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  چكيده
 وپاتريمونيال  هاي  نظام هاي ديني اصيل و و نظام سنتيسياسي هاي  در نظامعمومي ه امور ضمن تطبيق شيوه ادار

 ،سازي در رياضييات عالي هاي تصميم اي به شيوه پردازيم و ضمن اشاره ميگيري  تصميمبه مسئلة هاي كاريزماتيك  نظام
. اگر نظام ارزشي انسانها از توجه به ماديات به سمت گيرد مورد توجه قرار مينظام ارزشي فرد براساس سازي  تصميم

ازمان سسلسله مراتب در  و ايجادبرقراري مديريت در . يافتخواهد سازي بهبود  نتايج تصميم ندحركت ك معنويات
تر خواهد بود. اسكلت اساسي سازمان شامل تقسيم  قالني بودن بيشتر باشد چارچوب سازمان متقنهرچه ميزان نظم و ع

از موارد ديگري است كه چگونگي ارتباطات و  هاي مختلف سازمان با همديگر كار، اختيار و مسؤوليت و ارتباطات رده
حصول اهداف سازمان و تعهدات اخالقي آنها  حسن توجه و باورها و اعتقادات اعضاء سازمان درشود.  به آن پرداخته مي

از دهد و  را كاهش ميهاي مرئي و نامرئي  هاي نظارت و كنترل در سازمانها اعم از هزينه در حفظ منافع سازمان هزينه
. گيرد صورت ميافراد اصالح و تزكيه نفوس تك تك  از طريقو تصوف در عرفان  ايجاد اين شرايطهاي  شيوه

باشد. در پايان پنجاه قاعده اداره امور دولتي كه  مي مقالهاز مباحث مطرح ديگر در اين فاورتيسم  وساالري  شايسته
  گردد. اند ارائه مي مطرح ساختهدر دو قرن پيش حضرت حاج زين العابدين شيرواني 

 
  حكمت، عرفان، تصوف، اسالمگيري، سازمان،  تصميم، اداره، امور عمومي :هاي كليدي واژه

  
  مور عموميا اداره

هاي سنتي  باشد. در نظام امور جامعه اعم از تشكيالت و سازمان و روابط سازماني مي ةاداره به معني مديريت كلي
نمايد و  به صورت غيررسمي عمل مي ههاي سياسي فعلي غالباً در بسياري از مواقع سازمان و تشكيالت ادار برخالف نظام

اند كه بايد از چه  ها معموالً از قبل آگاهي يافته ست. افراد در اين نظاميت و نظارت تشكيالتي نيؤبسادگي قابل ر
كند و به شكايات  اشخاصي تبعيت كنند و گزارش كار خود را نيز به آنها بدهند. رئيس تصميمات مهم را اتخاذ مي

ت اجرائي قابل د و قدرت مقامات ديگر منبعث از قدرت رئيس است هرچند سازمان سياسي و تشكيالنماي رسيدگي مي
  ها هستند. هاي پدرساالري و سالمندساالري از اين گروه نظام رؤيت نيست. نظام
سفيد قوم يا قبيله عمالً نظارت آمرانه را بعهده دارد و قواعد و معيارهاي سياسي  ها پدر خانواده يا ريش در اين نظام

اي  ر جمعي معموالً در جوامعي كه روابط اقتصادي پيچيدهدارد. اين شيوه اداره امو جامعه را بر مبناي سنت رايج اعمال مي
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نداشته بيشتر قابل مشاهده بوده. نظام پدرساالري در اجتماعاتي قابل مشاهده است كه مباني امور اقتصادي به صورت 
صورت سلطة مشروع را پدر خانواده بعهده دارد.  اين وجود دارد. در 2مخويشاوندي تجمعي و به نوعي كلكتيويس

گردد. مشابه همين پديده در سالمندساالري  ها نيز طبق قواعد جاري سنتي و وراثت تعيين مي ابجائي و انتقال دارائيج
  سفيدان جامعه اين سلطة مشروع را برعهده دارند. شود منتهي در سالمندساالري معموالً گروهي از ريش مشاهده مي

ها را به نظام  ر طول تاريخ بشر شباهت اين حكومتيني اصيل و حقيقي ددبررسي تاريخي چند حكومت معدود 
يوسف (ع)، (ع)،  (ع)، سليمان هاي داود دهد. در بررسي تاريخي حكومت پدرساالري و نه حتي سالمندساالري نشان مي

بينيم اداره  باشند مي هاي اصيل ديني مي هاي حكومت (ع) كه نمونه (ص)، و چهار سال حكومت علي د(ع)، محم موسي
هاي ديني ديگر كه شبه ديني  . اين مشخصه در كليه نظاماست هاي حكومت پدرساالري بوده ه بيشتر شبيه شيوهجامع
ها از شخص رئيس به علت منزلت وي از لحاظ ديني يا  . اطاعت در اين نظاماست اند وجود نداشته و مالحظه نشده بوده

هاي مذهبي يا به  عنوان مبناي احكام قانوني است نتيجتاً رويهها چون احكام شرعي به  كاريزما وي بوده است. در اين نظام
 هاي  ها با نظام كند. اين موضوع عمالً سبب تفاوت اين نظام عبارت ديگر احكام شرعي به شدت فرمانروا را محدود مي

ست و دستگاه پاتريمونيال قلمرو شخصي و خصوصي فرمانروا مشود كه دستگاه حكومت در نظا مي (ميراثي) 3پاتريمونيال
يابد.  نويات و سليقه شخص فرمانروا و براساس معيارهاي شخصي و خصوصي وي تكامل ميمكارگزاران اداري بر اساس 

اين حالت  شود. در گفته مي 4ها سلطانيزم شود به اين نوع حكومت ها وقتي سلطة رئيس مطلقه مي اين نوع حكومت در
جو و منصف باشد عدالت  ها رحيم و عدالت ند. اگر سلطان در اين نظامهستحاكم اعضاي اجتماع اتباع و رعاياي شخص 

شود و اگر طرفدار آباداني و عمراني باشد توسعه  نسبي در جامعه برقرار خواهد شد و اگر ظالم باشد ظلم فراگير مي
ها به  الً اين حكومتدهد كه معمو مي  هاي پاتريمونيال و سلطانيزم نشان اقتصادي مشاهده خواهد شد. ولي سوابق حكومت

ها  براي اين نظام ٦ربو اند. ماكس اند و از اقتدار خود يكجانبه استفاده نموده كشانيده شده 5نيسمرياسمت اتوريتا
هاي پاتريمونيال را بر  ناپذيري خاصي دارند و معموالً چارچوب نظام كند كه انعطاف هاي خاصي را تعريف مي ويژگي

  اند. ها در مشرق بيشتر مشاهده شده نظام اين  .داند تجاري و كامالً متمركز مي اساس تجارت و روابط اقتصادي
شدگان و  داده گان، مزدوران، كوچدبر از بردگان، سپاهيان متشكل از برو ها به نظر ماكس دستگاه اداره اين نظام

با روابط مستبدانه از باال به پائين شود و چارچوب اين نظام اداره بيشتر مناسبت  سپاه شخصي از اتباع فرمانروا تشكيل مي
هاي مذهبي را از  داند، و حكومت هاي كاريزمائي كه سلطة پيشوا مشروع است متفاوت مي دارد. وبر اين نظام را با نظام

. اين لغت از لغاتي است كه باشد داند. كاريزما به معناي عنايت الهي يا قوه ايزدي است كه به فردي عطا شده نوع اخير مي
هاي كاريزمائي بكار  ر ابتداي مسيحيت در متون مذهبي بكار گرفته شد و وبر اين منطوق قديمي را براي بيان نظامد

هاي  هاي نظري و روزمره شدن پيام ها دچار سردرگمي برد. وي براين باور است كه همواره پس از فوت پيشوا اين نظام مي
هاي  وي معتقد است كه پس از فوت پيشوا معموالً نظام .شوند ميپيشوا شده و دچار انحراف در اداره امور حكومتي 

شوند. اين نظريه وي در دوران حكومتهاي مختلف ديني  هاي جديدي مستقر مي ها و ارزش افتد و نظام اداري از كار مي
 د از رحلت رسولساعده و انتخابات شورائي حاكم بع شود. مثالً سقيفة بني تأئيد مينيز اند  اصيل كه كاريزماتيك بوده
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(ع) پس از عروج حضرتش و  (ع) و برخورد شديد با ياران عيسي اميه بعد از شهادت علي (ص) و حكومت بني اكرم
شوند.  هاي كاريزماتيك دچار آن مي باشد كه معموالً نظام از ويژگي فوق مي يكاهمه ح ،تحوالت حكومتي مشابه اين

(ع) مورد قبول همة  در غديرخم و درباره واليت و جانشيني علي وصاياي آن حضرتص، اكرم  در نمونه فوت رسول
ولي عدم توجه مسلمين به اين  .سته گواه آن است مسلمين حتي اهل تسنن بوده و هست و كتب اربعه شيعه و صحاح

 ،خدا همه مرتد شدند : بعد از رحلت رسول7اي بود كه حضرتش فرمود گونه ع به موضوع يعني واليت و جانشيني علي
  .فاق وصيت رهبر خويش را فراموش كردندبجز سه يا پنج يا هفت نفر. يعني همه قريب به اتّ

هاي كاريزماتيك است كه اگر بدان پرداخته نشود هنگام رحلت  اين پديده از نكات مشاهده شده در مورد نظام
صحيح و مشروع حكومتي را به پرست جريان  پيشوا به دليل آشفتگي روحي اتباع و تزلزل احساسي آنها رندان حكومت

تر از پيشوا قابليت زيادي در ايجاد  كنند. معموالً تشكيالت اداره و مديريت فوقاني ولي پايين نفع مقاصد خود منحرف مي
  آيند. اين انحرافات دارند وگرنه مردم و اتباع عادي از عهده ايجاد چنين انحرافاتي برنمي

در وجوه مختلف رفتار انسانها بارز است. به عبارت ديگر انسانها با  است كه هايي پديدهگيري يكي از  تصميم
سازند. هر  گيري را محقق مي برگزيدن يك راه حل از بين وجوه قابل انتخاب عمالً در هر لحظه فرآيند تصميم

بندي  تها را در يك نظام فكري اولوي پديده ةگير بر اساس ذوق و ارزشگذاري ذهني و نظام ارزشي خود كلي تصميم
در دورة زماني متعارف و مدنظر وي آن راه حلي را  دسترسهاي قابل  حل نموده و هر بار با توجه به منابع و امكانات و راه

اين اساس مهمترين  كند كه بيشترين منفعت يا رضايت را از لحاظ نظام ارزشگذاري وي محقق سازد. بر انتخاب مي
هاي مختلف بيشتر شود مسلماً در  حل است. اگر اطالعات فرد در مورد راهسازي نظام ارزشي فرد  پديده براي تصميم

ريزي رياضي به خوبي قابل ارزيابي و  برنامه مباحثگيري او دخيل خواهد بود. از لحاظ رياضي اين رفتار در  نحوه تصميم
بخش بسيار پيشرفته است كه هاي رياضي بيان مسائل مربوط به اين  است و ادبيات اين موضوع بسيار زياد و شيوه تحليل

گيري هر فرد داراي يك تابع  تصميمشود كه در فرآيند  پردازيم و فقط از باب كليات اشاره مي در اينجا به آنها نمي
ساز است. با  ژكتيو بوده كه اين تابع براساس شكل نظام ارزشي فرد تابع متغيرهايي است كه مدنظر تصميمبا ايهدف 

كند بيشترين مقدار عددي تابع هدف را بدست آورد ولي  ن متغيرهاي موجود در اين تابع سعي ميانتخاب تركيبي از ميزا
باشد.  نميپذير  گيري عمالً هر مقدار يا تركيبي از مقادير متغيرهاي تصميم امكان ط تصميميهاي مح با توجه به محدوديت
از بردار متغيرهاي تصميم ابژكتيو  ز لحاظ رياضي تابعژكتيو در محيط شدني قابل بهينه شدن است. اببه عبارت ديگر تابع ا

معادالت يا باشند كه به صورت  ها به عنوان برداري از توابع برحسب متغيرهاي تصميم مي است و محدوديتتشكيل شده 
ن تابع . در اين مسئله فرد با حداكثر كردكنند سازي شدني را تعريف مي و محيط تصميم شوند در نظر گرفته مينامعادالت 

آورد. اگر اين فرايند زمان را نيز  عمالً مقادير متغيرهاي تصميم را بدست ميمحيط هاي  با توجه به محدوديت ابژكتيو
ريزي رياضي و تحقيق  د كه مشروح آن در متون برنامهگرد ريزي فوق به يك مسئله پويا تبديل مي دربرگيرد مسئله برنامه

  در عمليات قابل دستيابي است. 
ها براي سازمان مطرح باشند اين مسئله رياضي شيوه  چه تابع هدف براي يك سازمان تعريف شود و محدويتچنان
شيوه  ،اجتماعي و يا اقتصادييا اداري، يا ، باشد سازمان سياسيچه كند.  سازي را براي آن سازمان ترسيم مي تصميم

و  خواهد بودمنطبق با خودخواهي نفساني انسان  باالخص در متغيرهاي تصميم و شكل تابع ابژكتيوفوق تصميم سازي 
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ند. اگر معيارها و نظام ارزشي انسانها از توجه شاك اين رويه مي گير را به تصميمجويي حداكثر در انسان همواره  حس بهره
يم نيز صمژكتيو به شكل قبل نخواهد بود و متغيرهاي تببه ماديات به سمت و سوي ديگري حركت كرده باشد مسلماً تابع ا

نتيجه راه حل بهينه نيز راه حل مطلوب قبلي نخواهد بود. لذا اگر انسانها در فرآيند تربيتي خود  باشند. در از قرار قبل نمي
هاي ساختاري پيدا  سازي ما تفاوت دچار تحول فكري شوند و توجه ما به معنويات بهبود يابد مسلماً در نحوه تصميم

اي عمل  گونه يا الاقل به ،طلبي شخصي به جلب منفعت براي ديگران خواهيم پرداخت تخواهد شد. براي مثال بجاي منفع
است.  8برد -استراتژي بردتصميمات با خواهيم كرد كه ديگران نيز از تصميم ما بهرة مثبت برند. يعني حداقل انتخاب 

پسنديم  سن كه براي خود مييم و آن حپسند پسنديم بر ديگران نيز نمي آن بد كه به خود نمي :است كه ينكمتر از آن ا
   پسنديم. براي ديگران هم مي

و به تبع آن سلسله مراتب را يك  مدير 9ميشل برقراري مديريت نيازمند سلسله مراتب است و برخي نظير روبرت
راتب در آن دهد و سازمان موفق سازماني است كه سلسله م و اين جبر اساس سازمان را تشكيل مي .دانند جبر سازماني مي

و  ،و هركس بداند از لحاظ حيطة عملياتي در چه مقطعي از هرم اقتدار در سازمان قرار دارد .شفاف تدوين شده باشد
هاي وي چيست. سلسله مراتب در يك سازمان نيازمند هرم قدرت است يعني رأس  اختيارات و وظايف و مسؤوليت

ون كيفيت باالي هرچيزي كمتر از همان چيز با كيفيت پائين آن باريك و قاعده پهن اين هرم منطبق با طبيعت است چ
شناسي را نمود ولي معني و مفهوم اين عبارت اين است كه  است اگرچه در تعريف باال و پائين بايد رعايت احتياط واژه

در آمار  12و نظريه حد مركزي 11است و قانون اعداد بزرگ 10ها همواره براساس نظريات توابع چگالي احتمال فراواني
كنند كه توزيع اخير زنگي شكل است و احتمال نسبي  هاي احتمالي به سمت توزيع نرمال ميل مي زيعتوكند كه  اثبات مي

ها اعم  مقادير كم و زياد در آن كمتر از مقادير متوسط است. در حالت ديگر منبعث از همين نظريات توزيع برخورداري
م راست آن بسيار است كه د 13نرمال -... داراي توزيع لوگ ي، عقل، كماالت واز برخورداري از دارائي، مال، زيبائ

باشد. اين قواعد مشاهدات  باريك بوده و فراواني برخورداران در جامعه بسيار كم و توده غيربرخوردار بسيار زياد مي
  .است هاي آماري آنها را به امتحان كشيده اي هستند كه تحليل تأئيد شده

آية اكثر  .14فرمايد: بندگان شكور من كم هستند م نيز اين موضوع به اين شكل تشريح شده كه ميكري  در قرآن
تكرار آياتي با و  17»دانند اكثر مردم نمي«و آية  16»همانا انسان در زيان است«آية و  15كنند مردم سپاسگزاري نمي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8  - Win-win Strategy 
9 Robert Michels, (1911), Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. 
(German: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie; Untersuchungen über die oligarchischen 
Tendenzen des Gruppenlebens) Translated to English in (1915). 
http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/MicPoli.html 
Colin Barker (2001), Robert Michels and the “Cruel Game” Colin Barker et al. eds. Leadership and Social Movements, 
Manchester University Press, Manchester. 
10  - Probability Density function. 
11  - Law of Large Numbers 
12  - Central Limit Theorem 
13  - Log-Normal Distribution Function 

  .يٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ َو َقلِ  ،13سورة سبا، آيه  - 14
  . »ْشُكرونَ ايَ ٰـ لالّناِس  رَ ثَـ كْ أَ «. 38سورة يوسف آية  - 15
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ . «2سورة والعصر، آية  - 16   ».إنَّ ٱْإلِ
  . »ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ لالّناِس  رَ ثَـ كْ أَ «. 187و سورة اعراف آية  28سورة سبا آية  - 17
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  داللت بر اين موضوع دارد. 20»اهلنداكثرشان ج«، 19»كنند اكثرشان تعقل نمي« ،18»دانند اكثرشان نمي: «مضامين
تشكل  ،ست. اگر اين ارتباط منظم و منطقي يا عقالئي باشددر يك چارچوب مشخص ا سازمان ارتباط بين انسانها

تر  پذيرد هرچه ميزان نظم و عقالني بودن ارتباط بين انسانها بيشتر باشد چارچوب سازماني آن متقن سازماني تحقق مي
خص سازمان عبارت از ارتباط منظم و عقالني بين گروهي از افراد براي رسيدن به هدف خاصي خواهد بود. بطور مش

مدير يك سازمان كسي است كه عمل متشكل كردن و هماهنگ كردن بين افرادي كه براي رسيدن به هدف  باشد. مي
كردن  دادن و هماهنگ انريزي، كنترل، هدايت، سازم آورد. وظيفة مدير در طرح بوجود ميرا كنند  مشخص تالش مي

هاي وي است ولي وظايفي نظير تحول و دگرگوني،  هرچند اين موارد عمدة وظايف و مسؤوليت .شود خالصه نمي
گردد. حيطة تعاريف  بندي و موارد مشابه ديگر نيز از وظايف مدير محسوب مي نمايندگي، انگيزش، كارگزيني، بودجه
  شود. ل بحث مياين وظايف در متون اداره امور به تفصي

كند. وقتي تقسيم كار  ها احتياج به بوركراسي دارند و بوركراسي تقسيم كار را الزامي مي عالوه بر مدير سازمان
را در كسب منافع سمت خود  مراتبگردد. اين سلسله مراتب عمالً صاحبان  پديد آمد سلسله مراتب در سازمان مستقر مي

داند.  ها را مستعد فساد بوركراتيك مي هاي زياد خود در اين زمينه سازمان بررسيرت ميشل براساس بنمايد. رو درگير مي
نظريه ميشل تحت عنوان قانون آهنين اليگارشي ميشل براين اصل اصرار دارد كه رهبران وقتي در رأس سازمان قرار 

اند  منافع قشري كه از آن آمدهآنها را در حفظ  ةتواند روي گردند و اين موضوع مي گيرند در موقعيت خود ذينفع مي مي
تغيير دهد. به عبارت ديگر مدير وقتي از توده جامعه به رأس هرم برسد در زمان حصول به رأس هرم ديگر حامي منافع 
توده نخواهد بود، بلكه حامي منافع رهبريت هرم خواهد بود كه خودش در آن سمت قرار دارد. ساختار هرمي قدرت در 

  .هاي طراحي بوركراسي در نظر ميشل است اين راستا از ويژگي
 داند. افراد كند و رهبر كاريزماتيك را مناسب سازمان و اداره امور مي براين اساس ميشل رهبر انتخابي را تأئيد نمي

ناپذير  ساختار هرمي را يك ساختار اجتناب 21نظريه استاراتاركي .ي نظريه ميشل را به نقد و آزمون كشيدندديگر
هاي  كه پراكندگي رهبران و پراكندگي پايه معرفي نمودهساختار برخي احزاب سياسي را  رفداران اين نظرط .داند نمي

  را دارد. 22قدرت ساختار طبقات موازي يا استاراتا
بسياري از انديشمندان سياسي و اجتماعي مدنظر بوده بيشتر از  23يايپطبقه كه در يوتو يبه هرحال نظريات جوامع ب

كنند. به  تبعيت مي احتمال توزيعقوانين از هاي انسانها و محيط و اشياء همواره  ح شده و در عمل تفاوتبعد نظري مطر
اجباراً  ميانگين دامنة خود دارندفراواني زيادتر در هاي آماري داراي  عبارت ديگر ايجاد تساوي به دليل اينكه صفت

ها و نظريات كمونيسم نيز در  بة كشورهاي سوسياليستي و كمونكند. تجر ساختارهاي سازماني تحميل مي هبها را  نابرابري
بندي براساس قوانين  زيرا تفاوت از جبرهاي طبيعت است و تفاوت منشاء دسته .آميز نبود هاي فردي موفقيت حذف تفاوت

  احتمال در آمار است. توزيع
هاي پائين هرم منتقل  تب به ردهسازمانهاي بزرگ سازمانهائي هستند كه دستورات رأس هرم از طريق سلسله مرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  . »ونَ مُ لَ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ ثَـ كْ أَ «. 55سورة يونس، آية  - 18
  .»ونَ لُ قِ عْ ايَـ ٰـ ل مْ هُ رَ َأْكثَـ «. 4سورة حجرات، آية  - 19
  ».ُهْم َيْجَهُلونَ رَ ثَـ كْ أَ «. 111سورة انعام، آية  - 20

21 - Stratarchy 
22 - Strata 
23  - Utopia 



6 

شود. براي اينكه سازمانهاي بزرگ به وظايف سازماني خود عمل نمايند بايد رئيس بتواند در رفتار ديگران نفوذ داشته  مي
هاي كاريزماتيك ارادت به رهبر  كند ولي در سيستم هاي مادي معموالً اين قدرت يا قابليت نفوذ را ايجاد مي باشد. انگيزه

  باشد. پائين هرم مي افرادقابليت نفوذ در رفتار  عامل
دهند. يعني كساني كه با هم اختالف هم دارند  شكل مي 24اصوالً اين سازمانها يك نظام را در چارچوب پلوراليسم

شوند. اين پلوراليسم در سازمانهاي بزرگ در قالب يك ماشين به نام بوروكراسي  براي يك هدف مشترك متحد مي
آل بوركراسي  وبر براي نوع ايده نمايند. ماكس ها تبديل مي ا در چارچوب مقررات موضوعه به خروجيها ر ورودي
  سازد كه كليات مورد قبولي در بين علماي علم اداره دارد.  هايي مطرح مي مشخصه

ر است. هاي مختلف سازمان با همديگ اسكلت اساسي سازمان شامل تقسيم كار، اختيار و مسؤوليت و ارتباطات رده
چگونگي ارتباطات اعم از يك طرفه يا دو طرفه بودن بستگي به ماهيت سازمان و اهداف اصلي و فرعي و نتيجتاً 

شود اختيار  اش داده مي هاي اصلي و فرعي آن دارد. مجموعه امتيازاتي كه به يك نفر براي انجام وظايف محوله فعاليت
شوند و هركس بايد كاري را كه سازمان  غيرشخصي تعريف مي ،روابط در سازمانشود. از لحاظ نظري  سازماني گفته مي

گيرد  هر واحدي در داخل سازمانهاي بزرگ از واحد باالتر از خودش دستور مي به وي محول كرده است مجري بدارد.
ر مبناي صالحيت القاعده بكارگماري و استخدام افراد بايد ب دهد. علي هاي خودش را به رده باالتر مي و گزارشات فعاليت

اش صورت پذيرد. ثبت و ضبط اطالعات در درون سازمان، استاندارد كردن حجم كار پرسنل  فرد در انجام وظيفة محوله
آيد  ها بدست مي نتايجي كه از اين مشخصه ها است. هاي اصلي سازمان و مواردي ديگر از اين دست نيز از مشخصه
كنند. اختياراتي به  وجود دارد كه اعضاء سازمان از آن اطاعت مي يعه قوانينعبارت از اين است كه در هر سازماني مجمو

شود و خود فرد و ديگران بايست از دستورات صادره از طرف فرد صاحب اختيار در حيطة دستورات  افراد داده مي
دستورات به واسطة  سازماني اطاعت كنند. هر فرد زماني موظف به رعايت قانون است كه عضو سازمان باشد و اطاعت از

وجود فردي كه اختيار را در دست دارد نيست بلكه به خاطر دستور غيرشخصي مقامي است كه اين مقام را به او تفويض 
اين انجام  ءازنموده. كليه افراد يك سازمان موظفند وظايف محوله به آنها در چارچوب سازمان را انجام دهند. و در ا

د. از سوي ديگر مأموران سازمان نبايد از منابع، وسائل، و اموال سازمان در ارتباط با تنوظيفه مستوجب دريافت اجرت هس
منافع شخصي استفاده كنند و در اين ارتباط و همچنين حسن انجام وظايف محوله بايد تحت نظارت و كنترل قرار داشته 

  .هاي انظباتي متحدالشكل براين رفتار نظارت نمايد باشند و نظام
ي اينكه سازمانهاي بزرگ در چارچوب موارد مطروحه فوق بتوانند كارائي الزم را داشته باشند بحث بسيار در بررس

و چون رأس  .داند روبرت ميشل اصوالً رؤساي سازمانها را به علت انحصاري بودن وظايف آنها خودكامه مي .است
گيرد.  مدنظر قرار مي ،اي هدف اصلي سازمانسازمان دچار خودمحوري گردد منافع افراد مستقر در رأس سازمان به ج

ساالري  داند و از سوي ديگر شايسته هارولد السكي بزرگي سازمانها را در ارتباط با ضبط سابقه امور محكوم به كندي مي
مدي افراد در جامعه زياد شود. هگل بوروكراسي را به عنوان آگردد تا اختالف در و استخدام بر مبناي شايستگي سبب مي

كشي تلقي  نظر كارل ماركس ابزار بهره داري در هاي سرمايه د و اين پل در نظاماينم پلي بين دولت و ملت تعريف مي
داند. سازمان غيررسمي عبارت از  تكامل سازمانهاي بزرگ را در وجود سازمانهاي غيررسمي مي 25بنيس گرديد. مي

اين است كه بين افراد يك ارتباط  دراينشده داليل مطرح  آيد. ارتباط غيرمنظمي كه بين پرسنل يك سازمان بوجود مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

24 - Pluralism 
25 - Warren G. Bennis 
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سازمان ارتباطات عاطفي وجود دارد و از طرف ديگر قاعدتاً بايد قدرت با اختيار مساوي باشد ولي مراكز قدرت به 
و از طرفي  .توانند اعمال قدرت نمايند ولي واحدهاي زيردست آنها بازوي اين اعمال قدرت هستند راحتي نمي

تواند منجر  نظر مي كاكات سازماني در سازمانهاي غيررسمي بسيار كمتر است. هرچند اصطكاك سازماني و اختالفاصط
به بهبود سازماني گردد. به هرحال قراردادن اختيار بر مبناي مهارت و نه برمبناي مقام و ايجاد محيط ارتباطي دو طرفه 

بر مبناي ارضاء دروني و نه الزام و فشار و ايجاد محيطي كه اجازه  بدون توجه به قدرت و اختيار در سازمان، انجام كار
دهد عواطف كاركنان در جهت هدف سازمان قرار گيرد و استفاده از اختالفات و اصطكاكات سازماني براي بهبود 

  باشند. سازمان همه از عوامل مهم در افزايش كارائي، راندمان و بازدهي سازمان مي
تر كردن  باشد. تحول سازماني براي طوالني ها به معني مطابق روز كردن سازمان مي ازمانتحول و دگرگوني در س
هاي مردم و به هدف افزايش كارائي، راندمان، بازده و منافع سازمان است. تحول  بقاي سازمان و ارضاء خواسته

از اين لحاظ يك پديده مطلوب  شود و هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، همگي به نحوي منتج به سود جامعه مي سازمان
  گردد. تلقي مي

القاعده عوامل و مراحل مختلف و متعددي بايد بازبيني و طراحي شوند تا  براي اجراي تحول در سازمانها علي
يند تحول بتوانند عمالً دگرگون شده و بهبودي حاصل كنند. مهمترين اصل در اين فرآيند تحول انسانها آسازمانها در فر

اي براي  تواند منشاء تحوالت بعدي در ساير فرآيندهاي سازمان گردد. لذا اگر شيوه اعضاي سازمان خود مي به معناي
خود با افزايش تفكّر قدرت تحول بيشتري  همتحول ساختن انسانها مدنظر قرار گيرد كه آنها را از درون متحول سازد ك

حقق خواهد بود. در اين راستا دستورات عرفان اسالمي كامالً بيايند مسلماً فرآيند تحول بصورت پويا در سازمان قابل ت
منطبق با اين موضوع است زيرا در عرفان دعوت به تفكّر است و دعوت به تفكّر اساساً به معني افزايش قدرت فكر، 

ازمان نيز تواند به تحول در س باشد و اين موارد اصول و مباني ايجاد تحول در فرد است كه مي خالقيت، درك و فهم مي
  بيانجامد.

گيرد حسن توجه و باورها و اعتقادات  هاي سازماني مدنظر قرار مي اي كه كمتر در تحليل عالوه بر موارد فوق مسئله
هاي نظارت و  باشد. هزينه اعضاء سازمان در حصول اهداف سازمان و تعهدات اخالقي آنها در حفظ منافع سازمان مي

كند. به عبارت ديگر سازمانها  هاي مرئي و نامرئي بار مالي زيادي را به سازمانها تحميل مي نهكنترل در سازمانها اعم از هزي
پردازند كه هرچه تعهدات  هاي زيادي را بطور مستقيم و غيرمستقيم مي براي نظارت بر حسن انجام كار پرسنل خود هزينه

نگاه اسالم در ارتباط با اين  سازمان بيشتر خواهد بود. ها در سازماني و اخالقي پرسنل كمتر باشد لزوم افزايش اين هزينه
تو مافوق آنها و صاحب امر مافوق تو و «: 26نويسند (ع) درج است كه به مالك اشتر مي موضوع در فرمايش حضرت امير

آزمايش  داده و امور آنان را به تو واگذار كرده و بوسيله آنها تو را خداوند مافوق كسي است كه تو را زمامدار قرار
   .»نموده هرگز خود را در مقام نبرد با خدا قرار مده كه تو تاب كيفر او را نداري

اي تأييد شده است. به اين عبارت كه  نظريه روبرت ميشل در خودكامگي رأس هرم قدرت در سازمان اساساً نظريه
نمايند. به  ن را دچار انحرافاتي ميا گروهي خود عملكرد سازمايها در جهت حصول منافع فردي  همواره مديريت سازمان

عبارت ديگر در سازمانهاي متعارف حداكثر كردن منافع سازمان هدف اصلي سازمانها نيست بلكه هدف فرعي آن است 
شود. اين مبحث  و معموالً هدف اصلي سازمان به سمت حداكثر كردن منافع هيئت مديره يا حاكمه سازمان منحرف مي
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در  27آدريان كدبوري گي مطرح نشده ولي به تازگي پس از طرح منسجم اين موضوع توسطدر مديريت گرچه به تاز
ميالدي مجدداً در دستور كار سازمانها بالخص سازمانهاي مالي قرار گرفته است. اين موضوع تحت عنوان  1990دهه 

اين شيوه هدف ابداع  الشعاع قرار داده است. در را تحت 29در سالهاي اخير مبحث مديريت بنگاه 28حاكميت بنگاه
اي تحت نظارت و بازبيني قرار دهد كه منافع سازمان را حداكثر  كارهايي است كه بتواند مديريت سازمان را به گونه راه

مديره سازمان را. تعميم اين مبحث در اداره امور دولتي است كه سازوكارهاي نظارتي جديدي بر  كنند و نه منافع هيئت
باشد ولي  هرچند اين شيوه هنوز نو و جديد مي نمايد. دولتي و النهايه دولت ابداع و اجرا مي نحوه حكمراني واحدهاي

  هاي مؤثري در بهبود مديريت سازمانهاي بزرگ و دولتي بردارد. رسد كه در آينده قدم نظر مي به
جويند و برتري زمين خواهند در  دهيم كه نمي سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي«: 30فرمايد كريم مي قرآن

. برتري جويي يكي از ابزارهاي سلطه بر ديگران است و اصوالً سلطه بر »فساد كنند و عاقبت براي تقوا پيشگان است
كه 31 :اند زيرا كه فرموده .باشد فاق موارد براي انتفاع مادي ميديگران مگر توسط افراد مزكّي در اكثريت قريب به اتّ

(ص) نيز  اكرم برد. لذا به خود پيامبر با خداست و لذا معارض با او به خانه او راه نمي برتري جويي در اصل معارضه
و در اين ارتباط ». برايشان فرمانده نيستياي،  تذكردهنده جز اين نيست كه تو ،ر بدهپس تذكّ: «32شود كه خطاب مي

  ».ردندقوم خود را تحقير كرد تا اطاعتش ك: «33زند كه كريم فرعون را مثال مي قرآن
هائي كه افراد را در انجام  هاي مبتني بر اخالقيات است. يعني نظام هاي رفع اين نقيصه نظام يكي ديگر از شيوه
كنند منافع  ها پرسنل و مديران همه براساس اعتقاداتي كه دارند سعي مي كند. در اين سيستم وظايف خود متعهد مي

گردد كه بايد اعضاء سازمان افراد صالحي باشند  ا اين مبحث به آنجا بازميسازمان را حداكثر كنند و نه منافع خود را. لذ
اخالقيات در اعضاء سازمان در آن حد از  ،بر تخصص و شايستگي تا سازمان عملكرد خوبي داشته باشد. يعني عالوه
اي منافع خود در ازاي و او در حداكثر كردن منافع سازمان بج هدد اركمال باشد كه عضو سازمان را در مرحلة انصاف قر

  كند منصف بوده و حق را به سازمان بدهد و نه به خود. اجرتي كه دريافت مي
افراد اين ديدگاه در عرفان مطرح است زيرا در عرفان تالش براي اصالح و تزكيه نفوس به صورت تك به تك 

ذيب نفس احتياج به تربيت گردد، ته است. برخالف دستورات تشريعي جامعه كه به صورت عمومي صادر ميمطرح 
يعني مربي افراد تحت  .فردي و تحت تربيت مربي قرارگرفتن دارد. وظيفه تربيتي عرفان اصالح تك به تك افراد است

كشاند. اين موضوع در مباحث تربيتي  هاي خاص به فالح مي پرورش خود را تك به تك مدنظر قرارداده و با شيوه
  اي در اين موضوع است. خود نيازمند كتاب جداگانه عرفاني مبحث بسيار بزرگي است كه

ها مايل به قبول عدم تمركز اعم از عدم تمركز سياسي يا اداري يا سازماني نيستند عدم اعتماد به  از عللي كه سازمان
گردد نظارت بر حسن عملكرد سازمان  تر مي گيري در سازمان پراكنده اعضاء سازمان است. زيرا هرچند نقاط تصميم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

27 - Adrian Cadbury 
28 - Corporate Goveranance 
29 - Corporate Management 

اُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلها ِللَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقين«، 83سوره قصص، آيه  - 30   » تِْلَك الدَّ
 .217ه ، صفحترجمه 11بيان السعاده في مقامات العباده، جلد - 31
ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطر«،21-22سوره غاشيه، آيات  - 32 ْر ِإنَّما َأْنَت ُمذَكِّ  آمده است). رسم الخطهردو به  مصيطرو  يطرس(م»َفذَكِّ
 . »فَاْسَتَخفَّ قـَْوَمُه فََأطاُعوهُ «، 54سوره زخرف، آيه  - 33
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معموالً  تواند از هدف استحصال منافع سازمان منحرف شود. شود و تصميمات در سطوح مختلف سازمان مي تر مي سخت
اندازه و ماهيت فعاليت و روند بلوغ و تكامل سازمان و روندهاي سياسي و اقتصادي در سازمانها، مدير و فلسفة مديريت و 

تمركز نيز مؤثر هستند ولي اصل اساسي عدم اي اعضاء در فرآيند ه خوشبيني و سوءظن وي و نوع وظايف مدير و مهارت
ناپذيري يا سهل نبودن نظارت بر  گيري و امكان در عدم تمايل به عدم تمركز مسئله فوق يعني تكثر و تعدد و نقاط تصميم

بكشند. اگر شرط الزم توانند جريان امور سازمان را به انحراف  باشد كه مي گيران پراكنده در سازمان مي عملكرد تصميم
تعهد اخالقي اعضاء سازمان شرط  ،گيري و مديريتي بدانيم هاي الزم مهارتي و تصميم براي عدم تمركز را وجود مناسبت

شود. پس گسترش عدم تمركز با رفع اين نقيصه يعني با استقرار تعهد اخالقي  كافي براي تحقق عدم تمركز تلقي مي
هاي خود داشته باشند شرط  يعني اگر اعضاء سازمان تعهد اخالقي و شرعي به مسؤوليتقابليت شدني پيدا خواهد بود. 

هاي مبتني بر اخالق عرفاني قابل تحقق است. زيرا  گردد. اين ويژگي در نظام كافي براي تحقق عدم تمركز برقرار مي
آگاهي وجدان پيش زمينه برقراري  اند و افراد الاقل با طي مدارجي از تزكيه نفس به مدركاتي از آگاهي وجدان رسيده

  نظارت دروني براي اعضاء سازمان است.
  اين قرار هستند: در اسالم با وجوه خاصي مطرح شده است كه موارد اصلي در اين ارتباط از اتاين موضوع

: اموال و دارايي سازمان متعلق به فرد نيست و فرد حق ندارد از آنها استفاده شخصي نمايد ضوع تحت اين مو .اوالً
  دهد. . حكايتهاي زير شيوة عملكرد حاكم اسالم را در اين ارتباط نشان ميشود عنوان مبحث غصب در فقه بررسي مي

المال پر  سوزي كه از روغن بيت حكايت رفتار علي(ع) هنگام مالقات با طلحه و زبير و خاموش كردن چراغ پي
شرح  ه شخص آن حضرت بود نمونة بارز اين موضوع است.شده بود و روشن كردن چراغ ديگري كه روغن آن متعلق ب

حضرت زير نور چراغي  .دندرسي(ع)  حضرت علي خدمتشبي طلحه و زبير براي گفتگو  ماجرا به اين شكل بوده كه:
بياورند. زبير سبب را پرسيد، حضرت  يچراغ ديگرو چراغ را خاموش كرده آن فرمود تا ولي ، ندمشغول محاسبه بود

المال بودم، چون شما آمديد و به كار ديگر مشغول شدم  المال بود و من مشغول حسابرسي بيت از اموال بيت فرمود: آن
ندارد. در  را اين عدالتتحمل زبير به طلحه گفت: هيچكس  !بكار گيرمدر كار ديگر را المال  نخواستم كه چراغ بيت

: اين غالم عرض كرد! زبير ندم او به يك اندازه سهم دادبه زبير و غال ندالمال را قسمت نمود ايام كه حضرت بيت انهم
  المال يكسان است. ين است، و سهم هاشمي و زنگي در بيتاحضرت فرمود: عدالت  !من است

كاري كه به عهدة توست نانخورش تو «: 34نويسد بن قيس كه عامل آذربايجان بود مي حضرتش در نامه به اشعث
ات گذارده. تو را نرسد كه  آن كه تو را بدان كارگمارده نگهباني امانت را به عهدهنيست بلكه برگردنت امانتي است. 
ستوري به كاري دشوار درآيي، در دست تو مالي از مالهاي خداست عزّوجلّ، و تو د آنچه خواهي به رعيت فرمايي، و بي

  ».شم. والسالمداري تا آن را به من بسپاري. اميدوارم براي تو بدترين واليان نبا خزانه اآن ر
(ع) تقاضا كرد كه يك پيمانه گندم بيش از آنچه براي او  وقتي برادرش عقيل از حضرت علي«: 35نويسند مي

آهن تفتيده را به او نزديك  ،اش گشايشي پديد آيد آرد اند به وي ببخشد تا در زندگي خود و خانواده مقرري گذاشته
كني و مرا در معرض  تابي مي السالم گفت تو از اين آهن گداخته بي عليه پس علي .طوري كه آه او بلند شد ساخت به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .274صفحه  5البالغه، ترجمه شهيدي، نامة  نهج- 34
 .16كتاب الغدير، جلد ،دالحسين امينيعب - 35
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به خدا، اگر شب را روي اشترخار مانم بيدار، و از اين سو بدان «: 36فرمايد البالغه مي در نهج. »دهي؟ آتش دوزخ قرارمي
يكي از بندگان ستمكار، سويم كشند در طوقهاي آهنين گرفتار، خوشتر دارم تا روز رستاخيز بر خدا و رسول درآيم، بر 

يا اندك چيزي را گرفته باشم به ناسزاوار. و چگونه بر كسي ستم كنم به خاطر نفسي كه به كهنگي و فرسودگي شتابان 
به خدا عقيل را ديدم پريش و سخت درويش. از من خواست تا مني از  است و زمانِ ماندنش در خاك دراز و فراوان.

هاشان نيل  را ديدم از درويشي موي ژوليده، رنگشان تيره گرديده گويي بر چهره گندم شما بدو دهم، و كودكانش
اش نهادم، پنداشت دين خود را بدو دادم، و در  كشيده؛ و پي در پي مرا ديدار كرد و گفته خود را تكرار. گوش به گفته

زديك ساختم، چنان فرياد برآورد، كه پي او فتادم، و راه خود را به يكسو نهادم. پس آهني براي او گداختم، و به تنش ن
گران بر تو بگريند، گريستنِ مادر به داغ  او را گفتم نوحه -وقالب تهي سازد -بيمار از درد. نزديك بود از داغ آن بگدازد 

كشاني كه خداي جبارش به خشم  نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته و مرا به آتشي مي فرزند، از آهني مي
تر از آن اينكه شب هنگام كسي ما را ديدار  و شگفت. خشم كردگار -ه؟ تو بنالي از آزار و من ننالم از سوزش گداخت

چنانش ناخوش داشتم كه گويي  - با روغن و قند آغشته -سرشته،  -درونش حلوايي -كرد، و ظرفي سرپوشيده آورد. 
ه است يا زكات، يا براي رضاي خداست كه گرفتن صدقه آب دهانِ مار بدان آميخته يا زهر مار بر آن ريخته. گفتم: صل

اي مرا از راه دين خدا  بر ما نارواست؟ گفت: نه اين است و نه آن است بلكه ارمغان است. گفتم: مادر بر تو بگريد! آمده
زير آسمانهاست به اي يا ديو گرفته، يا به بيهوده سخن ميراني؟ به خدا، اگر هفت اقليم را با آنچه  بگرداني يا خرد آشفته

اي به ناروا بربايم، چنين نخواهم كرد. و دنياي شما نزد من  من دهند، تا خدا را نافرماني نمايم و پوست جوي را از مورچه
نمايد. علي را چه كار با نعمتي كه نپايد و لذتي  خايد و طعمة خود مي خوارتر است از برگي در دهان ملخ كه آن را مي

  ».خواهيم عقل و زشتي لغزشها و از او ياري مي بريم به خدا از خفتن مي كه به سر آيد؟ پناه
فرمانرواي كل ممالك  ع طالب بن ابي در قصر خورنق (بارگاه معروف پادشاهان حيره) بر علي«: 37كنند نقل مي

لرزد.  مياسالمي وارد شدم. فصل زمستان بود. ديدم حضرت لباس مستعملي به خود پيچيده و از سرماي هوا به خود 
اميرالمؤمنين! خدا براي تو و خاندان تو هم، چون ديگران، در اين مال سهمي قرارداده است، چرا با خود  عرض كردم: يا

المال براي شما زحمتي ندارم و اين قطيفه مستعملي هم كه دارم از مدينه به همراه خود  من در بيت«كني؟ فرمود:  چنين مي
  ».ام آورده

ام و حضرت را  السالم، خدمت حضرت عرض كرد براي شما چيزي پنهان كرده عليه ، غالم عليقنبر«: 38منقول است
اي (جوال بزرگي) مملو از ظروف طال و نقره داشت و عرض كرد: چون ديدم كه شما  اش برد و در آن جا غراره به خانه

ع  ام. علي ل براي شما ذخيره كردهالما گذاري اينها را از بيت كني و چيزي براي خود نمي هرچه هست را تقسيم مي
كردي. سپس با شمشير آنها را تكه تكه نموده و  ام داخل مي فرمود: دوست داشتم به جاي اين اموال، آتش عظيمي به خانه

  فرمود: بين مردم تقسيم كنيد. و اين شعر را قرائت فرمود:
 هذا جناي و خياره فيه

 

 اذ كل جان يده الي فيه
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: پرسنل يك يعني نبايد  سازمان نسبت به اموال و دارايي و منافع سازمان در حيطه عملكرد خود ضامن هستند. دوماً
مرتكب اهمال يا قصور يا تقصيري گردند كه منافع سازمان دچار آسيب گردد. اين موضوع در فقه به مبحث ضمان 

. و ضمان خود عقدي است محتاج به معروف است. ضمان عبارت از تعهد به مالي است كه در ذمة فرد ثابت شده باشد
از صريح لفظ نباشد بلكه به  ايجاب از ناحيه ضامن به هر عبارتي كه عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند اين فهميدن

هاي سازمان اعم از ملموس يا غيرملموس  كمك قرينه بوده باشد. لذا پرسنل سازمان در مقام ضامن نسبت به كليه دارائي
  قرار دارند.
گيرد و او بايد ضمن رعايت امانت آن  صورت امانت در اختيار مدير قرار مييه اموال و دارايي و منافع سازمان به كل

و آنها امانتها و عهدهاي خود را مراعات «: 39فرمايد كريم درباره خصوصيات مؤمنين مي را به اهلش بازگرداند. قرآن
  ».كند كه امانات را به اهل آنها بازگردانيد ر ميهمانا خداوند به شما ام«: 40فرمايد . و مي»كنند مي

: پرسنل سازمان حق استفاده از رانت يا ويژه . اين موضوع در مبحث قطايع خواري از منافع سازماني را ندارند سوماً
ساالري  هايي كه بر مبناي شايسته هاي مختلف باالخص حكومت همواره در حكومت گيرد. در فقه مورد بررسي قرار مي

ها و مناصب با استفاده از اختيارات خود، امتيازات خاصي را به افراد مورد  اند صاحبان مقام اند و رشد نيافته تقر نشدهمس
شود. رانت پديدة جديدي نيست و در هر زماني به انحاء  نمايند كه ازآن به رانت نام برده مي نظر و عالقة خود اعطاء مي
دادند تا با  ها و امالكي كه از باب امتياز، حكّام به افراد خاصي مي الم به زمينشود. در صدر اس مختلف ديده شده و مي

گفتند. و اين موضوع در اسالم نيز مضر و نامطلوب شناخته شده است. از  آباد كردن آن از بهرة آن استفاده كنند قطاع مي
   41كند و ديگران اقطاعي نخواهد بود. حضرت جعفر صادق ع منقول است كه وقتي قائم ما قيام كند قطايع را مضمحل مي

اي موفق  گردند. بطوري كه در اثر رانت عده ها از لحاظ عملكرد اقتصادي منجر به تخصيص نابهينة منابع مي رانت
شود كه بسياري از  شوند كه بهاي تمام شده كاالهاي توليدي خود را كاهش دهند و اين موضوع منجر به اين مي مي

گرايند.  ا حفظ شرايط قانوني فعال هستند نتوانند در بازار دوام بياورند و ناچاراً به ورشكستگي ميتوليدكنندگان كه ب
هاي خاص،  قطايع در اقتصادهاي فعلي از طيف متنوعي برخوردارند. براي مثال اعطاي اجازة ورود كاال به افراد يا گروه

ها يا نهادهاي وابسته  تسهيالت و امتيازات متنوع به بخش هاي خاص، اعطاي اعمال تبعيضات اقتصادي براي افراد يا گروه
به دولت، تخصيص منابع پولي يا ارزي با امتيازات ويژه به افراد يا نهادهاي مورد نظر دولت و به طوركلي هرگونه تبعيضي 

خواهد داشت كه هاي ديگر شود مصداق اقطاع را  كه باعث برخورداري گروهي از امتيازات ويژه يا رانت نسبت به گروه
  دولت اسالم مجاز به آن نيست.

المال از لحاظ اقتصادي حساب دارند لذا همانطور كه  اختيارات ناشي از حاكميت نيز همگي مانند اموال بيت
يعني مال داشتن حساب پس دادن است، مشمول محاسبه است و مشمول  42المال حسابفرمايد:  حضرت امير ع مي

 43فرمايد: در حالل آن حساب است و در حرام آن عقاب. حساب است و حضرتش مينظارت بر حالل و حرام در 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  »َو الَّذيَن ُهْم ِألَماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعون«، 8سوره مؤمنون، آيه  - 39
  »َأْهِلها  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإلى«، 58سوره نساء، آيه  - 40
 . ٣٠٩/ ٥٢: حبار االنوار ، جلد و همچنين .٢٢٣٨١لنزول على أهل الذمة باب جواز ا - ٥٤ ،٢٢٢ ،١٧ ،الشيعة وسائل -41
 . 254، حديث 2ص  1عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، غرر الحكم و دررالكلم ، مركز البحث االسالمي، جلد  - 42
  .٢٣، ٤٥٣.... ص:  باب حماسبة العمل ،٤٥٩ ،٢، الكايف - 43
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المال  فرمايد: آنچه از بيت حضرتش در اولين روز پس از جلوس بر سمت حكومت ظاهري در اولين فرمايشات خود مي
كند كه  ن ابي الحديد نقل مياب 44گردانم. المال باز مي ايد حتي اگر مهريه زنانتان كرده باشيد به بيت به صورت امتياز برده

 45المال بود بازگردانده شود. حضرت علي ع در همان روزهاي اول دستور داد حتي شمشير و زره عثمان كه متعلق به بيت
فرمايد.  المال، حضرتش خزانه دار را توبيخ مي و در ماجراي امانت گرفتن ام كلثوم دختر آن حضرت زينتي را از بيت

  ت بر عدم جواز به اعطاي رانت و امتيازات به افراد خاص و وابسته به حكومت و حكام دارد. تمام اين موارد دالل
انرژي خود براي انجام وظايف محوله هستند حتي اگر وظايف عبادي  ظچهارم: پرسنل يك سازمان موظف به حف

  باشد. آنها دچار اختالل شود اولويت با اداي حق استخدام كننده مي
ديانت مقدسة اسالم به قدري در حالل و حرام دقت نموده : «46فرمايند بي به اعالميه حقوق بشر ميدر رساله نظر مذه

كه اگر كسي در كيل و وزن مختصري كمتر بفروشد يا زيادتر عمداً بخرد و طرف نداند آن را حرام و تقلب و تطفيف 
اگر يك نفر براي كار يك روز اجير و مزدور ديگري در كسب و كار هم ميفرمايد  .فرموده است 47ُمطِّففينَ َوَويٌل ِللْ گفته 

گيرد حرام  بشود و در بين روز آن طور كه بايد و شايد كار خود را انجام ندهد و مسامحه يا كوتاهي كند مزدي كه مي
 باشد و است و همچنين اگر كارفرما در پرداخت مزد كوتاهي نموده يا كمتر از مزدي كه بايد بدهد بپردازد مسئول مي

باشد  ذمه او مشغول بلكه در اسالم با آنكه بيداري شب و تهجد فضيلت زيادي دارد و از صفات بسيار حسنه مؤمنين مي
كارگري كه مزدور ديگري است به واسطه بيدار شدن اسحار و تهجد نتواند آن طور كه بايد و شايد وظيفه معذلك اگر 

اشد نبايد شب را براي عبادت بيدار شود كه ضرر به كارفرما كارگري و مزدوري خود را انجام دهد و خسته و كسل ب
شود و همچنين اگر روزه  ميرسد و اجرتي كه براي كار يك روز ميگيرد بر او روا نيست و مشمول اكل مال بباطل مي

 مستحبي سبب ضعف و سستي و باعث فتور او از كار مزدوري گردد آن روزه روا نيست و كارفرما نيز اگر زيادت از
ساعت به كار وادارد و مزد هشت  نهباشد كارگر را  اندازه معمول او را به كار وا دارد مثال اگر هشت ساعت معمول مي

و نيز براي «فرمايند:  و در قسمت ديگر در همين رساله مي» ساعت بدهد خالف شرع و ظلم نسبت به كارگر ميباشد.
دهند مانند بيل يا كلنگ يا امثال آنها در  يله كاري كه به او ميرعايت حال كارگر در اسالم پسنديده نيست كه اگر وس

كارهاي مختلف خراب شد يا از بين رفت با او شرط دادن غرامت بكنند مگر آنكه ثابت شود كه او در اتالف آنها قصد 
اند  دستور دادهعمد داشته است و در مقابل هم براي كارگر شرايطي شده كه موجب رسيدن زيان به كارفرما نگردد مثال 

ديگري را در موقع معيني براي كاري اجير كرد او حق ندارد در آن ساعت و در آن زمان به كار ديگري  ،كه اگر كسي
بپردازد بلكه او در همه آن مدت به اختيار كارفرمائي است كه او را اجير نموده مگر در خارج آن زمان باشد. مثالً اگر 

تواند كار ديگري را انجام دهد ولي  براي كار معيني اجير نمود او در آن روز نمي كسي ديگري را براي روز مخصوصي
تواند عهده دار كار ديگري شود مگر آنكه آن كار و بيداري در شب سبب  در شب كه مزدور آن شخص نيست مي

د شود و مانع گردد كه بتواند كار روزانه خود را كه براي ديگري است به نحو كامل خستگي و فرسودگي او در روز بع
كه نماز شب و تهجد ثلث آخر شب نيز كه مستحب مؤكد است همانطور كه قبال ذكر شد اگر سبب ضعف انجام دهد بل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  .نـَْهُج اْلَبَالَغةِ  - ۲ - ۱۴۷۶۲،  أنه ال يحل ما يشترى بالمكاسب باب -۳ ،۶۶ ،۱۳ ،الوسائل مستدرك -44
ج - 45  ....و من كالم له ع فيما رده على  -۱۵ ،۲۷۰، ص ۱، جلد ۱۹۵۹البالغه ، قاهره ، داراالحياء العربيه  ابن ايب احلديد، شرح 
 ، تهران.1345شارات صالح، ، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر. انتحاج سلطانحسين تابندهآقاي حضرت  - 46
   . فروشان واى بر كم. 1سوره مطففين، آيه  -47
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اري كه اجير شده وقت رود مگر آنكه براي ك او در كار روز بعد كه براي ديگران است گردد آن استحباب از بين مي
  »معيني قرار داده نشده باشد.

اينكه پرسنل سازمان براساس قواعد و مقررات وضع شده براساس شرع و عقل بايد به انجام وظايف محوله  :پنجم
در خأل قانون رأي بايد مبتني بر عقل و شرع باشد. در  خود همت گمارد. نه اينكه به رأي شخصي خود اقدام كند.

المال را مساوي توزيع فرموده  السالم است كه چون بر حضرتش خرده گرفتند كه چرا بيت عليه غه از سخنان عليالبال نهج
اويم؟ به خدا كه، نپذيرم تا  ليادهيد تا پيروزي را جويم به ستم كردن درباره آن كه و مرا فرمان مي«: 48فرمايد است مي

كه چنين –داشتم  آيد. اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر مياي بر اي در آسمان پي ستاره جهان سرآيد، و ستاره
تا چه رسد كه مال، مال خدا است. بدانيد كه بخشيدنِ مال به كسي كه مستحق آن نيست، با تبذير، و  -تقسيم سزا است

امي كند، و نزد خدا اسراف يكي است. قدرِ بخشنده را در دنيا باال برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديدة مردمان گر
كس مال خود را آنجا كه نبايد نداد؛ و به نامستحق نبخشود، جز آنكه خدا او را از سپاس آنان محروم  خوار گرداند. هيچ
شان از آنِ ديگري بود. پس اگر روزي پاي او لغزيد، و به ياري آنان نيازمند گرديد، در ديدة ايشان  فرمود، و دوستي

  ».ترين دوستدار بدترين يار است و لئيم
انديشي در  استصالح و مصلحت .انديشي مغاير با دستورات شرع را ندارند ششم: پرسنل سازمان حق مصلحت

همواره احكام شرع بر  وگيرد مذموم و مردود است  مواردي كه در تقابل با شريعت اسالم و عقل شرعي قرارمي
  انديشي تفوق دارند. مصلحت

 آمدند و عرض كردند اگر اين اموال را بيرون بدهي و بينع ان نزد اميرالمؤمنين است كه جمعي از شيعي 49منقول
سران، رؤسا و اشراف پخش كني آنها بر ما برتري يابند. وقتي كه امر حكومت انتظام يافت سپس به عدالت و تقسيم به 

كردن به اهل اسالم،  نيد كه با ستمك اي واي! آيا مرا امر مي«مساوات ميان رعيت عمل فرما. حضرت در پاسخ آنها فرمود: 
بينم  ها را مي گويند و تا در آسمان ستاره ها حديث شب مي نشين به پيروزي برسم؟ نه، به خدا سوگند! مادامي كه شب

كردم تا چه رسد به آن كه  چنين نخواهد شد. واللّه اگر اموال آنان، براي خود من هم بود باز به تساوي ميانشان پخش مي
  ».ال خود آنان است و بسفقط امو

يعني همة مراجعين براي پرسنل سازمان در حكم  .پرسنل سازمان حق برخورد متمايز با ارباب رجوع را ندارند هفتم:
  هاي مشابه در امور براي پرسنل سازمان ممنوع است. بازي و شيوه باشند و باصطالح پارتي يكسان مي

 .شد نسبت به ديگران قائل نميخود يچ برتري بين خويشان است كه حضرتش ه 50ع منقول حضرت علي ةدر روي
هاني دختر ابوطالب بر او وارد شد و حضرت بيست درهم به او مرحمت فرمود خواهر او ام، هاني از كنيز خود  سپس ام
ويه هاني دلتنگ نزد حضرت آمد و به تقسيم بالس اند؟ گفت: بيست درهم ام ع چقدر به تو مرحمت كرده پرسيد علي

  برگرد خواهر، ما در اين مال هيچ فضلي براي فرزندان اسماعيل نديديم همه فرزند آدمند. :اعتراض كرد. حضرت فرمود
است كه حضرتش در آغاز خالفت صوري خود بر منبر فرمود: اال اي ياران هر مردي از رجال از مهاجرين  51منقول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .126، خطبة 124البالغه، ترجمه شهيدي، صفحه  نهج - 48
 در روضه كافي از ابي مخنف ازدي نقل شده است. - 49
 گويد. ابن دأب مي - 50
 گويد. ابوجعفر مي - 51
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(ص) و سبقت بر دين فضل و  خدا واسطه مصاحبت با رسول (ص) كه معتقد است كه به يا انصار و از اصحاب پيامبر
نكه رو به قبلة ما ايستاد بايد حدود آبرتري بر ديگران دارد پاداش اين فضل را فردا در قيامت از خداوند خواهد گرفت و 

ندگان خدائيد و شما ب .شود باشد و حدود بر همه يكسان اجرا مي او مستحق انتفاع از اسالم مي .اسالم براي او اجرا شود
المال را ميان مردم  شود آنگاه به عبيداللّه ابن ابي رافع دستور فرمود تا بيت مال خدا هم به صورت برابر ميان شما تقسيم مي

پس از آن  .المال بده آنها را بخوان و به هريك سه دينار از بيت .و فرمود ابتدا از مهاجرين شروع كن .ويه تقسيم كندبالس
آنگاه به تمامي مردم هر كه حاضر است از عرب عجم، سرخ، سياه، سفيد همان را  .مان سه دينار را بدهبه انصار ه

بن حنيف پيش آمد و عرض كرد يا اميرالمؤمنين به اين غالمي كه ديروز من او را در راه  پرداخت نما. در اين ميان سهل
 .ن كه صاحب و موالي او بودم نيز سه درهم رسيده استالمال سه درهم رسيده و به م ام از تقسيم بيت خدا آزاد كرده

(ص) و در كتاب خدا براي اوالد اسماعيل برتري بر اوالد اسحاق  فرمود اين نوع تقسيم دستوري است از خدا و پيامبرش
 .حرّ و آزادنداند، همه مردم  ا غالم و كنيز نزاييدهابوالبشر و حو اي مردم! آدم«ع فرمود:  : علي52نقل شده كهو  .»نيافتم

لكن خدا بعضي از شما را بر بعضي ديگر نعمت داده كه خدمتگزار باشد و فرمان برد. پس هركس براي او سوابق رنج و 
طور  المال حاضر باشد ما آن را به خدمتي در اسالم هست صبر كند و بر خدا منت نگذارد، بدانيد اگر چيزي در بيت

  ».كنيم خ پخش مييكسان و تساوي در بين نژاد سياه و سر
مدير محق نيست  هشتم: مدير باال دست موظف به رعايت كامل در پرداخت حقوق و مزايا در بين زيردستان است.

  هاي هزينه متعلق به حقوق زيردستان دخل و تصرف نمايد. در اهم في االهم كردن و جايگزين رديف
بودند. حضرتش همه آن  54ل كوفه آن روزها اسباع(ع) آوردند و اه كه: مالي از اصفهان براي علي 53كنند نقل مي

مال را به هفت قسمت كرد. در آن ميان رغيفي (گرده ناني) ديد آن را هم به هفت قسمت تقسيم و براي هركس يك 
سران اسباع، قرعه انداخت كه اولي را به كدام طايفه بدهد و دومي را به كدام بين پاره از آن رغيف را گذاشت، سپس 

ع در مقام خالفت و حكومت بود عبداللّه از او درخواست مالي كرد.  : هنگامي كه علي55نويسند ميو  الي آخر.طايفه و 
دهند. حضرت در  دارند و بيش از آنچه حق اوست به وي مي كرد كه حضرت او را بر ديگران مقدم مي او گمان مي

يمتي است مربوط به مسلمانان كه با شمشيرهايشان به همانا اين ثروت نه مال من است و نه از آن تو! غن«پاسخش فرمود: 
اي سهمي همچون سهم آنان داري، وگرنه دسترنج آنها براي غير دهان  اند. اگر تو در نبرد همراهشان بوده دست آورده

  ».آنان نخواهد بود
دين بوده ابه ه مثاعطاي حقوق ارباب رجوع ب .نهم: پرسنل سازمان در اعطاي حقوق ارباب حق مجاز به تعلل نيستند

  باشند. دين در اولين فرصت ممكن مي پرداختو پرسنل سازمان موظف به 
گفتند: عصر ». اين مال را تقسيم كنيد«المال آوردند، حضرتش فرمود:  : عصر بود، مالي براي بيت56است منقول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .206، حديث 57ص در روضه كافي از محمدبن جعفر عقبي. روضه كافي،  - 52
 .399، ص 3، و الكامل في التاريخ، جلد 51، ص 1؛ الغارات، جلد 49، ص3عاصم بن كليب از پدرش. ابن عبدالبر، االستيعاب، جلد  - 53
كوفه گاهي ارباع بوده و گاهي اسباع؛ يعني چهار ماه يك مرتبه يا هفت ماه يك نوبت براي جهاد در مرزهاي آذربايجان و قزوين - 54
 ماندند. خدمت در مركز باقي مي منتظرِ اند، بقيه به طورِ رفته مي

 .232البالغه، خطبه  بن زمعه، نهج به نقل از عبداللّه - 55
 .82، ص 11لد هالل بن مسلم از جدش. وسائل الشيعه، ج - 56
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ا زنده باشم؟ پس تأخير نيندازيد و تقسيم كنيد تا فرد منين! تا فردا تأخير بيندازيد. فرمود: آيا ضمانت ميؤاست يا اميرالم
ع  : هرگاه مالي براي امام57گويد نباته مي بن كنيد. لذا شمعي برافروختند و آن مال را در روشنائي شمع تقسيم كردند.

كرد و بيرون  گذاشت، سپس مستحقين را جمع مي المال مسلمين مي آوردند معمول آن بود كه آن را داخل بيت مي
داد كه  داد. بعد دستور مي كرد و به هر صاحب حقي، حق او را مي المال بود پخش مي همه آن چه در بيتآمد تا  نمي

  گذارد. جاروب شود و آب بپاشند. سپس در آن جا دو ركعت نماز مي
براين اساس مديريت بايد كارگزاراني را  .دهم: اعطاي پست و مسؤوليت بايد براساس شايستگي و توان فرد باشد

غيراينصورت ظلم كرده است. در  د كه توانائي و شايستگي انجام وظايف محوله را به نحو احسن داشته باشند دربگمار
يعني آيا مرا بر » اال تستعملني؟«: 58(ص) حضور حضرتش عرض كرد اكرم روايتي آمده است كه يكي از ياران پيغمبر

ضعيف هستي و اين (سمت)ها امانت است و روز گذاري؟ حضرت دست بر شانه او زدند و فرمودند تو  سمتي وانمي
باره انجام وظيفه  گردد مگر كسي كه آن را آنگونه كه بايد به عهده بگيرد و درآن قيامت باعث رسوايي و پشيماني مي

  نمايد.
   

  شايسته ساالري
پرده شود ساالري بطور كلي تحويل امور به اهل فن آن است. چه اگر امور به دست نااهل س منظور از شايسته

گيرند. از لحاظ  ها در مصاديق ظلم قرار مي گردد. و اين خسارت خسارتهاي مادي و معنوي زيادي به جامعه وارد مي
گردد. بدين ترتيب كه اگر هر فردي در موضعي قرار  اصطالح ظلم به قرار دادن شئ در غير موضع خودش معني مي

شوند ظلم شده است زيرا او حق جايگاهي كه در آن  ن مسند متأثر ميگيرد كه شايستة آن نباشد عمالً به كساني كه از آ
  تواند بر آورده سازد. مستقر شده را نمي

ها را به اهلش  دهد كه امانت خداوند به شما فرمان مي: «59فرمايد قرآن كريم نيز در اين باره صراحت امر دارد. مي
هر چيز اشاره به احراز مقامات خالفتي و حكومتي شده و در  در شأن نزول اين آيه در تفاسير قرآن بيش از». باز دهيد

   60تفاسير شيعي امانت مشخصاً به واليت تعبير شده كه مهمترين اصل در نظام سياسي اسالم است.
ساالري در تضاد با اصل تساوي  در دنباله اين موضوع بايد به ذكر اين نكته بپردازيم كه اين گزاره يعني اصل شايسته

ترند و طرح اين موضوع به معني  حقوق آنها نيست. اصوالً در جامعه افرادي از افراد ديگر در ادارة امور شايستهافراد و 
دار آن امور گردد. در اين ارتباط و در  تبعيض نيست بلكه هر كسي توان بيشتري در اداره امور محوله دارد بايد عهده

مردان و زنان منافق، متّفق با : «61فرمايد در سورة توبه به تفصيل مي مقايسه مردان و زنان منافق با مردان و زنان مؤمن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .221، ص 1، واربلي، كشف الغمه، جلد 16، حديث 47صدوق، امالي، مجلس  - 57
  .124صفحه  2 مسلم، صحيح، جلد - 58
 ».َأْهِلها  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإلى. «58سوره نساء، آيه  - 59
  .             .107-110ترجمه، صفحات:  4بيان السعاده في مقامات العباده، جلد نگاه كنيد به:  - 60
َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف َو يـَْقِبُضوَن َأْيِديـَُهْم َنُسوا اللَّ اْلُمناِفُقوَن َو اْلُمناِفق. «67-72سوره توبه، آيات  - 61 َنِسيَـُهْم اُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َو يـَنـْ َه فـَ

خاِلديَن فيها ِهَي َحْسبُـُهْم َو َلَعنَـُهُم اللَُّه َو َلُهْم َعذاٌب ُمقيٌم. َكالَّذيَن ِمْن . َوَعَد اللَُّه اْلُمناِفقيَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُكفَّاَر ناَر َجَهنََّم  ِإنَّ اْلُمناِفقيَن ُهُم اْلفاِسُقون
ًة َو َأْكثـََر َأْمواًال َو َأْوالدًا فَاْسَتْمتَـُعوا ِبَخالِقِهْم فَاْسَتْمتَـْعُتْم  ْبِلُكْم كانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوَّ ِمْن قـَْبِلُكْم ِبَخالِقِهْم َو ُخْضُتْم َكالَّذي  ِبَخالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَّذينَ قـَ

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُرون ْبِلِهْم قـَْوِم نُوٍح َو عاٍد َو َثُموَد َو قـَْوِم ِإْبراهيَم َو  خاُضوا ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم ِفي الدُّ . َأ َلْم يَْأِتِهْم نـََبُأ الَّذيَن ِمْن قـَ
ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيِّناِت َفما كاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم َو لِكْن كانُوا أَ  ُفَسُهْم َيْظِلُموَن. َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض َأْصحاِب َمْدَيَن َو اْلُمْؤَتِفكاِت َأتـَتـْ نـْ
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كنند و دست خود را (از انفاق در راه  دارند و از كار نيكو منع مى همديگر و طرفدار يكديگرند، مردم را به كار بد وا مى
د واگذاشت تا از هر سعادت بندند، و چون خدا را فراموش كردند خدا نيز آنها را فراموش كرد (يعنى به خو خدا) مى

محروم شوند)، در حقيقت منافقان بدترين زشتكاران عالمند. خدا مرد و زن از منافقان و كافران را وعده آتش دوزخ و 
(شما هم دنيا  خلود در آن داده، همان دوزخ براى (كيفر) آنها كافى است و خدا آنها را لعن كرده و عذابى ابدى دارند.

تر بودند و مال و اوالدشان بيشتر بود،  آنهايى كه پيش از شما بودند در صورتى كه پيشينيان از شما قوى پرستيد) به مانند
پس به سهم خود (از متاع فانى دنيا دو روزى) متمتّع بودند، اكنون هم كه نوبت به شما رسيد به تمتّع دنيا به سهم خود 

ند آنها فرو رفتيد! آنان مردمى هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت مانند آنها سرگرم شديد و هم (در شهوات دنيا) به مان
نابود و باطل گشت و هم آنان به حقيقت زيانكاران عالمند. آيا اخبار پيشينيانشان مانند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم 

ن الهى آيات و معجزات آشكار ابراهيم و اهل مدين و مؤْتَفكات (شهرهاى ويران شده قوم لوط) به آنها نرسيد كه رسوال
بر آنها آوردند (ولى آنها نپذيرفتند و هالك شدند؟ آرى) خدا هيچ ستمى بر آنها نكرد بلكه آنها خود در حق خويش 

كردند. و مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو وادار و از كار زشت منع  ستم مى
كنند، آنان را البته خدا مشمول  دهند و حكم خدا و رسول او را اطاعت مى دارند و زكات مى ا مىكنند و نماز به پ مى

خدا اهل ايمان را از مرد و زن وعده فرموده  رحمت خود خواهد گردانيد، كه خدا صاحب اقتدار و درست كردار است.
ات نيكو و پاكيزه بهشت عدن منزل دهد كه در بهشت خلد ابدى كه زير درختانش نهرها جارى است درآورد و در عمار

  ». يروزى بزرگ است.پو برتر و بزرگتر از هر نعمت، مقام رضا و خشنودى خداست و آن به حقيقت 
توان استنباط كرد كه قرآن كريم تعهد و تخصص را هر دو شرط شايسته بودن فرد  ميكه است  اتبا توجه به اين آي

اين ارتباط بايد به مفهوم تعهد از صحت عمل فرد كه ناشي از ايمان است اشاره كرد و داند. در  براي احراز مساند امور مي
نه اسالم. از طرفي شروطي كه در آيات اخير الذكر در ارتباط با مؤمنين و مؤمنات آورده شده التزام بنياني عقيدتي و 

را چنانچه اساس عمل بر تقوا باشد و رفتار عملي آنها در تقوا و اطاعت از خدا و رسول به صراحت ذكر شده است. زي
همواره فرد خود را در درگاه حضرت باري پاسخگو بداند مسلماً متفاوت از آن است كه هيچ قيد و بند اخالقي و روحي 

آيا كسى كه مسجدى به نيت تقوا تأسيس كرده : «62فرمايد رفتار او را محدود ننمايد. لذا در چند آيه بعد از آيات فوق مي
حق را طالب است مانند كسى است كه بنايى سازد بر پايه سستى در كنار مسيل (لبه پرتگاه دوزخ) كه زود به و رضاى 

  ». ويرانى كشد و عاقبت او را به آتش دوزخ درافكند؟! و خدا هرگز ستمكاران را هدايت نخواهد فرمود.
باشد. فاورتيسم به معني اين است كه  يم 63در ساختار ارتباط مديران پديده فاورتيسم ههداشميكي از موارد قابل 

گيرد افراد خانواده يا خويشاوند و يا دوستان خود را در رأس مناصب تحت  وقتي فردي در مصادر حكومتي قرارمي
شود  گونه انتصابات ذكر مي دهد. اين پديده در اكثر موارد رايج است و علل متعددي در حسن و قُبح اين حكمش قرارمي
القاعده مدير بايد افراد مطمئن و مورد وثوق  شوند كه علي الئل موافق فاورتيسم اينگونه طرح ميداست.  كه قابل بررسي

كساني نيستند جز نزديكان و آشنايان وي كه او از حال آنان آگاهي دارد و غالباً خود را در رأس امور بگمارد و اين افراد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

َهْوَن عَ   ِإنَّ اللََّه َعزيٌز َحكيٌم. َوَعَد اللَُّه ِن اْلُمْنَكِر َو يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُيطيُعوَن اللََّه َو َرُسوَلُه ُأولِئَك َسيَـْرَحُمُهُم اللَّهُ يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـْ
 ».َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَـُر ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيمُ   ها َو َمساِكَن طَيَِّبًة فياْلُمْؤِمنيَن َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّاٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْألَْنهاُر خاِلديَن في

ٌر َأْم َمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلى  تـَْقوى  َأ َفَمْن َأسََّس بـُْنيانَُه َعلى. «109سوره توبه، آيه  - 62 ناِر َجَهنََّم َو اللَُّه ال   ٍف هاٍر فَاْنهاَر ِبِه فيَشفا ُجرُ   ِمَن اللَِّه َو ِرْضواٍن َخيـْ
  ».يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمينَ 

63 - Favoritism 
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ها و ضعفشان  ده و از خصوصيات روحي آنها آگاه و به تواناييحتي برخي از آنها مثالً فرزندانش را خود تربيت كر
اشراف دارد. لذا براين اساس چون بيشترين اطالعات را راجع به اين افراد دارد از آنها در ترتيبات حكومتي استفاده 

(ع) را  يمان(ع) فرزندش سل نمايد. اين پديده حتي در سالسل نبوت و واليت هم مشاهده شده است. براي مثال داود مي
 (ع)، يهودا (ع)، بنيامين (ع)، يوسف (ع)، يعقوب (ع)، اسحاق (ع)، اسماعيل گزيند و رشتة ابراهيم به خالفت خود برمي

(ع) براساس تاريخ مسيحيت و  (ع)، عيسي (ع)، يحيي شود و رشتة زكريا (ع) و... براساس آنچه كه از تورات استنباط مي
 (ع)، حسن (ص)، علي د(ع)، محم (ع)، ابوطالب (ع)، عبدالمطلب (ع)، هاشم ، مناف(ع) بن كالب اناجيل و رشتة قصي

(ع) و  (ع)، عسكري (ع)، نقي (ع)، تقي (ع)، رضا (ع)، كاظم (ع)، صادق (ع)، باقر العابدين (ع)، زين (ع)، حسين
(ع) و سري سقطي(ع)  اليحضره الفقيه آمده رشته معروف كرخي دوازدهمين ايشان (عج) و براساس شرحي كه در من

الدين  اللّه، ميرشاه حبيب الدين خليل اللّه ولي، ميرشاه برهان هاي صوفيه و رشتة حضرت شاه نعمت براساس تواريخ و تذكره
اول، ميرشاه الدين محمد  اللّه ثاني، ميرشاه شمس الدين خليل اللّه اول، ميرشاه برهان عطيةالدين  اللّه اول، ميرشاه كمال محب

اهللا ثاني، ميرشاه شمس الدين  عطيةلدين محب اهللا ثاني، ميرشاه شمس الدين محمد ثاني، ميرشاه كمال الدين حبيب ا
ت حاج مالسلطانمحمد سلطانعليشاه، حاج مالعلي نورعليشاه ثاني، اثالث، و براساس مستندات تاريخي رشتة حضرمحمد 

كه در اين  ، حاج علي تابنده محبوبعليشاهاعليشاه ثانيحاج سلطانحسين تابنده رض ،حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه
زمان به حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه براساس مكتوب اجازات صادره همه به نحوي از اين پديده 

راد ها ارتباط خانوادگي بشدت قوي بوده و هركدام از اين بزرگواران فرزند يا يكي از اف كنند و در اين رشته حكايت مي
. و اين اند فاميل خود را انتخاب نموده و وي را به خالفت و جانشيني خود برگزيده و كليه ودايع خود را به او سپرده

باشند و  الهي براساس وظيفه خود ملزم به تعيين جانشين مي ساالري بوده زيرا انبياء و اولياء موضوع كامالً منطبق با شايسته
ص در  اكرم و تالش را دارند كه خللي وارد نشود و حتي در ترديدي كه حضرت رسولدر انجام اين كار نهايت جديت 

ع كه بر تو امر شده اقدام  قرار گرفت كه: اگر بر نصب علي 64نصب و معرفي جانشين خود فرمود مورد خطاب اين آيه
د كه، هركسي كه من ي. كه حضرت در غديرخم توقف فرمودند و اعالم فرمودنا هنكني رسالتت را به انجام نرساند
بايد جانشين خود را تعيين نمايد و  دو الب ي يا ولي يا وصي االّب. به عبارت ديگر هر ن65موالي اويم علي هم موالي اوست

اين فرد كه تحت تربيت وي قرار  و همانطور كه ذكر آن رفتبراي اين كار بايد فردي را تربيت و جانشين قرار دهد، 
اند با اين اقدام سلطنت خود را  باشند و نه اينكه آن بزرگواران خواسته افرادي از خانواده او ميفرزند و يا گاه گيرد  مي

  موروثي نمايند. 
رفتن شايسته  بين دارند كه انتصاب افراد آشنايان و خويشاوندان سبب از برخي در مقابل اين موضوع ابراز مي

نمايد. مسلماً اگر افرادي كه در مصادر حكومت قرار  يساالري گرديده و در عوض خويشاوندساالري را جايگزين م
نظر گرفته و افرادي را كه بر مصادر تحت حكم خود  نباشند منافع فردي، قومي و خويشاوندي خود را در يگيرند مزكّ

م ولي اگر برعكس اين باشد يعني فرد حاك .باشد گمارند با رعايت خويشي با خود و منافع خود و خانواده خود مي مي
كند چه اين  ترين افراد مي و صاف شده باشد با رعايت منافع كل اجتماع بلكه وجود اقدام به نصب شايسته يفردي مزكّ

(ص) بودند در  افراد از خانواده او باشند و چه نباشند. همانگونه كه ديده شده عليرغم اينكه سادات از ساللة آل رسول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .»يا َأيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْن َلْم تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت ِرساَلَتهُ «، 67سوره مائده، آيه  - 64
 فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ص ِفي َعِليٍّ َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه. ، 287ص :  1:  الكافي ج - 65
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  ديني هرچند كوچك را نيز به آنها نسپردند. السالم وظايف بسياري از ازمنه ائمه عليهم
  

  پنجاه قاعده
افالطون فرموده است : «66نويسند حضرت حاج زين العابدين شيرواني در ذيل ذكر يونان در كتاب بستان السياحه مي

كه عدل را يك صورت و ظلم را صور بسيار و از اينجهت جور آسان و عدل دشوار است و اين دو صفت بخطا و صواب 
انداز بمعلم دانا محتاج است و خطا انداز به هيچ چيز مقيد نيست و آن نامقيد است.  يرانداز مشابهت دارند زيرا كه صوابت

شود  و ارسطو گفته است كه پادشاه مثل درياست و اعيان دولت و اركان مملكت آن امثال انهاري كه از دريا منشعب مي
درياست، طريقة اركان دولت و اعيان سلطنت در عدل و ظلم موافق  همچنان كه آب نهرها در عذوبت و مرارت تابع

  سيرت پادشاه است. 
ــد ــا كنـ ــاهان در رعيـــت جـ ــوي شـ  خـ
 شه چو حوضـي دان حشـم چـون لولهـا    
 چونكه آب جمله از حوضي است پاك
 ور در آن حوض آب شور است و پليـد 
 ز آنكه پيوسته است هر لولـه بـه حـوض   

  

ــد     چــرخ اخضــر خــاك را اخضــر كن
 ز لولـــــــــه رود در كولهـــــــــاآب ا

 هــر يكــي آبــي دهــد خــوش ذوقنــاك
ــد   ــان آرد پديـ ــه همـ ــي لولـ ــر يكـ  هـ
 خوض كن در معني اين حرف خوض

  

اند هر سائسي كه بنياد حكومت خود را بر پنجاه قاعده گذارد و آن پنجاه قاعده را در سلطنت محققين حكماء فرموده
  بود. خود بعمل آرد دولت او بر دوام و حكومتش مستدام خواهد

اول آنكه در جميع كارها از عادات و عبادات رضاي حق جل و عال را جويا و نيازمند درگاه ايزد تعالي باشد و خود را و 
  غير خود را منظور ندارد. 

  دويم آنكه در همة احوال و افعال و اعمال طريق وسط و اعتدال را از دست نگذارد. 
  نت كشيده و حسيب اختيار كند. سيم آنكه وزراي كارديده و نجيب و امراي مح

  چهارم آنكه خردمندان قوم و ارباب استعداد را تربيت نمايد و بمقتضاي استعداد هركس را پرورش دهد. 
  اند ايشان را رعايت نمايد. پنجم آنكه خاندان قديم و دودمان عظيم و اشخاصي كه از دولت و ثروت دور شده

و ضبط و ربط و جمع و خرج و قهر اعداء و تربيت احبا ارباب شوري و اهل ششم آنكه براي قبض و بسط و رتق و فتق 
  كار و كارآزموده مقرّر و معين فرمايد.  مشورت را از اصحاب دانش و تجربه

هفتم آنكه سران و سروران و سرداران و سپهساالران و سپهداران و ساالران بايد كه خواندن و نوشتن بدانند و در سنّ 
  ندان نجابت باشند بهتر است. كهولت و از خا

هشتم آنكه طايفة عسكر و گروه لشكر را از جماعت صحرانشينان و ايالت و مردم كوهسار و از گروهي كه صاحب و 
  ي و مردم گرمسير بيشتر كم هنر ميشوند. ئپدر و مادر ندارند بگيرد چه كه شهري و قره

  امره معين نمايد و بجائي حواله نكند. نهم آنكه مواجب و عتيق و معينات سپاه را از خزانه ع
  دهم آنكه خدمات چند بر شخص واحد رجوع نفرمايد و براي شخص واحد يك خدمت رجوع و معين نمايد. 

  يازدهم آنكه در رعايت رعيت و كثرت زراعت بغايت بكوشد و كمترين رعيت را بملكي نفروشد. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .625-628صفحات  هجري قمري. 1315حضرت حاج زين العابدين شيرواني، بستان السياحه،  -66
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  يسي معين كند كه از احوال دوست و دشمن اعالم دارد. نو نگاري و خفيه دوازدهم آنكه براي هر دياري وقايع
  سيزدهم آنكه بر ترفية حال فرقة عرفاء و درويشان و اهل انزوا همت گمارد و ايشان را در بستر استراحت آسوده دارد. 
كار چهاردهم آنكه جهت امور شريعت مقدسه در هر واليتي قاضي امين و شيخ متدين و مفتي ديندار و داروغة پرهيز

  مشخص كند. 
پانزدهم آنكه در تربيت جميع اهل حرفت و ارباب صناعت مبالغه كند و مقرر فرمايد كه هر صاحب حرفتي از حد خود 

  تجاوز نكند و مناسب حال خويش لباس پوشد و اكل نمايد. 
ر از چاه آب بيست دار ثمن و از قنوات عش شانزدهم آنكه خراج ديواني بر حاصل ديم خمس و از رود آب و اشجار ميوه

  يك مقرر نمايد و از حيوانات بطريق احكام شريعت بيضابستاند. 
هفدهم آنكه در قسيم جنگ پيادگان و سواران سعي بليغ كه پيوسته سپاه و لشكر را باستعمال آالت مقاتله و محاربه 

  مشغول دارد و در كهالت و بطالت نگذارد. 
ن شود كه آالت جنگ برندارند و در خانه خود نگذارند و ممارست محاربه و هيجدهم آنكه بر جميع رعايا و برايا فرما

  مجادله نكنند. 
  نوزدهم آنكه در بالد و ديار بطّال و بيكار نگذارد و هر يك را مناسب حال خويش شغلي و كاري بدارد. 

همت گمارد و در فراغت  بيستم آنكه بر تكريم علماي دين و اوالد حضرت اميرالمؤمنين و تعظيم حكماي معرفت قرين
  بال و استراحت احوال ايشان اهتمام دارد. 

بيست و يكم آنكه يتيمان و بيوه زنان و جماعت پيران و ازكارافتادگان را رعايت كند و هر يك را فراخور حال خود 
  آسوده دارد. 

مفسدان جهت رفع وجود افسد  بيست و دويم آنكه دونان و بدگوهران و جاهالن را بدرگاه راه ندهد اگرچه وجود بعضي
  كنند اما ايشان را همواره بدل متّهم دارد.  ضرور است و رفع فساد اشرار مي

گان و مقلّدان و سازندگان و مطربان مجالست و موانست ننمايد  بيست و سيم آنكه با زنان معاشرت بسيار نكند و با مسخره
  اگرچه از وجود ايشان در بعضي مواضع چاره نيست. 

ت و چهارم آنكه در سياست و قصاص تعجيل نكند و كمال تحقيق و تفتيش نكرده كس را به قتل نياورد و مستحقان بيس
  حبس و زندان را در محلّ معين بكار مشغول دارد. 

بيست و پنجم آنكه هر شهر و ديار و محلّه به محلّه و گذار به گذار را به امين و ديندار بسپارد و همچنين اهل قراء و 
  شعار بازگذارد كه در هر زمان از احوال خرد و كالن و غريب و آشنا اعالم نمايد.  حرانشينان را به آدم صداقتص

بيست و ششم آنكه فرمان دهد كه ارباب دولت و اصحاب ثروت حبوب و غالت انبار نكنند و بقيمت گران و بهاي 
ع باشد و براي اين كار محتسب اميني مقرّر نمايد بلكه گزاف نفروشند و پيوسته از نرخ و قيمت مأكوالت و ملبوسات مطل

  خود بطريق تحقيق قيمت آنها را مشخص فرمايد. 
ها و راهها را به رعيت بسپارد كه سنور و سرحد را متوجه باشند و اگر مسافرين و مترودين را بيست و هفتم آنكه جاده

  روه دزدان و راهزنان را گرفته بدارالملك رسانند. نقصان مال و جان برسد رعاياي سنور از عهده برآيند و گ
بيست و هشتم آنكه هرگاه ملكي را به جنگ و قهر تصرف كند اعيان و اركان آن ملك را گرفته و كوچانيده به 
دارالملك آورد و سيم و زر و در و جواهر از ارباب دول ايشان بستاند و طايفة مفسدان و شريران آنجا را مستأصل 
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و اگر بصلح و سداد مسخّر نمايد حكّام آن شهر را به تختگاه كوچانيده و چند نفر ايشان را در ديار خود حكومت گرداند 
  دهد كه هر يك جداگانه مشغول باشند. 

بيست و نهم آنكه بار حيوانات و چهارپايان را معين نمايد كه از آن زياده بار نشود مثل آنكه درازگوش بيست و پنج من 
  طر و يابو چهل من و اشتر را شصت من مقرّر دارد كه اگر رعايا زياده بر آن بار كنند موجب مواخذه باشند. تبريز و قا

سي ام آنكه براي مسافران رباط و بجهت سادات دارالسياده و براي درويشان خانقاه و بجهت طالبان علم مدرسه و از براي 
  براي هر يك موقوفات معين دارد و در اين خصوص اهتمام فرمايد. بيماران كه غريب و مفلس باشند دارالشفاء بسازد و 

  سي و يكم خالف عهد و پيمان نكند و با هر فرقه و جماعتي كه عهد و ميثاق نموده عمل آورد و از آن تجاوز نكند.
 67اولجهسي و دويم آنكه در هنگام جنگ و جدال اگر فتح و نصرت ميسر شد سپاهيان و لشگريان عقب غارت نروند و 

نشوند و براي آنها لشكري عليحده مقرر دارد و براي پاس و محافظت او سپاهي ديگر معين فرمايد و در وقت  68اخترمه
  را مقرر نمايد.  تقسيم غنايم حصه و قسمت هر يك از پيادگان و سواران

مايد و دولت عزّت او را سي و سيم آنكه اگر سردار و سپهدار از ميدان جنگ فرار كند آن را از منصب خود معزول ن
  بازستاند و اگر سپاهي گريزد ايشان را با زندانيان و محبوسان بكار گيرد تا موعد مشخص.

سي و چهارم آنكه اگر صاحب منصبتي و مالزمي وفات يابد منصب او را به فرزند او عطا كند و اگر ولدش صغير باشد 
خويشان قريب او عنايت نمايد و ثلث مواجب را بر اوالدش بازگذارد  وكيل معين فرمايد و اگر اوالد قابل نداشته باشد به

  و اگر سپاهي در حين جنگ ناقص شود و از كار افتد نصف مواجب او را لطف كند تا آسوده باشد. 
ان سي و پنجم آنكه متاعي و قماشي كه در ملك او بهم نرسد با آنها التفات نكند و بر آن اعتبار نگذارد كه مال بسيار بد

  صرف شود و بر رعايا و برايا ضرر رسد. 
سي و ششم آنكه سعي و مبالغه نمايد كه از مسكرات اثر نماند و خمر و فقاع و بنگ را براندازد و هركه خورد تأديب بليغ 

  فرمايد مگر آنكه حكيم حاذق براي مريض تجويز نمايد. 
و خود نيز به آنها موصوف نشود كه دروغ گفتن  سي و هفتم آنكه دروغ گوي و سوگندخور و متملق را تقرّب ندهد

  دولت را زيان دارد. 
سي و هشتم آنكه براي خالفت و حكومت يك پسر خود را اختيار دهد و تربيت نمايد و باقي را حكومت و ملك ندهد 

  كه باعث پريشاني عباد و خرابي بالد است. 
خدمتكاران پاية نو و كهنه نگذارد و هر مالزمي كه در سي و نهم مالحظة قديم و جديد مالزم نكند و براي نوكر و 

  مراسم خدمتگذاري و جانسپاري بيشتر باشد آن را زياده منظور دارد. 
چهلم آنكه هفته يك روز به داد رعاياي خود برسد و به ذات خويش تحقيق نمايد شايد مقربان جهت اغراض نفساني و 

را بعرض او نرسانند و نيز سالي يك دفعه سه روز بار عام دهد كه جميع تسويالت شيطاني مشتبه گردانند و حقيقت حال 
  رعايا و برايا بخدمت او برسند و عرايض و مطالب خود را بالواسطه معروض دارند. 

چهل و يكم آنكه مالزمان امين مقرر دارد كه از دخول و خروج بيگانه به ملك اعالم نمايند و احوال مسافرين و مترددين 
  را اطالع دهند و از اوضاع و اطوار آنها باخبر باشد. مملكت 
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چهل و دويم آنكه به كيش و ملّت احدي متعرّض نشود و تعرض بر صاحبان ملل مختلفه نرساند و هر يك را در مقام 
  مردمان بدين ملك مايل خواهند بود.  الناس علی دين ملوکهمخود تربيت كند اگرچه بموجب 

سراف نكند و اموالي كه در راه مجاهدين و توسعة ملك بايد خرج نمود بر لباس و ترفّع و چهل و سيم آنكه در خرج ا
  اساس صرف ننمايد و بخل و امساك نيز نورزد و از طريق اعتدال نيز نگذرد. 

چهل وچهارم آنكه از ارباب دانش و اصحاب بينش كه نكوكار و پرهيزكار باشند نديم و مصاحب معين فرمايد و ايشان 
اجازت دهد كه از احوال مملكت و اوضاع رعيت به طريق صدق و بيان واقع عرض كنند و در مقام مناسب اخبار  را

  اعداء و احبا را معروض دارند.
چهل و پنجم آنكه رسم راهداري و عشّاري را موقوف گرداند و بجز چهل يك از طايفه تجار از كسي چيزي نستاند و 

  ه موضع زياده نباشد.آن نيز در تمامت مملكت دو س
چهل و ششم آنكه بيت اللطف يعني خرابات خانه را براندازد و طريقة متعه نمودن را جاري سازد و در هر شهر و دياري 

اي براي ايشان مقرر نمايد و امين ديندار و شخص پرهيزكار براي محافظت آنها معين فرمايد و دخل و خرج ايشان  محلّه
  خانها و اختالط با مردان منع بليغ كند. فايف و زنان شوهردار را از تردد و تعزيهرا مشخص كند و نيز اهل ع

چهل و هفتم آنكه در تعمير قبور اولياء و ائمه هدي و مزار مشايخ دين و ابواب البرّ مساعي جميله به ظهور رساند و راه 
ر و ترددش دشوار است پاك سازد و طريق مترددين و مسافرين را هموار و گشاده گرداند و بعضي مواضع كه سنگ بسيا

  آمد و شد مردم را آسان كند.
چهل و هشتم آنكه اوقات خود را قسمت نمايد و مدت شش ساعت را براي خواب و آسايش مقرر نمايد و چهار ساعت 

چهار ساعت به امور عيال و اطفال و صغار و كبار خود پردازد و دو ساعت به كتب اخالق و اخبار سلف مشغول شود و 
در خلوت به عبادت يزدان و بندگي حضرت سبحان متوجه گردد و هشت ساعت ديگر به كار و بار مملكت و امور 

  رعيت و مهام سلطنت و حكومت التفات كند. 
چهل و نهم آنكه سالي دومرتبه شيالن كشيده سران و سرداران و كالنتران و اشراف و اعيان و امراء و اركان دارالملك و 

  ه و لشكر و رعيت را اطعام كند و به عواطف خسروانه و به تشريفات شاهانه مخلّع و مشرف گرداند. سپا
پنجاهم آنكه فرمان دهد كه حبوب و غالت به ملك بيگانه نبرند و مايحتاج رعيت را از واليت بيرون نكنند و بر 

  مأكوالت رعايا نقصان نرسانند.
م علی من الوالسّ ر حاكمي كه بر آنها عمل نمايد امورات آن بر وفق مراد باشد اين بود پنجاه قاعده كه مذكور شد و ه
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