
 

 

 

 سلیمانی  شهیدهای  اخالق حکمرانی در مکتب مؤلفه

 1علی ترابی کالته قاضی

 چکیده

 یریتاز جمله موضوعات پر بحث در مد، آن یلمختلف آن و مباحث متعدد ذ یالگوها، یحکمران 

، تا به امروز یخوب توسط بانک جهان یو با ارائه مفهوم حکمران 1980 از عصر حاضر است. یدولت

. تعدد یمآن بوده ا یو الگوها یدر رابطه با حکمران یهای گوناگونیتهای فراوان و رواشاهد تالش

 دارد. یچیدهپ یطفضا و شرا یننشان از ا یراخچند سال  ینخود در ا، یمختلف حکمران یالگوها

 یدشا و است یدهمطرح گرد یزن یموضوع اخالق حکمران، یحکمران یموازات بحث بر سر الگوها به

آنها با هم است.  یزو وجه تما یحکمران یروح حاکم بر الگوها یبتوان گفت که اخالق حکمران

را رهبر معظم  یشاندرباره ا و توصیف گزاره ینمهمتر، یمانی بی شکسل یداز شهادت شه پس

ضروری است تا ، یفتوص ینکردند. با لحاظ ا یاد «مکتب»به  یشانفرمودند که از ا (مدظله)انقالب

محققان ابعاد مختلف این مکتب را تبیین نمایند؛ یکی از این ابعاد اخالق حکمرانی شهید سلیمانی 

 یمانیسل یددر مکتب شه یالق حکمرانهای اخمؤلفه است که در این پژوهش سعی شده است 

 یشهاند یمبان یزمختلف و نهای و پژوهش با مراجعه به مقاالت، مقاله اینگردد.  یناحصاء و تدو

 یلپرداخته است. سپس با استفاده از  روش تحل یاخالق حکمران یاتنظر  یکل یینبه تب  یاسالم

مصاحبه ، استفاده از متن سخنرانی ها یمانی باسل یدمکتب شه یهای اخالق حکمرانمضمون مؤلفه

 یقتحق ینارائه شده است. در اشهید بزرگوار و سایر منابع معتبر استخراج و  و وصیت نامه 

 یدهو ارائه گرد ییشناسا یمفهوم عال 24مفهوم سازمان دهنده و  93، یهمفهوم پا 267مجموعاً 

توان الگو و مصداقی برای گزاره نتایج این پژوهش نشان میدهد که شهید سلیمانی را می است.

های اخالق حکمرانی شهید سلیمانی که در این دانست و مؤلفه «حکمران مسلمان انقالبی»

پاسدار ، اما باور و امام یاور، استکبار ستیز، پژوهش ارائه شده اند از قبیل ارزش گرا و اصول مدار

، فساد ستیز و ساده زیست، شهادت طلب، شخصیت جامع، خادم، تواضع و احترام، انقالب و نظام

نفوذ ، مردم دار و مردم باور، مدیریت پدرانه و مشفقانه، مشرف و آینده نگر، مجاهد، مخلص، شاکر

                                                           
 )ع(ینو پژوهشگر دانشگاه جامع امام حس ییدانشگاه عالمه طباطبا یدولت یریتمد یدکتر یدانشجو1
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تقید و تشرع اسالمی و ، هدفمند و هدف گرا و... مؤید وجوه حکمرانی، و محبوبیت شخصیتی

 د. باشندینی و روحیه انقالبی و جهادی این شهید بزرگوار می

 مدیریت دولتی، مکتب سلیمانی، اخالق حکمرانی، حکمرانیان: واژگدکلی

 مقدمه

های سنتی بر پایه قوانین و اهداف از پیش تعیین شده اند که رویکردامروزه مدیران دولتی متوجه شده

 اغلب به حذف انواع فرایندهای نوآورانه برای دستیابی به نتایج عملکردهای محیطی مؤثر ختم، وبری

شود؛ استفاده از این قوانین برای ترتیب دادن همکاری با بخش غیردولتی نیز ناامیدکننده است؛ این می

هایی که از قوانین رسمی برای مدیریت همکاری استفاده ناامیدی ناشی از این واقعیت است که در موقعیت

اغلب به ، ی درگیر هستندازمند ارتباطات و وابستگی متقابل بین اعضایهایی که نبخصوص آن، شودمی

، ها یا به تعبیر درستتر(. همه دولت4: 2010، شوند )راجرز و وبرنتایج ضعیف و نصفه و نیمه ختم می

ها بتوانند کشور هایی هستند که از طریق آنها و سیاستها به دنبال طراحی و اجرای برنامهبسیاری از آن

ر برسانند و سعادت و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. و مردم خود را به پیشرفت و توسعه هر چه بیشت

ها نیز هایی است که در این زمینه صورت گرفته و البته بسیاری از آنسراسر تاریخ بشری مملو از کوشش

حکمرانی بر حرکت از ، ترین استفاده(.  در متداول1390، در رسیدن به نتیجه ناکام مانده است )نادری

پایین  که به دنبال تنظیم رفتار افراد  - گذاری از باالیعنی رویکرد قانون «حکومت»نام  رویکرد قبلی به

های سیستم را و نهادها به شکل مشخص و کاماًل جزئی است؛ به سمت جریانی که تالش دارد تا مؤلفه

تایج مورد طوری تنظیم کند افراد و نهادها در درون آن به صورت خود تنظیم عمل کرده و سیستم را به ن

در برگیرنده دو فرایند  «حکمرانی»به  «حکومت»(. گذر از 1397، نظرش برسانند تأکید دارد )واعظی

در فرایند اداره ، اینکه تعداد در حال افزایشی از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت، اساسی است: اول

خصوصی ، های عمومیهم مرتبط از بخش هایی از بازیگران بهکردن ورود پیدا کرده و این فرایند بر شبکه

اینکه سازمان ، متکی است. دوم - شودبه جای سلسله مراتبی که توسط دولت تعریف می - و داوطلب

پیچیده تر و چند سطحی شده و توسط نهادهای فروملی و فراملی تحت نفوذ قرار گرفته ، درونی دولت

قدرت ، رهبران، به جای کنترل افراد، نی جدیدهای حکمرا(. در زیر ساخت180: 2005، است )تامپسون

گردانند و از طریق استفاده از یک طرح انگیزش محور برای ایجاد شرایط برای مردم را به جامعه باز می

کنند و با محیطشان ارتباط تالش می، خواهد در جوامع خود مشارکت کنندبرای انتخاب اینکه چگونه می

از یک فرماندهی و کنترل به یک هماهنگی است و در واقع ترویج سبک  کنند. این یک تغییربرقرار می

. یکی از موضوعاتی که الگوهای مختلف حکمرانی با آن (Malone ,2004:23)نوینی از مدیریت است. 

درگیر هستند و باید برای آن پاسخ داشته باشند موضوع کیفیت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در بستر 

های مختلف دانشی و اطالعاتی مفهوم جدیدی های روزمره در زمینهاست. پیشرفت خاص حکمرانیۀ شیو
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، 3فراحکمرانی، 2حکمرانی توزیع شده، 1کنند؛ از جمله حکمرانی کوچکاز ظرفیت حکمرانی را مطرح می

های جدید اجتناب ناپذیر است؛ اما زمان این تکامل و یا مسیر آن تکامل زیر ساخت، 4خود حکمرانی

توانیم بدون پرداخت یک سؤال اصلی این است که چگونه می، ناشناخته است. با افزایش بودجه دولتی

)مشارکتی( به  مدیریت همکارانه، از دیگر سو .(Cameron ,2010:57)چیزها را بهتر کنیم ، هزینه بیشتر

، دولتی غالب بوددر اصالحات بخش  1980عنوان یک پارادایم جدید از نظریه مدیریت نوین که از دهه 

با هدف افزایش بهره وری ، شود. مدیریت دولتی نوین با جهت گیری بیشتر بازار در بخش دولتیدیده می

های بخش دولتی پایه گذاری شد. مشارکت و همکاری، ها و اجرای حکومت شبیه بخش خصوصیهزینه

(. 1397، )واعظی شد. اجتماعی-های همکاری بیشتر با ذی نفعان اقتصادیو خصوصی منجر به مدل

با تأکید بر بهره ، حکمرانی همکارانه به عنوان یک واکنش مثبت به این رویکرد در مدیریت دولتی نوین

 (2015:2، )برد فورد .وری و کارایی بیشتر بخش دولتی مطرح شد

معظم  هبررها درباره شخصیت ایشان را با شهادت شهید سلیمانی یکی از مهمترین و  کلیدی ترین گزاره

ما را  یزعز یدهسردار ش»یاد کردند :  «مکتب»فرمودند و از این شهید بزرگوار به عنوان  العالی()مدظلهانقالب

 یّهضق ینا یّتآن وقت اهمّ یمچشم نگاه کن ینبا ا، آموزدرس مدرسه یک، راه یک، مکتب یکبا چشم 

ست و ایکی از وجوه شهید سلیمانی وجه حکمرانی وی  «(.1398، )رهبر معظم انقالب روشن خواهد شد

و  های مهمی در ذیل موضوع حکمرانی از مکتب این شهید استخراجتوان آموزهمی« بکتم» با نگاه

دد تا های اخالق حکمرانی این شهید استخراج گراستنباط نمود. در این پژوهش سعی شده است مؤلفه

 های این مکتب درس آموز و راهنما.از جلوه ایگامی باشد در جهت روشن نمودن جلوه

ین نماید های اخالق حکمرانی را از مکتب شهید سلیمانی را احصاء و تدواین مقاله درصدد است مؤلفه

ود به موضوع لذا ابتدا به تعریف حکمرانی  و اخالق حکمرانی پرداخته است؛ سپس بعد از بیان چرایی ور

رائه داده های اخالق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی اه با مؤلفهپیشنهادی در رابط، اخالق حکمرانی

 است.

                                                           
1 Micro-Governance 
2 Distributed Governance 
3 Meta-Governance 
4 Self-Governance 
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 مبانی نظری

 حکمرانی

رساند؛ این واژه چنانکه از فرهنگ می 1ریشه یابی کلمه حکمرانی ما را به فعل راهبری یا هدایت کردن

، بوده است. در اینجا حکمرانی 2آید هم معنای حکومتبر می« Concise Oxford Dictionary»واژگان 

(.حکمرانی مفهومی 3: 1386، مقام یا کارکرد حکومت کردن است )کایر، عمل یا شیوه حکومت کردن

ظریف و پیچیده است که نیازمند ایضاح و تفسیر است؛ گرچه حکمرانی مفهومی مرتبط با ، چالشی

شیوه ، فعالیت»واژه حکمرانی  «یجهریت»ها نیست. در فرهنگ حاکمیت و دولت است اما مترادف با آن

حکمرانی فعالیت یا روش «  آکسفورد»و در فرهنگ سیاسی « یا قدرت حکم راندن؛ معنا شده است، عمل

، حکمراندن اعمال کنترل یا قدرت بر زیر دستان نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده است )زارعی

تعریف کافمن و همکارانش که کارشناسان ، انی(. در میان تعاریف مختلف  درباره حکمر1394، تنظیمی

حائز اهمیت ، برای سنجش حکمرانی بیان کرده اند، هایی را نیز بر اساس آنبانک جهانی هستند و شاخص

ها ها حکمرانی را سنتشود. آنهای آنان استفاده میهای کمی از شاخصاست؛ زیرا در بسیاری از پژوهش

شود. این مجموعه عبارتند از اقتدار در یک کشور اعمال می، بر اساس آنو نهادهایی تعریف کرده اند که 

( 2کنند گردد و تغییر میبر آنها نظارت می، شوندحاکمان انتخاب می، (فرایندی که بر اساس آن1:

( احترام 3ای کارآمد تدوین و اجرا کند های درست را به گونهظرفیت حکومت برای اینکه سیاست

 3.کندها را اداره میم به نهادهایی که تعامالت اقتصادی و اجتماعی میان آنشهروندان و مرد

همه ، شود: نخستمعتقد است واژه حکمرانی برای بحث درباره دو موضوع مرتبط استفاده می 4چیبا

فرایندها و سازوکارهای نظارتی را ، مقررات، قوانین، سیاست ها، های شیوه اداره یک ملت که نهادهاجنبه

ها سنت، فرهنگ، یعنی ارزش ها، شود و دیگر مجموعه فرهنگ و ایدئولوژی مرتبط با حکمرانیمل میشا

( در 2010) 5(. موانی و رابینسون79:  2009، هایی که در حوزه حکمرانی وجود دارد )چیباو ایدئولوژی

ها از ضمن مرور تعاریف گوناگون بیان کرده اند که هدف آن« حکمرانی و توسعه»ای با عنوان مقاله

دو چیز است: اول اینکه تفسیری وسیع از پیوندهای میان نهادهای سیاسی ، استفاده از واژه حکمرانی

گذار بر قدرت سیاسی افراد و ثیرتأبلکه سایر عوامل ، جامعه که نه تنها قانون اساسی و نظام انتخاباتی

استفاده از ارتباطات و حتی سالح گرم را شامل ، مانند توانایی حل مشکالت کنش جمعی، گروه ها

                                                           
1 Kubernan 

2 Government 
3 Kafman, Kray & Lobaton, 1991 

4 Chibba 
5 Moene& Robinson 
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های جمعی نیز است که ظرفیت دولت و توانایی دولت شود؛ دوم اینکه حکمرانی بیانگر اجرای تصمیممی

 2010، شود )موانی و رابینسوناد را شامل میها و میزان و اثر فسبه اجرای منسجم و کارآمد سیاست

حکمرانی »(. شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی آمده باشد: 9-10:

کند. عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می، های فردی و نهادیای از روشمجموعه

کند و اقدامی آن منافع متضاد یا گوناگون را همساز می حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق

قوانین و مقررات ، بر شایسته ساالری، گردد. دولت شفافف کارآمد و درستکارهمکاری جویانه انتخاب می

، شود )میدری و خیرخواهانای منصفانه اعمال میساده و روشن استوار است و حاکمیت قانون به گونه

( در مقاله اش برخی از دالیل اقبال به حکمرانی را برمی شمرد که 1391) ( نیکونسبتی78:  1383

گسترش توجه به نهادها در ، های قبلی توسعهعبارتند از: عوامل مختلفی از جمله شکست برنامه

پی بردن ، آگاهی به اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، سیاسی، اجتماعی، های اقتصادیتحلیل

در ، باه بودن برخی فروض نئوکالسیکی و برخی عوامل دیگر مانند فروپاشی کمونیسماقتصاددانان به اشت

( با مطرح 150: 1391، تبدیل پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب توسعه مؤثر بوده است )نیکونسبتی

الگوی حکمرانی خوب با استقبال مواجه شد و ، شدن ادبیات حکمرانی در بین دانشمندان و دولت مردان

ر عمل پایه و شروع مباحث اثربخش و مفید حکمرانی از نظریات حکمرانی خوب آغاز شد. حکمرانی د

به وسیله بانک جهانی مطرح شد. عدم کامیابی برخی کشورها در انجام  1990خوب نخستین بار در دهه 

مرانی های حاکمیتی خود و نبود دولت کارآمد سبب پیدایش اندیشه حکمرانی خوب شده است. حکوظیفه

های مطلوب های سیاسی و حداکثر ساختن سطح سیاستهای کم کردن میزان اختاللخوب از راه

تواند در بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی مؤثر شود. دو سازوکار رقابت و می

(. بنابراین با 1394، )یوسف کندپاسخگویی را به عنوان سازوکارهای مؤثر در بهبود حکمرانی معرفی می

توان ان را به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از می، های طرح شده درباره حکمرانی خوبتوجه به مفهوم

جامعه مدنی و بخش خصوصی معطوف دانست. در این سه الگو سه دیدگاه ، همکاری سه بخش : دولت

ت مشارکت مردمی به منظور مدنظر است:  الف( نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقوی

های عمومی ب( بخش عمومی عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری در رشد اثرگذاری بر سیاست گذاری

تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و فراهم ساختن رفاه نسبی ج( 

ر فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار به های عمومی دنقش دولت در جایگاه تسهیل کننده فعالیت

باورها ، ها(. نگرش73:  1390، شود )نادریمنظور ثبات و توسعه عدالت اجتماعی  در جامعه ارزیابی می

و رفتار همکاری در حکمرانی همکارانه به میزان مداحله مدیران دولتی در همکاری با ذی نفعان بر اساس 

های ( زیر ساخت5:  2015، گردد )کانرهای خاص اطالق میبت به گروههای فردی و تعصب آنها نسنگرش

ها و روابط است که برای حمایت شیوه، سیاست ها، افراد، ها و سیستم هاای از فن آوریحکمرانی مجموعه
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، ها و جوامع(. همان طور که سازمان122:  2010، 1های حاکم بر یکدیگر تعامل دارند )جانسوناز فعالیت

ماهیت رهبری نیز باید از برنامه ریزی به سمت هماهنگ سازی تغییر یابد ، متمرکز و پویا شده اند غیر

(Shirky,2005 :333)( در رابطه با خدمات نوین عمومی می2007. دنهارت ) :ما پیشنهاد کردیم که »گوید

مشارکتی که برای اداره کنندگان دولتی باید تغییر  را با به رسمیت شناختن شهروندی روشنفکر و  

هم ، شروع کنند و در این زمینه بیان کردیم که حد اعالی  شهروندی، حکمرانی دموکراتیک حیاتی است

دارای اهمیت است و هم دست یافتنی است؛ زیرا رفتار انسانی تنها متکی به منافع شخصی نبوده و شامل 

عنوان مالکان دولت و به عنوان افرادی  شود. شهروندان بهها برای دیگران میباورها و دغدغه، ارزش ها

، دنهارت«)شونددر نظر گرفته می، که توانایی عمل مشترک برای دست یابی به وضعیت بهتر را دارا هستند

کارایی و حاکمیت قانون در همه سطوح ، شفافیت، (. حکمرانی خوب به ترویج پاسخگویی190:  2007

اقتصادی و مالی در توسعه عادالنه و ، طبیعی، نابع انسانیدهد مدیریت کارای مپردازد و اجازه میمی

، پایدار به منظور تضمین مشارکت جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری به کار گرفته شود )کاردوس

شود این تغییرات منجر به جابجایی از یک بروکراسی سلسله مراتبی به سمت ( اغلب گفته می2012

 (.2008، ها به ویژه در ارائه خدمات عمومی شده است )بویرازارها و شبکهشبه ب، بکارگیری بیشتر بازارها

ای را طی نموده است. از پارادایم مدیریت دولتی کالسیک که اعمال اداره امور عمومی سیر تحولی پیچیده

سیطره و نفوذ ساختارهای سلسله مراتبی خشک ، ها و قلمرو جغرافیایی کشوراقتدار دولت بر تمام بخش

تفکیک سیاست از اداره و محدود شدن اداره به ، های کارییگپارچگی مقررات و رویه، سراسر کشور در

مالی و سیاسی در دیوان ساالری دولتی از ، های شدید قضاییکنترل، ها و کارکردهای اجرایینقش

، گراییریتمدی، های مدیریت دولتی نوینمشخصات آن است تا پارادایم مدیریت دولتی نوین که با قالب

های های مدیریت دولتی و مدیریت بنگاهمدیریت دولتی بازارگرا و دولت کارآفرین همسو است؛ مرزبندی

خصوصی سازی ، بازرگانی کم اهمیت قلمداد و بر بکارگیری فنون مدیریت بازرگانی در اداره بخش عمومی

های خصوصی توجه ک بنگاههای دولتی به سبکاهش تصدی گری دولت و اداره سازمان، خدمات عمومی

(.  در حال  55:  1391، شود و در دوران کنونی پرداختن به مفهومی با عنوان حکمرانی )ساالرزهیمی

حاضر پارادایم حکمرانی در بین اندیشمندان این حوزه رواج دارد. حکمرانی مفهومی است که به سرعت 

ها و گذار ییرات در ماهیت و نقش حکومتدر طول چهار دهه گذشته رشد پیدا کرده است و ناظر به تغ

 ( 2012، 2ها ی باشد )بویراز سلسله مراتب به سمت بازار و شبکه

                                                           
1 Johnston 
2 Bevir 
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 اخالق حکمرانی

ه معنای ب« خَلق»باشند. لغوی میۀ دارای یک ریش« خَلق»ۀ است و با واژ« خُلق»اخالق در لغت جمع 

ات درونی به معنای قوا و سجایا و صف «خُلق»بیند و هیئت و شکل و صورتی است که انسان با چشم می

اند که به هاست که با چشم قابل رؤیت نیست. امّا از حیث اصطالح معنای متعدّدی را برای آن ذکر کرد

 کنیم:برخی از آنها اشاره می

به معنای صفتی است که در نفس انسان « خُلق»)ملکه(: بر اساس این اصطالح  صفات نفسانی پایدار -1

شود که در روح و جان انسان چنان نفوذ کرده به صفتی گفته می« ملکه»درآمده است. « لکهم»به صورت 

خود به خود و بدون ، خواه پسندیده و خواه ناپسند، و راسخ شده است که آثار و افعال مناسب با آن صفت

 تطهیر تهذیب األخالق و شود. ابن مسکویه رازی در کتاباز انسان صادر می، تأمّل و درنگ

آنکه بی، کندخُلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهائی دعوت می»نویسد: می األعراق

 (83رضا : ، خراسانی)«نیاز به تفکّر و اندیشه داشته باشد

بیان صفات و حاالت نفسانی مناسب با فضائل « خُلق»ۀ زودگذر: گاهی منظور از واژصفت ناپایدار و  -2

صفات روحی و باطنی ۀ اخالق مجموع»توان گفت که یا رذایل است و لذا بر این اساس این اصطالح می

 مفردات() «انسان است

صرفاً حاالت یا ملکات خوب و پسندیده ، اخالقۀ کارها و صفات نیک: مراد از اصطالح سوّم در مورد واژ -3

)غرویان(. در فرهنگ معین از اخالق به خوبیها  «دروغ گفتن ضد اخالق است»گوییم می  است. مثل اینکه

آن ، یکی از عناصر اصلی و بنیادین، شکافیماگر اخالق را وا(. 56:  1381، گردد )معینها یاد میو خصلت

عدالت و ، صحبت کرد. در مفهوم جامع اخالق، توان از اخالق بدون عدالتبه نحوی که نمی، عدالت است

بنیادین و جهانشمول. اگر برخی از امور اخالقی ، امری اخالقی است، تقوی حضوری پر رنگ دارند. عدالت

آن فرد دارای کمالی به نام بخشندگی یا راستگویی نیست و ، نباشددر فردی ، مانند سخاوت و صداقت

هستۀ سخت اخالق را از دست ، اما اگر کسی عدالت را نداشته باشد، بخشی از فضایل اخالقی را ندارد

، دوری از استبداد، عدالت در حکمرانی اخالقی دارای کارکردهایی چون احقاق حقوق شهروندان .داده است

رفتارهای حکمرانان را ، باشد. دادگری فردی و اجتماعیار سیاسی و رفتار اعتدالی میاحتیاط در رفت

ای که پویش جامعه را به سوی به گونه، داردبخشد و از رفتار ناشایست و غیراخالقی بازمیمیسامان

رفتارها تک تک ، نقش بسته باشد، با عدالتی که در جان و نهان صاحبان قدرت .کندسعادت تضمین می

آن سان ، دهدلذا ستم در فرایند آگاهانه رخ نمی، گذردای میاز صافی سنجیده، قبل از اقدام، و کلمات

های دقیق ریزیبرنامه، گیری شوراییتصمیم، که برای جلوگیری از ستمِ ناآگاهانه نیز هر نظامی به قانون

اجرای قسط ، در قرآن کریم، دف بعثت انبیاءدانیم که همی، و پیچیده و حساب شده نیاز دارد. از دیگر سو

 :شودو عدل معرفی می

http://www.intjz.net/maqalat/ak-akhlaq%20siyasi.htm#_edn7
http://www.intjz.net/maqalat/ak-akhlaq%20siyasi.htm#_edn8
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ْسطا  لْق ا اُس ِبا ُُقَم اْلَّ َ اَن ِلا ز  ی 
ْ
تاَب َو اْل ُُهُ اْلکا ْنَزْْلا ََمَ

َ
اتا َو أ ِّین ْْلَ ْرَسْْلا ُرُسَْلا ِبا

َ
ْد أ َ ، )ص(و رسول اکرم( 25، حدید) لَق 

م ماکرَم االخالق: کندمیهدف از برانگیخته شدن خود را کامل کردن اخالق معرفی  ا عبثُت المتم  اّنم

 (210: 16ج ، 1403، )مجلسی

ها و رساندن آنان به سعادت راستین است. لذا راه بردن و هدایت انسان، «سیاست»، )ص(در نگاه پیامبر

معنا ندارد. در سیاست آن حضرت سعادت ، دهد و سیاست بدون عدالتتشکیل می« عدل»معیار آن را 

 همان که است  صراط مستقیم، )ره(ور و مبنا بودند و تحقق سیاست به تعبیر امام خمینیو عدالت مح

شود یک سیاست این است که... همانی که در قرآن صراط مستقیم گفته می»است:  )ص(اط رسول خداصر

  (13/432: 1378؛ )ره()امام خمینی« شود.صراط مستقیمی که از اینجا شروع و به آخرت ختم می

سخن از ، سازی برخوردار است. در اخالقاخالق متعالی از اهمیت سرنوشت، اهللنگرش توحیدی رسولدر 

ها ها و مکارم عالی اخالقی و چگونگی تحقق آنساز خلق و خویقوا و عواطف زمینه، شناخت نفس انسانی

نوعی اخالق یا ، ودخ، )ص(آید. اما آنچه مهم است این است که پیامبر اسالمدر وجود آدمی به میان می

اخالقیات خاص را برای پیروان خود به ارمغان آورده است که در سایه آن بهزیستی و سعادت حقیقی فرد 

« اخالق» .(16/210)مجلسی؛ « اّنا عبثت المتم ماکرم االخالق»فرمود:  )ص(شود. پیامبر اسالممی تأمین

گیرد. به عنوان ها در برمیها و خویخلق، هامنش ،تمامی ابعاد زندگی انسان را در برخوردها، در این نگاه

خصلت نرمخویی مورد نظر است. این است که قرآن خطاب به پیامبر)ص( ، در نگاه اخالقی اسالم، مثال

وا نم حولک»فرماید: می ض  لب النف  ط  الق  ًا لغی  ظ  بودی : چنانچه تو ای پیامبرتندخوی و سنگدل میولنکت ف 

، «تقوا و تهذیب»، بینش اسالمیدر . (159)آل عمران: « شدند.راکنده میهمانا ]مردم[ از پیرامونت پ

قبل از هر چیز باید ، مسئول و مدیر، ها در عرصه سیاست است و سیاستمدارافعال و اقدام، هامعیار کنش

 وجه شایستگی انجام هیچگونه نباشد به متقی و برخوردار از مکارم عالی اخالقی باشد و اگر این، عادل

ترین تقوا و عدالت که از مهم، وظیفه در میدان سیاست و امور عمومی مردم را ندارد. تکیه بر تهذیب نفس

زندگانی بدون ، گیرد. زیرا از نگاه اسالمدر جهت ایجاد زندگانی سالم صورت می، های اخالقی استبنیان

 )ص(دهد. پیامبررا تقوا تشکیل می هامعنای حقیقی خود را ندارد و معیار برتری انسان، اخالق و معنویات

ل اال ِبتلُقیا هللاان اکرممک نعد»فرماید: می ض  یم ف  پیامبر  . (36هج الفصاحه: ن)« قتامک و ِلس علریب یلع عج 

دین و اخالق متعالی در هم آمیخت؛ بنابراین سیاست ، سیاست و تدبیر امور جامعه را با فضیلت، )ص(اکرم

الهی بود و در سیره و روش عملی خود نیز همین برنامه را به کار بست.  سیاست اخالقی و، مورد نظر او

ها بیانگر مراعات حقوق انسان، بیانگر قداست و تعالی سیاست است و از سوی دیگر، این توأمانی از سویی

 )امام« اهلل پایه سیاست را در دیانت گذاشته است.رسول»فرماید: می )ره(و ضرورت تحقق آن. امام خمینی

 (17/138؛1361: )ره(خمینی
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پدیدآمدن ۀ که سرچشم  توان اخالق را به دو بخش تقسیم کرد. یکی آن ملکاتیبا توجّه به تعاریف فوق می

شود و دوّم صفاتی که منشأ اعمال بد آنها کارهای نیکو است که اخالق خوب یا ملکات فضیله نامیده می

 .شوداست و به آن اخالق بد یا ملکات رذیله گفته می

گوید. شود که از فضایل و زذایل اعمال سخن میهای دین اسالم گفته میاخالق اسالمی به بخشی از آموزه

ها تأکید بسیار داشته و آن را از اهداف رسالت پیامبر شمرده است.برخی دیگر قرآن بر رشد اخالقی انسان

معرفی کرده است ، به مکارم اخالق مأمورخود را ، در احادیثی )ص(های اخالقی مورد تأکید پیامبراز ارزش

نیز از مکارم االخالق سخن به میا آمده است. برخی معتقدند که منظور از مکارم  )ع(و در روایات اهل بیت

هایی از مکارم نمونه، در پاسخ به پرسشی )ع(ارزشمندترین صفات اخالقی است. امام صادق، االخالق

رابطه با کسی که با تو قطع ، شت از کسی که به تو ظلم کرده استاالخالق را اینگونه برشمرده است: گذ

اگر چه بر ضد خودت باشد. از ، عطا به آنکس که از تو دریغ داشته است و گفتن حق، رابطه کرده است

هنگام ارتباط با مردم است و یکی ، مراعات اخالق اسالمی، یکی از وظایف فردی حاکم )ع(منظر امام علی

رحمت و شفقت به ، القی اخالق  اسالمی که حاکم باید در حد اعلی آن را مراعات کندهای اخاز جلوه

مردم است. او باید مردم را دوست داشته باشد و با لطف و مهربانی با آنها رفتار کند و قلبش مملو از 

 (205:  1397، سید زین العابدین و همکاران، )موسوی محبت به آنها باشد.

در بعد حکومتداری اجتماعی  (ع)های اخالقی مدیریت معنوی امام علیپژوهشی بایسته( در 1397پور )خرم

 احصاء نموده است که عبارت است:

 توجه به بیت المال و دقت در صرف آن (1

 دوری از مال اندوزی (2

 زهد و سادگی مسئولین حکومتی (3

 امر به معروف و نهی از منکر (4

 توجه به محرومین و تالش در فقر زدایی (5

 مسلمین وحدت بین (6

 سازیشفاف (7

 تالش در جلب رضایت عموم (8

 هااحترام به مردم و حفظ کرامت آن (9

 دقت در گزینش قوای نظامی (10

 عدالت گستری و دوری از ظلم (11

 های دشمنانزمان آگاهی و اطالع از نقشه (12

 اسخ به تبلیغات دشمنپ (13

 ارتباطات مردمی (14
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 هاآن برای انسان تأمینآزادی و  (15

 ین دولت و دولتمردانرمأمورعایت اصول اخالقی توسط  (16

 نظارت بر اعمال کارگزاران (17

 تقدیر و تشویق شایستگان (18

 اهتمام نسبت به قضات و وظایف قضات (19

 توجه به کشاورزان و دیگر اصناف (20

 توجه به مشورت (21

 تعلیم و تربیت اسالمی و موعظه (22

 صلح و امنیت (23

 وفای به عهد (24

 چگونگی اخذ مالیات (25

 (1397، پورشرایط زعامت )خرم (26

خالقیات را به اآورند؛ اهمیت اعتماد و وفاداری پیروانشان را به دست می، طریق رفتار اخالقیرهبران از 

گیرند و به منزله الگوی از پاداش و تنبیه برای تشویق رفتار مطلوب بهره می، کنندزیر دستان منتقل می

ا اخالق و فردی ب، قیرهبر اخال، کنند. به اعتقاد ترویتو و همکاراننقش اخالقی برای پیروان عمل می

 (2007، مدیری اخالقی است )براون

اخالق سازمانی به مثابه یک مفهوم علمی در غرب ظهور نموده است و در سطوح فردی و سازمانی توجه 

پژوهشگران متنوعی را در چهار دهه گذشته به خود معطوف کرده که از آن به منزله یک چالش اساسی 

(. رهبری اخالقی 2006، 1شود )کاردی و سلواراجانسطح جهان یاد می های گوناگون درفراروی سازمان

به صورت نمایش رفتار مناسب هنجاری از طریق اعمال فردی و ارتباطات بین فردی و ترویج چنین  

، تقویت و تصمیم گیری تعریف شده است )والومبا و همکاران، رفتاری به پیروان از طریق ارتباطات دوسویه

، انصاف( سه عنصر برای رهبری اخالقی بر شمرده اند که عبارتند از : 2008دن هارنگ ) (. دهوق و2010

 .تسهیم قدرتو  شفاف سازی نقش

کنند و مینجانب داری ، کنندرهبران اخالقی با صداقت و به صورت منصفانه با دیگران رفتار می انصاف:

خالقی اعنصر اصلی رهبری ، کلی انصافگیرند. به طور مسئولیت اعمال شخصی شان را خود به عهده می

 است. 

                                                           
1 Cardy & Selvarajan 
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به طوری ، کنندها و انتظارات و اهداف عملکردی را روشن میمسئولیت، رهبران اخالقیشفاف سازی: 

 رسد.رود و چه موقع عملکردشان به حد انتظار میدانند از آنها چه انتظار میکه زیر دستان می

ها و دهند و به ایدهها حق اظهار نظر میرهبران اخالقی به زیر دستان خود در تصمیم تسهیم قدرت:

کنند )کالشوون و کنند. رهبران اخالقی پیروان خود را با صحبت حمایت میطرز فکر آنها گوش می

 (.2011، همکاران

ده است؛ و باعث ایجاد ها بوموضوع اخالق در حکمرانی همواره یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم و جنبه

های گوناگونی از پاراداوکس در درک  واقعی مفهوم اخالق در بخش عمومی گردیده است و افراد خوانش

ها های مختلف حکمرانی با هدف بهبود و ارتقای اخالق؛ برنامهنظریه اند.هموضوع اخالق در حکمرانی داشت

شود که ارائه کرده اند اما در عمل مشاهده میهای مختلف و به عبارتی کدهای اخالقی متنوعی و طرح

های توان ادعا کرد که برگ برنده مدلپایبندی به اصول اخالقی وضعیت مناسبی ندارد. به عبارتی می

 ای موفق در زمینه پیاده سازی اخالق حکمرانی است.حکمرانی در ارائه شیوه

وازین اخالقی به دنبال افزایش اثربخشی از طریق حاکمان  و کارگزاران دولتی با بیان تعهد به م، بنابراین

باشند. امروزه نظام اداری کشورها به ویژه کشورهای بهبود مشروعیت خود و افزایش اعتماد نزد مردم می

در حال توسعه شاهد بسط و گسترش رفتار غیر اخالقی به نام فساد و سوء استفاده از اموال دولتی 

ای مبارزه و ریشه کن نمودن این پدیده شوم را دارند؛ ولی در عمل فساد باشند و دولت مردان نیز ادعمی

گیرد و تاروپود یک نظام همه سطوح آن را فرا می، شودوارد یک جامعه می، با آرامی و با مطبوعیت تمام

 ( 15-1:  1386، کند )رفیع پوررا متالشی می

و اخالق حاکمان از دیدگاه افالطون؛ ( در پژوهشی با عنوان فلسفه اخالق 1388محقق و همکاران )

عقل مداری و ، عدالت، اعتدال، شجاعت، های اخالق حاکمان را بدین شرح ارائه کرده اند: حکمتمؤلفه

 عفت و  دوری از تقلید.، فداکاری، هشیاری، زیبایی دستی و هماهنگی بیرونی و درونی، قدرت تمییز

تی باید یاد بگیرند و دوباره یاد بگیرند تا تقوا را در متن کارگزاران دول، دارندلینچ و کریوس اظهار می

های دولتی و حکومتی پیاده نمایند و در این صورت اگر فساد و دیگر رفتارهای غیر اخالقی در سازمان

شود. یابد و اغلب موجب بهبود سازمان دولتی میاتحاد  حمایت افزایش می، سطح پایینی نگه داشته شود

کند کند و افراد را تشویق میکند. تقوا فعالیت افراد را در عمل تقویت و حمایت میویت میتقوا عمل را تق

های دولتی و حکومتی معموالً هنگامی تا به سمت هدف نهایی حرکت نمایند.رفتار غیر اخالقی در سازمان

 (.2001، نمایند )کویربروز و ظهور می، شودکه اصول اخالقی محدود می

ها جهت کسب و افزایش بیند و دولتهای اخالقی ژرفی روبه رو میدولتی خود را با چالش امروزه مدیریت

بایست به این چالش اخالقی پاسخ دهند تا از این طریق بتوانند موجب اقتدار و مشروعیت خود می
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ی ها بتوانند در راستاو از این طریق دولت، مشارکت و اعتماد شهروندان نسبت به دستگاه دولت شده

 (. 4: 96، ایفای نقش نمایند )محمدی، حکمرانی خوب

صرفه جویی و اثربخشی ، واقعیت آن است که اخالق هرگز در مدیریت دولتی معادل موضوعاتی مثل کارایی

از سوی اصالح  19مورد توجه قرار نگرفته است. اما این مهم عمدتاً به دلیل مفروضات مطرح در قرن 

ویلسون ، ( مورد توجه قرار گرفته است و در همین راستا1887ویلسون)طلبان خدمات کشوری مانند 

نماید و این امر موجب فضای اخالقی زندگی کاری را با ایجاد ادارات دولتی با اعتماد عمومی معرفی می

(.  مطالعات 355-357، 2001، گشایش راهی جهت کار عملی در خصوص موضوع اخالق شده است )کوپر

دهد. ارتباط بین اخالق و عملکرد را در ادبیات مدیریت دولتی نشان می، 1990هه موجود در اوائل د

ای دولت اخالقی بسیار کارآمد و دموکراتیک و دارای نقش حیاتی است. اخالق ممکن است تنها وسیله

توانند تصور کنند که برای بهبود وضعیت باشد. به عبارت دیگر مدیران دولتی و سیاست گذاران نمی

چنین خألیی به احتمال زیاد ناشی از درک ، های عمومی ناشی از خأل اخالقی است. در واقعتسیاس

(. استفاده مناسب 2011، های دولت است )پوپ و دیگرانها و بررسی روز به روز فعالیتسیاست، برنامه ها

مشکل اصلی  ،شود که مسئله قدرتاز قدرت یکی از موضوعات اصلی در اخالق سازمانی است و تأکید می

جایگزین مفهوم )قدرت ، با( مردم -کند که مفهوم رایج )قدرت باشد. فالت پیشنهاد میروابط اجتماعی می

نه تنها به ، های اجتماعی شان آگاه باشندبر( مردم شود. فالت اصرار دارد که مدیران باید از مسئولیت –

ای و دارای باید درک کنند که افرادی حرفه مدیران، عنوان یک شهروند؛ بلکه به عنوان یک عضو حرفه ای

(. برخی از 2-3:  2006، 1و آنها سهم بزرگی در عملکرد جامعه دارند )مله، مسئولیت بزرگ هستند

( 1986گیرند. دنهارت)ای را برای کارگزاران دولتی در نظر میهای اخالقی ویژهویژگی، نویسندگان

های شخصیتی و رفتاری را برای تواضع و سایر ویژگی، تصداق، های اخالقی همچون: وفادارایویژگی

بندی از رفتارهای ضد شرافت کاری به ( یک دسته2007برد.کولت اوف و دیگران )مدیران دولتی نام می

 دهد:شرح زیر ارائه می

 ، فساد (1

 ، کالهبرداری و دزدی از منابع (2

 ، هدایای مشکوک، هاقول (3

 ، های خارج از سازمانفعالیتتضاد منافع از طریق مشاغل و  (4

 ، اعمال نادرست خشونت علیه شهروندان (5

 ، های نادرست پلیسیروش (6

 سوء استفاده و دستکاری اطالعات و (7

                                                           
1 Mele 
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 .(8:  2007، رفتار زننده همکاران یا شهروندان )کولت اوف و دیگران، تبعیض و آزار جنسی (8

 نمایند:کارکنان دولت ارائه می( چهار نکته برای راهنمایی اخالقی 2007) کولت اوف و دیگران

 .عدالت را در لوای قانون جست و جو کنید (1

 .در جهت منافع ملی حرکت کنید (2

 .با دلسوزی و همدلی رفتار کنید (3

 (14:  2007، )کولت اوف و دیگران .گیری بپذیریدهای فردی را برای تصمیممسئولیت (4

افزون بر توجه ، رودعهده دارند انتظار می امروزه از کارکنان بخش دولتی که ایفای نقش حکمرانی را به

سئولیت پذیری و امانت داری به ، وجهه عمومی، انصاف، عدالت، های سنتی همچون بی طرفیبه ارزش

 2009، نوآوری و کیفیت نیز توجه نمایند )واکسین و بتمن، کارگروهی، ای گراییهایی نظیر حرفهارزش

خدمات دولتی باید بر اساس شرافت و راستی استوار باشد و بی طرفی ، دارد( بیان می2003(.  وایت )42: 

(.  فرازمند 352:  2007، سیاسی قسمت مهمی از یک تصویر مثبت و اخالقی از این موضوع است )کایر

و ، بنیادی ترین تعهد اخالقی دولت است، دارد که حساسیت نسبت به منافع عمومی( اظهار می2009)

اغلب در میان تازه کاران و به خصوص آنهایی که از طریق روابط دوستی به  کمترین تعهدی است که

افرادی هستند که مبنای ، وجود دارد. خدمتگزاران شایسته دولتی، های کلیدی منصوب شده اندپست

(. در قانون اساسی اصرار 295-297:  2009، خیر و صالح همگان است )فرازمند، تفکر آنها رفاه عمومی

رفتار ، برابری، اختیار، های اصلی از جمله آزادیالقی مقامات دولتی برای حمایت از ارزشبر تعهد اخ

های اخالقی و سیاسی  بهره وری از طریق ارزش، عدالت و... وجود دارد. در این دیدگاه، منصفانه

صول گیرد.قانون اساسی کانونی برای موضوع منافع عممی است. حفظ امورد سنجش قرار می، دموکراتیک

های قانون اساسی مهم ترین روش برای مطالعه و تمرین اخالق در مدیریت دولتی در نظر گرفته و ارزش

 (307 -309:  2009، شده است.)فرازمند

( 315: 2016، ها ست )شارعیای است که بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت و جکومتواژه، حکمرانی

گران نیست؛ بلکه از آن مهم تر در مورد کیفیت حکمرانی است ها یا بازیحکمرانی تنها در مورد دستگاه

مدیریت ، (  حکمرانی خوب را45:  2012، کنند )رحیمیها و ابعادی آن را تشریح میکه توسط شاخص

، پاسخگو، ای که چنین مدیریتی شفافدانند به گونهاثربخش منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور می

( حکمرانی خوب از نظر بانک توسعه افریقا همان حکمرانی 678:  2014، عدالت جو و باز باشد )وین

 «و مشارکت یقابلیت پیشبین، شفاف، پاسخگویی»خوبی است که بر اساس چهار مبنای به هم پیوسته 

باید درک مشترکی از رهبری و هدف ، (. برای تحقق حکمرانی خوب299:  2003، باشد )سانتیسو

هایی که در رهبران وجود داشته باشد. در قرن حاضر یکی از مهمترین ویژگی مشارکت بین مردم و رهبران

هایی است (. رهبری اخالقی از جمله بحث101: 2015، زادهاست )تقی «رهبری اخالقی»باشد مدنظر می
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های پایانی قرن بیستم وارد حوزه مدیریت و رهبری شده است؛ در همین زمینه تحقیقات که از دهه

(. با ورود معنویت و اخالقیات 610: 2006، )براون انجام گرفته  و هنوز هم در حال انجام است مختلفی نیز

ها به مدیران و رهبران سازمان، به عنوان چالش قرن بیست و یکم، به عرصه سازمان و مدیریت کشور

:  2012، کاراننوپا دست و پنجه نرم کنند )مایر و همۀ خصوص نهادهای دولتی باید الزاماً با این پدید

فقدان صداقت اخالقی در بین مقامات دولتی است و این ، ( علت مهم رهبری ضعیف در بخش دولتی89

، باشد )دوستار و همکارانیکی از عناصر ضروری رهبری خوب است که پایه و اساس حاکمیت خوب می

قاماتی است که نیروی استاندارد حاکمیت و پیامدهای آن در هر حکومتی بازتاب عملکرد م (35:  2016

های دولتی در ارتقای حاکمیت خوب نقش مهمی دارند. حاکمیت خوب دهند. سازماناجرایی را شکل می

در کشورهای جهان سوم همانند دیگر نقاط جهان بر پایه فاکتورهای بسیاری چون رهبری سالم است و 

خگویی و شفافیت حکومت است. شود و نیز بر پایه پاسمشارکت مردم را در فرایند جکومت موجب می

تواند از سوی مردان و زنان بر خوردار از صداقت اخالقی تضمین شود که به رهبری سالم و خوب می

)دوستار و  جهت دستیابی به منافع مشترک واقف هستند، اهمیت و نقش اخالقیات در فرایند رهبری

قابل ، نگرانی درباره دیگران، مثال صداقت (. زمانی که رهبران افرادی اخالقی )برای30:  2016، همکاران

توانند محیطی را ایجاد کنند که باعث آگاهی کارکنان از به عنوان مرجعی معتبر می، اعتماد( هستند

مسائل اخالقی و تمایل به حفظ استانداردهای اخالقی شوند که در نتیجه آن وجود جوی اخالقی در 

( زمانی که 61:  2013، شود )السی و همکارانارکنان میهای مثبت در کسازمان باعث تحریک انگیزه

میت دادن به سایرین و عدالت اه صداقت، کنند که با رفتارهای اخالقیکارکنان در محیطی فعالیت می

 (120:  2005، رضایت بیشتر و تعهد بیشتری دارند )براون، میان فردی همراه است

 پیشینه

های بیان سخنان تحلیلی و یا نوشته با وجودکند که مرور پیشینیه پژوهش این واقعیت را مشخص می

های حکمرانی و اخالق حکمرانی های علمی در باره مکتب حاج قاسم سلیمانی و یا مؤلفهپژوهش، فراوان

مید است در آینده ا، شهید سلیمانی صورت نگرفته است و با توجه به دغدغه اندیشمندان انقالب اسالمی

نه چندان دور شاهد ارائه محصوالت علمی ارزشمندی در این موضوع باشیم. اما در زمینه اخالق حکمرانی 

هایی که در های متعددی صورت گرفته است که در ادامه برخی از پژوهشو حکمرانی اخالقی پژوهش

 حوزه اخالق در حکمرانی صورت پذیرفته است ارائه شده است.

در بعد  (ع)های اخالقی مدیریت معنوی امام علیبایسته»( در پژوهشی تحت عنوان 1397خرم پور ) -1

های اخالقی حاکمان جامعه احصاء و شاخصه و صفات در رابطه با بایسته 27 «حکومت داری اجتماعی

 .ارائه کرده است
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در مدیریت دولتی و  تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخالق»ای با عنوان ( در مقاله1396محمدی ) -2

ای از اصول اخالقی در بررسی چرایی اخالق در بخش دولتی و احصاء و استخراج پاره»به  «حکومتداری

های بارز اخالقی در بخش دولتی در قالب الگوی مفهومی ارائه نموده پرداخته است  و جنبه «بخش دولتی

بخش دولتی چهار سازه اصلی پیشنهاد در این مقاله جهت بررسی و تحلیل و واکاوی اخالق در  است.

توجه ، گردد: توجه به چرایی وجود مدیریت اخالقی در بخش دولتیشده است که شامل موارد ذیل می

توجه به ادراک عمومی از اخالق دولتی و توجه به منافع ، های رفتار اخالقی کارگزاران دولتیبه ویژگی

 ملی و خواست مردم.

ای نقش اخالق اسالمی در حکمرانی مطلوب را بررسی نموده است. در این ( در مقاله1397موسوی ) -3

اصل ، اصل حاکمیت مطلوب در اسالم که عبارتند از: اصل اعتقاد به یگانگی خدا یا توحید 4پژوهش 

اصل خلیفه اللهی انسان و اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش ، حاکمیت خدا بر همه پدیده ها

ها با نظام های حاکمیت مطلوب در اسالم و اختالف فلسفی آننین شاخصتبیین شده است و همچ

 دموکراتیک ارائه گردیده است که به شرح ذیل است:

، شاخص حکومت قانون، شاخص دادرسی عادالنه، شاخص شفافیت، شاخص حق اظهار نظر ها:شاخص

شاخص شاخص پاسخگویی و ، شاخص عدالت و انصاف، شاخص مشارکت، شاخص کنترل فساد

 پذیری.مسئولیت

، اختالف در تعریف آزادی، اختالف در تعریف کرامت انسانی، اختالف در تعریف منشأ انسان ها:اختالف

 .اختالف در مالکیت خصوصی و اختالف در حقوق زن

اند و ( در تحقیق خود به بررسی اخالق حاکمان از دیدگاه افالطون پرداخته1388) محقق و همکاران -4

، اخالق حاکمان از دیدگاه افالطون احصاء و ارائه شده است که به شرح ذیل است: حکمت مؤلفه 10

، زیبایی دوستی و هماهنگی بیرونی و درونی، عقل مداری و قدرت تمییز، عدالت، اعتدال، شجاعت

 عفت و  دوری از تقلید.، فداکاری، هشیاری

های هندوستان به توسعه انسانی در ایالت ( در بررسی رابطه حکمرانی خوب و2011) رودرا و سانیال -5

های گذشته بر روند حکمرانی آینده مؤثر است و اند که الگوهای حکمرانی در دورهاین نتیجه رسیده

 کنند.های پیشین توسعه فعلی هندوستان را تعیین میحکمرانی خوب و توسعه انسانی دوره

 روش تحقیق

میان مخاطبین آن که مدیران و کارگزاران و عالقه مندان به  پژوهش حاضر با توجه به نقش و اثر آن در

باشند از نوع کاربردی است. هدف پژوهش ارائه الگویی جهت فهم و شناخت مکتب شهید سلیمانی می

های اخالق حکمرانی این مکتب در قالب های مکتب شهید سلیمانی یعنی مؤلفهای از جلوهدقیق تر جلوه
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  MAXQDA 10از تحلیل مضمون است.جهت کد گذاری مطالب از نرم افزار   شبکه مضامین با استفاده

های اخالق حکمرانی شهید سلیمانی را به تصویر کشیده استفاده شده است و شکل شماره یک که مؤلفه

ترسیم شده است. فرض پژوهشگر در این پژوهش این بوده   Mind Mapperاست با استفاده از نرم افزار 

ای است. با درنظر گرفتن های اخالقی ویژهشهید سلیمانی از منظر حکمرانی دارای کد است که عملکرد

ادبیات مربوط به حکمرانی و اخالق حکمرانی  به مطالعه دقیق متن مجموعه منابع دردسترس پیرامون 

ز سازمان دهنده و نی، شهید سلیمانی با مدنظر قرار دادن اصول تحلیل مضمون پرداخته و مفاهیم پایه

، های مختلفی برای تحلیل مضمون وجود دارد که هر یک از آنهاعالی مشخص و ارائه شده است. روش

براون ، (2010با ترکیب روش پیشنهادی کینگ و هاروکس )، کند؛ در این مقالهفرایند خاصی را دنبال می

یل مضمون طی ( فرایند گام به گام و جامعی جهت تحل2001استیرلینگ)-و آتراید، (2006و کالرک )

فرایند تحلیل مضمون در قالب سه مرحله کلی انجام شده است که عبارت ، شده است. در این پژوهش

است از: الف( تجزیه و توصیف متن ب( تشریح و تفسیر متن و ج( ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن. در 

سطح باالتری از انتزاع ، تحلیلحالیکه همه این مراحل با تفسیر و تحلیل همراه است اما در هر مرحله از 

 1.آیدبدست می

یل راهبرد تحقیق کیفی است و همانطور که ذکر شد روش محوری مورد استفاده در این پژوهش تحل

 مضمون بوده است.

کننده انجام پژوهش بدین صورت بوده است که منابع موجود و در دسترس که راهنما و مشخص ۀنحو

نامه وصیت شهید سلیمانی بودند؛ مشخص گردیدند که عبارت بودند از: متنافکار و وجوه رفتاری ، نگاه

ام متن پی، های شهیدسخنرانی، مصاحبه مفصل شهید بزرگوار با محوریت جنگ سی و سه روزه، شهید

حبه مصا، پیرامون شخصیت ایشان )مدظله(سخنرانی مقام معظم رهبری، )مدظله(تسلیت رهبر معظم انقالب

بع های موجود اطرافیان و همرزمان شهید. سپس متن همه منا و مجموعه مصاحبهسید حسن نصراهلل

عه دقیق های کلیدی استخراج گردید. در گام بعد با مطالفوق به صورت دقیق مطالعه گردیده و گزاره

یم پایه و های کلیدی استخراج شده مفاهیم پایه شناسایی شد و پس از آن با مرور و بررسی مفاهگزاره

مفاهیم سازمان  مفاهیم سازمان دهنده انتخاب گردیدند و در نهایت با مرور چندباره، یه و تحلیل آنهاتجز

های اخالق حکمرانی مفاهیم عالی و مؤلفه ، دهنده  و تأمل و دقت در مفاهیم و مراجعه به متن اصلی

 درمکتب شهید سلیمانی استخراج شد.

 هایافته

پیام و سخنرانی ، های در دسترس از شهید سلیمانیسی سخنرانیدر این پژوهش پس از مطالعه و برر

مصاحبه شهید سلیمانی با موضوع جنگ سی و ، متن وصیت نامه ایشان، )مدظله العالی(مقام معظم رهبری
                                                           

1 Attride – Stirling, 2001, p388 
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با روش تحلیل مضمون ، های موجود اطرافیان شهیدمصاحبه، مصاحبه سید حسن نصراهلل، سه روزه

مفهوم  93خراج گردید و با بررسی دقیق تر و تأمل در جمالت و کلمات گزاره پایه است 267مجموعاً 

ای از مفاهیم پایه استخراج شده و در جدول سازمان دهنده تعریف گردید؛ در جدول شماره یک  نمونه

ای از مفاهیم سازمان دهنده  و در جدول شماره سه مجموعه مفاهیم سازمان دهنده ارائه شماره دو نمونه

های اخالق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی مفهوم عالی به عنوان مؤلفه 24ت. در نهایت گردیده اس

 به عنوان نتیجه تحقیق ارائه گردیه است. که در شکل شماره یک ارائه گردیده است.

 یمانیسل دیمضمون منابع مرتبط با مکتب شه لیمستخرج از تحل هیپا مینمونه مفاه (1جدول 

 و مفاهیم پایهها گزاره  شماره منبع

V 3 
جان خود را که جان جهان و خلقت ، مرا در همان راهی قراردادی که آنها در همان مسیر

 .تقدیم کردند، بود

V 45 
جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل به و منصوب شرعی و فقهی 

 .معصوم

 

V 
67 

یافته در انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی تداعیکنم اسالم را در این برهه که وصیت می

 تنها نگذارید.، است

MS 14 شهید حاج قاسم سلیمانی مرد روزهای سخت و دشوار بود. 

MS 34 

بلکه ، مشخص شد شخصیت حاج قاسم طوری است که یک فرمانده نظامی صِرف نیست

امنیتی به معنای فهمد. یعنی یک آدم مسائل امنیتی را هم خیلی عمیق وجدی می

 اش است.تخصصی

MS 67 .او یک شخصیت چندوجهی بود 

MH 25 
شود و نتیجۀ تقوا را و ثمرۀ آن را که حکمت می، در این بیست سالی که درمحضر آقا بودم

 طور کامل دیدم.من در آقا به، شودبر زبان و بردل و بر عقل جاری می

MM 5  بود.شهید سپهد سلیمانی مرد جهاد و حماسه 

MP 32 یک امت بود.، حاج قاسم سلیمانی 

MP 45 کند.های شبش حاج قاسم سلیمانی را دعا میخورم که امام زمان در نمازمن قسم می 

MP 89 
ولی عاشقانه دوستش ، ام دوست داشتم. از اقوامم نیستحاج قاسم همانند عضوی از خانواده

 داشتیم.

MP 99 
جهانی بود که با رفتنش نه تنها ایران بلکه کل جهان ایشان یک شخصیت بارز و مطرح 

 اسالم را عزادار کرد.

R 7 های مبارزه با شیاطین و اشرار عالمها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانسال 

R 9 .او همۀ عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید 

SH 85  سال قبل است. 300شهادت در این زمان مهمتر از 
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SH 126 ه ظالم باشید.کنید ظلم نکنید نه باید مظلوم باشید که پا بر ما بمالند و ندر جهادی که می 

SH 129 ترین شخص است و در اخالق و رفتار و ظاهر و باطن تشرع دارد.مجاهد متشرع 

 

 یمانیسل دیمضمون منابع مرتبط با مکتب شه لیدهنده مستخرج از تحلسازمان مینمونه مفاه (2جدول 

 گزاره پایه شماره منبع
گزاره 

 دهندهسازمان

گزاره 

 عالی

V 23 اسالم پشتوانه ایران و ایران پشتوانه اسالم 

قداست و حرمت 

 جمهوری اسالمی

ام
نظ

 و 
ب

قال
ر ان

دا
اس

پ
 

 

SH 100 حق جمهوری اسالمی و والیت فقیه است 

SH 94 
، حمایت بدون هرگونه مالحظه از انقالب

 ولی فقیهجمهوری اسالمی و 

V 55 اسالم تداعی یافته در انقالب اسالمی 

SH 45 
از بین ها اگر نظام آسیب ببیند دین و ارزش

 رودمی

... ... .... .... 

MS 20 هوشمندی و توجه خاص در دفاع از انقالب 
حفاظت از انقالب 

 پرهیز از تضعیف اسالم و انقالب MS 46 اسالمی

V 45 انقالب تنها نگذاشتن 

.... .... .... ... 

MP 43 حفظ نظام وظیفه  تأکید بر حفظ و حمایت از نظام

 رسدنمی هیچ واجبی به پای دفاع از نظام SH 77 همگانی

... ... ... ... 

 دهنده مستخرج از تحلیل مضمون منابع مرتبط با مکتب شهید سلیمانیمفاهیم سازمان (3جدول 

 عنوان ردیف

 ایمان و شهدات به حق بودن اصول دین 1

 شکرگزار خدا 2

 خمینی باور و خمینی یاور 3

 ایمان به مسیر 4

 ایمان به شهادت و عظمت شهدا 5

 احساس فقر و عجز مقابل خدا 6
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 امیدوار 7

 ارزش اشک 8

 شوق وصال 9

 آرزوی شهادت 10

 نیاز به امام 11

 حرمت و عظمت ملت ایران 12

 پشتوانه معنوی یاد و خاطره شهدا 13

 طلب حاللیت و بخشش 14

 پرداختن به سیاست 15

 مسئولیت در قبال اسالم 16

 مسئولیت در قبال مردم 17

 مقابله با فساد و دوری از تجمالت 18

 پرکار 19

 قداست و حرمت جمهوری اسالمی 20

 زمان شناسی 21

 احترام به علما 22

 تحمل 23

 خطرپذیری 24

 ذو ابعاد بودن 25

 نگاه عالی به شهادت 26

 حضورمستمر میدانی 27

 شناخت جامع 28

 بهره ور 29

 تواضع همیشگی 30

 مؤثر 31

 خالق 32

 مبارزه با آمریکا 33

 خدامحوری 34

 اسالم قدرت آفرین 35

 استراتژیست 36

 قدرشناسی از مردم 37

 اخالص در جنگ 38

 مجاهد 39
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 اعتقاد به رهبر 40

 حفظ نظام وظیفه همگانی 41

 مدبر 42

 هوشمند 43

 حضورقدرتمند 44

 مقتدر و مظلوم 45

 جهاد و حماسه 46

 جهادو مبارزه 47

 محبوب 48

 پرهیز از تفرقه 49

 نعمت اسالم 50

 پرهیز از  اختالف 51

 احترام به خانواده و یادگاران شهدا 52

 مسلحاحترام به نیروهای  53

 پناهگاه مردم و مستضعفین 54

 هاها و فطرتاصالت دادن به انسانیت و عاطفه 55

 حفاظت از انقالب اسالمی 56

 ترجیح رنگ خدا 57

 رنگ خدایی والیت فقیه 58

 هاتوسعه گر ارزش 59

 نگاه عالی به خدمت 60

 پدر جامعه و پیروان 61

 تربیت و حراست جامعه 62

 استحکام خانوادهمسئول  63

 شجاعت و قدرت اداره بحران 64

 ای یاوریای باوری و خامنهخامنه 65

 شناخت از دشمن و عمل به هنگام 66

 معنویت 67

 متفکر و مبتکر 68

 نگاه عالی به جهاد 69

 ایستادگی 70

 خدمتگزار 71

 اخوت هم زیستی و برادر در جامعه 72
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 اثر امام 73

 دادن دفاع مقدس الگو قرار 74

 شجاعت و قدرت اداره بحران 75

 هامدافع ارزش 76

 مدافع انسانیت 77

 هدفمند 78

 آخرت گرا 79

 مخلص 80

 تواضع در برابر امام 81

 عبرتاز رابطه با آمریکا 82

 کار بزرگ امام 83

 قطع تعلق به دنیا 84

 مردم باوری 85

 ...جامعۀ ایثارگر و جامعه بی ایثار 86

 بالگردان مقدسات 87

 مفهوم و روح ایثار 88

 مجاهدت مخلصانه 89

 سالها مجاهدت 90

 شهادت پاداشش 91

 کار با اخالص 92



  102                                                   یمانیسل دیدر مکتب شه یاخالق حکمران  یهامؤلفه
 

 

 های اخالق حکمرانی در  مکتب شهید سلیمانی( مؤلفه1شکل 

 لبحث و استدال

ادبیات حکمرانی متناسب در این نوشتار ابتدا به بیان مختصری از سیر نظریات در باب مدیریت دولتی و  

با  شرایط پیچیده امروزی مطرح پرداخته شد. همچنین بحث شد که ادبیات حکمرانی در حال گذران 

حکمرانی همکارانه و... از مصادیق گذران ، ایحکمرانی شبکه، سیر تکاملی خود است و حکمرانی خوب

ائه گردید که شاید یکی از محوری ترین نکاتی ار، این سیر است. در رابطه با اخالق حکمرانی و اهمیت آن

برگ برنده الگوهای حکمرانی در داشتن الگوی اخالق حکمرانی متقن و تحقق آن »نکات عبارت است از: 

در ادامه چرایی پرداختن . سپس مؤلفه و کدهای اخالق حکمرانی در نظریات مختلف ارائه گردید «است.

های مکتب شهید سلیمانی سلیمانی به عنوان یکی از جلوههای اخالق حکمرانی شهید به استخراج مؤلفه

های اخالق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی مؤلفه به عنوان مؤلفه 24مطرح گردید. در این پژوهش 

اما باور و امام ، اسوه دفاع مقدس، استکبار ستیز، ارائه گردیده است که عبارتند از : ارزش گرا و اصول مدار
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، دارای خوف و رجاء، خادم، تواضع و احترام، پاسدار انقالب و نظام، ایثارگر، فطرت گراانسانیت و ، یاور

، مدیر، مجاهد، مخلص، متدین و متشرع، شاکر، فساد ستیز و ساده زیست، شهادت طلب، شخصیت جامع

محبوبیت نفوذ و ، معنویت انقالبی، مردم دار و مردم باور، مدیریت پدرانه و مشفقانه، مشرف و آینده نگر

 وحدت گرا و هدفمند و هدف گرا.، شخصیتی

های استخراج شده اوالً هم راستا تحقیقات پیشین در حوزه اخالق حکمرانی از قبیل: نتایج تحقیق و مؤلفه

راهنمای اخالقی کارکنان دولت کولت اوف و ، (1986های اخالقی مدیران دولتی دنهارت)ویژگی

اخالق حاکمان از دیدگاه افالطون محقق و ، (2001زاران  کویر )موضوع تقوا در کارگ، (2007دیگران)

های اخالقی مدیریت بایسته، (2008سه عنصر رهبری اخالقی دهوق و دن هارنگ )، (1388همکاران )

اخالق اسالمی موسوی و ، (1397معنوی امام علی علیه السالم در بعد حکومتداری خرم پور )

نشان از شخصیت بزرگ شهید سلیمانی و توصیف به حق رهبر معظم باشد و ثانیاً ( می1397همکاران)

گردد که هنوز تا شناخت دقیق دارد و این گزاره را متذکر می «مکتب»از ایشان به  )مدظله(انقالب اسالمی

شخصیت ایشان و پی بردن به ابعاد وجودی این شهید بزرگوار راهی بس طوالنی در پیش است. همچنین 

های نشان گر تربیت دینی و عمق باورهای اسالمی شهید سلیمانی است و اغلب مؤلفه ،نتایج این تحقیق

توان بسط های احصاء شده را میباشد. مؤلفههای دینی اسالمی میاخالقی احصاء شده مرتبط با آموزه

های اسالمی و تقیدها و آموزه، های حکمرانیدانست و شایستگی «حکمران مسلمان انقالبی»عبارت 

هایی مانند دارای خوف حیه انقالبی کاماًل در نتایج ارائه شده نمود و ظهور دارد؛ در همین راستا مؤلفهرو

های مرتبط با کلید واژه انسانیت  فطرت گرایی و... از مؤلفه، شکرگزاری، تدین و تشرع، اخالص، و رجاء

، مجاهدت، باوری و امام یاوریامام ، اسوه دفاع مقدس، هایی همچون استکبار ستیزیمؤلفه، «مسلمان»

و نیز مردم داری  «انقالبی»پاسداری از انقالب و نظام و...در ارتباط با کلید واژه ، فساد ستیز و ساده زیست

اشراف و آینده نگری و... ذیل کلید واژه ، تدبیر، مدیریت پدرانه، تواضع و احترام، خدمت، و مردم باوری

 ند.باشقابل دسته بندی می  «حکمران»

موضوع حکمرانی انقالب اسالمی از مباحث جدید و بسیار  پر بحث و چالش در ادبیات حکمرانی است؛ با 

قرار گرفتن  ، توجه به شرایط و اقتضائات  انقالب اسالمی ایران از قبیل ورود کشور به دهه پنجم انقالب

انی پیشرفت و بیانیه گام دوم ایر - ارائه اسناد راهبردی همچون  الگوی اسالمی، در مرحله دولت سازی

تأکیدات بسیار در باب مشارکت مردمی در رشد و تعالی کشور و نیز  مباحثی از قیبل ، گام دوم انقالب

نیاز به تحقیقات  «اقتصاد مقاومتی»قانون اساسی  و یا حتی  44پیاده سازی اصل ، «آتش به اختیار»

شود. قطعًا الگوی شور بیش از پیش احساس میبیشتر و بومی سازی ادبیات حکمرانی با اقتضائات ک

حکمرانی غربی پاسخگوی مسائل و نیازهای حال حاضر  و آتی کشور نیست و ارائه الگوی بومی و اقتضایی 

تواند حکمرانی متناسب با اقتضائات اسالمی و ایرانی و تبیین اخالق حکمرانی مبتنی بر  این مبانی می

باشد؛ در این راستا شناسایی الگوهای موفقِ شکل یافته در همین  نقش مهمی در اعتالی کشور داشته
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ترویج و گفتمان سازی  ، تواند نقش اثرگذاری در ارتقای اعتماد به نفس عمومیبستر و تبیین ابعاد آن می

های نویِن پیش رو داشته باشد. بازخوانی و تبیین و ترویج ادبیات مقاومت و انقالب اسالمی و نهادسازی

مختلف مکتب شهید سلیمانی در راستای این مهم است. این پژوهش گامی بسیار کوچک در این  ابعاد

جهت بود و امید ست با ورود پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه تولید علم و محتوای بومی نیز شاهد 

 زمینه غنی و وسیعی برای تحقیقات« مکتب شهید سلیمانی»جهش تولید در این حوزه باشیم. بی شک 

 آتی در حوزه حکمرانی انقالب اسالمی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی بوجود خواهد آورد.

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی

، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی: قم، سیاسی امام خمینی )ره(ۀ اخالق و سیاست در اندیش، رضا، خراسانی [1]

 23ص، 1383

های مدیریت دولتی: از بررسی سیر تحول در پارادایم، (1391حبیب)، ابراهیم پور، حبیب اهلل، ساالر زهی [2]

بهار ، 9شماره ، 4دوره ، فصلنامه مدیریت دولتی، پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب

 43-62صص ، 1391

 تهران : انتشارات شرکت سهامی انتشار، توسعه و تضاد، (1386فرامرز)، رفیع پور [3]

پاییز ، مجله تحقیقات حقوقی، حاکمیت و حکومت در ایران، حکمرانی خوب، (1383حسین )محمد ، زارعی [4]

 158ص ، 40شماره ، 1383و زمستان 

های اخالقی مدیریت معنوی امام علی علیه السالم در بعد حکومت داری بایسته، (1397فیروزه )، خرم پور [5]

 1397زمستان ، شماره چهارم، سال اول، فصلنامه علمی تخصصی رهیافت فرهنگ دینی، اجتماعی

 26-25 ص، 2چ، مرکز تحقیقات اسالمی سپاه، اخالقۀ فلسف، محسن، غرویان [6]

تهران:انتشارات ، ترجمه ابراهیم گلشن و علی آدوسی، حکمرانی)مفاهیم کلیدی(، (1386آنه مته )، کایر [7]

  1386، مؤسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 636ص ، 1ج، انتشارات مرتضوی، خسروی غالمرضاۀ ترجم، اصفهانیمفردات راغب  [8]

دو ، تحلیلی انتقادی بر فلسفه اخالق در عرصه مدیریت دولتی و حکومتداری، (1396محمدی حامد ) [9]

 77 -98صص  1396بهار و تابستان ، 11ش ، 6س ، تخصصی اسالم و مدیریت –فصلنامه علمی 

نقش اخالق اسالمی در ، (1397نورمحمد )، نوروزی، حسین، مکانآقایی جنت ، سید زین العابدین، موسوی [10]

 203 -224، شماره چهار، سال ششم، های اخالقیپژوهش، حکمرانی مطلوب

 تهران : انتشارات امیر کبیر، فرهنگ معین، (1386محمد )، معین [11]

های مجلس پژوهشتهران:مرکز ، بنیان توسعه، حکمرانی خوب، (1383جعفر )، خیرخواهان، احمد، میدری [12]

 شورای اسالمی ایران

فلسفه اخالق  اخالق حاکمان از ، (1388حکیمه )، دست رنجی، سیدمحمد، میردامادی، مهدی، محقق [13]

 شماره سوم، سال هشتم، پیک نور، دیدگاه افالطون
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 1390، های مدیریتیمجله اسالم و پژوهش، معرفی و نقد، حکمرانی خوب، (1390محمد مهدی )، نادری [14]

فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و ، آینده، حال، حکمرانی و توسعه:گذشته، (1391علی )، نسبتینیکو [15]
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