کدار، بهداشدت و تعمدیم     فقر و برطر  ساختن هر توع محرومیت در زمینه

قداتون  ) باشدد  های عمومی میو ثروت  از طریق اتفال (، اصل سوم، قاتون اساسی  بند )« بیمه

بیشدتر  ارد متعدد، مدیران و کارگزاران را به توجه امیرالمؤمنین در موچناچه (. 11اساسی، اصل 

 اتدد های آتان و سر و ساماتدادن به زتدگی آتان توصیه کدرده پذیر و تأمین خواستهیبسر آشبه ق

های آتدان و تیدز توجهی به محرومان و تادیده گرفتن خواستهکمبنابراین  (. 1تهج التالغه، تامه)

هایی است که ممکن اسددت مددیران و کدارگزاران را تهدیدد     برخدورد تاشایست با آتان از آسیب

 .تماید
                                                           

 
 .3  ، د 1التالغه، تامه تهج 
 
 یَکودونَ  لَدا  کَدیْ  السَّتِیلِ وَابْنِ وَالْمَسَاکلینِ وَالْیَتَامَى الْقورْبَى یوَللذل وَلللرَّس ولِ فَلللَّهل الْقورَى أَهْلِ ملنْ رَس وللهل عَلَى اللَّه  أَفَا َ مَا 

 خداوتدد  الْعلقَابِ  آتچه شَدلید  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقووا فَاتْتَه وا عَنْه  تَهَاکومْ وَمَا فَخوذووه  الرَّس ولو آتَاکوم  وَمَا ملنْکومْ الْأَغْنلیَا ل بَیْنَ د ولَۀً

 ماتددگان  در راه  و بینوایان و یتیمان و القربی ذی و پیامتر آن از و خدا آن از بازگرداتد خود رسول به ها آبادی اهل از

 (. 1و6سوره حشر، آیات )« تگردد دست به دست شما تواتگران میان در تا است



 38 ای اخالق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی ایرانهب یآس

 

 ناشی از نحوه اعمال قدرت های آسیب( ب

کند، تاشی از ذات قددرت تیسدت،   و کارگزاران را تهدید می هایی که حاکمانبرخی از آسیب

ر در این صورت هم اگر قدرت در دست اتسان صالحی قدرا . بلکه تاشی از تحوه اعمال قدرت است

ایندرو، راه   از. شدود تگیرد، زمینه فساد و سو  استفاده حداکم و کدارگزار از قدددرت فددراهم مدی     

هدا  این آسیب. ها، تظارت دقیق بر عملکرد حاکمان و مدیران استپیشگیری و درمان این آسیب

-یابد که در ادامه به مهمترین و تأثیرگدذارترین آتهدا اشداره مدی    های گوتاگوتی بروز میبه شکل

 .گردد

 

 خویشاوندساالریباندبازی و  -8

عایدت اهلیدت و شایسدته    ر یکی از مهمترین مسائل در عرصده حکومدت و مددیریت کشدور،    

دار در اتتخاب افراد و واگذاری مسدئولیت بده آتدان اسدت  چدرا کده، کسدی کده عهدده           ساهری

بدرای احدراز آن    هدای هزم گیرد باید شایستگیگردد و در مسندی از امور قرار میمسئولیتی می

 ها،مسئولیت و هامنصب کریم، قرآن منطق چنان که در(. 33  رضایی، )مسئولیت را دارا باشد 

براین اسداس  (. 13سوره النسا ، آیه )  شوتد واگذار اهلش به باید که آیندمی شمار به هاییاماتت

  کده   قتیله و  قوم هر از  ایران  مردم»در قاتون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان شده است که، 

« بدود  تخواهدد  امتیداز   سدتب  اینها ماتند و  زبان تژاد، ، رت  و برخوردارتد  مساوی  حقوق از باشند

در ایجاد تهادها و بنیادهای سیاسی کده خدود پایده تشدکیل     » لذا(. اصل توزدهم، قاتون اساسی)

 هدزاه ) «گردتدد ه مملکت میدار حکومت و ادارجامعه است، براساس تلقی مکتتی، صالحان عهده

دولت بدون گزینش اشخاد متعهدد و متخصدص، در   بنابراین (.   مقدمه قاتون اساسی13  ئی، 

در گزینش همکاران به کارداتی و تعهدد  باید ردان مو دولت ،تخواهد شد      های مختلفه موفق رشته

ن تکیده کنندد، تده بدر     ها بده کشدور و در منداف  ملدت بدودن آتدا       بهتر خدمت کردن آن      آتان و

هدای  یکی از آسدیب بنابراین (. 33   صمیمی،) تفکر و تأمل شنوی بی و آشنایی و حر       دوستی

-داتسدتن قتیلده   ساهری و مقددم  که اسالم به شدت با آن مخالف است، عدم شایسته حاکمیتی

                                                           
 
Meritocracy  

 
 کند می امر را شما خداوتد هماتان اهلها  الی تاتاهما تودو ان یامرکم اهلل ان»: فرماید می خداوتد در قرآن کریم 

 (.13سوره النسا ، آیه ) «کنید واگذار آن اهل به را ها اماتت که
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سدلوکالیی،   فدالح راعدی و   )گرایی، باتدبازی، جناحگرایی، حزبگرایی و خویشاوتدسداهری اسدت   

خددمت بده       تاکدامی در ، و جامعه گرایی و حقوق مردمبی توجهی به تخصص  که موجب (31  

کارهای اساسی حکومت را از محدور خدود خدارج و    همچنین،  ،(33   صمیمی،)شود می کشور

 (.  31  سلوکالیی،  فالحراعی و  ) کندزمینه عقتگرد و سقو، جامعه را فراهم می

 

 (امتیاز خواهی) اموال و فرصت ها به نزدیکان دادن اختصاص -8

حضدرت  (. 11  هاشمی، )هاست ها در تمام زمینهخواهی سرآمد حقوق فطری اتسانعدالت  

برتامده جمهدوری     »  :فرمایدد  مردان، مدی  با تأکید بر رعایت عدالت از سوی دولت( هر)امام خمینی

قشرها به عدالت رفتار کندد و امتیداز         مۀاسالمی این است که ی  دولتی به وجود بیاید که با ه

  و همچندین  (33   صمیمی،)  « ها دارتد که خود آن      بین قشرها تدهد، مگر به امتیازات اتساتی

 ،3بندد  قاتون اساسی، )است  های مادی و معنویایجاد امکاتات عادهته برای همه، در تمام زمینه

هدا و  دل تتاشد در دادن حقدوق مسدلمین، اخدذ مالیدات    بر این اساس زمامدار اگر عا(. اصل سوم

صر  صحیح آن و اجرای قاتون جزا عادهته رفتار تخواهد کرد و ممکدن اسدت اعدوان و اتصدار و     

راتدی  تزدیکان خود را بر جامعه تحمیل تماید و بیدت المدال را صدر  اغدراض شخصدی و هدوس      

ای جدی و مهمی که ممکدن اسدت   بنابراین، یکی دیگر از آسیته(. 11  هاشمی، )خویش کند 

هدا بده تزدیکدان و تادیدده     دادن اموال و فرصدت  گیر حاکمان و کارگزاران شود  اختصادگریتان

 (. 31  سلوکالیی،  فالحراعی و  ) گرفتن عدالت است

 

 ضعف مدیریت -9

 و زمامدداران  مددیریت  ضدعف  اجتمداعی  و سیاسدی  هدای تظدام  پذیریآسیب هایراه از یکی

هدایی،  طداهری و حیددری  ) اسدت  کشدور  جاری امور اداره در هاآن تاتواتی و حکومتی کارگزاران

فقدان تناسب هزم و یا های دینی تداشدتن آموز ممکن است به دلیل ضعف مدیریت، (. 36  

ممکدن اسدت   بندابراین   (31  سدلوکالیی،   فدالح راعی و  ) باشد بین فرد و مسؤولیت مورد تظر

عتقادی در حد مطلدوبی باشد، اما در اداره امدور جامعده تاتوان باشد شخصی به لحاظ اخالقی و ا

پذیرد در قتال اتجدام امدور   از اینرو کسی که مسئولیتی را می (.31  سلوکالیی،  فالحراعی و  )

، افراد تاتوانسپردن مسؤولیت به چوتکه،  (اصل دوم 6بند  قاتون اساسی، )مربوطه مسئول است 

سدلوکالیی،   فدالح راعدی و   ) گرفتن حقوق مدردم خواهدد بدود    ه و تادیدهکردن امور جامع ضای 
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 إِتلَّدی  الْدأَرْضِ  خَدزَائلنِ قَالَ اجْعَلْنلی عَلَى »: فرمایدچناتچه خداوتد متعال در قرآن کریم می(. 31  

 و تگهدارتدده  کده  ده، قدرار ( مصدر ) سرزمین خزائن سرپرست مرا»: گفت( یوسف)، «للیمٌعَ حَفلیظٌ

کندد، تدا اماتدت را بده اهلدش      براین اساس  اخالق کاری ایجداب مدی  . (11 آیه یوسف،)« !آگاهم

، اگر در محیط کار و یا خارج از آن افراد با قابلیت تر از ما وجود دارد، با ملحوظ کدردن   بسپاریم

بنابراین مسئولین بایدد بدا   (.  3  کلهر، )اخالق کار، آن فرد باید برای احراز پست معرفی شود 

هدای کشدور تمرکدز    ل، وحدت و همکاری هم در سطح باه و هم در سطح میاته بدر اولویدت  تعام

ای تشوتد و کار و تال  داشته باشند مسائل اصلی را جلو بیندازتد سرگرم مسائل فرعی و حاشیه

ها و پدرداختن بده امدور    ، عددم تشخیص اولویتچون که(. 31  پور، باتکی)وقفه اتجام دهند بی

از اتجام ولایف اصدلی خدویش بداز     انو مدیر انشود کارگزارای موجب میو حاشیهغیر ضروری 

 (. 31  سلوکالیی،  فالحراعی و  ) ماتد

 

 طلبی و چندشغلی بودن کارگزارانجاه -8

هدای  طلب کسی اسدت کده، در فکدر تسدخیر دل    خواه و جاهمقامبر طتق تظر علمای اخالق، 

رت است تا از این طریق، به اهددا  و اغدراض دتیدوی    مردم، برای کسب موقعیت اجتماعی و قد

خدواهی  و شدهرت  طلتدی جداه   ، و روایات اسدالمی   قرآن در (.  3  ورکشی، )خود دست یابد 

منشدأ کفدر، تفداق، ریاکداری و      آن را است به طوریکده  مورد سرزتش و مذمت فراوان قرار گرفته

تظام جمهوری اسالمی ایران تیز بر این امدر تأکیدد کدرده و    (.  3  ورکشی، ) اتدهالکت داتسته

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای تاشی از آن، خطو، اصلی تظام سیاسی و اداری 

                                                           
 
 کند می امر را شما خداوتد هماتان اهلها  الی اهماتات تودو ان یامرکم اهلل ان»: فرماید می خداوتد در قرآن کریم 

 (.13سوره النسا ، آیه ) «کنید واگذار آن اهل به را ها اماتت که
 
فلیهَدا هَ ی تْخَس دونَ    مَن کَانَ ی رِید  الْحَیَاةَ الد َّتْیَا وَ زِینَتَهَا تووَ لَّ إِلَیْهِمْ أَعْمَدالَه مْ فلیهَدا وَه دمْ   »: می خواتیم قرآن کریم در 

کساتی که طالب تعیّش مادّی و زیندت و شدهوات   (: 6  -1  سوره هود)  «أووْلَئل َ الََّذلینَ لَیْسَ لَه مْ فلی اآلخلرَةِ إِهََّ النََّار 

ولدی در  . هستند ما مزد سعی آتها را در کار دتیا کامال می دهیم و هدیچ از اجدر عملشدان کدم تخواهدد شدد       دتیوی

 .آخرت جز آتش سهمی تخواهند داشت
 
-قدرت سیاسی را به پستان شتر و افراد جاه طلب را به دوشندگان این پستان تشدتیه مدی  ( ع)امام علی  همچنین 

که مشغول به دوشیدن پستان شتر است تا مادامی کده شدیر در پسدتان     کند این تشتیه جالتی است  چون شخصی

-چسپند و قدرت را رهدا تمدی  همچنین افراد جاه طلب تیز به کرسی قدرت می. کندشتر باشد، دوشیدن را رها تمی

 کنند تا مادامی که برایشان سودی وجود دارد

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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چدرا کده، سدپردن    (. 11قاتون اساسدی، اصدل   )کشور را متتنی بر تفکی  قوای بیان کرده است 

. آوردمشاغل متعدد به مسئوهن یکی از عوامل مهمی است که خطر فساد اداری را به دتتال مدی 

در   به همین جهت اصل ممنوعیت جم  مشاغل سیاسی و یدا ممنوعیدت جمد  مشداغل اداری    

طلتی و چندشدغلی  بنابراین جاه(. 11  هاشمی، )حقوق اساسی و اداری کشور مقرر شده است 

مدیران های اخالق حاکمیتی تاشی از اعمال قدرت است که ممکن است دتد تیز یکی از آسیببو

 .کارگزاران را تهدیدد تمایدو 

 

 جدایی میان زمامداران حکومت و مـردم -8

. حاکمیتی، وجدود فاصدله میدان زمامدداران حکومدت و مدردم اسدت        یکی دیگر از آسیتهای

و منتخب واقعی آتان باشند و بر اساس توقعات و تمایالت  زمامداران باید برخاسته از میان مردم

ملت، دلسوزاته حکمراتی کنند، و مناف  ملی را تستت به مناف  شخصدی در اولویدت قدرار دهندد     

، زیرا در ی  جو حاکی از اختناق، زمامداران غیدر مردمدی، بده دور از هرگوتده     (13  هاشمی، )

لدذا  (. قاتون اساسی، اصل تهم)دهند ر بیگاتگان قرار میتظارت دلسوزاته، مناف  کشور را در اختیا

 تظام و کارگزاری سیستم در تفوذ خیاتتکاران تظام، پذیری آسیب راه با توجه به اینکه مؤثرترین

، و بدا توجده بده اینکده در تظدام حقدوقی       (36  هدایی،  طاهری و حیددری )است  کشور اجرایی

 و اسدت،  جامعده  داران زمدام  دسدت  در خدا سوی زا اماتتی مردم جمهوری اسالمی ایران، حقوق

توان بیان ، می(61 قاتون اساسی، اصل)  کنند حفالت اماتت این از وجود تمام با اتد مولف آتان

 صمیمی،) باشد  مسئوهن می    ها در کشور، جدایی میان مردم و سرچشمۀ همه گرفتاریکرد که، 
                                                           

 
جمهدور، وزیدران و    جمهدور، معاوتدان رئدیس    سرئی»اصل یکصدو چهل یکم قاتون اساسی جمهوری اسالمی ایران   

تواتند بیش از ی  شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر توع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام  کارمندان دولت تمی

یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و تماینددگی مجلدس شدورای اسدالمی و وکالدت      

هدای   تیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مددیره اتدواع مختلدف شدرکت     دادگستری و مشاوره حقوقی و

هدا و   هدای آموزشدی در داتشدگاه    سدمت . های تعاوتی ادارات و مؤسسات برای آتان ممنوع است خصوصی، جز شرکت

 .«مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است
 
 وَأَتدتومْ  أَمَاتَداتلکومْ  وَتَخووتودواْ  وَالرَّس دولَ  اللَّهَ تَخووتوواْ هَ آمَنوواْ الَّذلینَ هَاأَیُّ یَا»: فرمایدخداوتد در قرآن کریم در این باره می 

 و تورزیدد  خیاتت خود هاى اماتت در[ تیز] و مکنید خیاتت او پیامتر و خدا به اید  آورده ایمان که کساتى   اى«تَعْلَم ونَ

 تدرین  بزر  هماتا :فرماید می( ع)علی همچنین امام(.  1  فال، آیهات سوره) « [کرد خیاتت تتاید که] داتید می خود

 (.36  هایی، طاهری و حیدری)است  امامان و رهتران با دغلتازی دغلکاری، رسواترین و مردم، به خیاتت خیاتت،
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 باطدل  و حدق  درست تشخیص عدم ن امر، موجبای  (. (ره)خمینی حضرت امام، به تقل از 33  

 میان عمیق شکا  موجب تیز و حکومت، و تظام اصل و کارگزار به مردم بدبینی باعث و شودمی

هدا   تا این مشدکل را خدود دولدت   لذا (. 36  هایی، طاهری و حیدری)گردد می حکومت و مردم

اجاتب خواهندد       کاران و دست خیاتتتکنند، روی سعادت را تخواهند دید و همیشه گرفتار       رف 

اینرو، با رعایت اصل عدم احتجاب، رابطۀ حاکم و مردم اصدالح شدده و    از(. 33   صمیمی،)     بود

 گدردد بودن، اتتقادپذیری و آشناشدن با مشکالت مردم و شهروتدان، فدراهم مدی   زمینه پاسخگو

 (.31  سلوکالیی،  فالحراعی و  )

 

 ارا و اقتدارخلط محبت، مد -8

رفق و مدارا یکی از ابزارهای هزم و ضروری برای مدیریت و رهتری اسدت کده تدأثیر بسدیار     

چناتچده خداوتدد متعدال در    (.  3  آقاپیروز و همکداران،  )های مردم دارد شگرفی در پیوتد دل

 هدای مدردم را مددارا و مالیمدت آن    در دل( د)قرآن کریم دلیل اصلی این تفوذ عمیق پیدامتر  

در متون و مناب  غنی اسدالم  .  (13  عمران، آیه آل سوره)حضرت تستت به مردم داتسته است 

اتد، اما خود رهتدران  ای تستت به رفق و مدارا در تعامل با مردم کردهگرچه تأکید و سفار  ویژه

کارکنان  اتد که رفق و مدارا و مالیمت در برخورد با مردم به ویژهتیز به این تکته اشاره کرده( ع)

ای است که تستت به اقتضائات و زیر دستان، به هیچ وجه مطلق و همیشگی تیست، بلکه مسئله

در ( ع)حضدرت علدی   (.  3  آقداپیروز و همکداران،   )و شرایط مختلف ممکن است تفاوت کند 

در : فرمایدد سفار  خود به یکی از کارگزاران خود در مورد تحوه برخورد و تعامل بدا مدردم مدی   

رود، که مدارا کردن بهتر است، مدارا کن  اما آتجایی که جز با شدت عمل کار از پیش تمدی  آتجا

خداوتد متعال تیز در برخورد با مردم، هم لطف و (. 16التالغه تامه تهج)شدت عمل را به کار بند 

: فرمایدد رحمت و محتت دارد، و هم شدت و تندی عذاب  از ید  طدر  در مدورد خدود  مدی     

و از   (  سوره اتعام، آیده  )یعنی رحمت را بر خود واجب کرده است « الرََّحْمَۀَ تَفْسلهل لَىعَ کَتَبَ»

سدوره  ) عدذاب مدن بسدیار سدخت اسدت     یعنی هماتا « لَشَدلیدٌ عَذَابِی إِنََّ» :فرمایدطر  دیگر می

 بنابراین سیاست رفق و مدارا در صورتی مطلوب و منطقی است کده مدورد سدو    (. 1ابراهیم، آیه 

                                                           
 
مرحمت خدا بود که با خلق مهربان   حَوْلل َ ملنْ ضوَّوالَاتْفَ الْقَلْبِ غَللیظَ فَظًَّا کونْتَ وَلَوْ ۖ   لَه مْ للنْتَ اللََّهل ملنَ رَحْمَۀٍ فَتِمَا 

 شدتد دل بودی مردم از گلرد تو متفرق می تی و اگر تندخو و سختشگ
 

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_64742/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D9%80_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B3_/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C_#footnote31
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استفاده قرار تگیرد  و در صورتی که از این سیاست سو  استفاده شود، سیاسدت شددت عمدل و    

یابد و به عنوان ی  اصل کلی در تعامالت اجتماعی مورد تأیید دوری از رفق و مدارا ضرورت می

 بنابراین، عدم تشخیص مرز محتدت و مددارا و یددا برخددورد    (.  3  آقاپیروز و همکاران، )است 

آسدیتهایی اسدت کده    یدا غلتده هدوی و هوس بدر حداکم و یدا سدایر رذایدل اخالقدی از        کردن و

 (.31  سلوکالیی،  راعی و فالح) حاکمیت بدا آن مواجده است

 

 انتقاد ناپذیری -7

اسالمپور، ) جویی و آشکار کردن عیوب استبه معنای عیب  اتتقاد در فرهن  لغت آکسفورد

شود تا کارهای خوب از بد جداسازی و مشدخص  تتقاد تال  میاز آتجایی که در تقد و ا(. 33  

حاکم اتتقاد تاپذیر ضمن اینکه خود را از تظارت مردم محدروم  . شود تیازمند تظارت دائمی است

چناتچده از تظدر   (.  3  ورکشدی،  )ماتد ختر میهای مدیریتی خود هم بیساخته است از ضعف

ای اسدت همگداتی و متقابدل بدر     هی از منکر ولیفده دعوت به خیر، امر به معرو  و ت»اجتماعی 

قداتون اساسدی،   )« عهده مردم تستت به یکدیگر، دولت تستت به مردم و مردم تستت بده دولدت  

، که در این مشارکت ارشادی مردم قادر خواهند بود سهمی اساسدی در تظدارت بدر    (اصل هشتم

بندابراین فدرار از   (. 11  ، هاشدمی )اعمال دولت و سالم سازی جامعه بدر عهدده داشدته باشدند     

شود که مدیران از پیشنهادات و تظدرات برتدر و   تذکرات، تصایح و اتتقادات خیرخواهاته ستب می

یابندد،  ها و تظرات ارزشمندی دست مدی سازتده محروم بماتند  چه بسا زیردستاتی که به اتدیشه

کنندد  در تتیجده   اری مدی اما به جهت بدخلقی و خیره سری مدیران، از بازگو کردن آتان خدودد 

بنابراین بدر مددیران هزم   . سازمان از تظر کارایی و رشد کمی و کیفی با مشکل روبرو خواهد شد

کداری و  است که ته تنها مات  اتتقاد زیردستان تشوتد، بلکه آتها را تشویق کنند تدا بددون پنهدان   

ا اتتقداد  چوتکده بد  (.  3  ان، آقاپیروز و همکدار )ترس، اتتقادات و تظرات خویش را ابراز تمایند 

رف  و دف  شدده و همدین    ،سازتده و سالم است که عیوب افراد و مدیران و کارگزاران، شناسایی

بندابراین   (.تدا کاشداتی، بدی  فدی  )د آور میامر است که اصالح، تکامل و پیشرفت جامعه را به بار 

 .استگزارن مسئوهن و کار اتتقاد تاپذیریهای حاکمیتی، آسیباز  دیگریکی 

 تفرقه و عدم یکپارچگی کارگزاران حکومت -1

                                                           
 
 cricitidm 
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ای که دچار جامعه .تزاع باعث هدر رفتن تیرو و امکاتات جامعه می شود اختال  و درگیری و

علدی  حضدرت  . های خود موفق تخواهد بدود برتامه ها وتفرقه بشود، هیچ گاه در رسیدن به آرمان

فرماید و ت  روی را موجدب خدروج از سدازمان اسدالمی     التالغه از تفرقه تهی میتیز در تهج( ع)

از  را ملدی  وحددت  سیاسدی  علدوم  همچنین اتدیشدمندان (.  3  آقاپیروز و همکاران، )داتد می

 مصدالح  و عمدومی  مناف  از دفاع در مردم واکنش چگوتگی که از اتدداتسته سیاسی قدرت ارکان

چنان چه، خداوتدد متعدال در قدرآن     (.36   همکاران، و الساداتیرئیس) کندمی حکایت کشور

آل )  ریسمان الهدی چند  زده و دچدار تفرقده تشدوتد      دهد که بهکریم به مسلماتان دستور می

تزاع تکنید تا سست شوید و ابهت و توان شما از  کند که با یکدیگرو بیان می (.  1 عمران، آیه 

 و اتحداد  چون مقوهتی به ایویژه توجه در قاتون اساسیبراین اساس  (.16اتفال، آیه )  بین برود

عنوان مثال اصل یازده قداتون اساسدی بده اتحداد ملدل اسدالمی و       . اتسجام اسالمی شده است به

وحدت جهان اسالم، اصل یکصد و پنجاه و دوم به دفاع از حقوق همه مسلماتان جهدان اسدالم و   

 3 صدول  عالوه بدراین ا  .میشود اصل سوم به تعهد برادراته تستت به همه مسلماتان جهان اشاره

و قاتون اساسی جمهوری اسالمی ایران به حقوق اقلیتها در ایران و در راسدتای اتحداد و   13 1 ،

 در زیردسدت  و رده هم مافوق، افراد کارگزاران باید با بر طتق اصول مذکور. اتسجام ملی میتاشد

محمدی خان) شودمیباشد  گام هم و یکسان الهی های تیت دارای دل، هم زبان، هم امور اتجام

مدردان موجدب کارآمددی بهتدر      همدلی و وحددت میدان دولدت   چون که  ،(31  و کشاورزیان، 

ایجداد   کده سدتب   شدده  ایجاد مرج و هرج صورت این غیر در(. 33   صمیمی،)  شود می      دولت

اسدالمی   تظاماهدا  حقق تیافتن و ت( 116، د  ، جصحیفه امام)آسیب های داخلی و خارجی 

 (.31  محمدی و کشاورزیان، خان) شودمی

 

 انحصار طلبی و احتکار -3

قصد گراتی، در زمدان کمتدود کداه،     به حتس و اتتار کردن، احتیاجات ضروری عامه،احتکار 

، که موجب افدزایش تقاضدا بدر عرضده،     (31  ، علیزادهو  ایزدی فرد)است  ایجاد تنگی معیشت

(. 31  ، مهدیان کراتدی و  موسوی بجنوردی)گردد ها میی قیمتپیدایش تورم و افزایش صعود

مهددیان  و  موسدوی بجندوردی  )ه اسدت  دواری دارد و اسالم آن را من  تمیبس جوز رواراماحتکار 

                                                           
 
 وَهَتَفَرَّقوا جَمیعاً  اللَّه بِحَتلِ وَاعتَصلموا 
 
  ریح کم وَتَذهَبَ فَتَفشَلوا وَهَتَنازَعوا 
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 احتکدار  روز چهل از بیش کس هر: فرمایددر این باره می( د) پیامترچنان چه (. 31  ، کراتی

 ری)  اسدت  حدرام  او بدر  تردیدد بى رسد،مى مشام به الس پاتصد مسافت از که بهشت، بوى کند،

 مدردم  بده  کده  احتکدارى  هر: فرمایدمی( ع) على همچنین در روایتی دیگر امام(.  3  شهری، 

بدراین اسداس، تظدام    (.  3  شدهری،   ری)  تددارد  برکتى و خیر برد باه را هاتر  و رساتد زیان

کدرده   مند  را و دیگر معامالت باطل و حدرام   ربا و احتکار اضرار به غیر و اتحصار وحقوقی ایران 

 اضرار قصد به اگر احتکار که تیست بنابراین شکَّی(. ، اصل چهل سوم1قاتون اساسی، بند )است 

 (11  تجفدی،  ) است حرام شود آتان اجتماعی زتدگی تظام در اختالل موجب یا و مسلماتان به

 حرمدت  یدا  مسدلماتان  بده  اضدرار  حرمت همان که یثاتو عنوان به بلکه احتکار عنوان به ته التته

  (.11  تجفی، )است  آتان زتدگی تظام در اختالل ایجاد

 

 گیرینتیجه 

هدای  های مختلفی از جمله آسدیب گیری با آسیبقدرت سیاسی پس از شکل بدون ش  هر

سدط  فساد هرگوته فعل یا تر  فعلی است کده تو باشد  در تظام حقوقی ایران اخالقی مواجه می

هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سدازماتی کده عمدداً و بدا هدد  کسدب       

هرگوته منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با تق  قدواتین و مقدررات   

کشوری اتجام پذیرد یا ضرر و زیاتی را به اموال، مناف ، مناب  یا سدالمت و امنیدت عمدومی و یدا     

 کده  هدایی آفت و هاآسیب مجموع تظالم حقوقی ایرانلذا براساس .  تمایند مردم وارد جمعی از

های اخدالق سیاسدی بدرون    توان به دو دسته آسیبرا میکند، تهدید می را کارگزاران و حاکمان

هدای اخالقدی بدرون حداکمیتی     آسدیب . شوتدحاکمیتی و درون حاکمیتی حاکمیتی تقسیم می

 و خدواری  حاکمیتی، رشدوه  موقعیت از استفاده سو )سیاسی اجتماعی  های اخالقآسیب: شامل

 و محوری خود)های اخالق سیاسی فردی و آسیب( کاری وجدان عدم و کاریپذیری، کم توصیه

-مدی ( سدفاکی  بیندی، روحیده   خودبزر  و مردم، تکتر به دروغین هایوعده رأی، خلف استتداد

هدای تاشدی از   رون حاکمیتی تیز بده دو دسدته آسدیب   های اخالقی دآسیب عالوه براین،. باشند

 میدان  بدودن، جددایی   شدغلی  چندد  و طلتدی  مددیریت، جداه   خواهی، ضعف امتیاز)اعمال قدرت 

                                                           
 
 «علَیهل لَحَرامٌ إتَّه  و ، عامٍ خَمسلمائۀِ مَسیرَةِ ملن رِیح ها تووجَد  الجَنَّۀَ فإنَّ ، یَوما أربَعینَ فَوقَ احْتَکَرَ مَنِ» 
 
 «فیها خَیرَ فال علَیهِم السِّعْرَ توغْلی و بالنَّاسِ تَضورُّ ح کْرَةٍ کولُّ» 
 
 اصل یکصدو بیست و سوم قاتون اساسی  
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یکپدارچگی،   عددم  و تاپذیری، تفرقه اقتدار، اتتقاد و مدارا محتت، مردم، خلط و حکومت زمامدان

گدری،   اشرا  به گرایش و طلتی رفاه)های تاشی از ذات قدرت آسیبو ( احتکار و طلتی اتحصار

  .شدوتد تقسیم می( پذیر آسیب اقشار و مردم رفاه به توجهی گرایی، کم استتداد و طلتی ریاست

 (. شکل )بر این اساس مدل تهایی پژوهش به صورت زیرخواهد بود 

 

 
 نهای اخالق سیاسی کارگزاران در نظالم حقوقی ایراآسیب مدل استخراج شده از  -8شکل

 

از آتجایی که رعایت اخالق چه در شکل شخصی و چه اجتماعی، به عنوان ی  اصل اساسی 

ارتتدا،  « اخدالق »و « سیاسدت »باشد و از تگداه اسدالم بدین    در تظام مدیریت اسالمی مطرح می

ورکشدی،  )تنگاتنگی وجود دارد  اصالح اخالقی به عندوان غایدت سیاسدت شدمرده شدده اسدت       

-می  های اخالق سیاسی کارگزاران در تظالم حقوقی ایرانآسیبی از لذا برای جلوگیر (. 3  

 :توان راهکارهای زیر را ارائه تمود

  تهداد سدازی،   (امر به معرو  و تهی از منکر)و تظارت اجتماعی ( تقوا) تقویت تظارت دروتی

شفافیت گرایی  توجه به معیشت کارمنددان  تدرویج فرهند  ولیفده شناسدی  و احیدای حدس        

 .یت پذیریمسئول

آسیب های 

اخالق سیاسی 

 کارگزاران
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 .چاپ اول، تشر پژوهشکده حوزه و داتشگاه. مدیریت در اسالم
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 ویژگی و ولیفه تمایندگان مجلس از  1  : انقاتون گذار(. 31  )پور، امیرحسین باتکی

 .چاپ سوم، اصفهان، تشر حدیث راه عشق. ی اتقالب اسالمیدیدگاه رهتر فرزاته

  اتتشدارات  : تهرانچاپ سوم، . ، اصول علم و سیاست(31  )بخشایشی اردستاتی، احمد

 .آوای تور

 مکتتهای سیاسدی از   تاریخ عقاید و (11  ) پروفسور گاتتاتا موسکا و دکتر گاستون بوتو

                                 .161د  ،  د رواری م:  ران ه ت حسین شهیدزاده :عهد باستان تا امروز، مترجم

  چاپ اول، اتتشدارات سدتاد   (. س)مشروعیت قدرت از دیدگاه امام (.  3  )خالقی، علی

وابسته به مؤسسه تنظیم و تشرآثار ( )س)بزرگداشت یکصدمین سال میالد امام خمینی 

 ((.س)امام خمینی 

 شدیخی،  جلدد   حمیدرضدا  الحکمه، ترجمه میزان(.  3  ) محمدی شهری، محمد ری 

 .سیزدهم دارالحدیث، چاپ سوم، تشر

 عرفداتی امدام    -های اخالقیمجموعه مقاهت برگزیده همایش اتدیشه(. 33  )ادر سها، ت

وابسته به مؤسسه تنظیم و تشر آثار )چاپ و تشر عروج : ، تهران(اهلل علیهرحمه)خمینی 

 .، چاپ اول(اهلل علیهرحمه) امام خمینی
 تر تشدر  چاپ یازدهم، دف. (یاخالق کاربرد)آیین زتدگی ، (31  ) شریفی، احمد حسین

  .معار ، قم

  قاتون گذاری در تظدام جمهدوری اسدالمی ایدران    (31  )شفیعی سروستاتی، ابراهیم ، :

 .چاپ اول، تشر پژوهشگاه علوم و فرهن  اسالمی. هاها و بایستهآسیب

http://ketabnak.com/persons/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ketabnak.com/persons/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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 المحجه التیضا ، قم، دفتر اتتشدارات اسدالمی، دوم، ج    (.تابی) فی  کاشاتی، مال محسن

 .1  ، د  

 چاپ اول، اتتشدارات  (. تکریم ارباب رجوع)مقدمات رفتار اداری (.  3  )ر کلهر، منوچه

 .حدیث امروز

 ج هفدتم،  . حقوق اساسی در جمهدوری اسدالمی ایدران   (. 63  )الدین مدتی، سید جالل

 .چاپ اول، اتتشارات سرو 

 ،چاپ دهدم، دار الکتب اهسالمیه، تشر   ج الکالم، جواهر(. 11  )محمدحسن  تجفی ، 

  . 13و  131د
  حاکمیدت و  )جلدد دوم  . حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(. 11  )هاشمی، محمد

 .، چاپ سوم، تشر دادگستر(تهادهای سیاسی

  اصدول و  )جلدد اول  . حقوق اساسدی جمهدوری اسدالمی ایدران    (. 13  )هاشمی، محمد

 .، چاپ دوم، تشر دادگستر(متاتی کلی تظام

 همدراه  بده  اسدالمی  جمهوری اساسی قاتون. (13  -36  ) مهدی ئی، سیدمحمد هزاه 

  .1  د اول، چاپ محسن، اتتشارات تهران، تگهتان، شورای تظرات

 

 :مقاالت

 راهتردهای اصالح رفتارهای اقتصدادی   (. 3  ) ترگس سعیدی و اکتری دست  فی  اهلل

بصدیرت و تربیدت   . با تأکید بر بازخواتی آموزه هدای اقتصداد اسدالمی در حکومدت علدوی     

 .13-3 (: 1 )  ، اسالمی

 بررسدی فقهدی و حقدوقی احتکدار در     (. 31  ) امیرمحمد، علیزاده و ایزدی فرد، علی اکتر

 .  -1 (:  )13فقه و متاتی حقوق اسالمی، . تجارت الکتروتی 
  تقدش اخدالق سیاسدی در اسدتحکام     (31  )باقری چوکامی، سیام  و حسینی، حسین ،

 .  -1(: 3 )3امنیت، آفاق . بخشی بعد سیاسی ساخت دروتی قدرت

    مفهدومی غیرمنطتدق بدر واقعیدت در     : بنیدادگرائی (. 11  )بخشایشدی اردسدتادتی احمدد

 .1 -3(:  ) ، (ع)فصلنامه پژوهشی داتشگاه امام صادق .توصیف دولت اخالقی شیعه

 ویژگدی هدا و ولدایف کدارگزاران در تهدج      (. 33  )آذر  ،تداجور  و  سیاو  ،پورطهماستی

 . 1-  (:  ) ، ۀ علوی، پژوهشگاه علوم اتساتی و مطالعات فرهنگیپژوهش تام .التالغه

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-349/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87/
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 الزام سیاسی در آمدی بر متاتی اخالقی روابدط متقابدل فدرد و     ،(31  ) سیاو  ،جعفری

 .13 - 3  (:  )3حقوق و سیاست، . دولت
 خالق کارگزاران از منظدر رهتدر   ، ا(31  )محمدی، هادی و کشاورزیان، محمدمهدی خان

همایش ملی اهدا  و راهترهدای پیشدرفت ملدی از منظدر قدرآن و      . ب اسالمیمعظم اتقال

 .حدیث

 شناسی رفتار کارگزاران حکومتی ، آسیب(31  )محمد  سلوکالیی، راعی، مسعود و  فالح

 .11 -   (:  )6 از منظر اسالم، حکومت اسالمی، 

 ر تهدج التالغده  شناسی اخالق سیاسی کارگزاران از منظ، آسیب(33  )اهلل رضایی، قدرت .

 .36 -11(: 1و3)3پژوهشی دراخالق، 

 شناسی اخالقی کارگزاران حکومدت دیندی   آسیب(. 31  )مجتتی  ،محمد و فائق ،شریفی

 .1 - (: 1 )1، التالغهپژوهشنامه تهج ،التالغهدر تهج
 سرای معرفت و اخدالق . قرآن و تهج التالغه سیاست در خالق وا (. 3  )محمد ، شیتاتی ،

 31. 

 اخدالق در اقتصداد اسدالمی و قداتون جمهدوری      (. 31  ) مدریم  ،جفرهو  مهدی، فدریص

 . 3-1 ،   اقتصاد و باتکداری اسالمی، شماره  .اسالمی ایران
 اخالق کارگزاران و آسیب شناسی تظام اسدالمی از دیددگاه   (. 33  ) صمیمی، سید رشید

، تهدران ، (س)امام خمیندی   همایش اتدیشه های اخالقی د عرفاتی . امام خمینی رحمۀ اهلل

 11- 11. 
 رابطۀ اخدالق و سیاسدت  فصدلنامه    ( 31  )ساداتی زاده سیدسجاد  و مسعودی، جهاتگیر

 ،  اخالق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره 

 علدوم  راهتردهدای اخدالق سیاسدی در اسدالم     (.31  ) علیرضدا  ،صدراو حامد ی، مشکور ،

 .11 - 1 (: 11)3 سیاسی، 

 علدوم حددیث، داتشدگاه    (د)، اخالق سیاسی در رفتار پیامتر(31  )دهادی مفتح، محم ،

 .3  - 1 (: 13) ،   قم، دوره 

 تقدش زمدان و مکدان در    (. 31  ) افساته، مهدیان کراتیو سید محمد ، موسوی بجنوردی

(: 63)1 ، پژوهشنامه متین، (س)تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی 

1 -1 . 
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 قدداتون گریددزی و پیوتدددهای  (. 36  )، ه تددایتی ، ا و بخددارایی ، ی احمدددی ، ا رزایددیمی

پژوهشدگاه علدوم اتسداتی و     ،فرهنگی جامعه پژوهی. (شهر اهواز: مطالعۀ موردی)اجتماعی 

   .1  - 1 (:  )3، مطالعات فرهنگی
 بررسدی میدزان عوامدل     (.33  )سالجقه سدنجر   ومتقی محمد حسین   میرسپاسی تاصر

. رتتط با کنددی تسری تظدام مددیریت کیفیدت جدام   در پیکدره بخدش دولتدی ایدران        م

 .36- 1:  3، شماره پژوهش های  مدیریت
 بررسی تدأثیر   (.31  ) هومان، داتش پذیر و فرجی، فروغ  مختاری، مریم  میرفردی، اصغر

. (شدهر یاسدوج  : مدورد مطالعده  )فرهن  شهروتدی بر میدزان گدرایش بده قداتون گریدزی      

 .1 - (:  )1،  اجتماعی  تظم  و  امنیت  راهتردی  های وهشپژ

  مطالعدات اتقدالب   . ، تمدایی کلدی از سیاسدت اخالقدی    (31  )وحیدی منش، حمزه علی

 .11 -11(:   )1اسالمی، 

  پژوهشدنامه  ، التالغهآسیتهای اخالقی قدرت سیاسی در تهج(.  3  )ورکشی، حمید رضا

  .1 - (:  ) ، تهج  التالغه
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