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Abstract
Governments are in need of creating organizations for public service or 
public interests to fulfill their sovereign and social responsibilities. In terms of 
enactment and enforcement, organizations act upon a set of principles and rules. 
These principles are trans-organizational in nature, i.e. they are available inside 
and outside the organization and ready for use. The most outstanding principles, 
to that end, are the rule of law, hierarchy, concentration and non-concentration, 
consultancy, scientific management, and civil liability. Since these principles 
play key roles in establishing order, solidarity, abiding by law, and popularity of 
the executive organizations, there is a need for proportionality of these concepts 
with Islamic criteria. The methodology of this work is based on library studies 
and document research as well as reviewing books on law and jurisprudence. 
In Islamic system of government, the principles of administrative organizations 
come from religious essentials, possessing fundamental, constructive, general, 
constant, sustainable, orthodox and practical elements. Paying attention to 
principles of Islamic administrative organizations will indeed result in fostering 
of social organization and environment and its establishment will safeguard the 
rights of people, prevent abuse of power, and help establishment of the concept of 
justice, order and responsibility. 
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اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن 
در حکومت اسالمی با تکیه بر نظر امام خمینی )ره(

احمدرضا خزائی1
فاطمه عرب احمدی2

چکیده: دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد 
سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری 
اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون 
ســازمان وجود داشــته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت 
قانون، سلســله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از 
آنجایی که این اصول در انضباط، انســجام، قانون مندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی 
نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری اســت مفاهیم آن بر اساس موازین اسالمی متناسب سازی 
گردد. شیوۀ پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی 
انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسالمی منبعث از مبانی دینی است 
و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی 
اســت. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسالمی منجر به شکوفایی سازمان و 
محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت 

و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
کلیدواژه ها: ســازمان، دولت، اصول ســازمان های اداری، امام خمینی، حاکمیت 

قانون، نفع عمومی.
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مقدمه
در هر جامعه، تعدادی ســازمان های عمومی وجود دارد که درمجموع دســتگاه های اداری 
آن را تشــکیل می دهند. دولت ها بــرای اجرای وظایف خود نیازمند به ایجاد ســازمان های 
اداری هســتند که در حقیقت آن ها تسهیل کننده و توسعه دهنده اعمال اجرایی دولت بوده و 
به عبارت دیگر، ابزار اجرای اعمال سیاسی و اجرایی آن به حساب می آیند. »سازمان« عبارت 
اســت از مجموعه ای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری می کنند و سازمان های 
موفق، کارکرد یا خدماتی باارزش به محیط خود ارائه می دهند. مطالعه و بررســی ســازمان، 
صالحیت و وظایف آن در حیطه حقوق اداری است. در حقوق اداری سازمان ها از جایگاه 
ویــژه ای برخوردارند و دولت ها طبق مفهــوم حقوق )قانون( اداری ملزم بــه تعیین روابط و 
ســازوکارهای شکل گیری آن ها هستند. سازمان ها از منظر حقوق از یکسری اصول و قواعد 
دموکراتیک و فنی تبعیت می کنند که این اصول درنهایت باعث ایجاد و رعایت انضباط در 
دستگاه، یکپارچگی و انســجام، قانون مندی و مردمی بودن آن می گردد. در حقوق اداری 
ایران به موجب اصل هشــتادوپنج قانون اساسی، مجلس شــورای اسالمی می تواند تصویب 
اساســنامه های سازمان های اداری را به دولت واگذار نماید که در این صورت اساسنامه های 
مصوب دولت می بایســت به لحاظ انطباق با شــرع و قانون اساســی به تأیید شورای نگهبان 
برسند؛ زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات جزایی، مدنی، اقتصادی، 
مالی، اداری و... می بایســت بر طبق قوانین و مقررات اســالمی باشــد. این اصل بر اطالق 
عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهدۀ 
فقهای شــورای نگهبان است. لذا شناخت اصول ســازمان های اداری در حکومت اسالمی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ از طرفی با توجه به نظرات امام خمینی به عنوان معمار انقالب 
اســالمی ایران و یکی از برجســته ترین فقهای معاصر، ضروری است این اصول نیز بر مبنای 

نظر ایشان مشخص گردد.
پژوهش های انجام شــده در ارتباط با موضوع را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود؛ 
نخســت مطالعاتی که در آنها به بررسی برخی از اصول حقوق اداری از منظر متون اسالمی 
پرداخته شده است؛ مانند »امکان سنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران 
بــا رویکردی به فقه امامیه و نظام حقوقی ایران« )ویژه و افشــاری 1395(، »قراردادهای اداری 
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از منظر فقه مذاهب اســالمی« )عباسی و حســینی 1396(، »عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه 
اسالم« )صالحی 1399( و دسته دوم، مقاالتی است که کلیات حقوق اداری را از منظر فقه و 
متون اسالمی مورد کاوش قرار داده اند مانند: »اسالمی سازی در حقوق اداری از نظر قرآن 
و اسالم« )ولی زاده 1400(، »اصول نوین حقوق اداری در پرتوی نهج البالغه«)درخشان 1400(، 
»اصول حقوق اداری در سنت و سیره معصومین )ع(« )زارعی 1396(. در هر دو دسته پژوهش 
خــأ تبیین دقیق قواعد حاکم بر اصول اداری دیده می شــود و کمتــر با نگاه تخصصی به 
مفهوم سازمان های اداری در حکومت اسالمی پرداخته شده است؛ لذا در این پژوهش ابتدا 
به بررســی مفهوم سازمان و پیشینه آن در اســالم پرداخته شده و در ادامه اصول سازمان های 
اداری مطرح و مبانی اســالمی آن متناسب سازی شده است. شیوۀ پژوهش در این تحقیق به 
روش کتابخانه ای و اســنادی با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی است تا از این رهگذر به 

الگویی مشخص در حقوق اداری ایران دست یابد.

1. مفهوم شناسی
در این بخش به بررسی واژگان کاربردی موردپژوهش پرداخته می شود. هدف از بررسی آن 

رسیدن به فهم مشترک و پرهیز از برداشت های متفاوت است.

1-1. دولت
در ادبیــات حقوقــی ایران »دولت« به دو معنا به کار رفته اســت. نخســت دولت به معنای 
خاص که به دولتمردان کشور گفته می شود و سازمان های اداری و اجرایی را دربرمی گیرد. 
دوم دولت به معنای عام که مترادف با حکومت اســت و شامل تمامی سازمان های اجرایی، 
قضایــی و قانون گذاری می شــود و وصف بــارز آن حاکمیت، ســلطه در روابط داخلی و 
بین المللی است )کاتوزیان 1394: 42- 41(. با توجه به اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری 
اســالمی ایران ملزم به ایجاد نظام صحیح اداری و حذف تشــکیالت غیرضروری اســت؛ 
لذا ســازمان های اداری نیز به تبع آن با توجه به اصول مطلوب حقوقی ایجاد و ســازمان دهی 
می گردند. از طرفی دولت ها برای ایجاد نظام صحیح اداری نیازمند »خط مشی« هستند. در 
حقیقت »سازمان ها« در راستای خط مشــی عمومی حکومت ها ایجاد می شوند. خط مشی 
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عمومی، اصولی هســتند که به وسیله مراجع ذی صالح کشــور وضع شده اند و به عنوان یک 
الگــو و راهنما، اقدامــات و فعالیت های الزم در جامعه را رهبــری می کنند؛ به عبارتی دیگر 
خط مشی های عمومی یک سلسله اصول و موازینی هستند که اجزای موجود در نظام کشور 
را باهم هماهنگ می سازند. این اصول ممکن است به صراحت در قوانین و مقررات انعکاس 
یافته باشــند و یا به طور تلویحی مطرح گردیده و انعکاس قانونی نداشــته باشند. الزم به ذکر 
اســت خط مشی عمومی با »اســتراتژی« متفاوت است؛ استراتژی الگوی تصمیم ها در یک 
ســازمان است که اهداف ســازمان را دربرمی گیرد، درواقع قلمرو استراتژی سازمان است. 
درحالی که خط مشــی عمومــی جامعه را دربرمی گیرد و روابط حکومت و ملت را شــامل 

می شود )الوانی 1396: 14(.
بنابراین ســازمان های عمومی و ساختارهای رسمی در هر کشور بر اساس قانون اساسی 
که مشــخص کننده خطوط کلــی و نحوه عملکرد آن هاســت، انجام وظیفه می کند. »الگو 
بودن« قانون اساســی در این زمینه بدین علت است که قانون مذکور بر عقاید و ارزش های 
پایدار جامعه اســتوار بوده و منعکس کنندۀ اعتقادات و نظراتی اســت که اساس و پایه های 
حکومت را تشکیل می دهند. لذا قانون اساسی نقش هریک از سازمان ها و میزان دخالتشان 
را در خط مشــی گذاری عمومی معین می ســازد و با توجه به مــواد و اصول آن، اهداف و 
وظایف ســازمان ها »مشروعیت« یافته و ضمانت اجرایی پیدا می کنند )الوانی 1396: 116(. در 
قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران نیز، وظایف و خط مشی های عمومی دولت بر طبق 
اصول یک و دوم مشــخص و مبنای آن ها در اصل ســوم، وظایف دولت جمهوری اسالمی 
ایران تبیین شده است؛ اما باید در نظر داشت که تصور دولت و حکومت بدون تصور اداره 
و ســازمان ممکن نیست؛ لذا دولت به مفهوم اخص در حیطه حقوق اداری بررسی می شود 

و صالحیت و اصول سازمان ها نیز ناظر به این مفهوم است.

2-1. سازمان
برای سازمان تعاریف گوناگونی آورده شده است که به طور خالصه می توان گفت »سازمان« 
گاهانه طرح ریزی شده است و  یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف است و ساختار آن به طور آ
دارای دستگاه های فعال و هماهنگ بوده که با محیط خارج ارتباط دارد )نجاری 1397: 190(. 
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همچنین می توان بیان نمود »سازمان« مجموعه ای از ساختار و تشکیالت، عوامل تکنیکی و 
فنی، نیروی انســانی و مدیریت است که با هماهنگی خاصی برای رسیدن به هدفی مشترک 
بــه فعالیت و تــالش می پردازند )الوانــی 1379: 24(. در حقیقت هر ســازمان دو وجه دارد: 
نخســت صورت اجتماعی )انســان ها به صورت افراد و گروه های انســانی در روابط متقابل 
آن ها( و دوم، وجه مادی که شــامل عناصر مادی، فیزیکی و غیرانسانی؛ مانند مکان، ابزار، 
مقررات و قواعد و ... اســت. به عبارت دیگر، هر سازمان دارای یک ساخت )قالب( و یک 
کارکرد است. قالب سازمان به وسیله نمودار نشان داده می شود؛ مانند سازمان آب تهران که 
داری مجمع عمومی، هیئت مدیره، مدیرعامل تا یک کنتور نویس، حســابدار، مشاور و ... 
اســت. از طرفی کارکرد آن، تأمین آب سالم آشامیدنی ارزان قیمت برای ساکنین شهر تهران 
اســت )خدمت عمومی()انصاری 1392: 37-36(. ســازمان در این پژوهش ترکیبی از تعریف 
ســازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی مبتنی بر هدف و مجموعه ای از ســاختار، تشکیالت، 

عوامل فنی، نیروی انسانی و مدیریتی است.

3-1. اداره
»اداره« یک ســازمان اداری اســت که برای نیــل به هدفی که معمواًل نفــع عمومی را در 
بردارد، به وجود می آید؛ مانند وزارت آموزش وپرورش که برای تنظیم و اجرای سیاست های 
دولت طبق قانون تشکیل شده است یا دانشگاه تهران که برای تربیت متخصص در رشته های 
گوناگون ایجادشده اســت؛ بنابراین به طورکلی »اداره« عبارت است از مجموعه واحدهای 
ســازمان یافته ای که وظیفه آن ها تأمین منافع و نیازمندی های عمومی اســت. در این تعریف 
معنای اعم اداره مترادف با مجموعه نظام اداری یک کشــور اســت. در این صورت نه تنها 
بخــش اداری قــوه مجریه بلکه بخش اداری قــوه مقننه و قضائیه را نیــز دربرمی گیرد؛ اما 
در معنی اخص نیز شــامل عده ای از اشــخاص اداری است، یعنی ســازمان های معینی که 
دارای شــخصیت حقوقی هســتند، مانند خود دولت که بزرگ ترین شــخص حقوقی است 
یا شــرکت های دولتی که هرکدام شــخصیت حقوقی جدای از دولــت و جدای از یکدیگر 
دارند و یا حتی شــهرداری ها که عامل اجرایی شخصیت حقوقی شهرها می باشند. ازاین رو، 
مطالعه سازمان ها در حقوق و نظام اداری مربوط به بخش عمومی است؛ اما به طور استثنایی 
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در مواردی که ســازمان خصوصی به نمایندگی بخش عمومــی، مصدر فعالیت هایی به نفع 
مردم می شوند نیز موضوع بررسی حقوق )قانون( اداری قرار می گیرند )انصاری 1392: 40(. از 
آنجایی که حکومت های امروزی قدرت و مشــروعیت خود را از مردم می گیرند و در برابر 
آن ها مســئولیت دارند به منظور نیل به حل مسائل و مشــکالت پیچیدۀ اجتماعی و نیازهای 
روزافزون عمومی نیاز به ایجاد ســازمان دارند، درواقع سازمان )اداره( در این پژوهش عامل 
اجرای قدرت دولتی محســوب می شوند که نفع عمومی را دنبال می نمایند. »نفع عمومی« 
عبارت اســت از منافع افراد و آحاد جامعه که بر اساس معیارهایی مانند قانون اکثریت، نظام 
پارلمانی و مانند آن ها تعیین می شــود؛ بدین ترتیب نفع عمومــی لزومًا مجموع منافع تمامی 
افراد جامعه نیســت بلکه در ایدئال ترین حالت مصلحتی اســت که در جامعه، جمع کثیری 
ســود می برند. امنیت، آزادی، بهداشــت، آموزش موضوعاتی اند کــه به عنوان نفع عمومی 

شناخته می شوند )الوانی 1396: 17(.

2. سازمان در اسالم
اصواًل در مفهوم کالسیک ســازمان عبارت است از اجتماعی از انسان ها و ابزارها که برای 
رســیدن به اهداف سازمانی به طور مشترک فعالیت می کنند. هدف سازمان ها در این دیدگاه 
مصرف و سود بیشتر است و درنهایت هدف سازمان اداری رسیدن به نفع حداکثری دولت 
و در ایدئال ترین حالت نفع عمومی دنیوی اســت و هیچ رسالتی در جهت سازندگی جامعه 
در جهت رشــد و تعالی معنوی و زندگی اخروی ندارد. درحالی که در ســازمان های اداری 
اســالمی عالوه بر اینکه برای پیش بردن اهداف برون و درون سازمانی و خیر عمومی تالش 
می کنــد؛ بــا توجه به بینــش مکتبی و اجتماعی و الهــی خود نیازهای معنوی انســان را نیز 
تشخیص می دهد و برای رفع نیازهای معنوی و آمادگی برای زندگی اخروی تالش می کند. 
به عبارت دیگر، ســازمان اســالمی در جهت ارزش های الهی و در راســتای رشد و بالندگی 
انســان قرار دارد. در این ســازمان کوشــش افراد تنها در جهت رســیدن به اهداف سازمان 
نیست بلکه شرط قبولی درآمد مشروع به حساب می آید و از طرفی رفتار سازمان دارای جنبه 
معنوی و انگیزه الهی است )مشبکی 1380: 207(. نظام جمهوری اسالمی ایران بر مبنای فلسفۀ 
سیاســی اسالم استوار است؛ درواقع این فلسفه سیاسی باورهایی عمیق، عقبه نظام خط مشی 
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گذاری را دربرمی گیرد. در نظام سیاســی اســالم مهم ترین مأخذ تولید ابزارهای سیاسی و 
اداری و به طورکلی مبنای خط مشــی های عمومی در قرآن و ســنت، عقل و اجماع اســت 

)دانایی فرد 1395: 454(.

3. پیشینه نظام اداری و سازمان ها در ایران
اداره به معنای ســازمان بزرگ و معقول در ادبیات بین المللی، »بوروکراســی« است که در 
فارســی به »دیوان ساالری« تعبیر می شود )انصاری 1392: 4(. ایران دارای یکی از قدیمی ترین 
نظام های اداری دنیاست. بروکراسی )دیوانساالری( در زمان مادها بر اساس دو اصل آموزش 
و کارآموزی تحت نظر اســتادان فن برای پســت های اداری و تجربه نظامند در پست یا مقام 
دولتی از طریق تخصصی کردن نقش، سلســله مراتب ســازمانی و وحــدت نظام فرماندهی 
بوده اســت. دیوان ســاالری هخامنشــی مدیریت پروژه های عظیم ســرمایه ای، نگهداری، 
عملیاتی و توســعه ای را بر عهده داشــت. داریــوش اصالحات اداری چــون ثبات محیط 
اداری، اجرای قانون جهان شــمول داریوش، خط مشــی های مقابله با بوروکراســی و اتالف 
منابع، مصلحت اندیشــی در ارتباط های ســازمانی و عملکرد مدیریتی را انجام داد. پس از 
هخامنشــیان، ســلوکیان قانون های یونانی را جایگزین قانون های پیشین کردند و اداره دولت 
با ســبک یونانیان را اتخاذ نمودند. در عهد ساســانیان برای ایجاد اتحاد ملی اصول مرکزیت 
هخامنشــی با مذهب توأم شــد. از تغییرات مهم این دوره، متمرکز کردن نظام اداری بود و 
اداره امور عمومی بر عهدۀ چند اداره به نام »دیوان« سپرده می شد. نظام اداری پس از ورود 
اعراب به ایران دســتخوش تغییراتی شد. البته تحول جدی در آن مشاهده نشد. عدم جدایی 
بین امور مذهبی و دولت، نظام حکومتی متمرکز، تبعیت از فرمان خلفا و ... از ویژگی مهم 
این دوره به شــمار می آید. با از بین رفتن حکومت عباســیان و روی کارآمدن مغوالن، نظام 
اداری حداقلی از بین رفت و فقط در زمان ایلخانان و به کمک وزرای ایرانی، ســازمان های 
کم وبیش منظمی ایجاد شد. سازمان اداری در زمان صفوی تغییر و تحول چندانی پیدا نکرد 
و ویژگی متمایز آن تشــکیل مجلس اعال به عنوان یک نهاد مشــورتی اســت. از طرفی نظام 
اداری در این دوره بســیار گســترده بود و تمام اختیارات در دست شخص شاه بود. سازمان 
اداری در زمــان قاجار تغییرات اندکی پیدا کرد و عملکرد دیوانســاالری دولتی در این دوره 
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بسیار محدود و هدف اصلی آن جمع آوری مالیات و حقوق گمرکی بود. اولین سازمان دهی 
دولــت به شــکل نوین در زمان ناصرالدین شــاه اتفاق افتاد؛ ازجمله ایــن اصالحات اداری 
می توان به ســازمان دهی مجدد وزاتخانه ها، گزارش ســاالنه فعالیت دولتی، محل رسیدگی 
بــه امور جاری مردم و ... اشــاره کرد. در دورۀ پهلوی اول دیوانســاالری با الگو گرفتن از 
انگلســتان گسترش یافت. نظام اداری متمرکز، در دســتور اول برنامه اصالحات اداری این 
دوره بود ه و تصمیمات در مرکز اتخاذ می گردید؛ اما در این نظام توافق بین جامعۀ خط مشی 
گذار پایین بود. در دوره پهلوی دوم به دلیل دخالت های مستقیم شاه بر امر سازمان ها توانایی 
عمل مستقیم سازمان های دولتی به شــدت ضعیف گردید. درنهایت با شکل گیری انقالب 
اســالمی 1357 با توجه به تأثیر عواملی مانند تحول در اندیشــه سیاسی و دیدگاه های مربوط 
به دولت و حدود آن، تغییر در ســاختار سیاســی گروه ها و شکل گیری گرایش های سیاسی 
متفاوت و احساس نیاز نسبت به کارآمدی و مؤثر بودن نقش دولت در حل مسائل اقتصادی 
و اجتماعــی برای حفظ آرمان های انقالب و تأمین نیازهــای همگانی و رفاه و ... تغییرات 

عمیقی در نظام اداری و سازمان به وجود آمد )قلی پور 1395: 39-42(.

4. اصول سازمان های اداری
به طورکلی »دســتگاه اداری ایران شامل سازمان قوه مرکزی، ســازمان شهرستان ها، شورای 
محلــی، مؤسســات عمومــی و نظام های صنفی و حرفه ای اســت. این ســازمان ها از منظر 
سازمانی و حقوقی از یک رشــته اصول فنی و دموکراتیک پیروی می کنند«)طباطبایی مؤتمنی 
1393: 29(. درواقــع هرگاه جامعه و مردم دریابند که ســازمانی برخالف منافع عمومی گام 
برمی دارد، ســازمان ارج اجتماعی اش را ازدســت داده و اعتماد مردم از آن سلب می گردد. 
ســازمان باید خود را از جهت اخالقی در مقابل جامعــه متعهد بداند و معیارهای عدالت و 
انصاف را راهنمای عملکرد خود قرار دهد. هر ســازمانی در بخش عمومی عالوه بر هدف 
قانونی و مشخص خود دارای مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی، فرهنگی و اخالقی در مقابل 
جامعه است )الوانی 1396: 126(. اهم اصول سازمانی مزبور عبارتند از: اصل حاکمیت قانون، 
اصل سلســله مراتب، اصل تمرکز و عدم تمرکز، اصل شــخصیت حقوقی، اصل مشورت در 

تصمیم گیری، اصل مدیریت علمی و اصل مسئولیت مأموران دولت.
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1-4. اصل حاکمیت قانون
اصــل حاکمیت قانــون یا قانونی بودن، بنیادی ترین و مهم تریــن اصل نظام حقوق اداری به 
شــمار می آید که می توان ســایر اصول را در پرتو همین اصل تحلیل نمود )هداوند 1394: 86- 
85(. مفهوم این اصل آن اســت که مقام های اداری تکلیف دارند همواره در اخذ و اجرای 
تصمیم و اعمال خود )خواه ناظر به فرد یا افراد مشــخص باشــد مانند احکام و تصمیم های 
شــخصی و انفرادی و خواه ناظر به امور مثل بخش نامه هــای اداری و آیین نامه ها( قوانین را 
رعایت نمایند. در حقیقت این اصل منشــأ گرفته از تفکر آزادی طلبی بوده که بیان می کند 
افراد در برابر دولت امنیت داشته باشند و هیچ مقام و منصب اداری و سازمانی نتواند حقوق 
و آزادی آن هــا را پایمال کند. این اصل از قوانین اداری با عناوینی چون اصول تفوق قانون، 
اصــل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن و اصل مشــروعیت به کاربرده می شــود )طباطبایی 
مؤتمنی 1393: 441 - 439(. اصول حاکم بر ســازمان؛ حقوقی یا فنی اســت. منظور از مبانی 
حقوقی هر ســازمان آن است که ایجاد هر سازمان خواه دولتی و عمومی و خواه خصوصی 
اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی باید به موجب قانون باشــد. قوانین اساســی و عادی هر کشــور 

معمواًل حدود و قلمرو صالحیت هر سازمانی را معین می سازد )انصاری 1392: 92(.
نخســتین موضوع مرتبط با اصل حاکمیــت قانون اعمال صحیح قواعــد و مقررات در 
مراحل وضع و اجراست )پروین 1393: 392(. در حقیقت قانونمندی از ابعاد عدالت اجتماعی 
اســت و قانون زمانی که عادالنه باشــد می تواند متابعت آن را از افــراد جامعه طلب نماید. 
عادالنــه بودن قانون به این اســت که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشــند. 
دو ســازوکار اصلــی در اختیار دولت ها برای تحقق عدالت، ســازوکار قانون، ســازمان ها و 
نهادهاســت. دولت ها موظفنــد عالوه بر طراحی عادالنه و صحیح خط مشــی ها، رویه های 
ســاختاری سازمان ها را درست طراحی کنند تا امکان اجرای خط مشی ها و قانون ها را داشته 
باشــند. به عبارت دیگر، دولت ها باید با خلق و ایجاد ســازمان های دموکراتیک برای تمامی 
مردم فرصت های برابر ایجاد کنند و نســبت به نیاز آن ها حســاس باشند و خود را موظف به 
پاســخگو بودن به مردم نمایند )قلی پور 1395: 299-293(. برای یک دولت قانون مند این امر 
بســیار حیاتی اســت که اداره به قانون احترام بگذارد و از همــۀ قواعد حاکم بر وی تبعیت 
کند. یک ســازمان و اداره باید از سلســله مراتب قواعد و قوانینی مدون که در موقعیت های 
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گوناگون اعمال می شــوند پیروی کند. در این سلسله مراتب قانون اساسی و شرع در برترین 
جایگاه قرار دارند و در مرتبه دوم قوانین مصوب مجلس و دیگر قوانین موضوعه ایســتاده اند 
)هداوند و مشهدی 1395: 87-85(. ازلحاظ حقوقی »ضمانت اجرای این اصل، بطالن و یا عدم 
نفوذ اعمال و تصمیم های مقامات عمومی اســت؛ یعنی اگر تصمیمی اتخاذشده به گونه ای 
مخالــف و مغایر قانون و مقررات باشــد، تصمیم و اعمال حقوقی مزبــور اصاًل وجود پیدا 
نمی کند. مطابق قوانین افراد نمی توانند به بطالن تصمیم های اداری اســتناد کنند مگر اینکه 
بطالن مزبور به وســیله خود اداره و یــا دیوان عدالت اداری اعالم گــردد« )طباطبایی مؤتمنی 

.)293 :1393
در اســالم نیز اصل حاکمیت قانون پذیرفته شده است؛ زیرا یکی از اهداف اصلی بعثت 
انبیا الهی و نزول کتب آســمانی تبعیت اعضای جامعه از قوانین الهی بوده اســت. بر همین 
اســاس قرآن کریم نیز با اشــاره به فلسفه رســالت انبیا همین غایت برجســته و اساسی را از 
مهم ترین رســالت ایشان برمی شمارد )الرحمن:8- 7( )پروین 1393: 395(. قرآن درعین حال در 
تبیین وضع قوانین الهی، علت وجودی این قوانین را پیشگیری از ایجاد بی قانونی در جامعه و 
به تبع آن طغیان و ظلم به ابنای بشر می داند )هاشمی 1383: 112(. در اسالم حق قانون گذاری 
خاص خداوند متعال است )توحید در تشریع( و چنانچه شخص یا اشخاصی بخواهند قانون 
وضع نمایند تنها در صورتی پذیرفته اســت که با دلیل و حجت شرعی واگذاری چنین حقی 
به آنان از طرف خداوند متعال اثبات شــود. البته تعیین محدوده و کیفیت و شــرایط و موانع 

آن نیازمند اقامه دلیل شرعی است )مدنی 1393: 48(.
در جامعه ایران قانون حاکم، قانون اســالم است؛ زیرا منبع آن را مردم پذیرفته اند )اصل 
یکــم قانون اساســی( لذا قانــون می تواند امرونهی نمایــد و عمل به آن نیز عادالنه اســت. 
عالمه محمدتقی جعفــری می گوید: »زندگی اجتماعی انســان ها دارای قوانین و مقرراتی 
اســت که برای امکان پذیر بودن زندگی و بهبود آن وضع شــده اند. رفتار مطابق با آن قوانین 
»عدالت« و تخلف از آن ها یا بی تفاوتی در برابر آن »ظلم« اســت« )فروزنده و جوکار 1397: 
110-111(. همچنیــن امام خمینی ویژگی حکومت اســالمی را قانونمند بــودن آن می داند. 
ایشان می گوید: »یك حکومت باشد که برای قانون متواضع باشد، یعنی سْر پیش قانون فرود 
بیاورد«)امــام خمینی 1385 ج 4: 329-328(. »حکومت اســالمی یعنی یك حکومت مبتنی بر 
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عدل و دمکراســی و متکی بر قواعد و قوانین اســالم«)امام خمینی 1385 ج 5: 133(. همچنین 
امام خمینی درباره تبعیت دولت از قانون خطاب به اسدالله علم می گوید: »تخلف از قوانین 
اســالم و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد 
مســئولیت شــدید در پیشــگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد 
کرد«)امــام خمینی 1385 ج 1: 80(. اصل حاکمیت قانون از اصولی اســت که بقا و دوام نظام 
اجتماعی بر آن بنیان گذاشته شده است؛ بنابراین تمامی سازمان های اداری موظف به پیروی 
از قانون هســتند به دلیل اینکــه حقوق افراد از تعرض مقامات عمومــی مصون مانده و این 
مقامات نتوانند افراد را از حقوق قانونی خود محروم سازند چراکه موظف به اجرای عادالنه 
قوانین می باشــند و بی توجهی به آن ظلم است که در اسالم عملی قبیح محسوب می شود و 

مبنای مسئولیت مرتکب می گردد.

2-4. اصل سلسله مراتب
اصل سلســله مراتب یکــی از خصوصیات اصلی ســازمان های اداری به شــمار می آید. در 
عمل سلســله مراتب را می توان با سازمان دهی و ســاختار سازمانی مرتبط دانست که مشتمل 
بر مجموعه روابط، مقررات و قوانینی اســت که فعالیت های افراد ســازمان را برای کســب 
اهداف مشترک سازمانی شکل می دهد. ســاختار هر سازمان تعیین کننده میزان توان آن در 
پاســخگویی به چالش های محیطی و اداری اســت و می بایست برحســب نیازهای سازمان 
شــکل گیرد )رضائیان 1396: 305-304(. در حقیقت سلســله مراتب جریان اختیار و مسئولیت 
اســت که به خط فرماندهی و گزارش دهی در ســازمان منجر می شود؛ لذا سلسله مراتب از 
فروع اصل اختیار و مســئولیت اســت که ساختار عمودی ســازمان را ایجاد می نماید؛ بدین 
ترتیب که هر گروه و دسته ای از افراد که اختیارات تقریبًا یکسانی دارند، یک سطح یا مرتبۀ 
ســازمانی را شکل می دهند و اگر سطوح، طبقات و رده های سازمانی به ترتیب چیده شوند 
سلسله مراتب سازمانی تشکیل می شود و نوع آن به عواملی چون حیطه نظارت و تعداد نیروی 

انسانی بستگی دارد )فیضی 1378: 123-127(.
اساس اختیار رسمی در یک سازمان اسالمی و مشروعیت از حاکمیت الهی و فرماندهی 
ْمِر ِمْنُکم« 

َ
وِلي اأْْل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
وحدانی ناشــی می شود. »یا أ
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)نســاء:59(. سلسله فرماندهی در اســالم، خدا، پیامبر )ص(، امامان معصوم )علهیم السالم( و 
والیت فقیه به عنوان نماینده امام اســت. لزوم رعایت سلســله مراتب در سیره معصومین )ع( به 
چشــم می خورد مثل دســتور حضرت علی )ع( به کارگزار خود مبنی بــر اطاعت از مافوق و 
کســب اجازه از او در کارهای مهم و حساس )شریف رضی 1359: نامه 5(. همچنین ایشان در 
ارتباط با اطاعت از مافوق خود و رعایت سلسله مراتب اداری می گوید: »هر که از مافوقش 
اطاعت کند، زیردستانش از او نیز اطاعت خواهند کرد«1 )آمدی تمیمی 1410: 345(. از طرفی 
در سازمان اسالمی عدم رعایت سلســله مراتب و اطاعت نکردن از مافوق فقط یک تخلف 
اداری نیســت بلکه یک گناه محســوب شــده و ظلمی اســت که به راحتی از آن نمی توان 
گذشــت. حضرت امیرالمؤمنین )ع( می فرمایند: »مردم ستمگر سه نشانه دارند؛ با نافرمانی به 
مافوق خود ســتم و ظلم می نمایند، با قهر و غلبه بر زیردســتان ظلم روا می دارند و پشــتیبان 

ستمگرانند« )شریف رضی 1359: حکمت 350(.
امام خمینی درباره اصل سلســله مراتب می گوید: »هیچ نظام و سازمانی نمی تواند بدون 
فرمان برداری درســت اداره شود، با وجود نافرمانی در یک سازمان بهترین برنامه ها و تدابیر 
منفعل و خنثی می شود« و ازاین رو ایشان می گوید: »حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و 
عقلیه اســت« )امام خمینی 1385 ج 11: 494(. ایشــان همچنین به هدف اصل سلسله مراتب که 
همان نظم اســت، اشاره می نمایند و می گوید: »همه جامعه نظم الزم دارد. اگر نظم از کار 

برداشته بشود جامعه از بین می رود« )امام خمینی 1385 ج 11: 494(.
باید توجه داشــت که مهم ترین هدف اصول سازمان اداری توجه به منفعت عامه است؛ 
لذا در اســالم مردم یا اکثریت آن ها این منفعت را تعیین نمی کنند و این خداوند، رســول او 
و امامان )ع( و درنهایت ولی جامعه اســت که آن را تشخیص می دهد. خداوند در سوره انعام 
می فرماید: »اگر از بیشــتر کسانی که در روی زمین هستند، اطاعت نمایی، تو را از راه خدا 
گمــراه می کنند؛ زیرا تنها از گمان پیروی می کنند و تخمین و حدس واهی می زنند« )انعام: 
116(. از همین روســت که خداوند برای خروج بندگان از ســرگردانی مصالح و مفاسد را از 
طریق شــریعت الهی به بندگان اعالم کرده است )دانایی فرد 1395: 432(. به همین دلیل است 

1. »اطع من فوقک یطعک من دونک«.
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که امام خمینی معتقد به اصل نفی والیت در سلسله مراتب است و می گوید: »والیت اداری 
در اســالم نیست و کارمندان و مسئولین در ادارات فقط مسئولیت دارند که بر طبق مقررات 
اداره و دولت اسالمی عمل کنند و والیتی بر کسی و چیزی ندارند؛ و اگر بر خالف موازین 
شرعی یا قانونی عمل نمایند، دیگران می توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذکر 
دهنــد« )امام خمینی 1385 ج 17: 218(. با توجه به مطالب مذکور می توان بیان داشــت که در 
ســازمان های اداری اصل سلســله مراتب به دلیل ایجاد نظم و پرهیز از سوءاستفاده از حدود 
قدرت و اختیار و تمیز مســئولیت هرکدام از مقامــات و توجه به نفع عمومی باید موردتوجه 

خاص قرار گیرد که همگی بر مبنای اسالمی استوار است.

3-4. اصل تمرکز و عدم تمرکز
تمرکز، یک نوع سیستم سازمانی، اداری و سیاسی است که در آن حق تصمیم گیری درباره 
کلیه امور مهم و اساسی در دست دولت به عنوان باالترین شخص حقوقی کشور جمع شده 
اســت )انصــاری 1392: 130(. درصورتی که در نظام عدم تمرکــز این قدرت تصمیم گیری در 
رأس هرم ســازمانی جمع نشده و تصمیم گیرندگان افراد معدودی نیستند، بلکه قدرت مزبور 
در ســطوح مختلف سیاسی، اداری یا ســازمانی یا جغرافیایی دیگری غیر از مرکزیت توزیع 
گردیده اســت. لذا عدم تمرکز سیستمی است که به موجب آن دولت به سایر شخصیت های 
حقوقــی اعم از فنی، محلــی و خصوصی اجازه می دهد که برخــی از خدمات عمومی را 
شخصًا تصدی و اداره نمایند؛ بنابراین عدم تمرکز عبارت است از انتقال بخشی از اختیارات 
قوه مرکزی به یک مرجع صالحیت دار محلی یا فنی طبق قانون. رژیم اداری ایران مبتنی بر 
ترکیبی از اصل تمرکز و عدم تمرکز است )انصاری 1392: 141(. به عبارت ساده تر، عدم تمرکز 
اداری، نظامی مبتنی بر پذیرش وجود گروه های مســتقل دارندۀ شخصیت حقوقی همراه با 

نظارت محدود دولت است )انصاری 1392: 156(.
هرگاه اختیار )اقتدار سازمانی( در یک فرد یا در سطح باالی سازمان تجمع یافته باشد؛ یعنی 
حق تصمیم گیری و دســتور تصمیم گیری و دستور دهی در یک فرد یا یک سطح در سازمان 
باشد، تمرکز سازمانی وجود دارد و بالعکس هرچه اقتدار و اختیار سازمانی در افراد متعدد و یا 
در سطوح مختلف سازمان توزیع شده باشد، عدم تمرکز سازمانی وجود دارد. البته مفهوم تمرکز 
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و عدم تمرکز سازمانی از مفاهیم نسبی بوده و در مقایسه با سازمان های دیگر معنی پیدا می کند 
و میزان آن بستگی به شرایط مختلف سازمانی دارد )فیضی 1378: 135-137(.

در حقیقــت هدف اصلی از ایجاد تمرکز یا عدم تمرکز اداری را می توان در مفهوم اصل 
عدالت و اصل مشــورت جســتجو نمود. عدالت در مفهوم موردبحث، بــه عدالت به منزله 
»وضع بایســته« نزدیک اســت. در این نظر، عدالت وضعیتی اســت شایسته و بایسته که در 
اجتماع باید برقرار باشــد. به عبارت دیگر، فلســفه ایجاد حکومت در اسالم، عدالت است و 
این مســئله با مشــروعیت حکومت پیوند می خورد. لذا عدالت اجتماعی در سطح جامعه و 
عدالت ســازمانی از اهداف مهم و اساســی یک سازمان اداری به شــمار می آید. از همین 
روســت که شــهید صدر مهم ترین دلیل دخالت دولت در عرصه اقتصاد را ایجاد بسترهای 
مناســب برای تحقق عدالت اجتماعــی می داند )فروزنده دهکردی و جــوکار 1397: 102-107(. 
عدالت شــرط ضــروری موفقیت در هرگونه برنامه ریزی اجتماعی اســت و در مقیاس کلی 
عدالت شرط وجود، اســتمرار و پایداری هر مجموعۀ برنامه ریزی شده و ساخت مند است. 
ضرورت عدالت در نظام های اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این نظام موتور 

محرک و تسهیل کنندۀ فعالیت های سایر حوزه هاست )قلی پور 1395: 291(.
 امام خمینی می گوید: »تمام تشکیالتی که در اسالم از صدر اسالم تا حاال بوده است. 
البته اقامۀ عدل اســت«)امام خمینی 1385 ج 20: 298(. همچنین »عهده دار شدن حکومت فی 
حد ذاته شأن و مقامی نیست؛ بلکه وسیلۀ انجام وظیفۀ اجرای احکام و برقراری نظام عادالنۀ 
اسالم اســت« )امام خمینی 1357: 54(؛ لذا توجه به اصل تمرکز و عدم تمرکز در سازمان های 
اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت چراکه مبنای آن را می توان عدالت دانســت، در اسالم 
حکومــت و عدالــت تفکیک ناپذیرند و حکومتی موردقبول اســت که در خدمت عدالت 
باشــد و اال آن حکومت به رسمیت شــناخته نمی شــود. در حقیقت اجرای عدالت باعث 
آبادی ســرزمین ها، جلب حمایت مردمی، ریشــه کن شــدن فقر و ناداری مردم و بی نیازی 
آن ها می شــود و این رســالت تمرکز و عدم تمرکز به عنوان اصلی مهم در اسالم است که در 

سازمان ها باید موردتوجه قرار گیرد.
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4-4. اصل مشورت در تصمیم گیری
ایدۀ مشارکت دادن افراد و مراجعین در تصمیم گیری های اداری، نتیجۀ تفکرات دموکراتیک 
است و به مردم این اجازه را می دهد که بتوانند بر اعمال و اقدامات اداره از نزدیک نظارت 
داشته باشند. از مهم ترین دالیل مشارکت دادن و اخذ مشورت از افراد و گروه های صاحب 
نفع در تصمیم گیری های اداری را می توان در مفاهیمی مانند رعایت آزادی دفاع )به موجب 
گاهی یافته تا بتوانند به درستی  آن افراد و گروه ها می بایســت قباًل از اهداف و مقاصد اداره آ
و به موقع از حقوق و منافع خود دفاع کنند(، توجه به نیازها و آمال عمومی )مصلحت جمعی 
اقتضــا می کند از اخذ تصمیم هایی که با افکار و نیازهای عمومی در تضاد اســت، اجتناب 
شود(، ایجاد حسن تفاهم میان سازمان اداری و مراجعین )نتیجۀ این تفاهم این است که افراد 
نفع عمومی را منفعت خود دانســته و برای آن دلسوزی می کنند( و ارتقای دموکراسی )عدم 
پنهــان کاری و جدایی مردم از جریانات عمومی و اداری( جســتجو کــرد )طباطبایی مؤتمنی 

.)492 -494 :1393
عدم تمرکز اداری سنتی ترین روش مشارکت مردمی است که در آن مردم از راه انتخاب 
نمایندگانی در ادارۀ کارها مشــارکت می کنند. مشورت خواستن پیش از گرفتن تصمیم که 
معمواًل شــامل رایزنی و همفکری با نمایندگان اشــخاص و یا گروه های صاحب نفع است. 
همچنین نظرسنجی )تحقیق عمومی( نوعی مشورت همگانی است که در آن از افراد خواسته 
می شود که با بیان نظرات و عقاید خود در تصمیم گیری شرکت کنند تا پس از روشن شدن 
نظر حقیقی مردم، بر اســاس آن تصمیم گرفته شود تا »کنترل تصمیمات اداری« اتفاق افتد 

)طباطبایی مؤتمنی 1393: 494- 492(.
 به عبارت دیگر، هدف مشــورت در وهله نخســت تکمیل یا روشن کردن اطاعت اداره 
اســت. این نوع مشــورت معمواًل با اهل فن و گروه های متخصص انجام می شود و هدف از 
آن، تصمیم گیــری صحیح با توجه به آرا و عقاید افراد مطلع و بصیر اســت؛ به عنوان نمونه، 
مشــورت با سازمان نظام پزشــکی در امور مربوط به پزشکان. هدف دیگر مشورت در وهله 
دوم، حفظ حقوق و منفعت افراد اســت. مشــورت با افراد به آنان این امکان را می دهد که 
بتوانند افکار و نظرات خود را پیش از تصمیم گیری مقام های اداری، به اطالع آن ها برسانند 
مانند شرکت نمایندگان کارگران در تدوین قوانین استخدامی و کارگری. نکته قابل توجه این 
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اســت که تأثیر مشورت برحسب اختیارات طرف مشــورت و زمان دخالت او فرق می کند. 
چنانچه مشورت بعد از اخذ تصمیم باشد جنبه ارزیابی و قضاوت بعدی خواهد داشت و در 
این صورت نمی توان ادعا کرد که افراد درگرفتن تصمیم دخالتی داشته اند. از طرفی اصول و 
قواعد مشورت ایجاب می کند که نباید مدت زمان زیادی بین مشورت و اخذ تصمیم فاصله 
نباشــد؛ زیرا ممکن است با گذشت زمان تغییری در عوامل تصمیمی اتفاق بیفتد. همچنین 
بعد ازنظر مشــورتی، اداره نباید در ارکان موضوعی که قباًل به شور گذاشته شده است، تغییر 
بدهــد مگر آنکه بخواهد مشــورت را تجدید نماید و الزم به ذکر اســت طبق قواعد حقوق 

اداری، مشورت های اداری محرمانه تلقی می شوند )طباطبایی مؤتمنی 1393: 494-496(.
 متأســفانه در حقوق اداری ایران تحقیق عمومی ســابقه ای ندارد و نظرخواهی در امور 
اداری جدی نیســت و هر جا که قانون مشورت را برای اخذ تصمیمات اداری الزم دانسته، 
یا در آن تشــریفات »آیین اداری« رعایت نمی شود یا فاقد ضمانت اجرایی کافی است. این 
کید فراوانی شده  در حالی اســت که در آموزه های دینی بر مشورت و مشــارکت در امور تأ
اســت. ازجمله در ســوره شورا آیه سی و هشــتم خداوند می فرماید، مؤمنین کسانی هستند 
که هر کاری که می خواهند انجام دهند برای آن ها شــورایی تشــکیل می دهند تا پیرامونش 
مشــورت نمایند. همچنین در ســخنان پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( نیز فراوان به شور 
و مشورت اشاره شده است. پیامبر )ص( می فرمایند: »هیچ پشتیبانی قوی تر از مشورت و هیچ 
عقلی بهتر از تفکر و تدبیر نیست«)مجلسی 1403 ج 15، بخش چهارم 100(. حضرت علی )ع( نیز 
دربارۀ مشــورت می فرمایند: »مشورت نمودن همان هدایت و راهنمایی است«)شریف رضی 

.)1181 :1359
 بــا توجــه به متون دینی، شــورا ازنظر اســالم بر دو قســم »مفــوض« و »غیرمفوض« 
تقسیم بندی می شود. شورای مفوض، شورایی است که با مطرح کردن مسائل و موضوعات 
مطرح شــده در میان اعضا به شور و مشورت می پردازد و سپس نظر واحدی را اتخاذ می کند 
و این نظر به دلیل ماهیت شــورای موردبحث، تصمیم محسوب می گردد و عمل به آن الزم 
و ضروری اســت. شــورای غیر مفوض، شورایی اســت که قدرت و قوه اجرا به او تفویض 
نشده و درواقع شورایی است که با مطرح کردن مسائل و موضوعات در میان اعضا به شور و 
مشورت می پردازد و نظر واحدی را اتخاذ کرده و به صورت پیشنهادی به مقام اجرایی اعالم 
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می کند. اگر این پیشــنهاد موردقبول مقام اجرایی واقع شد و آن را مطابق با مصالح تشخیص 
داد، عمــل می کند؛ در غیر این صورت، الزامی در عمل به آن پیشــنهاد نخواهد بود. بدین 

ترتیب مشورت نوعی تصمیم گیری مشارکتی را به وجود می آورد )الوانی 1396: 149(.
امام خمینی درباره ضرورت مشــورت در تصمیمــات اداری می گوید: »در امور مهمه 
با کارشناســان مشــورت کنید و جانب احتیاط را مراعات نمایید« )امــام خمینی 1385 ج 18: 
7(. به طورکلی، ایشــان مشــورت را در دو قالب ســاختار )نهادها( و کارگزار )افراد( نهادینه 
کرده اند. در شــکل ســاختاری آن می توان به تشــکیل شــوراهای گوناگونی چون مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و در بحث فردی مشــورت می توان به توجه ایشــان به رأی و نظر 
صاحب نظــران در تصمیم گیری های گوناگون مانند امور اجتماعی، اقتصادی و ... اشــاره 
کــرد )غفاری و علیــزاده 1390: 144(. در حقیقت امام بر این باور بودند که نظرات شــورایی و 
مشورتی برای رهبر )مدیر یا سازمان( جنبۀ طریقیت دارد. به عبارت دیگر، در اندیشۀ امام علم 
به همۀ ابعاد امور جامعه از عهدۀ یک نفر خارج اســت؛ لذا برای کارگزاران و حاکمان الزم 
اســت تا در امور مملکتی مشــورت نمایند )ر.ک.به: امام خمینی 1385 ج 15: 268؛ ج 18: 7(؛ 
بنابراین سازمان ها برای پیشبرد اهداف خود و اتخاذ تصمیم های مناسب و همچنین ضمانت 
اجرایی بیشتر تصمیمات به اصل مشــورت نیازمندند؛ چراکه توجه به این اصل حافظ منافع 
و حقوق افراد و سازمان هاســت. چنانچه در دین مبین اسالم نیز مشورت از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. سازمان هایی که از راهنمایی و مشورت سود می برند، کمتر دچار انحراف 

و مشکل می شوند.

5-4. اصل مدیریت علمی
»مدیریت علمی« روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان ها به منظور یافتن مناسب ترین 
راه برای انجام هر کاری است و بر کسب اطالع دقیق و کامل ازآنچه می گذرد و نتایجی که 
کید می کند )متدین 1397: 19(. در حقیقت یک سازمان  براثر هرگونه تغییر حاصل می شود، تأ
می بایســت با توجه به این اصل، ایجاد و اداره شود؛ بنابراین روش علمی باید جانشین روش 
تجربه و خطا گردد و بامطالعه علمی بهترین روش انجام کار را پیدا و به صورت دستورالعمل 
به کارکنان ابالغ کرد. استفاده از روش ها و فنون علمی، منجر به انتخاب افرادی می شود که 
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مهارت و توانایی های الزم برای انجام مؤثر و موفقیت آمیز آن را داشته باشند. )اصل تخصص 
و شایسته ســاالری( همچنین بر طبق اصول مدیریت علمی، آمــوزش و تربیت کارکنان باید 

جنبه علمی داشته باشد.
 در حقیقــت ایــن اصل، ریشــه در »عقالنیــت در تصمیم گیری« دارد. اســالم دینی 
عقل گراســت که سیســتم آن با عقل و منطق سازگار اســت؛ بنابراین بسیاری از آیات قرآن، 
انسان را دعوت به تفکر در نفس خویش و طبیعت پیرامونش کرده است )بقره: 164(. انسان 
در آموزه های اســالمی با تفکر به تجزیه وتحلیل معلومات خود دســت می زند و با اصالح و 

تکمیل آن ها، دید خود را وسیع می کند )تاجر 1393: 109(.
 دین واقعی هم شامل نقل است و هم شامل علم و عقل. چنین دینی از تشکیل حکومت 
و به ســعادت رســاندن انســان در دنیا و آخرت و ادارۀ شــئون امت چیزی کم ندارد؛ عقل 
هم در مســائل فردی منبع دین اســت و هم در مسائل اجتماعی. مســئله رهبری و مدیریت 
جامعه نیز یک امر عقلی اســت و اگر برفرض در آیات و روایات حکم صریحی درباره آن 
نیامده باشــد، عقل سلیم به صورت واضحی به آن حکم می کند و همین حکم عقلی دستور 
کید امام خمینی بــر نقش متخصصین و  خداســت )جــوادی آملــی 1378: 383 -379(؛ لذا تأ
پافشاری بر نظر آنان؛ نشانگر حساب ویژه ای است که برای عنصر عقالنیت در تصمیم قائل 
بودند. ازاین روســت که ایشان می گوید: »متخصصین تصمیم خود را خواهند گرفت«)امام 
خمینــی 1385 ج 5: 344-343(. درواقــع توجه بــه مدیریت علمی، رفتارهــا، روش ها، فنون، 
ابزار، ســاختارها و الگوها را ایجاد یا بهبود می بخشد و به رفع مسائل و مشکالت و نیازهای 
جامعه پرداخته که خود منجر به ارتباطات موفق در سازمان، افزایش کارآیی، بهبود عملکرد 
کارکنــان و طراحی الگوی مؤثــر و کارآمد در برنامه ریزی، ســازمان دهی، تصمیم گیری و 

سیاست گذاری می گردد.

6-4. اصل مسئولیت مدنی سازمان
اعطای شــخصیت حقوقی به ســازمان یک ضرورت اجتماعی اســت و اهمیت آن، جایی 
اســت که در جامعه و زندگی حقوقی، دولت تنها شــخصیت حقوقی به شمار نمی آید بلکه 
ســازمان های دیگری نیز وجود دارند که قانون برای آن ها شــخصیت حقوقی می شناســد و 
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می توانند، طرف حق و تکلیف قرار گیرند و به تبع آن مســئولیت هایی نیز پیدا کنند. مســلمًا 
بدون شــناخت شــخصیت حقوقی سازمان ها، شناســایی اهلیت برای برخورداری از حقوق 
مدنی )حق تمتع و حق استیفا(، مشکالت بزرگی به وجود می آید. شخصیت حقوقی به این 
معناست که گروهی از اشخاص طبیعی برای رسیدن به مقصود مشترکی همکاری می کنند، 
منافع مشــترک دارند و این منافع موردحمایت رســمی و قانونی اســت و این منافع متعلق به 
اشــخاص نیســت )طباطبایی مؤتمنی 1393: 278- 276(. عبارت »شخصیت حقوقی« در متون 
فقهی وجود ندارد؛ اما فقها عناوینی چون »جهت عامه« و »مصالح عامه« را مترداف با این 
اصطالح می دانند و به ذکر مصادیق آن بسنده کرده اند. به عنوان نمونه شهید اول برای تبیین 
صحت وصیت برای جهت عامه مســاجد و مدارس را به عنــوان دو مصداق مطرح می کند 
)شــهید اول بی تا ج 5: 20-19(. همچنین صاحب جواهر و ســید محمدکاظم یزدی نیز مساجد 
را از مصادیق مشــترکات عمومی و جهت عامه دانسته اند )نجفی 1392 ج 28: 79-29؛ طباطبایی 
یزدی بی تا ج 2 :19(؛ لذا اشــخاص حقوقی جدید مانند بانک ها، شرکت ها، سازمان ها از منظر 
ارتکازات خردمندان به منزلۀ توســعه ای در مصادیق عناوین حقوقی عصر تشــریع است و از 
مصادیق واقعی جهات عامه شمرده می شود، ازاین رو با امضا و تقریر شارع و پذیرفتن قابلیت 
تملک بــرای این جهات عامه و عناوین حقوقی از طرف ایشــان اعتبار شــرعی موجودیت 
اشخاص حقوقی جدید به اثبات می رسد )آقا نظری 1396: 95( امام خمینی شخصیت حقوقی 
را پذیرفتــه و به عنوان نمونه در مورد معامالت بانکــی می گوید: »معامله جایزی که با افراد 
حقیقی مســلمان صحیح است، انجام آن با بانک نیز صحیح می باشد«)امام خمینی 1379 ج 2 
و 1: 983(؛ و همچنین ایشــان در پاسخ به اســتفتایی در باب مسائل فوق می گوید: »شرکت 
می تواند شخصیت حقوقی داشــته باشد و مراعات مقررات دولت اسالمی الزم است« )امام 
خمینی 1376 ج 2 :246( از سوی دیگر یکی از آثار شخصیت حقوقی سازمان، داشتن مسئولیت 
مدنی برای خود و اعمال مســتخدمین خود است؛ بنابراین در راستای اصل حاکمیت قانون 
و اصل نظارت قضایی بر ســازمان )اداره(، فعالیت سازمان ها بر اصل مسئولیت مدنی استوار 
اســت. همانند هر عمل انســان، سازمان نیز به جهت ایجاد خســارت به افراد و گروه ها در 
هنگام ارائه خدمات عمومی مســئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی که به معنای تکلیف به 
پاسخگویی و جبران خسارت از دیگری است که می تواند ناشی از نقض قرارداد شامل عدم 
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انجام تعهد، تأخیر در انجام آن و عدم تسلیم مال مورد تعهد و ... )مسئولیت مدنی قراردادی( 
یا خارج از قرارداد )مســئولیت مدنی غیر قراردادی یا قهری( باشــد که در حقوق عمومی و 
اداری شــامل نقض قوانین و مقــررات یا تخلف در اجرای آن ها، تجاوز یا سوءاســتفاده از 
اختیــارات یا خودداری از انجام وظایف قانونی می گردد که موجب تضییع حقوق یا ســبب 
ورود خســارت به اشخاص می شود )عباسی 1393: 35-34(. هدف از مسئولیت مدنی عبارت 
اســت از احقاق حق و جبران خســارت وارده، جلب رضایت زیان دیده، برقراری عدالت و 

نظم و امنیت اجتماعی.
برای جبران خســارت، نخســت باید زیان و خسارتی وجود داشــته باشد. زیان را نقص 
در اموال، ســلب یا از دســت رفتن منفعتی مسلم و یا آسیب به ســالمت، حیثیت یا عواطف 
اشخاص تعریف می کنند )کاتوزیان 1369: 124(. ماده یکم قانون مسئولیت مدنی دربارۀ زیان 
می گویــد: »هر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا درنتیجه بی احتیاطی به جان یا ســالمتی یا 
مال یا آزادی یا حیثیت یا شــهرت تجارتی یا به هر حق دیگــر که به موجب قانون برای افراد 
ایجــاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شــود، مســئول 
جبران خســارت ناشــی از عمل خود می باشد«. الزم به ذکر اســت که هر سازمان در قبال 
اعمال و زیان های وارده ناشــی از کارکنان و مســتخدمین خود نیز دارای مســئولیت مدنی 
اســت؛ بنابراین خسارتی که ناشی از تقصیر و خطای مستخدم است، وقتی از طرف سازمان 
قابل جبران اســت که تقصیر مزبور، تقصیر اداری ســازمان را تشکیل دهد و وقتی مستخدم 
مســئول پرداخت خسارت است که تقصیر شخصی او مطرح باشــد )طباطبایی مؤتمنی 1393: 
420، 416(. برای جبران خســارت، زیان باید دارای ویژگی هایی چون مسلم، مستقیم، خاص 
و غیرعادی بودن و همچنین زیان باید به یک حق یا نفع قانونی و مشروع تعرض کرده باشد 
و زیان وارده باید قابل جبران یا ارزیابی با پول باشد )عباسی 1393: 44(. در دین مبین اسالم، 
مسئولیت یکی از مهم ترین مسائلی است که از ویژگی های فطری انسان نشأت گرفته است و 
در منطق قرآن، پدیدۀ مسئولیت واجد خصیصۀ شخصی است و با صراحت ویژگی شخصی 
بودن انســان را تبیین می کند. آیاتی چون 164 ســوره انعام، 38 مدثر، به این امر اشاره دارد 
که مسئولیت هرکس درگرو اعمال خویش است. قاعده ال ضرر ازجمله قواعد فقهی مشهور 
اســت که لزوم جبران ضرر و داشتن مسئولیت مدنی را بیان می کند. قاعده »تسبیب« یکی 
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از عناوین خاص موجب مســئولیت مدنی اســت و بیان می دارد شخصی که به طور مستقیم 
در از بین بردن مال و جان یا کسر شأن یا حیثیت و دیگر صدمات روحی نقش نداشته؛ ولی 
در ایجاد آن سبب ســازی و زمینه سازی کرده اســت، فقیهان اعمال این شخص را اتالف به 
تســبیب و او را از این حیث ضامن خســارت به بار آمده می دانند. البته در تسبیب متلف در 

صورتی ضامن است که در فعل خود مرتکب تقصیر شده باشد )باریکلو 1387: 185(.
همچنین یکی دیگر از مبانی مسئولیت مدنی در حقوق اسالم، اصل عدالت است که در 
حقیقت مکمل بنیان ضمان اســت؛ زیرا قانون گذار اسالم هیچ صدمه و زیانی را جبران نشده 
باقی نمی گذارد. تفویض اختیار و مســئولیت خواهی از لوازم اداره امور اســت؛ لذا رفتار هیچ 
مسئولی نباید از دید مسئول باالتر مخفی بماند. سپردن مسئولیت ها به افراد واجد اهلیت و سپس 
موافقت ایشان و پیگیری عملکرد کارگزاران و مسئولیت خواهی از ایشان مهم ترین ویژگی مدیر 
توانا و تابع اصول است. امام خمینی می گوید: »شما در هر مقامی که هستید... و افرادی که 
در این دســتگاه ها مشغول خدمت هستند... همه آن ها مسئول هستند«)امام خمینی 1385 ج 16: 
410(؛ بنابراین یکی از اصول مســلم حقوق عمومی معاصر اعتبار شــخصیت حقوقی و داشتن 
مســئولیت مدنی برای دولت ها و به تبع آن برای اداره یا ســازمان است. عدالت حکم می کند 
که تصمیم منصفانه و منطقی در مورد خسارت ناشی از اعمال زیان آور سازمان و مستخدمین 
آن وجود داشــته باشــد و هریک به میزان تقصیر واقعی خود و نســبت به سهمی که در ایجاد 
خســارت داشته اند، مسئول باشــند چنانچه مبانی و ریشه های آن در اسالم مالحظه گردیده و 
دفاع و حمایت از آن موجب بسط عدالت می گردد؛ در حقیقت توجه به مسئولیت مدنی منجر 

به موفقیت سازمان و بهبود امور جامعه می شود.

نتیجه گیری
توجــه به اصول ســازمان های اداری به عنوان یکی از ارکان مهــم در انجام وظایف دولت ها 
که در راســتای خط مشــی عمومی حکومت ها ایجاد می شود، دارای اهمیت فراوانی است؛ 
زیرا زمانی یک ســازمان به اهداف خود در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا خواهد کرد 
کــه از اصول مطلوبــی پیروی کند. در حقــوق اداری ایران؛ طبق اصل هشــتادوپنج قانون 
اساســی، حق ایجاد سازمان از طرف مجلس به دولت داده شده است که ارزیابی و مطابقت 
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اساســنامه های آن با شرع و قانون، بر عهده شورای نگهبان است. اصول سازمان های اداری 
در نظام اسالمی از مبانی دینی نشأت می گیرد در حقیقت برخی از این اصول مانند قانون و 
برخی شــبه قانونند؛ بدین معنا که در شــرایط خاص در صورت تزاحم می توان اجرا و تحقق 
آن را به طــور موقت به تأخیر انداخت. از آنجایی که هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند دور 
از سیطره نظام اداری زندگی کنند، پس می توان به ضرورت اهمیت نظام اداری سالم و قوی 
پی برد. در حقیقت هدف غایی از تشکیل سازمان های اداری ارائه خدمت بهتر به شهروندان 
اســت؛ لذا اهم اصول ســازمان های اداری عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز 
و عدم تمرکز، مشــورت، مدیریت علمی و مســئولیت مدنی. درنهایت این اصول حکومت 

اسالمی را در دستیابی به عدالت اجتماعی یاری می کنند.

پیشنهادها:
با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد:

بــرای زدودن زوایــای پنهان در تصمیم گیری و اجرای هر چه بهتر امور و مشــارکت   .1
مردم، ســازوکارهای قانونی بهره مندی از اصل مشورت در اساسنامه های سازمان ها 

گنجانده شود.
2.  شــورای نگهبان در بررســی و مطابقت اساسنامه های ســازمان های اداری با شرع و 

قانون، به اصول فوق الذکر توجه بیشتری کند.

منابع
آمدی تمیمی، عبدالواحد. )1410 ق( غررالحکم، قم: نشر دارالکتب االسالمی.  -

آقا نظری، حســن. )1396( »بررســی فقهی-حقوقی شــخصیت حقوقی«، مجله حقوق   -

اسالمی، شماره 54، صص 87-112.
الوانی، ســید مهدی. )1396( تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران: انتشارات   -

سمت، چاپ بیست و یکم.

________. )1379( مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چاپ پانزدهم.  -

انصاری، ولی الله.)1392( کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان، چاپ دهم.  -



75 احمدرضاخزایی،فاطمهعرباحمدی:اهماصولحاکمبرسازمانهایاداریومتناسبسازی...

امام خمینی، سید روح الله. )1376( استفتائات، قم: انتشارات اسالمی.  -

________. )1379( تحریر الوســیله، تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(،   -

چاپ اول.

________. )1385( صحیفــه امام )دوره 22 جلدی(، تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار   -

امام خمینی، چاپ چهارم.

________. )1357( والیت فقیه، تهران: انتشارات امیرکبیر.  -

باریکلو، علیرضا. )1387( مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان.  -

پروین، خیرالله. )1393( مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.  -

تاجــر، مهدی. )پاییز و زمســتان 1393( »جایگاه عقل در فهم دین اســالم ازنظر اســتاد   -

مطهری)ره(«، نشریه بالغ مبین، شماره 40 و 41، صص 105-121.

جوادی آملی، عبدالله. )1378( والیت فقیه، قم: نشر اسراء.  -

دانایی فرد، حسن. )1395( نهضت های مدیریتی در بخش دولتی، تهران: انتشارات سمت.  -

درخشــان، داور.)1400(»اصول نوین حقــوق اداری در پرتــوی نهج البالغه«، مطالعات   -

حقوق شهروندی، شماره 18، صص 209-224.
رضائیان، علی. )1396( مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت، چاپ بیستم.  -

زارعی، جعفر.)1396( »اصول حقوق اداری در ســنت و سیره معصومین«، اندیشه های   -

حقوق عمومی، شماره 12، صص 85-98.
-  شــریف رضی، محمد بن حســین.)1359( نهج البالغه، ترجمه فیض االســالم، تهران: 

انتشارات صائب.

شهید اول، شــمس الدین ین محمد مکی عاملی. )بی تا( اللمعة الدمشــقیه، قم: چاپخانه   -

علمیه.

صالحی، مصطفی.)1399( »عوامل بروز فســاد اداری از دیدگاه اسالم«، قانون یار، دوره   -

چهارم، شماره 14.

طباطبایی مؤتمنــی، منوچهر. )1393( حقوق اداری، تهران: انتشــارات ســمت، چاپ   -

نوزدهم.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم )بی تا(. ملحقات العروة الوثقی، قم: انتشارات داوری.  -



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و پنج / تابستان 1401/ صص80-53پژوهشنامۀ متین76

عباسی، بیژن.)1393( »بررســی تطبیقی مسئولیت مدنی اداره«، فصلنامه حقوق اداری،   -

سال دوم، شماره 5، صص 33-64.

عباسی، بیژن و ســید مجتبی حسینی الموســوی.)1396( »قراردادهای اداری از منظر فقه   -

مذاهب اسالمی«، فقه مقارن، شماره 10، صص 17-53.

غفاری، زاهد، علیزاده، قدسی. )1390(»جایگاه و ابعاد مشورت در سیره عملی امام خمینی   -

)ره(«، فصلنامه پژوهشنامه انقالب اسالمی، تهران، شماره اول، صص 125-149.

فروزنــده دهکردی، لطف الله و علی اکبر جوکار.)1397( مدیریت اســالمی و الگوهای   -

آن، تهران: نشر دانشگاه پیام نور، چاپ دوازدهم.
فیضی، طاهره. )1378( مبانی سازمان و مدیریت، تهران: نشر دانشگاه پیام نور، چاپ هفتم.  -

قلی پور، رحمت الله. )1395( چالش های نظام اداری، بررسی موردی ایران، تهران:   -

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

کاتوزیان، ناصر.)1369( حقوق مدنی ضمان قهری، تهران: نشر دانشگاه تهران.  -

________. )1394( مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر میزان، چاپ پنجم.  -

متدین، محمدمهدی. )1397( تحلیل هزینه و منفعت، تهران: انتشارات آها، چاپ سوم.  -

مدنی، ســید محمود. )1393( احکام مصلحتی در فقه اسالمی، مشهد: انتشارات آستان   -

قدس رضوی.

مجلسی، محمدباقر.)1403 ق( بحاراالنوار، بیروت: نشر دار االحیاء التراث العربی.  -

مشبکی، اصغر.)1380( مدیریت رفتار سازمانی، تهران: نشر ترمه، چاپ دوم.  -

هاشمی، محمد. )1383( اسالم و حقوق بشر، تهران: شرکت سهامی انتشار.  -

-  هداوند، مهدی. )1394( حقوق اداری تطبیقی، تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم.

هداونــد، مهدی و علی مشــهدی. )1395( اصول حقوق اداری در پرتــو آراء دیوان   -

عدالت اداری، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ چهارم.
-  نجاری، رضا. )1397( مبانی مدیریت اســالمی، تهران: نشــر دانشــگاه پیام نور، چاپ 

دوازدهم.

-  نجفی، محمدحســن. )1392 ق( جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، تهران: نشر 

دارالکتب االسالمیه.



77 احمدرضاخزایی،فاطمهعرباحمدی:اهماصولحاکمبرسازمانهایاداریومتناسبسازی...

ولی زاده، حسین.)1400( »اسالمی سازی در حقوق اداری از نظر قرآن و اسالم«، تحقیقات   -

حقوق قضایی، شماره 4، صص 43-86.
ویژه، محمدرضا و فاطمه افشــار.)1395( »امکان ســنجی نظارت بر اشتباه مقام اداری در   -

حقــوق اداری ایران با رویکردی بــه فقه امامیه و نظام حقوقی ایران«، پژوهشــنامه حقوق 

اسالمی، سال هفدهم، شماره 1، پیاپی 43.

- Abbasi, Bijan. )2013( “Comparative review of administrative civil re-
sponsibility”, Administrative Law Quarterly, second year, number 5, 
pp. 33-64. )In Persian(

- Abbasi, Bijan and Seyyed Mojtabi Hosseini Al-Mousavi. )2016( “Ad-
ministrative contracts from the perspective of Islamic religious juris-
prudence”, Fiqh Makaran, No. 10, pp. 17-53.

- Agha Nazari, Hassan. )2016( “Jurisprudential-legal review of legal 
personality”, Journal of Islamic Law, No. 54, pp. 87-112. )In Persian(

- Alwani, Sayed Mehdi. )2016( Decision making and determination of 
government policy, Tehran: Samt Publishing, 21st edition. )In Persian(

- ________. )2016( New discourses in public policy, Tehran: Imam Sade-
gh University Press. )In Persian(

- ________. )2000( General Management, Tehran: Ney Publishing, 15th 
edition. )In Persian(

- Ameli, Shamsuddin Mohammad Makki. )n.d( Lamea, vol. 5, Qom: Il-
mia Printing House. )In Arabic(

- Amide Tamimi, Abdul Vahid. )1990( Ghurair al-Hakam, Qom: Dar 
al-Kitab al-Islamic Publishing House. )In Arabic(

- Ansari, Waliullah. )2013( Generalities of administrative law, Tehran: 
Mizan Publishing, 10th edition. )In Persian(

- Bariklo, Alireza. )2008( Civil Liability, Tehran: Mizan Publishing. )In 
Persian(



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و پنج / تابستان 1401/ صص80-53پژوهشنامۀ متین78

- Danai Fard, Hassan. )2016( Management movements in the public sec-
tor, Tehran: Samt Publishing, Volume 1 and 2. )In Persian(

-  Derakhshan, Davr. )2021( “New principles of administrative law in the 
light of Nahj al-Balagheh”, Citizenship Law Studies, No. 18, pp. 224-
209.

- Faizi, Tahereh. )1999( Fundamentals of Organization and Manage-
ment, Tehran: Payam Noor University Publishing, 7th edition. )In Per-
sian(

- Faruzande Dehkordi, Lotf alah, Jokar, Ali Akbar. )2017( Islamic man-
agement and its models, Tehran: Payam Noor University Publishing, 
12th edition. )In Persian(

- Ghaffari, Zahid, Alizadeh, Qudsi. )2011( “The position and dimensions 
of consultation in the practical life of Imam Khomeini”, The quarterly 
research journal of the Islamic Revolution, Tehran, first issue, winter, 
pp. 125-149. )In Persian(

- Hadavand, Mehdi. )2014( Comparative Administrative Law, Tehran: 
Samt Publishing, 5th edition. )In Persian(

- Hadavand, Mehdi & Ali Mashhadhi. )2016( Principles of Administra-
tive Law in the Light of the Opinions of the Court of Administrative Jus-
tice, Tehran: Khorsandi Publications, 4th Edition. )In Persian(

- Hashemi, Mohammad. )2004( Islam and Human Rights, Tehran: Pub-
lishing Company. )In Persian(

- Imam Ali, peace be upon him. )1980( Nahj al-Balagha, compiled and 
edited by Sharif Razi, translated by Faiz al-Islam, Tehran: Saeb Publi-
cations. )In Persian(

- Jawadi Amole, Abdullah. )2000) Velayat Faqih, Qom: Isra Publishing. 
)In Persian(

- Katouzian, Nasser. )1990( Civil rights of coercive guarantee, Tehran: 
Tehran University Press. )In Persian(



79 احمدرضاخزایی،فاطمهعرباحمدی:اهماصولحاکمبرسازمانهایاداریومتناسبسازی...

- ________. )2014( Basics of public law, Tehran: Mizan Publishing, fifth 
edition. )In Persian(

- Khomeini, Seyyed Ruhollah. )2006( )Collection of Imam Works 
)22-volume series(, Tehran: Imam Khomeini Publishing House, 4th 
edition.)In Persian(

- ________. )1997( Esteftaat, Qom: Islamic Publications. )In Persian(

- ________. )2011( Tahrir al -Wasilla, Najaf: Dar al-Maktab al-Islami-
ya Publishing House. )In Arabic(

- ________. )1978( Velayat Faqih, Tehran: Amir Kabir Publications. )In 
Persian(

- Madani, Seyed Mahmoud. )2013( Expedient rulings in Islamic juris-
prudence, Mashhad: Astan Quds Razavi Publications. )In Persian(

- Majlisi, Mohammad Baqir. )1983( Bihar al-Anwar, Beirut: Al-Ahya 
Al-Trath Al-Arabi Publishing House. )In Arabic(

- Motadeen, Mohammad Mahdi. )2017( Cost and benefit analysis, Teh-
ran: Aha Publications, 3rd edition. )In Persian(

- Mushabaki, Asghar. )2008( Organizational Behavior Management, 
Tehran: Termeh Publishing, second edition. )In Persian(

- Najafi, Mohammad Hassan. )2013) Jawahar al Kalam, Tehran: Darul 
Kitab al-Islamiya Publishing House. )In Arabic(

- Najari, Reza. )2017( Fundamentals of Islamic Management, Tehran: 
Payam Noor University Publishing, 12th edition. )In Persian(

- Parveen, Khairullah. )2013( Basics of public law, Tehran: Samt Pub-
lishing, second edition. )In Persian(

- Qolipour, God’s mercy. )2016( Administrative system challenges, Iran 
case study, Tehran: Tehran University Press, 3rd edition. )In Persian(

- Rezaian, Ali. )2016( Fundamentals of Organization and Management, 
Tehran: Samt Publishing, 20th edition. )In Persian(



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و پنج / تابستان 1401/ صص80-53پژوهشنامۀ متین80

-  Salehi, Mustafa. )2018( “Factors of administrative corruption from the 
perspective of Islam”, Qonun Yar, fourth volume, number 14.

- Tabatabaei Motmani, Manouchehr. )2013( Administrative Law, Teh-
ran: Samt Publishing, 19th edition. )In Persian(

- Tabatabaei Yazdi, Sayed Mohammad Kazem. )n.d( Al-Arowa Al-Wagh-
hi, Qom: Davari Publications. )In Arabic(

- Tajer, Mehdi. )2011( “The place of reason in the understanding of Islam 
from the point of view of Professor Motahari )RA(”, Balag Mobin mag-
azine, No. 40 and 41, Autumn and Winter, pp. 105-121. )In Persian(

- Vijeh, Mohammad Reza and Fatemeh Afshar. )2016( “Feasibility of 
monitoring the administrative authority’s mistake in Iran’s administra-
tive law with an approach to Imami jurisprudence and Iran’s legal sys-
tem”, Islamic Law Research Journal, 17th year, number 1, serial 43.

-  Walizadeh, Hossein. )2022( “Islamization in administrative law from 
the perspective of Quran and Islam”, Judicial Law Research, No. 4, pp. 
43-86.

- Zarei, Jafar. )2016( “Principles of Administrative Law in the Sunnah 
and Way of the Innocents”, Thoughts of Public Law, No. 12, pp. 85-98.


