
 

در اسالم، كارگزار حكومت عالوه بر اينكه در برابر مردم، مسئول و پاسخگوسـت، در برابر 
باشد. در مكتب اسالم، اگر كارگزار حكومت از حدود وظايف  خداوند نيز مسئول و پاسخگو مي

مايد، مورد لعن خداوند قرار خواهد استفاده نخويش، تجاوز نمايـد و از موقعيت و جايگاه خويش سوء
كسي كه خود را بر گروهي از مردم مقـدم » در روايتي فرمود: )ص( همچنين پيامبر اكرم .گرفت

داند در بين آنان كسي است كه برتر از اوست، پـس بـه تحقيـق بـه خداوند،  بدارد، در حالي كه مي
. اين 1 ؛ به نقل از كدخدايي و فالح( 474ق،ص1414الباقالني،«)پيامبر و مسلمانان، خيانت ورزيده است

داند در بـين مسـلمانان، بهتر از او براي تصدي  حديث شريف، قبول مسئوليت از سوي كسي را كه مي
كسي كه »وارد شده است: )ص( در حديث ديگري از پيامبر داند. امور مسلمين وجود دارد، خيانت مي
داند در بـين مسـلمانان، شخصـي  ارگزار برگزيند، در حالي كه مييك نفـر از مسـلمانان را به عنوان ك

بهتـر از او وجود دارد كه به كتاب خدا و سنت پيامبر، عالمتـر اسـت، پـس بـه تحقيـق بـه خـدا و 
كدخدايي و فالح(. ؛ به نقل از291،ص8جق،1397)اميني،«پيامبرش و تمام مسلمانان خيانت كرده است

كار بگمارد، كه شخص خائني را بهكسي»چنين ذكر شده است:عاز اميرالمؤمنيندر حديث ديگري 
؛ به نقل از 531،ص2تا،ج المغربي، بي«)در دنيا و آخرت از او بيزار خواهد بود)ص( همانا محمد

شود، هم مدير خـائن، مـورد لعـن خداونـد اسـت و هـم  گونه كه مالحظه مي كدخدايي و فالح(. همان
افوق وي كه او را به مديريت و امارت رسانده و يا در ادامة كار كه خيانـت او آشكار شده مسئول م

در اسالم، امارت و حكومت بر  .كند و براي عزل او اقدامي نمي كند است، باز هم با وي مماشات مي
بر اكرمگيرد. پيام مسلمانان، امانت است . لذا شخص حاكم و كـارگزار در قيامت، مورد سؤال قرار مي

، مگر آنكه در كندكه بر ده نفر حكومتهـيچ اميـر و حاكمي نيست»فرمـايد:بـاره مي ايـندر)ص( 
 ؛ به نقل از كدخدايي و فالح(. 24، ص6،ج1409الهندي،«)قيامت مورد سؤال واقع خواهـد شد

َأَّلا  ﴾٩٢﴿ َمنَ َعَك ِإْذ رَأَيْ تَ ُهْم َضلُّواقَاَل يَا َهاُروُن َما »فرمايد: ميسوره طه  94تا  92آيات خداوند متعال در
َأْن تَ ُقوَل فَ راْقَت بَ ْيَن بَِنی ِإْسَرائِيَل َوَلْم  ِإنِّی َخِشيتُ   قَاَل يَا اْبَن ُأما ََّل تَْأُخْذ بِِلْحَيِتی َوََّل ِبَرْأِسی ﴾٩٣﴿ َأفَ َعَصْيَت َأْمِری  تَ تاِبَعنِ 

]هنگامى كه موسى باز آمد[ گفت: اى هارون، چون آنها را ديدى كه گمراه شدند »؛ «  ﴾94﴿تَ ْرُقْب قَ ْوِلی

                                                             
، حكومت «نظام تشويق و تنبيه كارگزاران حكومتي در اسالم»(،1390كدخدايي، عباسعلي؛ فالح سلوكيان، محمد) .1

 اسالمي، سال شانزدهم، شماره سوم.
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كه آنها را از پرستيدن گوساله بازدارى، يا از  -از اين كه مرا پيروى كنى ﴾٩٢﴿چه چيز تو را بازداشت،
گفت: اى پسر مادرم، ريش  ﴾٩٣﴿؟ آيا فرمان مرا نافرمانى كردى؟-پى من آيى و خود را به من رسانى

مرا  -سفارش -يان فرزندان اسرائيل جدايى انداختى و گفتارو سر مرا مگير، من ترسيدم كه بگويى م
پرستي  از طريق سامري به گوساله( ع)پس از آنكه بني اسرائيل در غيبت موسي«. ﴾94﴿نگاه نداشتى

كشي  ن را مورد حسابدر بازگشت، هارو)ع( روي آوردند و به ارشادات هارون وقعي ننهادند، موسي
پرستي  گفت كه چرا از روش و سنّت من در شدت عمل نسبت به بتقرار داد و با شدت عصبانيت به او

پيروي نكردي؟ هارون در پاسخ گفت كه فكر كردم اگر به مبارزه برخيزم و با آنها درگير شوم ، تفرقه 
اسرائيل  نگام بازگشت بگويي تو ميان بنيافتد و از اين ترسيدم كه به ه اسرائيل مي شديدي در ميان بني

نگرفتن راه مفسدان بود، بكار نبستي.  كه همانا اصالح ميان جامعه و در پيشتفرقه افكندي و سفارش مرا
 توان و هارون مي)ع( گناهي خود را اثبات نمود. براساس گفتمان بين موسي به اين ترتيب هارون بي

 گرفت كه: نتيجه
 ؛الهي را  مطابق ابالغيه ، اجرا نمايندبايد دستورات مديران كاركنانمديران و 
 فروپاشي  وكه به تفرقه  نمايندها را پيگيري  حدي بايد مطلوب خود، تا با توجه به بضاعت مديران

 ؛شود جامعه منجر نشود، كه اين موضوع خط قرمز تلقي مي
 كشي نموده و بابت تخطي از  ديران باالدست اين اختيار را دارند كه از مديران زيردست حسابم

ي سازمان و مديريت، توضيح بخواهند و مديران زيردست نيز بايد مكلّف  شده هاي تعيين سياست
 .به پاسخگويي باشند

كسي كه فرضاً اگر تبيين نمود.اساس توان برمسئوليت پذيري را مي اصل
كند و انگيزه و هدف او  براساس احساس وظيفه شرعي و احراز اذن شرع، اقدام به نجات غريق مي

شدن است؛ اگر به خاطر انجام اين عمل و در راستاي تحقق  باشد كه در حال غرق  نجات شخصي مي
آنكه ثابت شود شود؛ مگر او وارد آورد، ضامن تلقي نمينجات غريق، خسارت مالي و يا زيان جاني بر 

در انجام اين كار افراط و تفريط كرده و جوانب امر را رعايت نكرده است. آيا كساني كه در تصدي 
امور عمومي و انجام خدمات عمومي داراي اذن بوده و مأمورند، در صورت بروز خسارات از اعمالي 

ي احسان را  شوند، مبرا از مسئوليت و ضمان خواهند بود؟ قاعده ب ميكه در راستاي انجام وظيفه مرتك
ي عملي پيامبر  سيره توان به دولت، كليه كاركنان و مسئوالن اداري و سياسي جامعه تسري داد. مي

كارهاي دولتي كه تحت عناوين مختلف بهكارگزاران و مأمورانيي به ويژه در محاسبه)ص( اسالم
خورد، مسئوليت  چشم ميكارگزارانش بهبازخواستدر)ع( عليي امام سيرههمچنينشدند و گمارده مي

ها از  برخي موارد، خسارتكند. در كارگزاران دولتي به وضوح اثبات ميدولت را در قبال اَعمال
شدند و گاهي  ها مي گاهي مأموران خطاكار موظف به پرداخت خسارتشده و المال پرداخت مي بيت

توان به سيره  در برابر مسئوليتهاي ناشي از آن، مسئول شناخته شده است. براي نمونه مي حتي دولت
يك مأموريت مرتكب شده بود، مراجعه كرد. نبوي و علوي در باب خطاهايي كه خالد بن وليد در
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را مأمور پرداخت خسارت به)ع( با ابراز برائت از عملكرد اين مأمور خطاكار، علي)ص( اكرم پيامبر
به سوي اين مردم ستمديده به »كه بر اثر جرايم خالد بن وليد متضرر شده بودند و فرمود:كساني فرمود

بن وليد كشته  كه به ناحق به دست خالدكساني  شتاب روانه شو و رسوم جاهليت را زير پا بگذار و ديه
 (77-83، صص1386)عميد زنجاني،« آنان را جبران نمااند، بپرداز و خسارت اموال به غارت رفته  شده

1. 
كارگزاران در مقابل مردم و ذينفعان، يكي از  اصولي است اصل مسئوليت و پاسخگويي مديران و

كليدي اين اصل آن تاكيد زيادي شده است. براي شناسايي محورهايكه در آيات و روايات اسالمي بر
 راهگشاست: :قرآني و روايات وارده از معصومينمهم درسازماندهي، مراجعه به آيات 

   آگاه باشيد همة شما در »فرمايد: مي)ص( پيامبر اكرم
برابر تعهدات خود، نگهبان و مسئوليد، پس حاكم و كارگزار در مقابل مسئوليتي كه بر عهده دارد 

 . 2 (434، ص1392آملي، )جوادي «ستدر برابر مردم مسئول و متعهد ا
  حسنخطاب به فرزند بزرگوارش امام 31نامهدر )ع( عليامام، 

ها بر دوش  بيش از تحمل خود بار مسئوليت»فرمايد:  تعادل مسئوليت را مورد توجه قرار داده و مي
فرمايد:  مي همچنين)ع( عليامام (.31البالغه، نامه)نهج«آور است آن براي تو عذابكه سنگينيمنه،

هر كه تو را در چيزي كه طاقت آن نداشته باشي تكليف نمايد، در حقيقت در نافرماني خود فتوا »
ها ، بايد توان و ظرفيت بنابراين در محول نمودن مسئوليت (.1272،ص1383)آمدي،« داده است

اين صورت، فشار فيزيكي و رواني منجر به تحليل رفتگي افراد غيرافراد را مورد توجه قرار داد؛ در
 شود و همچنين لوث شدن قوانين و دستورالعملهاي سازمان و مديران را به دنبال خواهد داشت.مي

  ي خود در نامه  خوردهنكوهش فرمانده شكستدر)ع(عليامام
سستي »فرمايد:  امورات در حوزه وظايف و اختيارات را متذكر شده و مي ، اهميت پرداختن به 61

كاري كه از مسئوليت او خارج است، ي اوست، و پافشاري در كه بر عهدهانسان در انجام كارهايي
(. مديران بايد مراقبت نمايند61، نامهالبالغهنهج«) ي ويرانگر است ي ناتواني آشكار و انديشه نشانه

كارهاي پاسخگويي هستند و پرداختن بهداراي  محوله ها و اختياراتليتقبال مسئودر كه تنها 
وظيفه و پافشاري در غيرِ وظيفه(  در)سستيِكاريهاي حيطه مسئوليت و غفلت از مسئوليتخارج از

)آشفتگي در انديشه و  بلكه نشانه شود،  نه تنها مزيت محسوب نمي، 
 ناتواني در اجرا(  است.

                                                             
 و موسسه تحقيقات علوم اسالمي.(، قواعد فقه بخش حقوق عمومي، انتشارات سمت 1386عميد زنجاني، عباسعلي) .2
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  اگر دبيران تو را عيبي »فرمايد: خطاب به مالك اشتر مي)ع( عليامام
(. بر اين اساس  53البالغه ، نامهنهج«) باشد و تو از آن غافل ماني، به آن بازخواست خواهي شد

چون مسئوليت را به عنوان يك تعهد  اختيار رافع مسئوليت نيست.كه تفويضگرفتتوان نتيجهمي
تواند با واگذاري اختيار، از مسئوليت خود كرد و هيچ باال دستي نميتوان به ديگران واگذارنمي
كارهاي زيردستانش شانه خالي كند. بنابراين مسئوليت امري مطلق است و مدير بايد در قبال براي

 (.   50، ص1380اقدامات زيردستانش پاسخگو باشد)مقيمي،
  كردن در مقابل  دين به معناي موظفتكليف در

 الهي)امر و نهي(كه تابع طلبانساني استمكلّف،و نهي پروردگار است. الهي و تبعيت از امرتعاليم
، 1385آملي،جوادي)كه حيات چنين انساني محدود به حدود شريعت الهي است ايگونهبهباشد، 

را متذكر شده و        بجاي نتيجه  سوره بقره، اهميت تكليف 119آيه (. خداوند متعال در238ص
ما تو را براستى نويدرسان و » ؛ «  َوََّل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيمِ  ِإناا َأْرَسْلَناَك بِاْلَحقِّ َبِشيًرا َو َنِذيًرا» فرمايد: مي
آيه عبارتند از اينكه: رهبران و هاي اين آموزه«.رستاديم، و تو را از دوزخيان نپرسنددهنده ف بيم

اند نه ضامن نتيجه؛ تشويق نيكوكاران و هشدار به بدكاران از اهداف  مبلغان الهي مأمور به وظيفه
ليتكه در اصل مسوتوان دريافتآيه مباركه ميهاي اينآموزهدين و رهبران ديني است. بر اساس

پذيري ، مدير بايد تمام تمركز خود را بر روي انجام وظيفه و تكليف متمركز نمايد؛ و پاسخگويي 
مدير بايد در خصوص عدم كوتاهي در انجام وظيفه باشد و حتي اگر نتيجه مورد نظر به دست 

در  آنان كهو» آمده است: سوره آل عمران 176آيه كند. دركم نميكارنيايد،  چيزي از ارزش
خواهد  آنها هيچ زيانى به خدا نتوانند رسانيد. خدا مىكهشتابند تو را اندوهگين نكنند، كافرى مى

هاي اينآموزهبر اساس«. اى قرار ندهد، و آنها را عذابى است بزرگ آن جهان بهرهآنان دربراى
داوند متعال در ي آن. خ ، رهبران الهي مسئول هدايت مردم هستند، نه مسئول نتيجهآيه مباركه

خواهى جان خود را به  گويى مى»؛ « َلَعلاَك بَاِخٌع نَ ْفَسَك َأَّلا َيُكونُوا ُمْؤِمِنينَ »فرمايد: سوره شعراء مي 3آيه
گويند  بعضي مفسران چنين مي«. آورند، از شدت اندوه بر باد دهى خاطر اين كه آنها ايمان نمى

كرد، اما آنها  مرتباً اهل مكه را به توحيد دعوت مي)ص( ركه سبب نزول آيه فوق اين بود كه پيامب
اش آشكار بود. اين  بود كه آثار آن در چهره آنقدر ناراحت شده )ص( آوردند. پيامبر ايمان نمي

را دلداري داد. رهبران الهي دلسوز مردم هستند، لذا بايد قدر آنها را )ص( آيه نازل شد و پيامبر
نياوردن  رساني كنند و الزم نيست كه از بابت ايمان الهي بايد اقدام به پيام دانست. مبلغان و رهبران

توان هاي اين آيه وآيه قبلي ميمردم غمگين شوند و بيش از حد دلسوزي نمايند. بر اساس آموزه
 خواهي  در  پاسخگويي مديريت سازمان اولويت دارد.  خواهي بر نتيجه  گفت كه تكليف
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