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Abstract 
Undoubtedly, some of the problems that we see 
in society today and are plaguing the people 
depends on several factors that mismanagement 
can play a very key and strategic role in creating 
the status quo. Managers who have no expertise 
and plan the necessary details are taken up by 
various sensitive positions, which sometimes 
make decisions whose costs and harmful effects 
go directly to the people for years, and have a 
direct impact on people's lives. Looking at the 
model of government in the Islamic system and 
even new models that go back to development 
such as good governance, some governing 
administrations do not read any of these features 
of the Islamic and Western model because such 
people after their current term of office to be 
accountable for their performance at any level, 
in this article, with a descriptive-analytical 
approach, we find the appropriate answer to the 
question that there is a possibility of 
criminalization (civil liability of the managers) 
after verifying negligence and fault by taking 
advantage of the guarantee of criminal execution 
embedded in the law of strategic action, is there 
a cancellation of sanctions or not? 

Keywords: Criminal Liability, Managers, Civil 
Liability, Criminalization, Islamic System.  

  چکیده

بدون تردید امروزه یک سري از مشکالتی که در جامعه شاهد 
و گریبان مردم گرفته است به چند عامل بستگی  باشیم آن می

تواند نقش بسیار کلیدي و  دارد که عامل سوءمدیریت می
ی رانیمد .وضع موجود داشته باشدآمدن  راهبردي در به وجود

ي الزم مناصب ها يزیر برنامهکه بدون داشتن تخصص و 
گیرند که گهگاه تصمیماتی  مختلف حساس را در دست می

به  ها سال ماًیمستقو آثار زییان بار آن  ها نهیهزگیرند که  می
با نگاهی  .ردمستقیم دا تأثیرزندگی مردم  در ،گردد یم برمردم 

ي جدیدي که ها مدلبه مدل حکومت در نظام اسالمی و حتی 
ی از برخ ،همانند حکمرانی خوب گردد یبرمبه توسعه 

ي مدل اسالمی ها یژگیواز این  کی چیهي حاکم با ها تیریمد
براي این که چنین افرادي بعد از دوران  .و غربی خوانش ندارد
در هر سطحی  نعملکردشاپاسخگوي  مسئولیت کنونی خود

تحلیلی درصدد -در این مقاله با رویکردي توصیفی ،باشند
 یسنج امکان یافتن پاسخی مناسب براي این سؤال هستیم آیا

) پس از رانیمد یمدن تی(جرم مسئول يجرم انگار دهیتحقق ا
از ضمانت اجراي گیري  با بهره راتیو تقص يکار احراز اهمال

وجود ها  میلغو تحر يراهبردقانون اقدام کیفري تعبیه شده در 
  ؟ریخ ایدارد 

 ،مدنی تیمسئول ،مدیران ،مسئولیت کیفري :واژگان کلیدي
  . نظام اسالمی ،جرم انگاري
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  مقدمه

سوم قانون در فصل  .میکن اشارهدر قانون اساسی باید  »همگان در برابر قانون ياصل مساوات و برابر«به 

ان ین بیچن یاصل نوزدهم قانون اساس یعنین اصل یاول ،ه به موضوع حقوق ملت اختصاص داردک یاساس

برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و  يه باشند از حقوق مساوک يا لهیران از هر قوم و قبیمردم ا« :کند یم

گر از ید یکی یل سوم قانون اساسن در بند ششم از اصیهمچن» . از نخواهد بودیسبب امت ها نیمانند ا

 ين بر مبنایبنابرا .رده استکمقرر  یو انحصارطلب یامگکف دولت را محو هرگونه استبداد و خودیوظا

مردم  یست و تمامین يازیامت يرگیرا بر د کس چیسان بوده و هیکران باهم برابر و یآنچه گفته شد ملت ا

ت قانون از حقوق آحاد ملت یحق ندارد مانع حما کس چیهو برابر بوده و  يران در برابر قانون مساویا

  .گران بداندیا خود را برتر از دیگردد و 

 يجا مسئوالن به یبرخ ،است شده عوضي سیاسی جاي خیلی از مسائل با هم ها يباز درامروزه 

نین که چ میرس یمخصوص چنین وضعیتی بدین نتیجه  در .نندینش یم کننده سؤال يخود در جا ییپاسخگو

شایستگی چنین جایگاهی را ندارند چرا که وضع موجود ثمره عمالً  اند کردهافرادي که مناصب را غصب 

 قرارها  آن ودیعه در اختیار صورت بهحاکمیت اسالمی که  جهینت در هاست آناندیشه و تمهیدات اقدامات 

اطب سوءمدیریت خود را آدرس غلط به مخدادن  که با اند رساندهیی جا بهاست وضع موجود را  گرفته
  .پوشش دهند
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تحقق  یسنج امکان ایآ :ی ایحال سؤال راهبردي که در این مقاله پژوهشی به دنبال تبیین آن هستیمعل

از گیري  با بهره راتیو تقص يکار ) پس از احراز اهمالرانیمد یمدن تی(جرم مسئول يجرم انگار دهیا

در پاسخ باید  ؟ریخ ایوجود دارد ها  میلغو تحر يم راهبردشده در قانون اقدا هیتعب يفریک ییضمانت اجرا
ي ها مدلي دینی و حتی ها شاخصهاز  کی چیه براساستنها  نهبگوییم نوع مدیریت برخی از مدیران 

- حکمرانی خوب و امثالهم نیست بلکه در نوع خود مدیریت هزینه بیشتر است که با رویکردي توصیفی

  .میپرداز یمتحلیلی بدین قضیه 

  علوم انسانی اسالمی براساسمبانی نظري مدیریت  -1

شدن  »خلیفة اهللا« يسو ها را به انسان ،اول :دو چیز است ،هدفی که حکومت اسالمی به همراه دارد نیتر مهم

» مدینه فاضله«کشور اسالمی را  ،و مقدمات سیر و سلوك آنان را فراهم نمودن و دومکردن  راهنمایی
1ستین را مهیا نمودن و اصول حاکم بر روابط داخلی و خارجی را تبیین کردنمبادي تمدن را ،ساختن

. 

گرچه حاوي معارف  ،اعم از آیات قرآن و متون احادیث و نیز سیره معصومین و پیشوایان الهی ،نصوص دینی

حکومت اسالمی  .است شده ادیهمین دو رکن ها  آن لیکن عصاره همه ،فراوان و نکات آموزنده زیادي است

2موضوع اندیشه سیاسی اسالم نیتر يمحور
 با .اند ستهیاز مناظر گوناگونی به آن نگرشناسان  است که اسالم 

یک نبودن  یابودن  اسالمی منظور تشخیص و قضاوت درباره همچنان معیار واحد و روشنی به ،وجود این

 يها حرکت حکومت عمل یا براي تشکیل حکومت اسالمی در عرصه ،از سوي دیگر .حکومت وجود ندارد

اجرایی از متن شریعت استخراج  ییها باید شاخصه ،موجود در جوامع اسالمی به سمت الگوي مطلوب خود

3کرد تا راهگشاي حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسالمی
  .باشند 

                                                     
، فـلســفه و اهــداف حـکــومت    1378بدین مرجع رجوع کنید: جوادي آملی، عبـداهللا،   جهت مطالعه تصیلی در این خصوص -1

 . 2اسالمی، مجله الکترونیکی اسراء، شماره 

2- Political Thought of Islam 

 باشد، تا بتواند جامعه ترین لوازم ضروري حکومت اسالمی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسالمی می یکی از مهم -3

نظمی و هرج و مرج جلوگیري نماید. ضرورت وجود حکومت اسـالمی در منـابع و مأخـذ     سوي بی  را هدایت و از انحراف آن به

هاي کلی  توان به اهداف و سیاست اسالمی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقاً بیان شده است. همچنین با دقت در منابع مذکور می

هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي و   ریزي هاي کلی، همان اصول ارزشی حاکم بر برنامه ستحکومت اسالمی پی برد. منظور از سیا

هـاي کـاربردي هریـک از ایـن      هاي اجرایـی و روش  اجتماعی است که یک حکومت اسالمی باید به آن پایبند باشد. ولیکن شیوه

، بررسـی مبـانی   1394ز: خورشـیدي، حسـین،   اي متفاوت باشد. بـه نقـل ا   اصول ممکن است با توجه به شرایط اجتماعی هر جامعه

 . 11وجودي حکومت اسالمی، فصلنامه حبل المتین، شماره 
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ابعاد تمامی کردن  توان اسالمی نامید که درصدد اجرایی حکومتی را می رسد یدر این زمینه به نظر م

در » حاکمیت شریعت«توان از آن با عنوان اصل  به تعبیر دیگر می ؛شریعت اسالم در سطح جامعه باشد

 :گرو وجود سه شاخصه است تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در .حکومت اسالمی یاد کرد

4مشروعیت حاکم ؛ارچوب شرعهمنبعث یا در چ يگذار قانونلزوم 
مرانی حک وهیش ؛حاکمه ئتیو ه 

  .)27 ،1393 ،یجهرم يبهادرارسطا و ( شرعی یا اسالمی

5شده است خوانده امبرانیاهداف ارسال پ نیتر مهمعدالت به دست مردم از  يرقرارب
(ع) مؤمنان  ریام .

ر کذ شگانیپ و ستم ایاز اقو دگانیو ستمد فانیستاندن حقوق ضع ،تیمسئول رشیخود را از پذ یهدف اصل

عدالت چشم  ياز اجرا طلبان ادهیزکردن  قانع يحاضر نشد برا يو ،)3خطبه  ،غهالبال نهج(رده است ک

 انیم يتساو به دیبا المال تیبه نظر او ب .شود رو روبه يافروز ومتش با آشوب و جنگکهرچند ح ،بپوشد

 صرفاًعدالت نه  رایدارد ز يعدالت بر بخشش برتر یحت .)126 خطبه ،البالغه نهج(شود  میمسلمانان تقس

  .)437مت کح ،البالغه است (نهج یاجتماع یه ارزشکبل يفرد یارزش

 تیمسئول ینیبا توجه به سنگ :در خصوص شرایط کلی حاکم در نظام اسالمی باید گفت

 یامام عل .شده است ارگزاران او مقررکو  یزمامدار اسالم يبرا یسخت طیشرا ،در اسالم يدار حکومت

 ریتعب نیرا با ا یوال ياز اوصاف ضرور يشمار ،مردم يبرا يا در خطابهدر دوران خالفت خود  السالم هیعل

 :اند از عبارت اند شده انیب یل سلبکه به شک اوصاف نیا .ردکر کذ ،قد علتُم) (و دیدان یه شما مک

 تا مردمنبودن  ارکستم ؛شاندکن یتا مردم را به گمراهنبودن  نادان ؛تا به مال مردم حرص نورزدنبودن  لیبخ

 یو محروم گذاردن برخ یمال از بخشش به برخ میتا در تقسنبودن  ظالم ؛شان محروم نسازد را از حق

 يند و از اجراکن مالیم حقوق مردم را پاکتا در مقابل صدور حنبودن  ریگ وهرش ؛ندک يخوددار گرید

  .)131خطبه  ،البالغه (نهج ندازدیت نکحدود سرباز نزند و توجه داشتن به سنّت تا امت را به هال

به  ثیو احاد اتیآ :کرده اشارهتوان بدین نکات  از جمله حقوق مختصر مردم بر حکومت اسالمی می

 ،عدالت ياجرا :اند از عبارتها  آن نیتر مهمه کاند  پرداخته یومت در جامعه اسالمکحقوق مردم بر ح

 ،یعادالنه اموال عموم عیتوز ،مردمکردن  تیآموزش و ترب ،گوناگون يها در عرصه یمقررات اله ياجرا

با کردن  برابر دشمنان با رفق و مدارا رفتار رشور دک يدفاع از مرزها ،دگانیستمد يبرا ژهیو به تیامن جادیا

                                                     
4- Governing Legitimacy 

 . 15؛ سوره شوري: 26؛ سوره ص: 25رجوع کنید به سوره حدید:  -5
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از تجاوز به حقوق مردم و مشاوره با آنان در  يریجلوگ ،یحفظ نظم و انضباط اجتماع ،مردم

6ستا ها يریگ میتصم
هم  ،باب اخالق هم ازتواند  ي اصیل اسالمی که میها آموزهبا جستاري مختصر بین  .

7ی دین اسالمشمول جهانبه آن نگریست که این امر ناشی از  ...ي ودار حکومت ،حقوق
  .است 

به تحقق تنها  نهمسئولین ناالیقی اجرایی که در سطوح اجرایی جامعه اسالمی  دیآ یمی که پیش سؤال

قاطبه مردم  شوند یماشتباه یا حتی برخی مواقع باعث  ماتیصمتاین اهداف ترسیمی کمک نکنند بلکه با 
الیتناهی است پس باید براي  ملجأبه اصل دین نیز حمله ور شوند چرا که مشروعیت حاکم و شعار از این 

هاي  و حتی امروزه شاهد آن هستیم جهت بازيها  آن اشتباهات و قصورات نوعاًچنین مسئولینی که 

8سیاسی
 تأمینباید تضامین اجرایی الزم کیفري در جهت  سازند یمرا با خطراتی مواجهه جامعه اسالمی  

پس جرم انگاري  ،مسائل سیاسی اصل دین را زیر سؤال نرود به خاطرملی اسالمی اخذ گردد تا  منافع

9تواند  ي سیاسی و شخصی میها بستانبرخی قصور مبتنی بده 
  .واقع گردد مؤثردر برخی از مواقع 

                                                     
ع کنید بـه سـوره آل عمـران:    هاي ذیل از قرآن و نهج البالغه: رجو جهت مطالعه تفصیلی در این خصوص نگاه کنید به رفرنس -6

 . 45و نامه  131، 40، 34، 29البالغة، خطبه  ؛ نهج15؛ سوره شوري: 41ـ  40؛ سوره حج: 159

7- The Universality of Islam 

8- Political Games 

ص انحصارطلبی آن است که مدیر و کارگزار در حوزه قدرت و اختیارش همه چیز را به خود و خویشاوندانش اختصـا  -9
دهد، بدین معنا که قدرت، امکانات و دیگر امتیازات اجتماعی را به اقوام و دوستان خود اختصـاص دهـد و دیگـران را از    

شدت از این مسئله برحذر  ها محروم سازد. امیرالمؤمنین علی (ع) در اندیشه سیاسی خود فرمانروایان و کارگزاران را به آن

از امتیاز خواهی بپرهیز و چیزي را که همه مردم نسبت به آن یکسان هسـتند  «رماید: ف داشته، به طوري که به مالک اشتر می

به خود اختصاص مده. هر کارگزار و مسئولی نزدیکان و خویشاوندانی دارد که توقـع برتـري، امتیـازخواهی و دخالـت در     

رافیان و وابستگان چیزي از مال، زمین یک از اط اي بیندیش و به هیچ قراردادها بدون رعایت انصاف را دارند، ولی تو چاره

گردد.  و... واگذار مکن و مبادا در تو طمع کنند تا قراردادي به سود آنان منعقد کنی، زیرا این کار مایه ضرر سایر مردم می

. 134، اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی، مرکز نشر فرهنگی رجـاء، قـم،   1366نگاه کنید به: جوادي آملی، عبداهللا، » 

هاي فراوانی را سراغ دارد که در اثر انحصارطلبی زمامداران و مدیران به سـرعت رو بـه ضـعف رفتـه و      تاریخ جهان دولت

اند. امروزه نیز زمامداران و مسئولین بسیاري از کشورهاي اسالمی و غیراسالمی  زمینه زوال شان فراهم گردیده و نابود شده

هـاي حکـومتی    نژادي، زبانی و مذهبی هستند که همین عوامل موجب نابسامانی هاي گوناگون حزبی، گرفتار انحصارطلبی

ها و تجاوزها در جهان معلول انحصارطلبی زمامداران است، از این رو دست انـدرکاران امـور    شده است، بسیاري از جنگ

 نند. حکومتی باید تالش نمایند تا با تربیت درست مدیران و مسئولین از بروز این آفت جلوگیري ک
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10صادیق تمثیلی حقوق ملت بر حاکم نظام اسالمیبرخی م -2
  

  دوستی با مردم - 2- 1

. ساختند یگرفتند و آنان را از خود دور نم یه با مردم انس مکگونه بود  نیره رسول خدا (ص) ایس
11
 

ه یمهربان تشب ير را به پدریرده و مدکان ین شاخص را بیا یخوب اشتر به ک(ع) خطاب به مال یحضرت عل

پس در  ...ش قرار ده و با همه دوست و مهربان باشیبا مردم را پوشش دل خو یمهربان« :اند دهرده و فرموک

رومند یمهربان درباره فرزندش و مبادا آنچه آنان را بدان ن يه پدرکش یندیب يا گونه آنان به يارهاک

 ؛ده مدانیفا یباشد ب كاست نسبت به آنان را هرچند اند يارکویکند و نکدر نظرت بزرگ جلوه  ینک یم

آن حضرت » . گرداند یو میکشان را نسبت به تو ن خواند و گمان یتو م یرخواهیآنان را به خ ،یکیرا نیز

با مردم و  یخودت را به دوست« :ردندکه یمصر توص يفرماندار يه براین به فرزندشان محمد حنفیهمچن

  .)135 ،ق1397 ،یقوچان (عطاردي ». الت آنان وادار نماکصبر در برابر مش

12یستیز ساده - 2- 2
  

ن یتر نییبه پا ،اش یقدر زندگ باشد و هر یاش معقول و منطق یند سطح زندگکد تالش یر بایمد

امبر یپ یمش .ردستان خواهد داشتیدر ارتباط با ز يمترکالت کداشته باشد مش يشتریردستانش شباهت بیز

رسول  .باشد یران جامعه اسالمیمد يواند الگوت ین میبود و اگري  یاز اشراف دور ز ساده و بهیرم (ص) نکا

غذا خوردن بر  :نخواهم داشت دست برها  آن ه تا هنگام مرگ ازکز است یپنج چ« :فرمودند یخدا (ص) م

دن یو پوش ؛ر از ماده بز با دست خودمیدن شیو دوش ؛آنکردن  و سوارشدن بر االغ و پاالن ؛ن با بندگانیزم

  ». هم باشد باشد پس از من یتا سنّت ،انکودک بهکردن  و سالم ؛یپارچه پشم

ن جامعه آن زمان ییخود را در سطح پا یزندگ ،رم (ص)کامبر ایاز پ يرویز در پی(ع) ن یحضرت عل

خداوند  :نندک یان میگونه ب نیرا ا یمان جامعة اسالمکارگزاران و حاک فهیوظ ،رسا یانیب نگه داشتند و در

 ان دریجان و طغیر را به هیفق ،است خود را با مردم ناتوان برابر نهند تا فقران دادگر واجب ساخته یشوایبر پ

 ،فرماندار بصره ،فیه به عثمان بن حنک ین (ع) در نامة مفصلیرالمؤمنیام .)209خطبه  ،البالغه (نهج ». اوردین

                                                     
داري در مدیریت اسـالمی و معیارهـاي    ، اصل مردم1391برگرفته از مقاله ذیل: اسماعیلی، رفیع الدین و یوسف زاده، حسن،  -10

 . 4هاي مدیریتی، شماره  آن، فصلنامه اسالم و پژوهش

 . 318، 1 به نقل از منبع ارجاعی: شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج -11

12- Simple Life 
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 ،خود يایز دنشما ا يشوایه پکد یآگاه باش« :فرمودند ،سادة خود را خاطرنشان ساخته یاز زندگ يا گوشه

اگر  :از شما خواهند گفت یسانکنم یب یم ییگو .تفا نموده استکرباس و دو قرص نان اکبه دو جامه 

ار با یکشود و از جنگ با اقران و امثال و پ یره میچ يبر و ین باشد ضعف و ناتوانیطالب ا یفرزند اب يغذا

  ». ماند یران باز میشجاعان و دل

 ،یستیف نپندارند و از نظر زینبرند و او را ناتوان و ضع ین گمانیت چنه دربارة آن حضرک نیا يبرا

 یو اهل یات درختان وحشیبه ح ،نندکتصور ن يرومندیار قوت و نیرا مع یرنگارنگ و رفاه زندگ يغذاها

تر است و درختان  مکشان مح چوب یو جنگل يدرختان برّ« :فرمودند ،اشاره نمودهها  آن و قوت و ضعف

رتر خاموش یتر است و د ها فروزان ابانیب يآتش نباتات خودرو .تر دارند كناز یها پوست سرسبز باغ

گردانم و اگر  ینم يجنگ با من متحد شوند از آنان رو يها برا اگر تمام عرب ،به خدا قسم .شود یم

 یزندگ یارگزاران جامعة اسالمکران و یمد یاگر تمام ». شتابم یار مک نید خود به ایبه دست آ یفرصت

نند و ک یردستان بهتر با آنان ارتباط برقرار میفات داشته باشند مردم و زیاز تجمل و تشر دور ساده و به

  .ردکخواهند  کمکر یبه مد ،التکحل مش يبرا ،جهینت پندارند و در یمثل خود م يران را افرادیمد

  در دسترس مردم بودن - 2- 3

 التکبه نزد او بردند و مش ،ازیه مردم بتوانند در صورت نکند کم ینظت يا گونه خود را به يها د برنامهیر بایمد

 يد بتوانند صدایمردم با ،گرید عبارت به .شه در دسترس مردم باشدید همیر بایمد یعنی ؛نندکشان را مطرح 

 یدان یمگر نم« :نندک یم تأکیدن امر یبر ا ییبایه زیرضا (ع) با تشبامام حضرت  .ر برسانندیخود را به گوش مد

س بخواهد بتواند او را کت باشد و هر ید در وسط جمعیمسلمانان مانند ستون است و همواره با یه والک

  .)130 ،ق1397 ،یقوچان ي(عطارد» ؟! دیخود را به او بگو يند و دردهاکمالقات 

از مردم ینه خود را هنگام ک یهر وال« :ن (ع) فرمودندیرالمؤمنیه امکاست  شده تیاز اصبغ بن نباته روا

 ،تا یب ،(صدوق ». خود را از او بپوشد و به حاجاتش در آن روز نرسد ،امتیز در روز قیند خداوند نکپنهان 

دار خود یرا از د يازمندیچ نیه« :سندینو یم  ، هکفرماندار م ،به قثم بن عباس يا آن حضرت در نامه .)596

ه از مردم پنهان نگردد کنند ک یه میاشتر توص که مالو ب شصت و هفت)نامه  ،البالغه (نهج » . محروم مگردان

 ؛نکخود را فراوان از مردم پنهان م گاه هیچ« :نندک یاز مردم دارد به او گوشزد مشدن  ه پنهانکرا  ییو ضررها

 ،تیاز رعشدن  نهان .از امور جامعه است یو کم اطالع ییخو از تنگ يا رهبران نمونهبودن  ه پنهانک

بزرگ  كار اندکو  كکار بزرگ اند پس .دارد یم باز ،ده استیز دانستن آنچه بر آنان پوشزمامداران را ا
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زمامدار آنچه را مردم از او  .دیآ یم و باطل به لباس حق در دینما یبا میو زشت ز با زشتیز ،ندک یجلوه م
 یکی ،حال هر و تو به ،ودست تا با آن راست از دروغ شناخته شین يا ز نشانهیداند و حق را ن یده دارند نمیپوش

 ینسبت به حق واجب ،ن حالیه در اک يا ردهکدر راه حق آماده  يجانباز يا خود را برای :یاز آن دو نفر هست

 يا مردیو  ؟يدار یپس چرا خود را پنهان م ،يندار یترسدهی  د انجامیه باک یکیار نکا ی يد بپردازیه باک

باز کردن  از درخواست ،وس شدهیدم چون تو را بنگرند مأز مرین صورت نیه در اک ينظر ل و تنگیبخ

ا ی ،ت دارندیاکش یا از ستمی ؛ت نخواهد داشتیبرا یمردم رنج يها يازمندیاز ن ياریبس که نیا با ،مانند یم

  .نامه پنجاه و سه) ،البالغه نهج( ». اند خواهان انصاف دوفروشیا در خری ،اند خواستار عدالت

  ف به مردماجتناب از اجحا - 2- 4

 ،فرمانروا به مردم اجحاف نمود یرا وقتیز ؛عدم اجحاف به آنان است ،يدار مهم مردم يارهایاز مع

گردد و  ین فراوان میدر د يارک بیشود و فر یدار میپد يد و آثار ظلم و ستمگریآ یاختالف به وجود م

ام کنند و احک یود عمل منفس خ يل و هوایمردم مطابق م ،جهینت شود و در یم كتر یسنت و روش عال

ا یع شود یضا یه حقک نیندارد از ا کیبا یسکشود و  یفراوان م یتراش گردد و عذر و بهانه یل میتعط

ابند و ی یعزت م كشوند و مردمان شرور و ناپا یمردان خوار م كپا ،ین زمانیدر چن .ردیصورت گ یباطل

  .نامه پنجاه و سه) ،البالغه (نهج اد خواهد شدیز ین مردمیخشم خدا بر چن

  ردستان و خدمت به آنانیتوجه به ز - 2- 5

 :ندیفرما ی(ص) م یامبر گرامیپ .ردستان و خدمت به آنان استیتوجه به ز ،يدار گر مردمید يارهایاز مع

خطاب به حضرت  ،گرید ییجا در .)327 ،1382 ، هنهج الفصاح(» . ستاها  آن گروه خدمتگزار رییس«

ش یردستان خوید و از زینخست نماز را بر پا دار ،یعل يا« :نندک یم تأکیدردستان ی(ع) بر توجه به ز یعل

 یحضرت عل» . تنگ و افسرده باشند ه دلکد ید برهنه و گرسنه بمانند و رضا ندهینگذار ؛دیغفلت مورز

با مردم « :نندک یم تأکیدبر توجه به مردم  ،به فرماندار اصفهان يا رم (ص) در نامهکامبر ایز با الگو از پی(ع) ن

دهندگان در  ياریو  ینیه مردم برادران دک چرا ؛دینکن ییاعتنا ید بیومت دارکحها  آن ه برک به سبب آن

  ». اند یاستخراج حقوق اله

 يبر جا یار آثار مثبتکن یرا ایز ؛ندک کآنان را سب يها نهیهز ،د با خدمت و توجه به مردمیر بایمد

مردم را  يها نهیهز یوقت« :نندک یه میاشتر توص ک(ع) به مال یضرت عله حک گونه همان ؛خواهد گذاشت
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شهرها و کردن  ه مردم با آبادکاست  يا را آن اندوختهیز ؛دیت گران آید برایار نباکن یا ،یگردان یم کسب

ا ه عدالت رک و از آن يا ردهکش آنان را به خود جلب یز ستاین ؛گردانند یم ت به تو بازیها يآراستن آباد

  .)1391 ،زاده وسفاسماعیلی و ی» (. یشادمان يا دهیشان گستران انیم

  شناسی اسالمی ي جرمها آموزهکلیت مفهوم جرم از منظر  -3

دعوت  ،گرید عبارت به ؛دانست العرب رهیجزشناسی اسالمی را باید مقارن با ظهور اسالم در  پیدایش جرم

شناسی اسالمی  نوعی آغازگر جرم به ،آن زمان بود هاي پیامبر خاتم (ص) که شروعی بر پایان گمراهی

به این  ؛شناسی اسالمی باید در اجزاي این عبارت تفکیک قائل شویم اما در خصوص تعریف جرم .است

13شناسی اسالمی صورت که اول واژۀ جرم را در منظر جرم
 ،تعریف و واکاوي کنیم تا بتوانیم از این طریق 

  .میابی دستاسالمی شناسی  به تعریفی کامل از جرم

است که خود واژۀ اخیر به دو  شده مطرح» گناه«بیشتر با عنوان  ،14در ادبیات کیفري اسالم» جرم« ۀواژ

جرم و گناه در  :در تفسیري موسع باید چنین گفت .شود بندي می دستۀ گناهان صغیره و گناهان کبیره طبقه

عل یا گفتن قولی که شارع مقدس آن را منع کرده فدادن  انجامعبارت است از  ،زبان قرآن و فقه اسالمی

15تعالی است افعال یا اقوالی که مغایر با احکام باري ،دیگر عبارت به ؛است
کلمه  ،همچنین در قرآن .

در آیۀ » مجرمین«گناه آمده است و همچنین لفظ  يریتعب بهکارهاي زشت و ناپسند و  يمعنا به» یجرّمنکُم«
16ستا ر ناظر به همین معناسورۀ مبارکۀ قم 47شریفۀ 

حدود و  ،دیات ،و نیز دیگر آیاتی که در باب قصاص 

 .البته این تنها تعابیري نیست که در قرآن کریم براي این مفهوم آمده است .غیره در قرآن کریم آمده است

                                                     
13- Islamic Criminology 

14- Islamic criminal Literature 

شناسی اسالمی، گرایش جدید  ، جرم1397جهت مطالعه تکمیلی در این خصوص نگاه کنید به: موسوي فرد، سیدمحمدرضا،  -15

 به بعد.  27حقوق کیفري در ایران و جهان اسالم، چاپ اول، بنیاد علمی حقوقی مجد، تهران، ص 

هی سورۀ مبارکۀ قمر می 47و  46مقدس درآیات شریفۀ شارع  -16 د اعةُ أَ الس و مه دعو ةُ ماع لِ الس مینَ فی  فرماید: ب رِ ج م نَّ الْ رّ * إِ م   و أَ

ر. خداوند متعال درآیات فوق، قیامت را به ع س تر  تلخبارتر و  گاه معرفی کرده و این قیامت را بسی مصیبت عنوان یک وعده ضَاللٍ و

شود بچشید  اند. آن روزي که به آنان گفته می فرماید: حقا که گناهکاران در گمراهی و در آتشی افروخته قلمداد کرده است و می
هاي خداوند متعال براي گناهکاران و مجرمان همانا دوزخ موعود است و این وعدۀ الهی  بینیم وعده درد محسوس دوزخ را. پس می

افتنـد و در آتـش دوزخ تحمـل درد و رنـج      شود که بـه دوزخ مـی   وز و ساعاتی را به گناهکاران یادآور میناپذیر است و ر تخلف

استنباط کرد، این است که در حقوق کیفري اسالمی  47توان از ظاهر آیۀ شریفۀ  می» جرم«و » گناه«سازي  کنند. آنچه در معادل می
  اند.  ود، این دو به نوعی با هم مترادفش اي از آن محسوب می شناسی اسالمی نیز شاخه که جرم
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ر و ثقل و وز ،لمم ،شّر ،خبث ،فاحشه ،منکر ،فجور ،فساد ،فسق ،خطیئه ،حرام ،جرم ،سیئه ،اثم ،معصیت ،ذنب

هرچند در برخی از منابع اسالمی نیز در این خصوص اختالفات نظري  ؛17حنث در قرآن از این جمله است

  ؟گیرد یا خیر می تمامی مصادیق جرم را در بر ،که آیا این کلمات بین فقها وجود دارد مبنی بر این

18خصوص معناي لغوي دیگر جرم در فقه اسالمی در
جرم (با فتحه) آمده و کلمۀ جرم از  :آمده است 

 شده استفادهوکار زشت و مکروه  استعاره از هر کسب عنوان بهاصل معناي آن بریدن میوه از درخت است و 

بار در  شصتواژۀ جرم و مشتقات آن بیش از  .شود به کاري ناپسند اطالق میکردن  وادار يمعنا بهاست و نیز 

19است رفته کار بهوکار زشت  به همان مفهوم لغوي کسباصوالً قرآن آمده و 
قرآن کریم آن را  ،حال بااین .

نتیجه  در .شود ستمگران و منکران معاد هم می ،است که شامل مستکبران برده کار بهاي  در مصادیق گسترده

  .شود عقاید و اخالق انحرافی را نیز شامل می ،لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه

بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و  ؛شود گناهی نمی لفظ جرم در قرآن شامل هر

ف ین تعریجرم را چن فقها .طرح باشد ممکن است تحت یکی از این عناوین قابل ،حاالت گوناگون او

که قانون اسالم آن را حرام شمرده و بر فعل  یا گفتن قولی ،فعلدادن  عبارت است از انجام ،جرم« :اند کرده

20ا ترك فعلیمقرر داشته است و  يفریک ،آن
آن  يکه قانون اسالم آن را واجب شمرده و برا یا قولی 

 یتعال يخدا یکس از اوامر و نواه گرفته که هر نشأتجا  آن ن ازیمقرر داشته است و ا يفریک ،ترك

شود  یمجرم م ریگ بانیگرا یا در دنی ،فریشده است و آن ک تعیین یفر و مجازاتیاو ک يبرا ،کند یچیسرپ

ا قضات ی ،طیالشرا ه جامعیامر و فق یحاکم شرع و ول یعنیب او یا نایوسیلۀ امام (ع)  ن صورت بهیکه در ا
 است که خداوند به یامور ممنوع شرع ،جرم« شده گفتها یو » ... آید می منصوب از طرف او به اجرا در

  .)211 ،1393 ،يماورد» (. دارد مردم را از ارتکاب آن بازمی ،ریا تعزیکیفر حد  يوسیلۀ اجرا

توان چنین برداشت کرد اگر از باب تفسیر موسع که در حقوق کیفري  از این تعریف می جهینت درپس 

این جا اطالق بیشتري دارد از معناي کیفري گناهان  الناس حقولی در جهت رعایت  ،معمول نیست بگذریم

قابل تمامی گناهانی که افراد در جامعه اسالمی در م ،جرم انگاري شده در حقوق کیفري اسالمی عدول کنیم

غیرعالمانه حتی گهگاه عامدانه برخی مسئولین نظامی حکومتی اسالم  ،ي غلط عالمانهها استیس جهینت در

                                                     
  اند.  اهل لغت نیز جرم را به ذنب، گناه، تعدي، تجاوز، معصیت، بـزه و جنایـت و امثـال آن معنـا کرده -17

18- Islamic Jurisprudence 

  اغب اصفهانی. هاي آن از منظر فقه اسالمی رجوع کنید به المفردات ر جهت مطالعه در خصوص معناي لغوي جرم و معادل -19

20- Leave the verb 
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 مؤکدو دستورات  ها آموزهشناسی اسالمی با توجه به  شود باید حداقل از باب حقوق جزا و جرم مرتکب می

یک  عنوان بهتواند  امر می نیهم .نقش معاونت در چنین جرائمی را در نظر گرفت دین مبین اسالم براي ایشان

21مسئولینکردن  ضمانت اجرایی واقعی در پاسخگو
خویش را  بلکه ،مشروعیت بلکه خود را نیزتنها  نهکه  

  .کرده و به منصه ظهور برسد وادار ،دانند یممکلف به رعایت قوانین اسالمی در اداره امور جامعه 

22فلسفه ضرورت جرم انگاري و پاسخگویی در مدل اسالمی -4
  

 .است ها دهیگرفته از جایگاه مسئولیتی او نسبت به سایر آفر نشأتپاسخگویی انسان در قبال عملکرد خود 

دار مسئولیتی شده باید همه توان خود را در حسن انجام آن  انسان توانمندي که با آگاهی و اختیار عهده

با این نگرش که  ژهیو به .و اکمل به کار گیرد و نسبت به همه زوایاي آن پاسخگو باشدکار به نحو اتم 

براي ارتزاق و  يا نه طعمه ،پست و مقام و مسئولیت در فرهنگ دینی امانتی است الهی براي ارائه خدمت

 ،بن قیس خطاب به اشعث يا (ع) در نامه رمؤمنانیکه ام چنان آن ،اختالس و منبعی براي درآمد و تجارت

بلکه امانتی  ؛شده براي تو طعمه نیست کاري که به تو سپرده گمان یب« :استاندار خود در آذربایجان فرمود

تو حق نداري نسبت به  .است بر گردن تو که باید در برابر مافوق خود پاسخگو باشی و از او اطاعت کنی

به کار مهم و  بخش نانیشتن سندي اطمدست دا در یملّت استبداد بورزي و خودسرانه تصمیم بگیري یا ب

)نامه پنجم ،نهج البالغه» (. يازی خطیري دست
23
.  

را در فرهنگ دینی تبیین و هم به » مسئولیت«در این هشدار حکومتی هم جایگاه  السالم هیامام عل

داد و دوري از استب ،در برابر مقام باالتربودن  یعنی پاسخگو ،يریپذ تیآثار و لوازم مسئول نیتر مهم

از منظر  .کرده است اشاره ،و بدون سند و حجت معتبر اقدام به کاري کردنگرفتن  خودسرانه تصمیم

 فهیوظ ،یتیو مسئول گاهیهر فرد نسبت به عملکرد خود در هر جا ییپاسخگو السالم هیعل نیرالمؤمنیام

به  يا امام در نامه .ددارند و چه آنان که ندارن یو حکومت یاجتماع تیچه آنان که مسئول ؛همگان است

مورد  ،شما را در آنچه از آن ،من« :بکر نوشت یمحمد بن اب ،هیناح نیمردم مصر و کارگزار خود در ا

ما کَسبت  :دیفرما یخداوند متعال م .کنم یم هیتوص یاله يبه تقوا دیریگ یبازخواست قرار م کلُّ نفسٍ بِ
ه ه و ال حذّرکمیو  :دیفرما یم زیاست) و ن شی(هرکس در گرو اعمال خو نَةٌیرریاللّه المص یاللّه نَفْس 

                                                     
21- Accountability of Officials 

22- Islamic Criminological Model 

 رَ االّ بِوثیقَةٍ.  تَفْتات فی رعیةٍ والتُخاطانَّ عملَک لَیس لَک بِطُعمةٍ ولکنَّه فی عنْقک اَمانَةٌ و اَنْت مستَرْعی لمنْ فَوقَک. لَیس لَک اَنْ -23
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بدان  !محمداي  ). خداست يسو و بازگشت (شما) به ؛دارد یبر حذر م د) خوی(خداوند شما را از (نافرمان

دلت هاي  ه با خواستهکپس بر تو الزم است  !نمودم ،ر مصرکلش یعنی ،رمکلشین تر بزرگمن تو را فرمانده 

و هرگز خدا را  !شتر نمانده باشدیساعت از عمر تو ب یک هرچندیی ده ات دفاع نمایعقو از  ینکمخالفت 

او را نخواهد  يس جاکچ یرد و هیگ می س راکهمه  يه خداوند جاکاور یبه خشم ن ياحد يبه خاطر رضا

هنگام اما به  ینکل یدر انجامش تعج ياریکه به هنگام بکآور نه آن  ينماز را در اوقات خود به جا !گرفت

 یامبر گرامیه] پکچرا  ،ز و بر حذر باشی[از منافقان سخت بپره ! ...يندازیب تأخیرارها آن را به کاشتغال به 

را مؤمن را یز ،ترسم نمی بر امتم كمن نه از مؤمن و نه از مشر :ه و آله و سلم) فرمودیاهللا عل یاسالم (صل

تنها از شرّ منافقان بر  ؛وبدک می ش درهمکاطر شررا خدا به خ كدارد و مشر می باز يارکمانش از خالفیا

بند و به یند جالب و دلپسند [تا شما را بفریگو می یمان ندارند و به زبان سخنانیه در دل اکترسم  می شما

24»را باز شناختها  آن توان می شان از اعمال زشت یاهداف شوم خود برسند] ول
.  

 از آنچه عمل ؛کرد می) از همه آنان سؤال خواهامتیق به پروردگارت سوگند (در :دیفرما می نیهمچن

. کردند می
25

 .کند می سؤال زودرشتیخداوندعزوجل ازکارکرد شما اعم از ر !بندگان خدا دیآگاه باش 

بندگان  عالوه بر او را دانسته و یانسان را فراتر از جامعه انسان یتیقلمرو مسئول گرید یانی(ع) در ب رمؤمنانیام

شما  رایز ؛دیکن شهیو تقوا پ دیاز خدا بترس :دیفرما می مسئول دانسته ،واناتیوحها  خانه ،ر شهرهابراب در ،خدا

. دیهست زین واناتیو حها  مسئول مکان ،بندگان خدا تیخدا عالوه بر مسئول شگاهیدر پ
26

  

آنان در بودن  وو پاسخگ یخواه تیمسئول زانیم ،کار به افراد يشرط واگذار ،السالم هیعل رمؤمنانیاز نظر ام
و حسن  ییرا در پاسخگوتر  نییسطح پا ریتوان مد ،نخست دیبا یعال ریمد کی یعنی .است تیقبال آن مسئول

صورت چه بسا کار  نیا ریچه آن که در غ ؛بسپارد تیمسئول يتوان به و نیا براساسو  ردیانجام کار در نظر بگ
(ع) پس از بازگشت از  ریحضرت ام .بگذارد يگریردن دعدم انجام آن را بر گ تیکس مسئول و هر ردیانجام نگ

از کارگزاران و خدمتکارانت  هریک يبرا :خطاب به فرزندش امام حسن (ع) فرموداي  در نامه نیجنگ صف
 نهیزم ،ریتدب نیاکه  یرا بازخواست کن يو یو بتوان یکن که او را در برابر آن کار مسئول بدان نییتع ژهیو يکار

                                                     
، محقق و مصحح  ق، شریف الرضی، محمد بن حسین1414جهت مطالعه تفصیلی در این خصوص نگاه کنید به: نهج البالغه،  -24

، مدیریت و 1389. مضاف برآن برگرفته از کتاب: مکارم شیرازي، ناصر، 27صبحی صالح، چاپ اول، قم، انتشارات هجرت، نامه 

 . 178،  ، انتشارات نسل جوان ، چاپ دوازدهم، قم فرماندهی در اسالم

ا کانوا یعملون.  -25 هم اجمعین عم ک لنسئلنّ فورب 

هائمِ.  -26 الب نِ البِقاعِ و تّی ع ونَ ح ولُ اَنَّکُم مسئُ ف ،هبِالد و هباد ی عه ف وا اللّ تَّقُ ا 
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. سازد می یرا منتف گریکدی دیوانهادن کارها به ام و یتیمسئول بی
27

  

داشته و به  یآن کاربرد عموم يجا که طرف آن مردم باشند و محتوا آن ژهیوه ب ییمسئله پاسخگو
برخوردار است که خود  یو ارزش تیاز همان اهم ،برخوردار باشد امیپ یموضوع از جاودانگ تیلحاظ اهم

28برخوردار است امیو پ تیمسئول
شناسی  رسیم که مبتال به آسیب می همین مدل ترسیمی بدین نکات در .

مسئولیت در نظام اسالمی امانتی است از طرف مردم نه موقعیتی براي سوءاستفاده  :جامعه اسالمی است
30عدم استبداد در تصمیم گیري ؛29سیاسی و شخصی

تدبیرانه که بعدا تبعات به  بی و همچنین هر اقدام 
31کارگیري افراد ابن وقت و منافق در مناصب حکوت اسالمیه پرهیز از ب ؛دداشته باش

که شرش بیش از  
 ؛نظام اسالمیهاي  لزوم پاسخگویی تمام و کمال و عدم موازي کاري در نظام مسئولیت ؛دشمن است

32مسئولیت تمام کمال مسئول نظام اسالمی
  .براي همه امت اسالمی نه خدمت صرف به عده خاصی 

33ها میلغو تحر يبرا ياقدام راهبرد انت اجرا جهت پاسخگویی وفق قانونضم - 4- 1
  

و  خبرند یبکه عامه مردم از آن  گذرد یمفارغ از هرگونه مسائل سیاسی که پیرامون موضوعات متعدد 
34ي کلمه نخبگان سیاسیریکارگ بهبا توضیح لزوم تفکیک و عدم منصب ( صاحبافراد 

از اخبار لزوماً  )
35چرایی آن خبر دارندپشت پرده و 

 گرفتهدر نظر  ها میلغو تحر يبرا ياقدام راهبرد مدلی که در قانون 

)9که در آن در ماده ( شده
36
  .آمده است صراحت به 

                                                     
27- أخُذُه ک عمالً تَ م نْ خَد نسانٍ ملِّ ا لْ لکُ ع اجو  .ک ت م دی خوا ف لُ واکَ تَ الّ ی حري اَ ه اَ انَّ ه فَ  بِ

، پاسخگویی در گفتار و سیره امیرالمؤمنین علیه 1383جهت مطالعه تفصیلی در این خصوص نگاه کنید به: رفیعی، رمضانعلی،  -28

 . 1السالم؛ مجله حصون، شماره 

29- Political and Personal abuse 
30- Lack of Tyranny in Decision Making 

31- Positions of Islamic Government 

32- Responsibility for the Full responsibility of the Islamic System 
33- Law on Strategic Action to Lift Sanctions 

ه معناي الیتیسم واقعی نه شکلی لزوماً با توجه معیارهاي ترسیمی دینی و همچنین معیارهاي حکمرانی خود و انتخاب مسئولین سیاسی ب -34

توان تحت عنوان نخبگان سیاسی یا خواص بدین  عمالً به نظر نگارندگان لزوماً اکثر افرادي که در مناصب سیاسی یا حکومتی هستند را نمی

به سیاسی نیست اگر چنین اطالق و معنا به کار گرفت، خواص در معناي استفاده از امتیاز یا رانت براي رسیدن به برخی مناصب به معناي نخ

  باشد چیزي جز بازي با کلمات نیست و تفکیک اشاره شده بدین خاطر به صورت منفک استدالل شده است.

هاي سیاسـی باشـی کـه تـوپ      هاي سیاسی و بده بستان این امر نیز بدین خاطر است برخی از مواقع چنین اقداماتی احتمال دارد در راستاي تقابل -35

 شود و مردم نقش انحرافی را داشته باشند.   ها در جریان نباشد بلکه توپ در زمین سیاسیون پاس کاري می و به نفع آندر زمین مردم 

مستنکفین از اجراي این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیري درجه دو تا پنج قانون مجازات اسـالمی   -36

 شوند.  محکوم می 1392مصوب 
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که در متن آن  یتیشده و البته صراحت و شفاف نییقانون تب نیا يکه برا ییبا توجه به ضمانت اجرا نیبنابرا

اند  کردهی نیب شیپطراحان آن توان متصور بود و  در آن نمی تأخیر ایاجرا  جهت عدم يا بهانه چیه ،وجود دارد

در قانون  مندرج 9ماده  براساس ،مرتبط نیاز مسئول هریک ياز سو یاحتمال یچیدر صورت تخلف و سرپ

جور ي سیاسی این قضیه ها يباز وخم چیپتواند در  البته این امر نیز نسبی است و می .ردیبرخورد الزم صورت بگ

 بهدیگري جلوه کند ولی از این باب که مسئولین در نظام اسالمی با دقت و همیت بیشتري در مناصبی که 

ضمانت اجرایی  عنوان بهیک راهکار  عنوان بهتواند  است اقدام کنند می شده واگذارها  آن امانی به صورت

کالن با توجه به این که برخی متغیرها  تصور بهدر قالب مدیریت  وجه چیه بهالبته این امر  ،کیفري مطرح گردد

یک راهکار موفق  عنوان بهتواند  نسبی می صورت به ،ی مسائل نیستتمام به میتعم قابل اند کنترلخارج از 

  .حداقلی از باب پیشگیري از عدم انجام برخی کارها و تصمیمات نسنجیده از این مدل یاد کرد

 کند یمسیاسی مطرح  دار جهت بعضاًکه هرچند استدالالت همین طرح نیز در نوع خود مخالفینی دارد 

قانون مصوب مجلس  یو حقوق ینگارش ،یقانون راداتیاز جمله ا يموارد :آورده است مثال عنوان به

37ها میلغو تحر يبرا يموسوم به اقدام راهبرد یاسالم يشورا
در  یکیمصوبه اشتباه تاکت نیا که نیو ا 

 تیبه برجام از مقبول يبندیپا لیهمچنان به دل رانیدولت اعتقاد وجود دارد این ا .بود الملل نیروابط ب

38قابل دفاع است ایدر دن یو حقوق یاسیو س یهمچنان به لحاظ قانون رانیا تیاست و موقع مند بهره یجهان
. 

جایگذاري ضمنانت اجرایی کیفري براي برخی اقدامات سیاسی صرفاً فارغ از محتویات این قانون  پس

  .ن مسئولین قابلیت تعمیمی داردکال

39شناسی اسالمی رویکردهاي پیشگیرانه جرم - 4- 2
  ي بعديها تیمسئولجهت  

و  یاسالم ییاز اصول قضا یانحراف و گمراه ،يارکبزه ،رانه از وقوع جرمیشگیتردید اقدامات پ بی

هاي  قدامات و فعالیتاي از ا رانه مجموعهیشگین اقدامات پیا .شود محسوب می ،اسالم ییهاي جنا سیاست

  .گیرد را دربرمی یاسیو س ياقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یآموزش ،یتیسازنده ترب

از جرم به مجموعه  يریشگیپ .نده استیاهش احتمال وقوع جرم در آکاز جرم  يریشگیهدف پ

ا هر دو به یه و ا گرویفرد  يآور و محتمل برا وانفعال زیان از فعل يریجلوگ يه براکشود  گفته می یاقدامات

نترل و نظارت کدر حوزه  یها و اقدامات اساس از سیاست یکی عنوان به يریشگیپ یطورکل به .دیآ یمعمل 
                                                     

37- Lifting Sanctions 

38- www.irna.ir/news/84142690/ 
39- Preventive Approaches to Islamic Criminology 
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م و غیرمستقیم بازدارنده از یمستق يارکه اقدامات و راهیلکها به  ن سیاستیا .شود محسوب می یاجتماع

ه در کاست » ینیشیاست پیس« یکجهت  باشد و لذا ازاین معطوف می يژرفتارکوقوع جرم و انحراف و 

نه یارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزکگیرد و از آن  قرار می یتیو ترب یتأمینها و اقدامات  برابر انواع مجازات

  .)28 ،1398 ،موسوي فردتر است ( صرفه ز بهین یو فرهنگ ياقتصاد ،یاجتماع

فساد و  ،توسط افراد صالح مهار نگرددها  آن نشود و ظلم و ستم یستادگیاگر در مقابل افراد ستمگر ا

بدون  ،نباشد احکام و مقررات فریاگر ک .رود یم نیرشد و تکامل از ب ۀنیو زم ردیگ یم جامعه را فرا یتباه

سوره بقره  251 یۀآ .دیگرا یم يآن به ضعف و نابود يها و ارزش نیو ارکان د ماند یضمانت اجرا م

 تینظم و امن يافراد و برقرار نیروابط ب میباعث تنظ يفریک نیقوان يرااج :ستا مدعا نیبر ا ایگو يشاهد

 ؛وجود نداشته باشد یکاف تینظم و امن يا اگر در جامعه رایز .شود می نیمجرم ۀعدالت دربار يو اجرا

 یِجمع اتیتکامل ح ،ردیقرار گ نیو تجاوز مجرم يو حقوق افراد در معرض تعد تیثیح ،مال ،جان یعنی
  .است یاجتماع دیمف يها تیفعال اممستلزم انج افراد که

شناسی اسالمی پیداست با  ي که از مباحث مطروحه از حوزه پیشگیري در جرمطور همان پس

ي در زمان مدیریت که کار اهمالتحقق مسئولیت کیفري بالتبع احراز قصور و  جهینت درسنجی و  امکان

40خود این امر باعث نوعی پیشگیري شخصیباعث تحقق مسئولیت مدنی در قبال عامه مردم شود 
براي آن  

  .آورند به عملدقت بیشتري  ها تیمسئولمدیر و دیگر مدیران باشد که در پذیرش 

  چیستی و ماهیت مسئولیت مدنی -5

مزبور  حوزه .مسئولیت مدنی است ،هاي حقوق مدنی با توجه به کاربردي که دارد ین بخشتر مهمیکی از 

تعریف ساده از مسئولیت مدنی آن است که شخصی که با  .روزافزونی یافته استدر عصر حاضر اهمیت 

41قراردادي دیگري رابطه
قراردادي نبسته است ولی به دیگري خسارت وارد کرده  گرید عبارت بهندارد  

گویند در برابر او مسئولیت  می ،در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگري باشد .است

آن را  دیضرر بزند با يگریکه هر کس به د کند یحکم م نیچن یمیهر عقل سل .ضامن است مدنی دارد یا

است  واردشدهکه به شخص  يضرر ایباشد  یقانون ،يگریکه ورود ضرر به د يمگر در موارد ،جبران کند

وا به ورود خسارت نامتعارف و نار یمدن تیمسئول یرکن اساس بیترت نیا به .ناروا و نامتعارف جلوه نکند

                                                     
40- Personal Prevention 
41- Contractual Relationship 
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  .کند یم نیآثار آن را قانون مع ،خطا ایاز عمد باشد  یچه ناش یمدن تیمسئول نیهمچن .است يگرید

42یمدن تیکه مربوط به مسئول ینیقوان ،ما یدر نظام حقوق
 نیمتعارض است و ا بعضاًاست پراکنده و  

 یدر قانون مدن یمدن تیاز قواعد مسئول یبخش .شده است يدعاو نیدر ا ینظم یب جادیمسئله منجر به ا

را  یمدن نوناست که مقررات قا دهیرس بیبه تصو یمدن تیقانون مسئول ،1339سپس در سال  .آمده است

 یدر قانون مجازات اسالم نیهمچن .کرده است لیتکم يو معنو یجسم يها خسارت در حوزه ژهیو به

 492نموده است و در مواد  ینیب شیرا تحت عنوان موجبات ضمان پ یفصل ،اتیدر کتاب د 1392مصوب 

عالوه  ؛گرید عبارت به .نموده است انیب یدنم تیمسئول حوزه يمتناقض را برا بعضاًاحکام و قواعد  ،548تا 

و قانون  یو مواد قانون مدن سو کیمواد مزبور از  نیب ،ستیروشن نها  آن از یبعض ينظر یمبان که نیبر ا

 وضع نهیزم نیا در زین يا ژهیمقررات و .شود یمالحظه نم یکاف یهماهنگ ،گرید ياز سو یمدن تیمسئول

 هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسئول ياجبار مهیقانون اصالح قانون بها  آن نیتر مهماست که از  شده

  .وارد نموده است یرا بر قواعد عموم یتوجه قابلاست که استثنائات  1387مصوب 

43یمدن تیتحقق مسئول طیشرا
  :از اند عبارت 

  است شده واردکه به خواهان  يضرر - 5- 1

44يمعنو ،يماد صدمه گرید عبارت به .است یضرر عرف ،وجود دارد یمدن تیکه در مسئول يضرر
 یو بدن 

 ضرر وارده نامتعارف و ناروا کند یعرف است که قضاوت م جا نیدر ا .شود یاست که به شخص وارد م

 لیدل نیهم به .ردیبربگرا در یعیوس فیگسترده باشد و ط اریبس تواند یالبته قضاوت عرف م .خیر ایست ا

ضرر قابل جبران  يرا براهایی  یژگیو ،جبران نمود توان یم یمدن تیکه در قالب نظام مسئول يضرر يبرا

 ،قائم به اصیلشخصی باشد ( ؛مستقیم باشد دیبا ؛ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی :اند برشمرده

به  شده واردشخص یا نفع مشروع او  حق بهاي که  لطمه جهینت درضرر باید  ؛)... ي وو لیوک ،مقام قائم

 .دوجود آمده باش

  

                                                     
42- Civil Liability 

43- Conditions for Fulfilling civil Liability 
44- Material, Spiritual Damage 
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45انیز واردکننده ریتقص - 5- 2
  

 نیداشتند ا انیب ریتقص يکه برا یفیتعر :میعنصر هست نیاثبات ا ازمندین ،ریتقصبر  مبتنی تیالبته در مسئول

 یپس اگر عمل .شود یم ریاز آن به عمل قابل سرزنش تعب یگاه است یرقانونیغو است که عمل نامشروع 

 .است طیوتفر افراطما اعم از  یطبق قانون مدن ریتقص .ستین ریتقص ،باشد و قابل سرزنش نباشد یقانون

 طیتفر .شود یمتعارف انجام م ازحد شیب که یدرحال ،شود نجاما ینیتا حد مع دیاست که با يکار ،افراط
 در .شد یانجام م دیعرف با ایقرارداد  ،قانون موجب بهاست  یاز انجام عمل يخوددار ایهم ترك عمل 

 یبرخ .ندارد يتأثیرآن در تحقق آن بودن  يرعمدیغ ای يعمد ،ریتقص ینیو سنگ یسبک یمدن تیمسئول

 :از اند عبارتموارد این  .برند ینام م ،کنند یو مشروع م هیرا توج ریکه تقص ییها علت عنوان بهموارد را 

  .اجبار و اکراه و غرور ،دیده زیان تیرضا ،اضطرار ،دفاع مشروع ،یحکم قانون و دستور مقام قانون

  است یمنطق تیعل از رابطه ریکه غ ؛تیسبب رابطه - 5- 3

 انیو فعل ز شده جادیاکه  یضرر و خسارت نیب دیبا است شده وارد یکه به شخص یانیمعنا که زاین به 

مسئول  کس چیهو معقول است که  یمنطق نیا .وجود داشته باشد تیسبب رابطه زدهسر یکه از شخص يبار

 ،داد صیرا تشخ تیسبب وجود رابطه یراحت بهبتوان  که نیا البته .باشد دینبا ،نشده یکه از فعل او ناش یانیز

 گرید عبارت به .ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند یعوامل مختلف رایز .ستین یکار آسان

است  شده شنهادیپ یمختلف يها حل راهموارد  نیدر ا .اند منجر به ورود خسارت شده يمتعدد يها سبب

  .نماند یبدون جبران باق ،دیده که خسارت زیان آن يبرا

46بار انیزفعل  ای ریاز تقص یناشمسئولیت  - 5- 4
  در انتساب ضررخوانده  

47ی در برخی از مواقع به ضمانت اجرایی کیفريحت
 عنوان به یمدن تیمسئولهمانند این که  آورند یمي رو 

                                                     
ي تقصیر استوار شده است. اما قانون مدنی الزاماً تقصیر خوانده را شـرط تحقـق مسـئولیت ندانسـته اسـت. هرچنـد در       مسئولیت بر مبنا - 45

حقوق موضوعه ایران تقصیر مبناي منحصر مسئولیت نیست امـا نقشـی کـه در مسـئولیت مـدنی دارد قابـل انکـار نیسـت. نقـش تقصـیر در           

شود تا زیان دیـده راه دیگـري جهـت     هاي مطلق، باعث می یت مدنی است و در مسئولیتبر تقصیر، شرط تحقق مسئول هاي مبتنی مسئولیت

داند، زیان دیـده اصـوالً نیـازي بـه اثبـات تقصـیر جهـت         گذار تقصیرخوانده را مفروض می هایی که قانون اقامه دعوي بیاید و در مسئولیت

، نقش تقصـیر در مسـئولیت مـدنی و مقایسـه آن بـا حقـوق       1391میرا، مطالبه خسارت ندارد. نگاه کنید به: امینی، عیسی و محمدي نژاد، س

 .  18الملل، شماره  کامن ال، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد ایران و بین

46- Harmful verb 
47- Criminal Enforcement Guarantee 
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از  ياریدر بس رو نیازادارد  ییها یکاست ياز حقوق و تیو حما دیده زیانجبران خسارت  يبرا يا لهیوس

ساختن آن  برطرف درصددجبران خسارت  يها طرحو  یاجتماع تأمین ای یخصوص مهیب قیکشورها از طر

از  يو بازداشتن و انیز واردکننده هیتنب در یتواند نقش مهم می یمدن تیمسئول یوانگه .اند برآمده

48دیده زیان ییجو انتقامداشته باشد و حس  ندهیدر آ بار انیز فعل مجددارتکاب 
اما عدم  نشاند فرو زیرا ن 

 يها تیمسئولوجود  نیهمچن ریو نوع و درجه تقص یو بازدارندگ شده پرداختخسارت  زانیم نیتناسب ب

 اریمعبودن  ینوع ،اجتناب رقابلیغ یاشتباه و حوادث اتفاق لیبه دل رادافشدن  محض و مسئول شناخته و یابتین

 ییها تیمحدودبا  یمدن تیمسئول قیهدف را از طر نیا يوجو جست یمدن تیمسئول مهیو امکان ب ریتقص

49يفریک ياجراها مانند ضمانت گرید يها راهمعتقدند که از  يا عده لیدل نیهم به .مواجه ساخته است
 ای 

  .)55 ،1383 ،بادینی( افتی دستهدف  نیتوان به ا بهتر می یو نظارت یو مقررات انتظام یمال زهیانگ جادیا

در حقوق که  است بار انیفعل ز یمدن تیاز ارکان مسئول یکی :در نگاهی دیگر بدین قضیه باید گفت

متعهد جبران  نییدر جهت تع بار انیفعل ز .ستا به آن اشاره داشته یمدن تیقانون مسئول یکماده  رانیا

را انجام داده » بار انیفعل ز«است که  یشخص ،اسباب رهیمسئول جبران در زنج .است يخسارت ضرور

 يگرید یمبان ،ریتقص یعنی ،یسنت يمبنا نیدر کنار ا .باشد زیآمریتقص دیفعل با نیا یطور سنت است که به

نظرات  ،نیباوجودا .شده است ارائه زین یمنیتعهد ا هیو نظر نیتضم هیظرن ،مختلط هینظر ،خطر هیمانند نظر

 نییدر تع نیاست و بنابرا بار انیفعل ز ازمندین ،یمدن تیئولمس که نینکته اشتراك دارند و آن ا کیدر 

گردد که  می نییمسئول جبران خسارت تع عنوان به یشخصاصوالً است که  نیقاعده ا ،شخص مسئول

  .)249 ،1395 ،یزدانیانشده باشد ( یترك فعل ایمرتکب فعل 

 :علی ایحال در خصوص مسئولیت مدیران سیاسی نظام اسالمی با تفاسیري که گذشت باید گفت

لطمه وارد آورد  گرانید حقوق به ،یاطیاحت یب جهینت در ای عمداً یبدون مجوز قانون یمسئول ای ریچنانچه مد

50از عمل خود یناش خسارت ئول جبرانمس ،شود يمعنو ای يماد انیکه موجب ز
به  انیاگر ز .هست 

51تیاز اعمال حاکم یوجود آمده ناش
نخواهد  یدر پ یتیولئمس ،باشد یدولت رانیاستفاده از اقتدار مد با و 

                                                     
48- Lost Sense of Revenge 

عنـوان یـک    تواند به ل امکان سنجی اجراي واقعی آن هستیم میروند و ضمانت اجرایی است که در این مقاله پزوهشی به دنبا -49

 مکانسیم مطمئن نوعا هم ضمانت اجراي تنبیهی براي مرتکب و جنبه پیشگیري براي دیگر مدیران به دنبال داشته باشد. 

50- Responsible for Compensating for the Damage caused by his Action 
51- Exercise of Sovereignty 
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 هیتوج ،طور مطلق به یتیدولت در قبال اعمال حاکم رانیمد تیکه مصون معتقدند یهرچند بعض ،داشت

. )124 ،1392 ،دادشیریم( ندارد یحقوق و یفقه
52

  

ي صرف مسئولیت مدنی نیز اگر بخواهیم ها آموزه براساسي بخشی باید بگوییم بند جمعپس در یک 

غیرمستقیم و قراردادي نانوشته به  صورت بهي که مسئولین طور همان میرس یمبه قضیه بنگریم بدین نکته 

از باب مدنی باید  کنند یمحاکمیت اعمال  اصطالح بهنیابت از مردم حاکمیت را در دست دارند و 

ي مشترك حقوق خصوصی و حقوق کردهایروتواند یکی از  پاسخگوي اقدامات خود باشند و این می

53برتري محسوس سیاست بر حقوق لیبه دل انهتأسفمعمومی باشد که 
که بدان معتقدیم در حال حاضر  

  .ي دور از ذهن استا مسئله

  اسالمی و عدم پاسخگویی قصورات عینی برخی مدیران نظام -6

آن  رانیرهبران و مد ،اند آن را به اجرا گذاشته یدرست و به آموخته یخوب را به استیه سک یر جوامعد

 پردازند یم یاسیس يها به حل بحران یمتر حتک اریبس يها نهیرده و با هزک یاسیرسیرا غ یاسیجامعه امور س

 ژهیو به رانیاما در جامعه ا .اند ردهک ییزدا استیور را سگفت آنان در مرحله نخست ام توان یم ینوع و به

 يها گیري جهتاز  یبحران موجود در جامعه ناش لیبه دل زین یاسیرسیتمام مسائل غ ریاخ يها در دهه

و  یاسیرسیهمه امور غکردن  زده استیشاهد س تیریمد نیومت و همچنکح ،استیدر حوزه س یانحراف

ه در جامعه هر امر ک میما شاهد ترتیب بدین .میموجود هست يها حل بحران يمناسب برا يردهاکارکفقدان 

نگاه ما  زین یدر مسائل فرهنگ یحت .ندک یم دایپ یاسیو زلزله فوراً ابعاد س لیس یحت رانیدر ا یاسیرسیغ

ارائه  یاسیار سکراه مینیب یدر جامعه ما م یحل موضوعات فرهنگ يشده است و برا یاسیس ینگاه
  .میمان یآن بازم يمناسب برا يردهاکیوفصل و اتخاذ رو واقع ما در حل در .دهند یم

خود را از  ییعدم توانا یو نظام یتیامن ،یحقوق ،ینید ،54یمسائل فرهنگکردن  زده استیس با دیترد یب

 ،ییوفاکش ،تولد ؛دارند چهار مرحلهاصوالً ها  بحران .میگذار یم شیدر نزد اصحاب فن به نما یاسیمنظر س

ها  آن ها و پس از تولد هنگام بروز بحران نهیزم نیآمده در ا عمل به يها در تجربه .امدهایپ تاًیش و نهاکفرو

                                                     
گردد در خصوص مقاالت و آثار علمی که تا حدودي با موضوع پژوهش حاضر قرابت معنایی و مفهومی دارد نگاه  توصیه می -52

 . 3، مسئولیت مدنی مدیران دولت از منظر فقه و حقوق، فصلنامه گفتمان فقه حکومتی، شماره 1397کنید به: میرخلیلی، سیداحمد، 

53- The Tangible Superiority of Politics over Rights 
54- Politicizing Cultural Issues 
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همه افراد تالش  .ردک يریه از گسترش باند بحران در ابعاد گوناگون جلوگکتوجه داشت  نیبه ا دیبا

و  گاهیدر باب جا ینکفبحران به فرا نیو وزن خود در حل ا گاهیجاگرفتن  دارند بدون در نظر

قصورها  هک نیا يجا به .آورند يآمده رو عمل به يبه قصورها ییاز پاسخگو زیخود و گر يها تیمسئول

ها  توجه یاسیو س یغاتیتبل يفضا جادیانداخته و با ا يگریرا گردن د رینند در تالش هستند تقصکرا جبران 

هاي  طبقات و توده انیدر م ینگاه در جامعه ما حت نوع نیا .)1389 ،(مطهرنیا نندکجلب  گریطرف د را به

  .جامعه ملموس است نییپا

 .رد خود باشندکعمل يدام جوابگوکمختلف هر يانجام شود و نهادها یدرست به فیوظا میتقس دیبا

55کار میتقسنبودن  شفاف نیهم
نون چهل کا .نندکرا متهم  يگرید يارک مکباعث شده است هنگام قصور و  

56ینظام انقالب یعنی ،و استقرار آن گذشته است یالب اسالمسال از انق
نون کا .است افتهی انیهاست پا سال 

ارچوب هچ نیا .ه امور را دنبال و در برابر مردم پاسخگو باشندکوجود داشته باشد  ییها و سازمان ستمیس دیبا

57به مردم ییرد فرار از پاسخگوکدهنده نقصان در عمل نشان
 ریدرگ گرید ینونک طیشراجامعه ما در  .است 

ه پاسخگو نباشند و کو مسئوالن نظام را  ها انیاز جر دامک چیه گرینون دکمردم ا .شود ینم یاسیهاي س بازي

در  یروشن اریبس يها گنالیس .قبول نخواهند داشت ،نرسانند مخود را به انجا يارآمدکارچوب قانون هدر چ

 کیباصداقت مانند  دیمتخصصان امر هم با .گذارد یم شینمابه  یخوب امر را به نیحال حاضر در جامعه ا

اکنون است و  تیاز وضع يجامعه ما در حال گذار جد .امراض موجود در جامعه بپردازند انیبه ب کپزش

لذا خواهان تحوالت  .ردیپذ ینم یراحت گذشته به يوگوها با گفت زیاصالحات موجود در جامعه را ن گرید

 يساز شفاف ،یار عمومکبه اف ییخود را موظف به پاسخگو یومتکح مدر آن نظاه کاست  یعیو وس میعظ

  .رفتیصورت نخواهد پذ یاسیملت با ساختار س ییرد خود بداند وگرنه همگراکعمل

از این که به مسائل سیاسی و قصورات سیاسی وافر مدیران ورود کنیم که گهگاه  به دوردر این بخش 

را به دنبال داشته است بخواهیم قصورات را  ...امنیتی و ،حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی ،ي اقتصاديها نهیهز

58میا کردهورود  ها بحرانمدیریت  دردسر یبآن بسنجیم به مدل  براساس
 بهدر این بخش نیز واقعاً که  

                                                     
55- Lack of Transparency in the Division of Labor 
56- Revolutionary System 

57- Responding to People 

دهـاي  هـاي طبیعـی لـزوم تغییـر در راهبر     هاي اخیر و ارزیابی نحوه مدیریت بحران زیستی سال عنوان مثال رخدادهاي محیط به -58

دهد. اما مشکل فعلی مدیریت بحران در کشور کجا است؟ ساختار یـا قـانون آن؟! بررسـی رخـدادهاي      مدیریت بحران را نشان می

هاي طبیعی، لزوم تغییر در راهبردهاي مـدیریت بحـران در کشـور را     هاي اخیر و ارزیابی نحوه مدیریت بحران زیست محیطی سال
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شاهد مثال کوچکی باشد که بعدها با  عنوان بهتواند  ي جدي هستیم و میها نقصان جدي دچار صورت
ي محرز و ها يکار اهمالقصورات و  جهینت درجرم انگاري مسئولیت مدنی برخی مدیران  سنجی امکان

ي متفاوتی شکل الگوها براساسمعموالً استاندار بحران  تیریمد :تسري دهیم آن رامسلم به دیگر سطوح 

  .توان به رویکردها کالن استاندارد نیز رجوع کرد ولی در برخی از مواقع می ردیگ یم

59یري (قبل از وقوع بحران)پیشگ - 6- 1
 

  .شود بار آن انجام می اقداماتی که پیش از وقوع بحران باهدف جلوگیري از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان

60آمادگی (قبل از وقوع بحران) - 6- 2
 

 .دهد دولت و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می ،اقداماتی که توانایی جامعه

 تأمین ،ریزي ایجاد ساختارهاي مدیریتی برنامه ،پژوهش ،آموزش ،آوري اطالعات امل جمعآمادگی ش

  .است ...و منابع

61مقابله (حین وقوع بحران) - 6- 3
 

دفع  ،دفع مواد زائد جامعه ،ارتباطات تدفین ،ترابري ،امنیت تأمین ،درمان ،بهداشت ،نجات ،شامل امداد

  .رسانی و هشدار است سوختکنترل مواد خطرناك  ،مهار آتش ،فاضالب

62بازسازي (پس از بحران) - 6- 4
 

گرفتن  دیده پس از بحران به شرایط عادي با در نظر بهبود و بازگرداندن شرایط یک منطقۀ آسیب ،بازسازي

ي بخشی که براي این موضوع مقاله ریگ جهینت حال .هاي توسعۀ پایدار و کلیۀ ضوابط ایمنی است ویژگی

به معموالً بحران و بالیاي طبیعی  :شود چنین تقریر می میا گرفتهیریت بحران در نظر مدل مد براساسحاضر 

که خارج از اراده بشر یا دولت و امثالهم است ولی این  شوند یمي اورژانسی و فورس ماژور تعبیر ها حالت

                                                                                                                                 
سازد. نقد و سؤال اساسی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا باید بعـد   نه را بدیهی مینشان داده و تجدیدنظر در این زمی

از گذشت چهل سال از تحول سیاسی در کشور، شاهد اولین قانون جامع در حوزه مدیریت بحران باشیم. جهت دسترسی نگاه کنید 

 https: //plus. irna. ir/news/83605628به: 

59- Prevention (before the crisis) 

60- Preparedness (before the crisis) 

61- Coping (during a crisis) 
62- Reconstruction (post-crisis) 
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 ازي گذاررتأثیو  نییتع قابلعوامل خارج از اراده به معناي این نیست که نقش دولتمردان و حاکمیت 

  .درجه مسئولیت در نتایج بحران نباشد لحاظ

یک سري اقداماتی که در شرح وظایف آنان آمده  اندرکاران دستی از مواقع اگر مسئوالن و برخ

کمتري به دنبال  بار انیزآثار و پیامدهاي  قطعاًی انجام دهند حتی در صورت بروز بحران نیز درست بهاست 

ی و امداد نجات و سطح آمادگی امدادرسانم عادالنه امکانات همانند امکانات تقسی عنوان به ،خواهد داشت

ي کار اهمال جهینت در که یوقتپیدا کند حال  ها بحرانمحسوسی در کامالً تواند نقش  میوقت  تمامنسبی 

ي این سوءمدیریت ها نهیهزمعموالً است  بار فاجعهی پیامدهاي یک بحران هر سطحمستقیم یک مدیر در 

شود  کمتر پیدا می ،باید پرداخت کنند ها بحرانقربانیان بالقوه و همیشگی  عنوان بهنیز مردم عادي  را

تا برسد به زلزله سکنی گزیند در  زدیفروري خشتی که با یک کلنگ ساده زمین ها خانهمسئولی در 

 ،کنند یمو مدیریت  دهند یمبه قول خوشان ستاد بحران تشکیل صرفاً و  نندینش یمي ضدزلزله خود ها خانه

  .و مظلوم باید پرداخت کنند دفاع یبرا مردم  شاني ها يکار اهمالي ها نهیهز

در پایان به یک  ،میداد قرارو بررسی  بحث موردیک نمونه است که در قابل مدیریت بحران صرفاً این 

ترین فشارهاي اقتصادي دیشد دری مردم زمان در :میکن یمشاهد مثال بسنده  عنوان بهمثال سیاسی ورزشی نیز 

 یمل میت تیهدا يباز ششتنها و نرخ ارز در باالترین روزهاي خود بوده است در پرونده ویلموتس  اند بوده

معادل  یرقمپرداخت معادل  به محکومرا فسخ کرد ایران  قرارداد بعداًو  را بر عهده داشت رانیفوتبال ا

63شده است  )آن روز متیبه ق ورویتومان را (با نرخ  اردیلیم یکصد و شصت و پنج
 المال تیبکه باید از  

ی ارجاع الملل نیبي ورزشی که به محاکم قضایی ها پروندهنکته جالب این جا است که در اکثر  .خارج گردد

صحبت از محکومیت طرف  جانب به حقو با ژستی  صراحت به رندهیگ میتصمشود در ابتدا مدیران  می

  .پاسخی ندارندمعموالً  )شود (اکثر اوقات وضعیت چنین است محکوم می که یقتو آورند یمخارجی به میان 

64ها تیریمدءسو نیااین تنها دو نمونه کوچک از 
 در تمامی سطوح بوده است که بدان اشاره کردیم 

و  ها متیقیومیه و همانند نرخ  صورت بهاین در حالی است که اگر بخواهیم به مصادیق بیشتر رجوع کنیم 

و بررسی علمی از  بحث قابل باال رفتنحاکم بر بازار در زمان معاصر نگارش مقاله موصوف در حال  تورم

  .تمامی زوایا است

                                                     
63- mshrgh.ir/1107697 
64- Mismanagement 
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65کلیاتی در باب مدیریت و پاسخگویی -7
66الگوي حکمرانی خوب در 

  

ق کنندگان اطال حکومت ان شهروندان ویم امور است و به رابطه میاداره و تنظ يدر لغت به معنا یمرانکح

 رشیتوسعه و پذ تیتوجه به اهم ،در باب توسعه تأخرم اتیاز نظر یکی .)17ص  ،1383 ؛میدري( شود یم

 ،خوب یحکمران که نیبا توجه به ا .است داریپا توسعه دئالیمدل ا کی عنوان بهخوب  یحکمران هینظر

67یاجتماع و يتوسعه اقتصاد نیهدف تضم کشور با کیشفاف و پاسخگو در  تیریمد
 داریو پا نهدالعا 

 ها را بر آن دولت ؛کشور است کی يتعامل و کارکرد همه قوا جهیخوب نت یحکمران نیاست و همچن

 يمستحکم برا یگاهیکشور خود بتوانند جا طهیح آن در يها مفهوم و ارائه شاخصهبر این  هیتا با تک داشته

  .)1395 ،یکیال(ابراهیم پور و  ابندیب شهروندان انیخود در م

از  یبکیرا تر یمرانکه حکاوتاوا است  یحکمران تویدگاه انستید ،خوب یمرانکف حیگر تعاریز دا

د یچگونه قدرت با کند ین مییه تعک داند یم ییهافرایندنهادها و  رسوم شامل و قواعد و آداب ،ها سنت

68ت و اعتراض دارندکشهروندان حق مشار چگونه ،اعمال شود
 مباحث نهیزم مات دریو چگونه تصم 

دوم  یبعد از جنگ جهان يدیکل یمفهوم عنوان بهتوسعه  .)4 ،1388 ،ي(دباغ و نفر گردد یاتخاذ م یعموم

ها چه در سطح خرد و  و روش هافرایند ،ها يزیر از آن زمان به بعد برنامه .به بعد مطرح شد 1960و از دهه 

  .شود یم میبه توسعه تنظ دنیهدف رس با يچه در کالن در هر کشور

از  .اند شده مطرح یعلوم اجتماع پردازان هیتوسط نظر يمتعدد يو الگوها کردهایرو ارتباط نیا در

که  ییها شاخص .خوب است یحکمران يالگو يها استقرار شاخص ،به توسعه کردهایرو نیدتریجد

ه خود را بر دو وج ماتیکه تنظ يا ژهیو با سامانه و یبر قالب خاص یاسیو س ینظام اجتماع دهی سازمان

 يالگو ،نخست :است نیچن ،شود یکه مطرح م یاساس يها سؤال هیپا نیبر ا .کند یاستوار م یجابیو ا یسلب

 دهی سازمان نیالگو با ا نیا ،و دوم ؟گذارد یم يتأثیرچه  یخوب بر ساختار نظام اجتماع یحکمران

البته باید  .)7 ،1395 ،و همکاران امام جمعه زاده( ؟است گذارتأثیرتوسعه چگونه  تیریبر مد یاجتماع
                                                     

نـی خــوب  کمیسیون اقتصادي و اجتماعی ملل متحد بـراي آسـیا و اقیانوسیه نیز هشت ویژگی را با این عناوین بـراي حکمرا -65

پـذیري   هـا اشـاراتی خـواهیم داشـت: پاسـخگویی، شـفافیت، حاکمیـت قـانون، مشـارکت، مســئولیت           برشـمرده اسـت که بـه آن 

)Responsiveness) اجماع محوري ،(Consensus    کارآیی و اثربخشی و انصاف و عـدالت. جهت مطالعـه بیشـتر در ایـن ،(

 . 6، 1386خصوص نگاه کنید به: علیزاده ثانی، 

66- Good Governance Model 

67- Ensuring Economic and Social Development 
68- Citizens Have the Right to Participate and to Protest 
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69متذکر شد در الگوي حکمرانی خوب بین مدیریت متخصص و توانمند
70و پاسخگو همراه با شفافیت 

با  

71يا توسعههاي  الگوي
تعریف  در .معناداري متصور است حال نیدرعي رابطه منطقی و ا جامعهدر هر  

ه کاست  یارچوبهچ ،یمرانکتم حسیه سکنمود  ن استنباطیچن توان یم رو نیازا«حکمرانی آمده است 

مشخص  ها استیقراردادها و س ،ها هیرو ،از توافقات يا مجموعه" هک ین معنیبد .بر آن است کیمت ،فرایند

 ف چگونه انجام و ادایمات چگونه اتخاذ گردند و وظایتصم ،باشد یسکدست چه  ه قدرت درک کنند یم

  .)26 ،1385 ،صانعی(»  .شود یم

  نتیجه

ران در برابر یمردم ا یست و تمامین يازیامت يگریرا بر د کس چیسان بوده و هیکهم برابر و  باران یملت ا

ا خود را یت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یحق ندارد مانع حما کس چیو برابر بوده و ه يقانون مساو

 یبرخ ،شده است عوض هم از مسائل با یلیخ يجا یاسیس يها يباز امروزه در .گران بداندیبرتر از د

 جهینت نیبد یتیوضع نیدر خصوص چن .نندینش یکننده م سؤال يخود در جا ییپاسخگو يجا مسئوالن به

که  را ندارند چرا یگاهیجا نیچن یستگیشاعمالً اند  که مناصب را غصب کرده يافراد نیکه چن میرس یم

 عهیصورت ود که به یاسالم تیمکحا جهینت ست دراها  آن اقدامات داتیو تمه شهیوضع موجود ثمره اند

آدرس غلط به مخاطب دادن  اند که با رسانده ییجا گرفته است وضع موجود را به قرارها  آن اریدر اخت

  .خود را پوشش دهند تیریسوءمد

آن  رانیرهبران و مد ،اند آن را به اجرا گذاشته یدرست و به آموخته یخوب را به استیه سک یدر جوامع

 پردازند یم یاسیس يها به حل بحران یمتر حتک اریبس يها نهیرده و با هزک یاسیرسیرا غ یسایجامعه امور س

ي مختصر ها آموختهوفق  .اند ردهک ییزدا استیگفت آنان در مرحله نخست امور را س توان یم ینوع و به

 یاسالم جامعه یشناس بیکه مبتالبه آس میرس ینکات م نیبدشناسی اسالمی در باب نحوه مدیریت  جرم

 ؛یو شخص یاسیسوءاستفاده س يبرا یتیاست از طرف مردم نه موقع یامانت یدر نظام اسالم تیمسئول :است

                                                     
69- Expert and Capable Management 

ز بیـرون بـه بررسـی    در مقابل شفافیت، ما شاهد پیچیدگی و ابهام در فرهنگ سیاسی ایرانیان هستیم. در نظر تحلیلگرانی کـه ا  -70

اند، فرهنگ سیاسی ایرانیان بسیار پیچیده است. جهت مطالعه بیشتر در این خصـوص بـه منبـع اصـلی      فرهنگ سیاسی ایران پرداخته

، بررسی موانع تحقق حکمرانی 1396ارجاعی رجوع شود: حشمت زاده، محمدباقر؛ حاجی یوسفی، امیرمحمد؛ طالبی، محمدعلی، 

 . 16، 1یران، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، شماره خوب در فرهنگ سیاسی ا

71- Developmental Patterns 
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از  زیپره ؛که بعداً تبعات به دنبال داشته باشد رانهیتدب بی هر اقدام نیو همچن يریگ میعدم استبداد در تصم

لزوم  ؛از دشمن است شیکه شرش ب یافراد ابن وقت و منافق در مناصب حکومت اسالم يریکارگ به

کمال و تمام تیمسئول ؛ینظام اسالم يها تیدر نظام مسئول يکار يتمام و کمال و عدم مواز ییپاسخگو

  .ینه خدمت صرف به عده خاص یهمه امت اسالم يبرا یمسئول نظام اسالم

هر سطحی عالوه بر مدیران در  شده احرازي ها يکار اهمالقصور و  جهینت درمجازات گرفتن  در نظر با

 دایپ یشناسی اسالم در جرم يریشگیاز مباحث مطروحه از حوزه پ کهي طور همان ،ضمانت اجراي واقعی

 تیریدر زمان مد يکار بالتبع احراز قصور و اهمال يفریک تیتحقق مسئول جهینت سنجی و در با امکان ستا

 يبرا یشخص يریشگیپ یامر باعث نوع نیدر قبال عامه مردم شود خود ا یمدن تیکه باعث تحقق مسئول

  .آورند به عمل يشتریدقت ب ها تیمسئول رشیباشد که در پذ رانیمد گریو د ریآن مد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .این مقاله وجود نداردتعارض منافع در  :تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع

  ـ قرآن کریم

 ،قم ،چاپ اول ،صالح یمحقق و مصحح صبح ، نیمحمد بن حس ،یف الرضیشر ،ق1414 ،نهج البالغهـ 

  .انتشارات هجرت

  فارسی

کنفرانس  ها، دولت يخوب در کارآمد ینقش حکمران یبررس ،1395 ،محبوبه ،حبیب و الیکی ،ـ ابراهیم پور

  .تهران ،ی نخبگان مدیریتالملل بین

هاي  و شاخصه صیتشخ اریمع ،یحکومت اسالم ،1393 ،علی ،یجهرم يمحمدجواد و بهادر ،ارسطاـ 

  .7شماره  ،یفصلنامه دانش حقوق عموم ،یعمل

 ،آن يارهایو مع یت اسالمیریدر مد يدار اصل مردم ،1391 ،حسن ،یوسف زادهو  نیالد عیرف ،یلیاسماعـ 

  .4شماره  ،یتیریمد يها فصلنامه اسالم و پژوهش
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جامعه  خوب یحکمران يالگو ،1395 ،روح اله ،صفریانی ؛مسعودریام ،ایشهرام ن ؛سیدجواد ،ـ امام جمعه زاده

  .36شماره  ،یاسیعلوم س یفصلنامه تخصص ،توسعه تیریهمکار و دولت کارآمد در مد

 ،آن با حقوق کامن ال سهیو مقا یمدن تیدر مسئول رینقش تقص ،1391 ،سمیرا ،محمدي نژادو  یسیع ،ینیمـ ا

  .18شماره  ،الملل بینو  رانیآزاد ا یحقوق قاتیفصلنامه تحق

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  فصلنامه ،یمدن تیهدف مسئول ،1383 ،حسن ،ـ بادینی

  .66شماره  ،تهران

  .رجاء یمرکز نشر فرهنگ ،قم ،یاخالق کارگزاران در حکومت اسالم ،1366 ،عبداهللا ،یآمل يجوادـ 

  .2شماره  ،اسراء یکیمجله الکترون ،یفـلسـفه و اهـداف حـکـومت اسالم ،1378 ،عبداهللا ،یآمل يجوادـ 

 یمرانکنع تحقق حموا یبررس ،1396 ،محمدعلی ،طالبی ؛امیرمحمد ،حاجی یوسفی ؛محمدباقر ،حشمت زادهـ 

  .23ه شمار ،معاصر یاسیس يفصلنامه جستارها ،رانیا یاسیخوب در فرهنگ س

  .11شماره  ،نیفصلنامه حبل المت ،یحکومت اسالم يوجود یمبان یبررس ،1394 ،نیحس ،يدیخورشـ 

 ،دولتی تیریمـدفصلنامه  ،خـوب یمرانکدر ح ین مفهوم خوبییتب ،1388 ،ندا ،يسروش و نفر ،دباغـ 

  .3شماره 

  .1شماره  ،مجله حصون ؛السالم هیعل نیرالمؤمنیام رهیدر گفتار و س ییپاسخگو ،1383 ،یرمضانعل ،یعیرفـ 

  .18شماره  ،ریمجله تدب ،یت دولتیرینو در مد یخوب مفهوم یمرانکح ،1385 ،يمهد ،یصانعـ 

 ،تهران ،اول چاپ ، سالمه الیاخبار و آثار حضرت امام رضا عل ،ق1397 ،زاهللایعز ،یقوچان  يعطاردـ 

  .تابخانه صدرک انتشارات

  .روزنامه ابتکار ، از بحران یاسیس يریگیماه ،1389 ،يمهد ،ایمطهرنـ 

  . نسل جوانانتشارات  ، قم ،چاپ دوازدهم ، در اسالم یت و فرماندهیریمد ،1389 ،ناصر ،ـ مکارم شیرازي

و  رانیدر ا يفریحقوق ک دیجد شیاگر یشناسی اسالم جرم ،1397 ،دمحمدرضایس ،فرد يموسوـ 

  .انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول ،جهان اسالم

 ،تهران ،چاپ اول ،یاسالم یشناس جرم رانهیشگیپ يکردهایرو ،1398 ،دمحمدرضایس ،فرد يموسوـ 

  .انتشارات مجد

هاي  ـز پـژوهشکمر اتانتشار ،تهران ،چاپ اول ،ان توسـعهیخوب بن یمرانکح ،1383 ،احمد ،يدریمـ 

  .یاسالم يمجلـس شـورا
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فصلنامه گفتمان فقه  ،دولت از منظر فقه و حقوق رانیمد یمدن تیمسئول ،1397 ،داحمدیس ،یلیخلریمـ 

  .3شماره  ،یحکومت

  .37شماره  ،مجله حقوق اسالمی ،ی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنیمبان ،1392 ،سیدمهدي ،ـ میرداداشی

مجله حقوقی  ،بار انیفعل ز يمسئول جبران خسارت بر مبنا نییعقاعده ت ،1395 ،علیرضا ،ـ یزدانیان

  .94شماره  ،دادگستري

  عربی

  .هیاالنتشار دارالشام ،روتیب ،مفردات الفاظ قرآن ،ق1412 ،راغب ،یاصفهانـ 

  .دانیسازمان انتشارات جاو ناشر ،تهران ، ترجمه ،هنهج الفصاح ،1383 ،ابوالقاسم ،ـ پاینده

 ،تهران ،اول چاپ ،ترجمه علی اکبر غفاري ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،تا بی ،خ صدوقیشـ 

  .صدوق یتابفروشکانتشارات 

  .یمکتب االعالم االسالم ،قاهره ،هیاالحکام السلطان ،1393 ،ابوالحسن ،يماوردـ 

  نیقوان

  1339ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب 

  1392ـ قانون مجازات اسالمی مصوب 

  1399 مصوب رانیاز منافع ملت ا انتیو ص ها میلغو تحر يبرا يردقانون اقدام راهبـ 

  ها وبسایت
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