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  چكيده

داري در طول تاريخ بشر، به طراحي و  سيستم سياسي و اداري در نمونة أعلي حكومتبررسي نحوة تعامل دو خرده

از سـنت و   خـوبي توان بهمشخصات چنين الگويي را مي. كندداري و اداره كمك مي هاي برتر حكومت سازي نمونه مدل

سيسـتم سياسـي و اداري در حكومـت    سؤال اصلي تحقيق، بر نحوة تعامـل دو خـرده  . بازيابي نمود) ع(كالم  امام علي 

  .اندمدار  علوي ناظر بوده، پژوهشگران برشناسايي ابعاد اثرگذار بر اين تعامل تأكيد داشته حق

البالغـه و سـپس طراحـي مـدل منطقـي معـرف        اين پژوهش در دو مرحله ابتدا با روش تحليل محتواي كيفي نهج

حاصل كار تـدوين  . هاي سياسي و اداري منطبق، بر اساس روش تحليل منطقي انجام گرفته استسيستممختصات خرده

ها بر اساس اصل مبنايي توحيد و اصـول  اين گزاره. انداي است كه در پنج بخش طراحي شدهگانههاي بيست و نهگزاره

بتني بر يكساني در خلقت، آزادي و اختيار ناشي از همانندي در خلقت و قضاياي مبنايي تناسب حـق  موضوعه برابري م

هـاي نظـري    سپس در جريان نظرسنجي از خبرگـان حـوزه  . گرايي انسان بنيان نهاده شدندو تكليف و تسهيل سير كمال

  .شدهاي آنان نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت، تأييد  گوناگون، ديدگاه

گردنـد كـه هولـوگرامي    اي بـا يكـديگر تلفيـق مـي    سيستم سياسي و اداري به گونهالبالغه دو خردهبا استناد به نهج

در اين هولوگرام خرده سيستم سياسي در پي تأمين نظم، امنيت . هماهنگ در جهت اهداف اصلي حكومت تشكيل شود

دار  سيسـتم اداري عهـده  در حالي كه خـرده . ومت استهاي حك مشي و عدالت مترصد تعيين رسالت، اهداف كلي و خط

سيستم سياسي، هاي خردهاي كه بتواند در پي تأمين خواستهسيستم سياسي است؛ به گونه هاي مصوب خردهاجراي برنامه

  .سازدنيازهاي به حق مردم را مطابق با دانش عملياتي روز برآورده 
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  مقدمه

حكومـت   1هـاي  ژهكـاروي  هاي حكومـت كـه بـدون آنهـا تحقـق     سيستمن خردهتري مهم

هـاي  هاي سياسي و اداري هسـتند كـه در تمـامي عرصـه    سيستمگردد، خردهر نميپذي امكان

ها در پي سيستماين خرده. ي حضور دارنداقتصادي و فرهنگ سياسي، صةجامعه از جمله عر

و  ژه هسـتند كـه ضـمن حفـظ    ي ويـ جاد الگوي تعاملاير از ناگزي هاي خود، ارويژهل به كني

سيستم متناظر به صورت متعـادل  ن بقاي كل سيستم اجتماعي، بتواند با الزامات خردهتضمي

طراحـي خـرده   توان در تالش براي حصول اهـداف حكومـت بـه   در واقع نمي. ابدتطبيق ي

ايـن كـه در   . را بدون شناسايي و تعريف صحيح رها كردتعامل آنها  ةها اكتفا و نحوسيستم

ن تـوان بـه چنـي   هاي اجتماعي، چگونه ميدگي و تنوع روزافزون سيستمعصر پويايي، پيچي

موضـوع مهمـي بـراي پـژوهش در قلمـرو اداره       ،ل آمـد ناي هاسطح تعاملي در درون دولت

اي از فراگـرد تعـامالت   ن عصر حكمراني اساساً به مجموعـه در اي. است دولت و حكومت

  .)164، ص 2006تركه، (گردد مبدل مي

، ت دولتي و علوم سياسـي در مديري سيستمن دو خردهتعامل اي با وجود قدمت بحث از

، ص 2006سـوارا،  ( گـردد  يابد ولي محو نميفرود مي و ن مسأله هم چنان مطرح است و فرازاي

ل عمومي معاصر يباً همه مساتقريتوان االت متحده  ميادعا كرد كه در اي 2زماني والدو .)121

ي شناسـاي . )302، ص 1995كـارل،  ( ف كـرد تعريروهاي سياسي با اداري ني ةرا در بحث از رابط

ـ اجتناب از سـوءكاركردهاي   مةن مسأله، الزاي ابعاد متفاوت و سطوح گوناگون -ن خـرده اي

 اينختن به يافتن طريقي بـراي تضـمين تعامـل كـاركردي آنهاسـت؛ بنـابر      ها و پرداسيستم

در طـول حكومـت پـنج    را ) ع(امام علي اند كه روش حكمراني پژوهشگران در صدد بوده

ن ها را در حكومـت حـق مـدار تبيـي    سيستمخرده اينتعامل  ةشان بررسي كرده، نحواي لةسا

ـ      جغرافيايي مدينحكومتي كه در حد فاصل . دايننم ران ه تـا كوفـه و از كوفـه تـا مصـر و اي

  .مسلط بوده است

                                                                                                                                        
1. Function  
2. Dwight Waldo  
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  تعامل سياست و اداره؛ از گذشته تا امروز

» سيستم سياسيرهبران و خرده«با » سيستم ادارياداره كنندگان و خرده« طةرباز راباز دي

سـوارا،  ( ت دولتـي بـوده اسـت   مسايل جذاب و مهم مورد بحث در مـديري در شمار » مردم«و

اسـت بـا   سي 2دوگـانگي  در قالـب  1لسـون توسط وي ه به اين مسألهپاسخ اولي. )176، ص 2001

طة شروعي براي تحقيق در مورد رفتار منتخبـان  ي براي كاركنان و هم نقهم هنجارهاي اداره،

اين موضوع در قالب نقـش بوروكراسـي درون   . )51، ص 1998همان، ( ران فراهم ساختو مدي

لتي از ابتدا بوده است و رونـد تبـديل آن   ت دومديري دگي، مورد توجه اصليحكومت نماين

تفكيك روشـن  طور سنتي، بر و به )403، ص 2001وارنـر،  ( ن مبحث كنوني ادامه داردتري به مهم

شود و مفروضات اساسي مدل وبر را مورد نقـد  ران متمركز ميوبر ميان سياستمداران و مدي

  .)733، ص 2002 هانسن و اجرسبو،(د دهقرار مي

ز هماهنـگ بـود و كـانون طـرح     نيـ  ك قـوا با اصل تفكي است با اداره،دوگانگي سي ةديا

وي اساسـاً مطالعـة    عقيـده بـه   .)19، ص 1987اتل، ( روان وي بودو پي 4لسونوي 3دولت اداري

هاي تجربي، و قرار دادن نگي روشهاي اجرايي از آشفتگي و پرهزياداره براي نجات روش

ي عرصـة  جداي است از اداره وجدايي سيز مهم نياست؛ الزمة اين آنها بر مبناي اصول ثابت 

  .)20، ص 2004ويلسون، ( مشي از اجراي آنهاستوضع خط

حاكم بـود كـه    قرن نوزدهم، سيستم تاراج اي از ژه در بخش عمدهايده، بوي ش از اينپي

ســتگي و تعارضــات امــور دولتــي بــه سياســت، عــدم شاي ةوابســتگي متــداول ادار  نتيجــة

ـ    ).25، ص 1381شجاعي، ( شدگذاري و اجرا تلقي مي نونقا دوشـاخگي   ق ونياز بـه تقسـيم دقي

دولت صحه گذاشت و عرصـه   ةهاي علمي در ادارنفوذ روشسياست و اداره، بر ضرورت 

ـ    ران آماتورمدياداره دولت را به روي  در اسـتمدار بسـت و   سي ده وو مبتـدي آمـوزش ندي

 ).54، ص 1985سوارا، (ي كرد شناساياست صاني وراي سيمتخص به مثابهرا ران مدي جهنتي

اي از سـاختارها و فراگردهـاي   سيسـتم سياسـي، مجموعـه   خردهكه د در نظر داشت باي

 ةدهـد و بـازداد  ص ميتخصي هاي گوناگونمرتبط است كه منابع جامعه را با اقتدار به بخش

                                                                                                                                        
1. Wilson  
2. Dichotomy  
3. Administrative state 
4. Woodrow Wilson 
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 ايـن مهـم را بـه    .)4، ص 2004كرفـت و فـرلن،   (گردد مشي سياسي اعالم ميآن به صورت خط

ـ  سيسـتم خـرده . ز سـاخت اداري متماي سيستمتوان از خردهسختي مي ا بوروكراسـي  اداري ي

كند  د ميتأكيهاي دولتي دارد تا حدي كه نورتن النگ نقش مهمي در تحقق اهداف سازمان

، ص 2000دنهـارت،  ( »ن خـط مشـي اسـت   واره منبع اصلي ما براي آغاز تدويبوروكراسي هم«

120.(  
گر، قائـل بـه   ضمن تفكيك سه دسته اقتدار قضايي، اجرايي و اداري از يكـدي ز نيگودنو 

د اسـتقالل  ، بايـ هاي دولت و اجراي آنهـا ان خواستههماهنگي ميان بي آنست كه براي حفظ

  ).27، ص 2004گودنو، ( اين دو سيستم به حداقل برسد

است و اداره در نظر ت ميان سيعة تعامالل را در مطالمراحل تاريخي ذي ،1انگ و هولزري

  :)112ـ111، صص 2005يانگ و هولزر، (گيرند  مي

حاكميـت مـدل دوگـانگي     بـا دوران  ــ 1940 هـة از عصر تجدد طلبي تا د ـ  اول لةمرح

. امـه يافـت  هـور اد  لة تاريخي از ويلسون تا گيوليك و تـا كميتـة  اين مرح: سياست و اداره

  .دوره بودندهاي غالب اين طرفي ارزشكارايي و بي

 در ايـن مرحلـه  : با دوران حمله به مدل دوگانگيـ 1970تا  1950 هةاز د ـ  دوم لةمرح

 افـت و  افـزايش ي  2نتأثير اداره دولتي نـوي  مشي گذاري تحتران در خطمديد بر نقش تأكي

  .د قرار گرفتمورد تأكيخي اول، وجه ارتباط دوگانگي لة تاريسه با مرحدر مقاي

ا دوران بازگشت مدل ـ ي 1990هاي ل سالتا اواي 1970هاي اخرسالاز او ـ  سوم لةمرح

در اين مرحله بخش قابل توجهي از اداره جدا شد و  به بخش خصوصي سـپرده  : دوگانگي

  .شد

لـة  در اين مرحله نح: ا دوران حكمراني خوبي ـ1990هاي پس از سال ـ  چهارم لةمرح

ن و اداره دولتي سنتي شـكل گرفـت   نويحكمراني خوب تحت تأثير ديالكتيك اداره دولتي 

سيسـتم حكـومتي، بـا    تعامل كارآمد دو خـرده   ةي دربارهايدگاهديو  )273، ص 1387پورعزت، (

ت قـانون، بـا   و حاكميـ  يكاراي ي، اثربخشي،گوي اركت، شفافيت، پاسخي مانند مشهايارزش

                                                                                                                                        
1. Yang & Holzer 
2. New public administration  
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 )93، ص 1382 ور،پ زاده و قلي فشري(همكاري سه بخش دولت، نهادهاي مدني و بخش خصوصي 

  .مطرح شدند

  روش تحقيق

هـاي سياسـي و    خـرده سيسـتم  در اين تحقيق، پرسش اصلي بر مختصات مـدل تعامـل   

معطـوف  ) هاي موجود در ادبيـات رايـج   بدون مقايسه با مدل( اداري در حكومت حق مدار

. پژوهش در دو مرحله اجرا گرديد كه در هر مرحله از يك روش اسـتفاده شـد  . بوده است

ي غالـب حكومـت حـق مـدار از مـتن      ها ها يا شاخص ر مرحلة اول، براي شناسايي مقولهد

، از تحليل محتواي كيفي استفاده گرديد و در مرحلـة دوم بـا اسـتفاده از تحليـل     الغهالب نهج

هاي مدل مطلوب از ديدگاه نهج البالغه در نظامي منطقي تنظـيم  منطقي تالش شد تا ويژگي

  .خبرگان مرتبط سپرده شد يه، نتايج به آراپس از اين مرحل. گردد

هـا در   نباط تكرار پذير و معتبر از دادهبراي استكه تحليل محتوا تكنيكي پژوهشي است 

، از  هـا  واقع در ايـن روش ضـمن تحليـل داده    در .گيرد مورد استفاده قرار مي مورد متن آنها

م رفتار افراد و يـا سـؤال در   ولي به جاي مشاهده مستقي. شود روش مشاهده نيز استفاده مي

 ناچميـاس و ناچميـاس،  (شـود   كنند، بررسي مي و  ارتباطاتي كه افراد ايجاد مي مورد آنها، رفتارها

هـاي مختلـف منـدرج در هرگونـه وسـيلة       توان دربارة پيـام  را مي اين روش. )257، ص 1981

  .ارتباطي به كار برد

و گـاهي  روش اصـل موضـوعي،   شناسي قياسي كه گاهي روش منطقي، گاهي  در روش

شود كه بـه صـورت    هايي فرض مي شود، علم مجموعة گزاره روش آگزيوماتيك خوانده مي

آيند؛  اي از اصطالحات پديد مي ز مجموعههايي كه خود ا اند؛ گزاره ساختار يافتهيك سيستم 

احكـام   شوند و سپس ساير احكام مبنايي هر علم شناسايي مي ها و ، ابتدا گزارهبدين ترتيب

البته براي اجتناب از دور و . )33، ص 1385 ميرزايي اهرنجـاني، ( گردندو قضايا از آنها استنباط مي

تسلسل حدود و احكام اوليه بدون تعريف و به مثابه مبادي تصوري و تصديقي علم مـورد  

ليه يا حدودي كه قبالً تعريف هر حدي بايد صريحاً توسط حدود او. گيرندپذيرش قرار مي

تعريف شود و هر گزاره و حكمـي غيـر از اصـول موضـوعه، در صـورت اثبـات        ،اند شده

هـر گـزاره و   . براساس اصول موضوعه اوليه و يا احكام اثبات شده قبلـي پـذيرفتني اسـت   



  فرهنگ مديريت  ���� 94

 

 

بر مبناي حدود اوليـه، حـدود   . شود مي ناميده 1يك قضيه ،حكمي كه بدين شيوه اثبات شود

شـوند و ايـن همـه،     ه از آنها اصول موضوعه طراحي مـي شوند و با استفاد معرف ساخته مي

  .گردند حاصل مي  2مقدمة رسيدن به قضايايي است كه با روش تحليل منطقي

  هاي حكمرانيسيستمها و خردهعرصه

هاي متنوع سيستمم، خردهظر بگيريك ابرسيستم در جامعه در ناگر حكومت را به مثابه ي

خـود را هماهنـگ سـازند كـه      اي تعامالتگونهد بهباي هاي گوناگون،و متعدد آن در عرصه

هـاي   سيسـتم  برپايي عدالت در ميـان خـرده  . ابديعني عدالت تحقق ي ،ي حكومتهدف نهاي

ايـن  . هـاي گونـاگون اسـت   سيسـتم هـا و خـرده  گوناگون حكومت، مستلزم توجه به عرصه

سـي، اقتصـادي و   اعـم از سيا (حيـات اجتمـاعي    هاي گوناگونها كه در عرصهسيستم خرده

هاي حكومتي سيستمهاي خود هستند، مباني مراودات خردهژهكاروي ادايدار عهده )فرهنگي

هـاي اقـدام    ي عرصـه شناسـاي ي  اين تعامالت منوط به شناساياز اين رو، . دهندرا سامان مي

  ).1شكل شماره( هاي متناظر در حكومت استز خرده سيستمدولت و ني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
1. Theorem  
2. logical analytical method 
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  هاي سياسي و اداريعرصه هاي اقدام دولت عناصر مؤثر بر تعامل خرده سيستم: 1شكل 

  

-ها و حكومـت از يك فرد تا سازمان اعم( 1گران اجتماعيبازيان تعامالتي كه در مي همه

كه در چه آنجا  ،به عبارتي. متأثر از وجه انساني تعامالت است ،گرددبرقرار مي) هاي بزرگ

ك ابرسيستم، تعامل متأثر از تعامل؛ فرستنده و گيرنده يك انسان قرار گيرد، چه يدو سمت 

تواند يـك پـرچم، يـك ژسـت، يـك تـك واژه، يـك         زبان مي اين. وجه زباني انسان است

فرهنگـي   از اين رو، توجه بـه وجـه  . تر باشددهتر و پيچيعيك كتاب و حتي وسيا قرارداد ي

                                                                                                                                        
1. Actor 

  سيستم اجتماعي

  

  

  

  

 

 

 عرصه سياسي

 

 

  عرصه فرهنگي

 

 

 

خرده سيستم 

 سياسي

  

خرده سيستم 

 اداري

خرده سيستم 

 سياسي

  

خرده سيستم 

 اداري

 عرصه اقتصادي

سيستم خرده

 سياسي

  

سيستم خرده

 اداري
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مردم نه مشتري، نه شـهروند، نـه اربـاب     ،در واقع .گرددمي 1رترتعامالت پررنگ تر و فراگي

، ص 2002سورنسـون،  ( مردم خـود حكومتنـد   .)78، ص 1996مينبرگ، ( رجوع و نه نوكر حكومتند

، عامة مردم ستون دين و انبـوهي مسـلمانان و   )ع(امام علي  نظير و به ويژه در تعبير بي) 296

  ).53، ص 1382سيد رضي، ( برگ در برابر دشمنانند و ساز

  البالغههاي سياسي و اداري در نهجسيستمخرده

را در بردارد كه حاوي سـخنان  ) ع(ن سخنان امام علي ريت اي از مهمالبالغه مجموعهنهج

ايـن سـخنان   . اندافتهكه عمدتاً در دوران حكومت امام ايراد يا نگارش يي است هايو نوشته

از كالم خـدا فروتـر و   «كه به قول عزالدين آملي  اندچنان لباس لفظ را بر قامت معنا آراسته

ي مشخصـات  نـة مناسـبي بـراي شناسـاي    و نمو )9، ص 1355آملـي،  ( »از سخن مخلوق برترند

 در طـول  )ع(امام علي  ،شودطوري كه ادعا ميبه. شوند محسوب مي) ع(حكومت امام علي 

خ، را به جهانيان و تـاري ار سنجش حكمراني ترين معين و مهمپنج سال حكومت خود برتري

ت حكـومتي مشـروعي  چ يشـود هـ  بر اين اساس اظهار مـي . اندمدار معرفي كردهعدالت حق

  .ام كندبرپايي عدالت در جامعه قيندارد، مگر آنكه براي 

مـدار  بـر   براين اساس، مفهوم حكومـت حـق  . تعامالت است ةري ادارحكومت به تعبي

گونـاگون   گران اجتمـاعي ت و تعامالت  بـازي مام وجوه مناسبات حق در تحاكميضرورت 

سازد كـه ضـمن   البالغه اين امكان را فراهم ميعة نهجكرد سيستمي به مطالروي. داللت دارد

هـاي مطالعـات آشـفته و    بساختاري مفيدي بهره جست و ازآسـي نگري بتوان از نظم جامع

در متغيرهاي متعـدد   2ييچنين استفاده از رويكردي اقتضا هم. فاقد طرح مفهومي درامان ماند

  .ر استناپذي ر ضروري و اجتنابو متنوع در حال تغيي

  مدارحكومت حق مختصات

. مدار،  برپايي عدالت در تمام وجوه اجتماعي اسـت سنگ پاية مشروعيت حكومت حق

اسـت كـه بـر حسـب      يا چرا كـه عـدل جـوهره   . عدالت در اين بيان مترادف با حق است

                                                                                                                                        
1. Ubiquitous 
2. The contingency approach 
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، 1387پـورعزت،  ( اسـت » حق«نمايد  ت ميارد و آنچه پايه آن را ثابهايي متنوع د موضوع جلوه

  ).20ص 

المال مسـلمانان  حق بيتعامه مردم،  اين حكومت در پي تأمين رفاه، امينت و آگاهي در

گرفتـه   يگـردد و حـق ضـعيف از قـو     مـي ها امـن  با دشمن پيكار و راه شود، مي يآورگرد

اين موارد كه به مثابه علل وجودي حكومت  .ماند يمنيكوكار از شر بدكار آسوده  و شود مي

هاي سيستمهاي اصلي خردهاند و بركارويژهضامن بقاي جامعه، اندمطرح شده) ع(امام علي 

  ).همان( هاي صالح داللت دارنداقتصادي، سياسي و تقنيني و اجرايي حكومت

ازمنـد سـاختاري   ين انـد، هـا در جامعـه  انسـان  مةحقوق ه ةي كه در پي اعادهايحكومت

ن ساختارهايي كه بتوانـد بـه تـأمي   . هاي انساني هستندن حال مبتني بر ارادهسجم و در عيمن

هـاي گونـاگون   براي طراحي اين ساختارها تأمل بر مختصات عرصه. منافع عامه كمك كنند

  .مدار ضرورت داردجامعه در حكومت حق

  سيستم سياسيخرده

زان اجماع عامـه در مـورد اهـداف    نشان دهنده مي ت عرصه سياسي در هر جامعه،وضعي

تر باشد، بر اتحاد و وحـدت جامعـه    شهر چه اجماع بر اهداف اجتماعي بي .اجتماعي است

ـ  افته و رفتارهاي سياسـي ميزان مشاركت افزايش ي شود وافزوده مي ان مـردم كـاهش   در مي

در پـي حصـول    مـدار سيسـتم سياسـي حكومـت حـق    خـرده . )62، ص 1387پورعزت، ( ابديمي

امـر حكومـت    براي تحقـق ايـن  . ساالري و مشاركت آحاد مردم در حكمراني استشايسته

. دنمايـ شدت با عامالن بي نظمي و ناامني برخورد ميكند و بهت را در جامعه برقرار ميامني

 زمينـة ع عادالنه ثروت، قدرت و امكانات، گذاري صحيح و توزي چنين حكومت با هدف هم

شـدت  ايـن حكومـت بـه   . سـازد ال و آگاهانه مردم را در حكومت فـراهم مـي  مشاركت  فع

ـ  هاي استبدادي در توزي روش ل ع قدرت و انتصابات را محكوم كرده، براي حسن ظـن متقاب

مجهـز بـه    ن حكـومتي،  چني. ار قائل استمردم به حكومت و حكومت به مردم ارزش بسي

، بـه  سـازد گـو مـي   بل فرودسـتان پاسـخ  رندگي بوده و حاكمان را در مقاسازوكارهاي يادگي

. گـو و منتقـد حكومـت هسـتند    ن مشاوران حاكم در ايـن حكومـت، حـق   طوري كه برتري

شـوند و بـا مشـاركت آنـان حكمرانـي      آزادانة مردم انتخاب مـي  با بيعت آگاهانه وحاكمان 
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ي در سطوح گونـاگون جامعـه اسـت تـا بتوانـد      حكومت مجهز به سازوكارهاي اين. كنند مي

  ).1جدول (رد ين تصميمات به كار گيها را براي اجراي بهترن روشتريبر
  منبع  مشخصات خرده سيستم سياسي حكومت  راهنماي جستجو

نمونه جمالت در نهج 

  البالغه

به . من، مالك بن الحارث االشتر را بر شما و همه سپاهيانى كه در فرمان شماست امير كردم

  .ا زره و سپر خود قرار دهيداو ر. سخنش گوش دهيد و فرمانش بريد
  13نامه 

خردان و تبهكاران اين امت حكومت را به دست گيرند و مال  اندوه من از اين است كه مشتى بي

خدا را ميان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به خدمت گيرند و با نيكان در پيكار 

  .شوند و فاسقان را ياران خود سازند

  62نامه 

در . اى، جز آنكه ستمكارانش پر از اندوه و كينه كنند ماند و نه خانه اى مى هنگام نه خيمهدر آن 

زيرا . آن زمان، نه در آسمان كسى عذرتان را پذيرا آيد و نه در زمين كسى به ياريتان برخيزد

د كه اي ايد كه اهليت آن را نداشته است و او را در جايى نشانده كسى را به فرمانروايى برگزيده

  .جاى او نبوده است

  157خطبه 

بدان، كه بهترين مردم در نزد خداوند، پيشواى دادگرى است كه خود هدايت يافته و مردم را 

ها روشن است سنت. سنت شناخته شده را برپاى دارد و بدعت ناشناخته را بميراند. هدايت نمايد

  .برپاهايش  ها آشكار است و نشانههايش برپاست و بدعت و نشانه

  163خطبه 

ها و احكام مسلمين ها و غنيمتها و جانايد، كه سزاوار نيست كسى كه بر ناموس شما دانسته

واليت دارد و پيشوايى مسلمانان بر عهده اوست، مردى بخيل و تنگ چشم باشد، تا در خوردن 

گمراه سازد و نبايد اموالشان حريص شود و نيز، والى نبايد نادان باشد تا مردم را با نادانى خود 

كه ستمكار باشد تا وظيفه روزى آنان را ببرد و نبايد از گردش ايام بترسد تا گروهى را همواره بر 

ستاند، تا رشوه گيرنده حقوق مردم را  گروه ديگر برترى دهد، و نه كسى، كه در داورى رشوه مى

  از ميان برده و در بيان احكام و حدود الهى 

  .گذارد تا امت را به هالكت اندازد سى، كه سنّت را فرو مىو نه ك. توقف نمايد

  131خطبه 

اى مردم سزاوارترين مردم به خالفت، كسى است كه بر آن تواناتر از همگان باشد و داناتر از 

  .همه به اوامر خداى تعالى
  172خطبه 

آنكه، خود به انجام كنم، جز  اى مردم، به خدا سوگند، كه من شما را به هيچ فرمانى ترغيب نمى

كه، خود پيش از شما از  كنم جز آن گيرم و شما را از معصيتى نهى نمى دادن آن بر شما پيشى مى

  .ايستم انجام دادن آن باز مى

  174خطبه 

  گيري نتيجه

ين و داناترين مدار در پي برپايي عدالت، زمينه ساز حكومت توانمندترخرده سيستم حكومت حق

اين خرده سيستم . ستانده شوداي كه امنيت برقرار و حق ضعيف از قوي  افراد است به گونه

. گذاري صحيح و هدايت جامعه به سوي اهداف فوق با مشاركت عامة مردم است دار هدف عهده

  .هاي ناعادالنه در توزيع قدرت نيست حكومت هيچ جايي براي زياده طلبي در اين

  

  البالغه مدار و نمونه جمالت از نهج حقمشخصات خرده سيستم سياسي حكومت : 1جدول 

  سيستم اداريخرده

براي نيل به اهداف خود نيازمنـد نظـامي    سيستم سياسي،هر خردههمانطور كه ذكر شد 

بـه واقـع بـه قـول     . ا محقـق سـازد  ي است كه بتواند منطبق با آن، اهداف حكومـت ر اجراي

ـ  بهترين آزمون يك حكومت خوب، ظرفيـت و آمـادگي   «هاميلتون   ةك ادارآن  در خلـق ي
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مدار در اين عرصه برقـراري   ار حكومت حقترين معي مهم. )144، ص 2001 لـين، ( »خوب است

مـدار بـا نظـام يكپارچـه و     حكومـت حـق  . اي در فراگردهـاي اجرايـي اسـت   عدالت رويه

. آن اهـداف اسـت   گـذاري صـحيح و اجـراي    دار هدف هولوگرافيك از اداره و سياست وام

چون امانتي در دست كارگزاران حكومتي بوده و صاحب منصبان نيز بايـد  هاي اداري  پست

 كساني كه نهـان و آشـكار، گفتـار و كردارشـان يكـي اسـت      . هايي برتر باشند يز ويژگيحا

  ).2جدول (
  منبع  سيستم اداري حكومت هاي غالب خرده شاخص  راهنماي جستجو

نمونه جمالت در نهج 

  البالغه

روى سازگارتر بود و با عدالت  ا در نزد تو، كارهايى باشد كه با ميانهترين كاره بايد كه محبوب

هاى مردم، خشنودى نزديكان را  زيرا خشم توده ،دمسازتر و خشنودى رعيت را در پى داشته باشد

  .هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچيز گردد زير پاى بسپرد و حال آنكه، خشم نزديكان اگر توده

  53نامه 

آورد و  در تثبيت آنچه امور بالد تو را به صالح مى ،ندان و حكيمان، فراوان، گفتگو كنبا دانشم

  .اند آن نظم و آيين كه مردم پيش از تو بر پاى داشته
  53نامه 

اگر رعيت بر تو به ستمگرى گمان برد، عذر خود را به آشكارا با آنان در ميان نه و با اين كار از 

  .كم كنبدگمانيشان 
  53نامه 

هيچ . ميان تو و مردم، پيام رسانى جز زبانت و حاجبى جز رويت نباشد. با عالم مذاكره كن

  .نيازمندى را از ديدار خود باز مدار
  67نامه 

هالك شدند، زيرا مردم را از حقشان محروم نمودند تا آن را  ،آنان كه پيش از شما بودند .اما بعد

  .به دست آوردند هبا دادن رشو
  79نامه 

طعمه تو نيست،  تو حوزه فرمانروايي :به اشعث بن قيس، عامل خود در آذربايجان نوشته است

  ....بلكه امانتى است بر گردن تو
  5نامه 

  5نامه   .اند كه فرمانبردار كسى باشى كه فراتر از توست و از تو خواسته

ر كارى بزرگ كنى، مگر يا خود را درگي تو را نرسد كه خود هر چه خواهى رعيت را فرمان دهى

  .آنكه، دستورى به تو رسيده باشد
  5نامه 

من، مالك بن الحارث االشتر را بر شما و همه سپاهيانى كه در  :به دو تن از اميران لشكرش 

  .به سخنش گوش دهيد و فرمانش بريد. امير كردمفرمان شماست 
  13نامه 

كند و نه خطا و نه  ست كه نه در كار سستى مىزيرا مالك كسى ا. او را زره و سپر خود قرار دهيد

  . كند ورزد و نه آنجا كه بايد شتاب ورزد، درنگ مى آنجا كه بايد درنگ كند، شتاب مى
  13نامه 

شود،  پس اى ابو العباس خدايت رحمت كناد، در آنچه از نيكى و بدى بر دست تو جارى مى

  .مدارا كن، كه ما هر دو در آن شريكيم
  18نامه 

زمام كار خويش به دورانديشى و سرسختى به دست گير و  :به قثم بن عباس، عامل خود در مكّه

  .چون ناصحان خردمند و پيروان امر حكومت و فرمانبرداران امامت به كار خويش پرداز
  33نامه 

  گيري نتيجه

و به ويژه اي و خدمت به تمام مردم خرده سيستم اداري حكومت حق مدار، ملتزم به عدالت رويه

هاي زياده طلبي اي كه حسن ظن مردم را بر انگيخته و ريشهفرودستان و مستمندان است به گونه

اين خرده سيستم مترصد واقعي استقرار عدالت در ميان جامعه . خشكاند در اين حوزه ميرا 

  .است

  

  بالغهالمدار و نمونه جمالت از نهجسيستم اداري در حكومت حقمشخصات خرده :2جدول 
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  هاي اقتصادي و فرهنگيعرصه

داري عـالوه بـر   هـاي سياسـي و ا  سيسـتم كه گذشـت تعـامالت ميـان خـرده    هم چنان 

  . اقتصادي و فرهنگي آنهاست به شدت متأثر از زمينة سيستممشخصات دو خرده

هاي فقير، مسـكين، از   حكومت، مسؤول تأمين حداقل رفاه براي گروه :يعرصة اقتصاد

هيـأت حاكمـه در حـد    . سرپرسـت و يتـيم اسـت   هاي بي ه مانده، و خانوادهكارافتاده، در را

هزينه معيشت كـارگزاران، دبيـران، سـپاهيان، و بـه     . كنند ترين طبقات مردم زندگي مي پايين

  .)231ص  ،1382پورعزت، ( نياز از مردم باشندگردد و بايد كه قضات بي ويژه قضات تأمين مي

ن رفـاه بـراي   صة اقتصـادي تـأمي  ن هدف حكومت حق مدار در عرتري از آنجا كه اصلي

ات عزتمنـد و موحـد در ايـن    ي حيـ ت الزم بـرا به نحوي است كه هركس از قابلي همگان،

لـة نابجـاي هـر دو    مداخ عرصـه زمينـة   جامعه برخـوردار گـردد، هرگونـه قصـور در ايـن     

توان از كـارگزاراني  در اين صورت نمي. سازداهم ميدر وظايف يكديگر را فر سيستم خرده

در مقابـل   كـه  انتظـار داشـت   ،برنـد كه در تأمين نيازهاي معيشتي خود در فشار به سر مـي 

هـاي   افتيكه تفاوت دري هاي نامربوط فرادستان خود مقاومت نشان دهند، ضمن اينخواسته

-عوامل اثرگـذار در ميـزان حـق    اداري با سطوح پايين آن نيز از سطوح باالي خرده سيستم

ن سـطوح  تري پايينبر حفظ سطح زندگي ساده تا حد ، )ع(امام علي . طلبي كارگزاران است

-مدار عمالً با ريشـه  در حكومت حقالبته . د دارنده و نيز تأمين معاش كارگزاران تأكيجامع

حـران و  ط بدر شـراي ابـد، ولـي   ين و باالي جامعـه كـاهش مـي   لة سطوح پاييكني فقر، فاص

ت مـردم  رعايش از همه موظف به توجه به ، بيهاي دوران، كارگزاران عالي حكومتسختي

  .المال هستندخود از بيت هايافتيدريو دقت در درستي 

 صـة حكمرانـي در هـر حكومـت، عر    صـة ن عرتـري ن و درونيتري مهم :عرصة فرهنگي

گران بـازي . گـردد مـي رپردازي تعـاملي محقـق   فراگرد تصـوي در اين عرصه . فرهنگي آنست

يـك  ري گيـ  كـديگر بـه شـكل   در تعامل بـا ي  هاي متفاوت،نهگوناگون با پيش زمياجتماعي 

از حيـث آمـوزش، نيازهـا،     گرانبـازي هر چه سطح بلوغ ايـن  . يندآل ميتصوير مشترك ناي

-تر ميعتر و سرير مشترك مطلوب،  سهلتصوي ل به اينني طلبي باالتر باشد،اهداف و حق

ر بازيگري تصاوير خود را از طريق مقايسة درك خود از جهان بيـرون بـا زمينـه و    ه. گردد
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وجوه زمينـه و  ). 166، ص 2006تركه، (بخشد ها تكامل ميبينيمقاصد آن مانند تجارب و جهان

طـور  تعـامالت موفـق بـه   . را خلق كنند 1شوند تا تنوع ضروريمقاصد در يكديگر تافته مي

  .كنندرا درون سيستم اجتماعي تقويت و پااليش ميمستمري تنوع فراهم شده 

طلبي، در پي آموزش مردم عرصه با معرفي الگوهاي برتر حق مدار در اينحكومت حق

آنهـا را از حيـات طيـب دور     هاي گمراه كننده،چ كس نتواند با روشكه هي به نحوي ،است

مة مـردم و رهبـر   عا دهي بهست كه كارگزاران موظف به حساب پسل ابه همين دلي. سازد

ــ   خصـوص در مــورد  ايــن مشخصـه، بــه . اي هسـتند ت عـدالت مــراوده جامعـه و نيـز رعاي

، 2003مير و ورسنگر، (ند مردم در ارتباط مةم با عاطور مستقيه بهك 2ابانهاي سطح خي بوروكرات

گردند كـه هـيچ كـس    ها باعث ميمجموعة اين ويژگي. مورد تأكيد حكومت است )245ص 

لذا فرادستان و فرودستان به . وير مورد نظر خود را به سايرين تحميل و يا القا كندنتواند تص

-گردند تـا بـه  سيستم سياسي و اداري حكومت حق مدار نايل ميزبان مشتركي در دو خرده

در واقـع  . دور از هرگونه ابهام و ايهام و نيز فريب بتوانند همزيستي سالمي را تجربـه كننـد  

-طلب برخوردار از  زبان مشترك نيز امكان تعامل صحيح دو خردهقبدون وجود مردمي ح

  ).4و  3جدول (گردد سيستم  در عرصة فرهنگي منتفي مي
  منبع  هاي غالب عرصة اقتصادي حكومت شاخص  راهنماي جستجو

نمونه جمالت در 

  البالغه نهج

  40خطبه   ....ده شودحق بيت المال مسلمانان گرد آور )تا...(مردم را امير و فرمانروايى بايد

گردانم،  مى زبه خدا سوگند، اگر چيزى را كه عثمان بخشيده، نزد كسى بيابم، آن را به صاحبش با

  .هر چند، آن را كابين زنان كرده باشند يا بهاى كنيزكان
  15خطبه 

به  ،ام دهيد كه پيروزى را طلب كنم، به ستم كردن بر كسى كه زمامدار او شده آيا مرا فرمان مى

اى از پس ستاره ديگر  آيند و در آسمان ستاره خدا سوگند، چنين نكنم تا شب و روز از پى هم مى

. كردم بود، باز هم آن را به تساوى به ميانشان تقسيم مى اگر اين مال از آن من مى. كند طلوع مى

  .پس چگونه چنين نكنم، در حالى كه، مال از آن خداوند است

  126خطبه 

ها و احكام مسلمين  ها و غنيمت ها و جان ايد، كه سزاوار نيست كسى كه بر ناموس شما دانسته

واليت دارد و پيشوايى مسلمانان بر عهده اوست، مردى بخيل و تنگ چشم باشد، تا در خوردن 

ستاند، تا رشوه گيرنده حقوق مردم  و نه كسى، كه در داورى رشوه مى ...اموالشان حريص شود و 

  ...بيان احكام و حدود الهى توقف نمايد  ده و دررا از ميان بر

  131خطبه 

خداوند بر پيشوايان دادگر مقرر فرموده كه خود را در معيشت با مردم  ،مرا با تو چه نسبت

  .تنگدست برابر دارند تا بينوايى را رنج بينوايى به هيجان نياورد و موجب هالكتش گردد
  200خطبه 

  215خطبه ه هفت اقليم عالم را و هر چه در زير آسمان است به من دهند تا به خدا سوگند، اگر هم....

                                                                                                                                        
1. Necessary variety 
2. Street-level bureaucrat 
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  منبع  هاي غالب عرصة اقتصادي حكومت شاخص  راهنماي جستجو

  .اى بربايم، نپذيرم نافرمانى خدا كنم، آن قدر كه پوست جوى را از مورچه

فرستى، آن را به كسى بسپار كه به ديندارى او مطمئن باشى تا آن را  و چون مال مسلمانان را مى

، مگر نگذارو به نگهدارى آنها . او ميان مسلمانان قسمت نمايدبه ولى امر مسلمانان برساند و 

  .مردى نيكخواه و مهربان و امين را كه نيكو نگهبانى كند

  25نامه 

تو را در اين صدقه : به يكى از كارگزاران خود هنگامى كه او را براى گردآورى زكات فرستاد

من . اند انان و بينوايان با تو شريكنصيبى است ثابت و حقى است معلوم و نيز مسكينان و ناتو

  .تمامى بپردازهپردازم، تو نيز، حق آنان را ب حق تو را بتمامى مى

  26نامه 

  گيري نتيجه

كومت حق مدار آوري و توزيع بيت المال در حكومت به گونه اي عادالنه از وظايف مهم ح جمع

حكومت موظف به . هستند آوري خراج به مردم اعتماد و امين حكومت كارگزاران جمع. است

 .شان ترين نزديكشان را همان حقي است كه  پرداخت حق فقرا به نحوي است كه دورترين

  .حكومت موظف به تأمين معيشت كارگزاران خود است

  

  البالغهمدار و نمونه جمالت نهجصة اقتصادي حكومت حقمشخصات عر :3جدول 

  
  نبعم  هاي غالب عرصة فرهنگي شاخص  راهنماي جستجو

نمونه جمالت در 

  البالغه نهج

اما . ام اى مردم كوفه، به سه چيز كه در شما هست و دو چيز كه در شما نيست، گرفتار شما شده

. با آنكه گوش داريد، كريد و با آنكه زبان داريد، گنگيد و با آنكه چشم داريد، كوريد: آن سه چيز

ديق هستيد و نه به هنگام بال يارانى درخور نه در رويارويى با دشمن، آزادگانى ص: آن دو و اما

  .اعتماد

  96خطبه 

و به مدد كسانى . كوبم به پايمردى يارانى كه روى به حق دارند، روى برتافتگان از حق را فرو مى

اند،  ورزيده گرانى را كه همواره در حق من ترديد مى اند، شورش كه گوش به فرمان من نهاده

  .زنم مى

  6خطبه 

وف را با گفتار و كردارم، در ميان شما، گسترش دادم و اخالق كريمه را با رفتار و منش معر... 

  .خود به شما نشان دادم
  86خطبه 

دوست دارم، كه خدا ميان من و شما جدايى افكند و مرا به كسانى ملحق سازد كه از شما به من 

سته و نيكو و بردبارى بسيار كه هايى خج به خدا سوگند، كه مردمى بودند با انديشه. سزاوارترند

رفتند و طريق روشن را  در راه راست پيش مى. گفتند و از ستمگرى گريزان بودند سخن حق مى

  .سپردند بشتاب مى

  115خطبه 

  163خطبه   .والى نبايد نادان باشد تا مردم را با نادانى خود گمراه سازد

رعيت ستم روا دارد، در اين هنگام، ميان آنها اگر رعيت بر والى خود چيره گردد يا والى بر  ...

از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين .  ...عمل به سنتها متروك ماند ...اختالف كلمه پديد آيد

است كه يكديگر را به مقدار توان اندرز دهند و حق را در ميان خود برپاى دارند و در اين كار به 

  .يكديگر

  207خطبه 

مردم را به راه ...ا بودند هالك شدند، زيرا مردم را از حقشان محروم نمودند آنان كه پيش از شم

  . باطل كشانيدند و مردم هم از پى ايشان رفتند
  79نامه 

  45نامه   .گيرد كند و از نور دانش او فروغ مى بدان، كه هر كس را امامى است كه بدو اقتدا مى

  گيري نتيجه
آنسان . مدار استترين رسالت حكومت حقهنگي اصليآموزش و روشنگري مردم در عرصة فر

كه مردم توان شناسايي حق و باطل را در امور گوناگون دارا گردند و هركس راهي روشن را 
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  نبعم  هاي غالب عرصة فرهنگي شاخص  راهنماي جستجو

حكومت به كرات الگوهاي صحيح حق . فراروي خود براي رسيدن به حيات موحدانه داشته باشد

مردم . سازدي باطل و جاهلي دور ميهاها و راهو حق پرستي را به مردم معرفي و از بدعت

گردند و كارگزاران ملزم به رعايت گويي و اخذ دانش از معادن حقيقي آن ميترغيب به حق

  .اي در تعامالت با مردم هستندعدالت مراوده

  البالغهمدار و نمونه جمالت از نهجفرهنگي حكومت حق صةمشخصات عر :4جدول 

  

  مدارارتي حكومت حقسيستم نظ

هاي بـازخور نـوع  سـوم    رنده برخورداري از حلقههاي يادگيهاي سيستمژگيويكي از ي

وجـود  . مشي برخـوردار اسـت  عمل، كنترل و خط قةعني سيستمي كه از هر سه حل؛ ياست

تـر   عسـري طـي را  تغييـرات محي گردند كه هر سيستم بتوانـد  هاي بازخور باعث مياين حلقه

ـ  و متناسب با آن برناماحساس كند  . ر دهـد و حتـي خـود را بازسـازي كنـد     ه خـود را تغيي

پردازنـد  آوري اطالعـات مـي   هاي حسي به جمـع ق سلولاز طري هاي بازخور، سيستم خرده

  .سازندرا به اصالح مستمر خود، قادر مي و حكومت )76، ص 1380رضاييان، (

ـ بسـي ي خطاها شناساي ار توانمند بوده، درنظارتي حكومت حق مدار بسي سيستم ق ار دقي

بـا   سيسـتم خـرده  ايـن  .گـردد ح گوناگون براي نظارت اسـتفاده مـي  در واقع از سطو. است

ـ انجام امـور صـحي  . كندشدت مقابله ميخاطيان به  دور از سسـتي آن چنـان بـراي ايـن    هح ب

شـه حاكمـان   نارسـايي اندي رضـروري نشـان   حكومت اهميت دارد كه پرداختن به امـور غي 

ـ مـدار انتخـاب كـ   در حكومت حـق  اين عالوه بر. گرددقلمداد مي ان افـرادي  ارگزاران از مي

ي، بندي بـه عـدالت، دانـاي   ر پاينظي ط عمومي و اختصاصيگيرد كه واجد شرايصورت مي

  .داري و صداقت باشندكوشي، امانتتوانمندي، سخت
  منبع  هاي غالب سيستم نظارتي حكومت شاخص  راهنماي جستجو

نمونه جمالت در نهج 

  البالغه

خورم، سوگندى راست كه اگر به من خبر رسد كه در غنايم مسلمانان به اندك  ه خدا سوگند مىب

اى، چنان بر تو سخت گيرم كه كم مايه مانى و بار هزينه عيال بر دوشت  يا بسيار خيانت كرده

  .سنگينى كند و حقير و خوار شوى

  20نامه 

و خود و دين خود را از لوث آن پاكيزه ارج شمارد و در مزرع خيانت چرد  هر كه امانت را بى

 .نسازد، خود را در دنيا گرفتار خوارى و رسوايى ساخته و در آخرت خوارتر و رسواتر است

.                                   ترين دغلكارى، دغلكارى با پيشوايان خيانت، خيانت به مسلمانان است و بزرگ ترين بزرگ

  26نامه 

س من كه در مغرب است به من نوشته و خبر داده كه جمعى از مردم شام را براى اما بعد، جاسو

  .اند روزهاى حج به مكه فرستاده
  33نامه 
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  منبع  هاي غالب سيستم نظارتي حكومت شاخص  راهنماي جستجو

اى و  خشمگين ساخته اند، پروردگارت را اگر چنان باشد، كه خبر داده. از تو خبرى به من رسيد

اند، كه زمين را  مرا خبر داده. اى همقدار شمرد اى و امانت را خوار و بى بر امام خود عصيان ورزيده

اى و هر چه به دستت آمده،  اى و هر چه در زير پايت بوده، برگرفته از محصول عارى كرده

حساب خود را نزد من بفرست و بدان كه حساب كشيدن خدا از حساب كشيدن . اى خورده

 .آدميان شديدتر است

  40نامه 

كه مردى از جوانان بصره تو را به سورى فرا خوانده و اى پسر حنيف به من خبر رسيده . اما بعد

پنداشتم كه تو دعوت مردمى را اجابت كنى كه بينوايان را از  هرگز نمى.  ...اى تو نيز بدانجا شتافته

  .نشانند رانند و توانگران را بر سفره مى مى در

  45نامه 

تر از آنكه سر بر  ارج رتر و بىكس در نزد من، خوا گويم خالف روا داريد، هيچ اگر در آنچه مى

عقوبت  من او را سخت عقوبت خواهم كرد و او را از. تافته و به راه كج رفته است، نخواهد بود

                                                                                                                             .نيست من رهايى

  50نامه 

تفقد كن و كاوش نماى و جاسوسانى از مردم راستگوى و وفادار  )كارگزاران(پس در كارهايشان

  . به خود بر آنان بگمار
  53نامه 

  .دارد زيرا مراقبت نهانى تو در كارهايشان آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق رعيت وامى

  .ت تو را به خيانت نيااليندو بنگر تا ياران كارگزاران 
  53نامه 

  

هر گاه يكى از ايشان دست به خيانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خيانت او گرد آمد 

بايد به سبب خيانتى كه كرده تنش را به . و همه بدان گواهى دادند، همين خبرها تو را بس بود

سازى و مهر سپس، خوار و ذليلش . يىتنبيه بيازارى و از كارى كه كرده است، بازخواست نما

  .تهمت را بر گردنش آويزى گخيانت بر او زنى و نن

  53نامه 

است يجويى و گردنكش بدان، كه والى را خويشاوندان و نزديكان است و در ايشان خوى برترى

. ريشه ايشان را با قطع موجبات آن صفات قطع كن. معاملت با مردم رعايت انصاف نكنند   و در

يك از اطرافيان و خويشاوندانت زمينى را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزديكى به تو،  به هيچ

 هاى مجاورشان را در سهمى كه از آب دارند يا كارى كه بايد به زمين   پيمانى بندند كه صاحبان

   پس لذت و. برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند اشتراك انجام دهند، زيان

  .گوارايى، نصيب ايشان شود و ننگ آن در دنيا و آخرت بهره تو گردد

  53نامه 

  گيري نتيجه

مدار بر رفتار كارگزاران نظارت نموده و با كارگزاران خائن به شدت سيستم نظارتي حكومت حق

نمايد كه همواره بتواند با دسترسي به  اي عمل مي اين خرده سيستم به گونه. نمايد برخورد مي

  .طالعات صحيح ريشة انحرافات را از بين ببردا

  

  البالغهمدار و نمونه جمالت از نهجمشخصات سيستم نظارتي حكومت حق :5جدول 

  

  )نتايج آراي خبرگان( هاي تحقيقآزمون بيروني يافته

  :ق شامل سه مرحله عمده بودبه طور كلي، سير تحقي

  با استفاده از روش تحليل كيفي؛ هاتلخيص داده •

  با استفاده از روش تحليل منطقي؛ )افتهاي سازمان يساختن مجموعه(ها ضة دادهعر •

  .)208، ص 1386سرمد و ديگران، ( ريگي نتيجه •
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از حيـث اعتبـار منطقـي و    ( هـا نان از گزارههاي نهايي براي اطميپس از استخراج گزاره

  :ر مراجعه شدو متخصصان زينظران  اي ازصاحببه مجموعه) انيبي

 محققان نهج البالغه؛ ♦

  ت؛مديري استادان ♦

  ي در سطوح عالي؛افراد مجرب با سابقه اجراي ♦

ـ رنظي( هـاي نظـارت در بخـش دولتـي    افراد مجرب با سابقه كار در در دستگاه ♦ وان دي

  ).هقضايي ةمحاسبات در مجلس شوراي اسالمي و سازمان بازرسي در نظارت قو

در فراگرد انتخاب هـر نمونـه   . انجام گرفت 1رفيب لةنظران با روش گلو خاب صاحبتان

كننـدگان ديگـر هـدايت    روش، محققان از يك شركت كننده در تحقيق بـه شـركت   در اين

دي بـه محقـق اضـافه    اي كه در آن، داده جديعني مرحلهطه اشباع برسند؛ يشوند تا به نق مي

د كـه پـس از مصـاحبه    وش كار بدين ترتيب بـو ر .)57، ص 1994 ميكات و مورهوس،( گرددنمي

ها پس از رفـع ابهامـات   نامه هاي حاصل از مرحله قبل، پرسشنامه هي و ارجاع پرسشتوجي

فرصـت   تمحدوديل به دلي هااري از مراجعهه بسياينك با وجود. آوري شونداحتمالي، جمع

در  جـه بـاقي مانـد، ولـي    بـدون نتي  ي آنها به زبـان تخصصـي،  زماني محققان ويا عدم آشناي

حات الزم و رفع ابهامات، حد قابل ية توضيل شد و پس از ارانامه تكمي پرسش 20وع، مجم

برگـان گـزاره اصـالحي را انتخـاب     كـي از خ ي كـه ي در صورت. قبولي از اشباع حاصل شد

ي حاصـل از  نتيجـه نهـاي  . ه كنديشنهادي به جاي آن اراپي ايشد تا گزارهكرد، موظف مي مي

ي ج آرااي نتـاي نمـودار مقايسـه   و در 6 ، در جـدول شـماره  آوري شده هاي جمعنامه پرسش

  .آمده است 2خبرگان، در شكل 

                                                                                                                                        
1. Snowball 
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  هاي استخراجيراي خبرگان در خصوص گزارهسه آايج مقاينت: 2شكل 

عمده آراي خبرگان ار كم بوده و بسيها، نتايج دال بر رد گزاره شود،از آنچه مشاهده مي

  .ها بوده استل گزارهتأييد يا  تكمي معطوف به

هـاي  سيسـتم تعامـل خـرده   ةهاي منطقي، دالّ بر نحوگزاره اي ازب، مجموعهبدين ترتي

رهـاي  متغيالبالغـه، نـاظر بـر مجموعـه     مدار بر مبناي نهجسياسي و اداري در حكومت حق

 .د شدندتأيي هاي سياسي، اقتصادي، اداري و نظارتي حكومتاثرگذار بر عرصه

  رمدانظام منطقي تعامالت در حكومت حقية ارا: گيرينتيجه

) 3 شـكل ( صورت نمـودار ك نظام منطقي را بهاگر سلسله مراتب طراحي و استخراج ي

هـاي سياسـي و اداري   سيستمدر نظر گرفته شود، براي استخراج نظام منطقي تعامالت خرده

 بـا اتخـاذ  . ي هسـتند ابـل شناسـاي  هاي قاي از اصول و گزارهمدار، مجموعهدر حكومت حق

هاي اصـلي حكومـت   سيستمك از خردهتأمل بر وضعيت هريكرد سيستمي به پژوهش، روي

-هـاي خـرده  ژگـي يد بـر و تأكيـ ن رو، ضـمن  از همـي . گشاسـت  ي اين تعامل راهدر شناساي

هـر   مـدار كـه  ، اداري و نظارتي در حكومت حقري، سياسيگيمهاي تقنيني و تصمي سيستم

گذار هسـتند، بـه معرفـي    سياسي و اداري اثرسيستمتعامل دو خرده ةاي بر نحو نهك به گوي

  .مدار مبادرت شدو اداري در حكومت حق مشخصات تعامل دو خرده سيستم سياسي

مدار  گذاري حقمشيي نظام منطقي سيستم خطمبناي ايت كه اصول و قضايقابل ذكر اس

خراج ها اسـت بعدي گزاره حو بر مبناي آنها، سطوي در نظر گرفته شد، بنايربه مثابه اصول زي

  ). 3شكل شماره(ها حاصل شدب سلسله مراتبي از گزارهو بدين ترتي دگردي
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 هاي حكـومتي سيستمها و خردهار مهم و قابل تأمل آن است كه در همه عرصهنكته بسي

ي و هـاي ادار سيسـتم ي خـرده بر ضرورت كنترل متقابل و در عين حال، وحدت و همنـواي 

هـا جـدا نيسـتند، هـر چنـد مسـتقل از       سيستمدر اين شأن اين خرده. شودد ميتأكي سياسي

  .اندل جامعهيكديگرند، موظف به كنترل يكديگر در جهت نيل به اهداف اصي

  

  

  

  

  

  

  

  
  مراحل استناج منظقي قضايا :3شكل 

  اصول مبنايي

ـ    :اصل مبنايي مطلـق هسـتي از آن   ت جهان فقط يك خالق و پروردگـار دارد كـه مالكي

  .اوست

ث شأن مسـاوي  حي كتايند و از اينهمه انسان ها مخلوق خداوند ي :1 اصل موضوعه •

  .و برابر دارند

سـت  انسان آزاد و مختار آفريده شده است و هيچ انسـاني مجـاز ني   :2 اصل موضوعه •

 .گري سلب كندآزادي را از دي اين

سب با آن في متناشود، تكلي نسان ايجاد ميدر برابر هر حقي كه براي ا :1 قضيه مبنايي •

 .حق برعهده او خواهد بود

ـ    :2 قضيه مبنايي • ا قهقـرا داشـته باشـد؛    انسان مختار، ممكن است كه ميل بـه كمـال ي

اي تنظيم شوند كه از طريق ابالغ حـق و روشـن سـاختن راه،    گونهد به يط اجتماعي بايشرا
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گـري را  د؛ ولي هـيچ كـس حـق نـدارد دي    اينل نممسير آحاد جامعه را به سوي كمال تسهي

  .ا به اكراه به كاري وادار كندد يمجبور ساز

  گيري گذاري و تصميم سيستم قانونقضاياي منطقي ناظر بر خرده

پـردازد كـه حتـي المقـدور     گذاري مي اي به هدفبه گونهمدار حكومت حق :1 قضيه •

 .گيرندهاي اجتماعي در مسير كمال خود قرار همه خرده سيستم

مـدار همـواره   ري حكومـت حـق  گيـ مگذاري و تصميمشيسيستم خطخرده :2 قضيه •

 .هاي حكومتي استي خرده سيستمگراي تسهيل سير كمالمعطوف به 

كانـات و  ح و عادالنـه منـابع، ام  حيع صحكومت قوانين الزمه را جهت توزي: 3قضيه  •

  .دنمايب ميمناصب، تدوين و تصوي

دولتي را با توجـه بـه اهـداف، وظـايف و      هايجه تمام دستگاهحكومت بود :4 قضيه •

 .كندع ميكارآمدي واقعي آنها توزي

ـ  قوانين مالي و مالياتي بايد عادالنه بوده، به گونه: توضيح ك از اي اجرا شوند كه هـيچ ي

ـ     . رندتحت فشار اقتصادي قرار نگي آحاد جامعه -هتمام منـابع و مصـارف مـالي حكومـت ب

  .ردگيار مردم قرار مياختيورت شفاف در ص

هاي مالي و اداري خـود را بـه طـور    مدار بايد اطالعات فعاليت حكومت حق: 5قضيه  •

 .كامالً شفاف در اختيار مردم قرار دهد

تنهـا راهنمـاي عمـل در مراحـل     ) ن نفـع عامـه  يا تـأمي (لة عمومي حل مسأ:  6قضيه  •

ر دسـتور كـار، تصـويب، اجـرا و     قرارگيـري د ( گيري  گذاري و تصميمگوناگون خط مشي

  .حكومت است) ابيارزي

گيـري بـه    گذاري و تصميممشيي نبايد بتواند در فراگرد خطا گروههيچ فرد ي: توضيح

  .ا گروه خود منحرف سازداي نفوذ كند كه جريان آن را به نفع خود يگونه

  مدارسيستم سياسي حكومت حقظر بر خردهقضاياي منطقي نا

وجـوه گونـاگون امنيـت را بـراي همـة مـردم و        كـه  ت موظف استحكوم :1 قضيه •

بـراي زنـدگي مناسـب در جامعـه      كارگزاران تأمين كند تا هـر كـس بتوانـد از آزادي الزم   

  ).حياتي كه مقرون به تأمين رفاه و آگاهي عامه باشد(مند گردد  بهره
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  .تحميل كند هاي خود را بر فرودستانهيچ فرادستي نبايد بتواند خواسته :2قضيه  •

هـاي  گردنـد و بـر اسـاس برنامـه    با رأي آگاهانة مردم انتخـاب مـي   حاكمان :3 قضيه •

هاي حكومتي بايد در فراگردهايي دموكراتيك توسط برنامه(كنند مصوب آنان حكمراني مي

  ).نمايندگان مردم تصويب شده باشند

هـاي متفـاوت   شـرايط سـبك   يبديهي است كه در سلسله مراتب اداري به اقتضـا  :قيد

  .انتخابي و انتصابي براي تعيين كارگزاران به كار خواهد رفت

هـا، احـزاب و   گـروه (هاي حقيقـي و يـا حقـوقي    همة آحاد جامعه با هويت :4قضيه  •

از حقي برابر براي استفاده از امكانات حكومت در جهت نيل به اهداف ) هاي سياسيتشكل

  .مشروع خود برخوردارند

هاي اجتمـاعي  د فضايي آزاد و سازنده براي رساندن صداي مردم و گروهجامعه باي :قيد

اي كه هيچ آسيبي به امنيـت عامـة مـردم و    گونهالبته به. متفاوت به حكومت برخوردار باشد

  .هاي عمومي تضمين شودهاي برابر براي آنان وارد نيايد و سير رشد آگاهيفرصت

بايد بر اساس شايستگي افـراد بـه آنـان     مناصب سياسي حكومتي صرفاً همه :5 قضيه •

 .اختصاص يابد

  خرده سيستم اداري قضاياي منطقي ناظر بر

ية وظايف خـود را بـه نحـوي    د كلاداري حكومت حق مدار باي سيستمخرده :1 قضيه •

  .به انجام رساند) عصحيح، دقيق، سري(كارآمد 

ف حكومت قرار اينماي انجام وظاري به جز صحت و دقت عمل، راهيچ معهي: توضيح

بانـه در حكومـت   لذا هيچ دليلي براي عدم شفافيت و مصـلحت طلبـي عـوام فري   . گيردنمي

  .وجود ندارد

ح و مناسـب بـراي اجـراي امـور را در     ها و ساختارهاي صحيهروي حكومت :2 قضيه •

  .كندي ميها شناسايتمامي حوزه

دهاي نهـايي اجـراي قـوانين و    طور مداوم آثار و پيامـ هد باداري باي خرده سيستم :1 دقي

ر آن را از مردم و كارگزاران مربوطه اخذ كنـد و بـه اصـالح    هاو نظايمقررات، دستورالعمل

  .آنها بپردازد
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هاي  حكومت بايد مراكز علمي و تحقيقاتي مناسب براي مطالعه و شناسايي شيوه: 2قيد 

  .ديهاي آنها عمل نما و بر مبناي يافته سصحيح اداري اجرايي، تأسي

بايــدكارگزاراني را بــه خــدمت گيــرد كــه از شــرايط عمــومي و  حكومــت :3 قضــيه •

  .اي برخوردار باشنداختصاصي ويژه

ر هـر پسـت حكـومتي عبارتنـد از دانـايي، توانـايي،       ط عمومي انتصاب دشراي: توضيح

نيز با توجه به نـوع پسـت   ط اختصاصي شراي. ه عدالت و قانون و سخت كوشيبندي ب پاي

  .گردند يتعيين م

ـ  افراد را پس از طي دوره ،حكومت موظف است :دقي ابي عملكـرد  هاي آزمايشي و ارزي

  .ها به كار گمارددوره آنان در اين

دار باشـند و  د از فرصتي برابر براي احراز مناصب اداري برخورهمه مردم باي :4قضيه  •

  .صرفاً براساس اصل شايستگي به كارگمارده شوند

هـا و قراردادهـاي حكـومتي    نامه ها، تصويبنين، قواعد، دستورالعملهمه قوا :5قضيه  •

  .بايد به دور از ابهام و ايهام به تصويب رسيده و يا منعقد گردند

هرگز نبايد به موجب يك تعهد يا قرارداد حكومتي، ظلمي به يكي ازآحاد جامعه : 1قيد 

  .ل شودانساني تحمي

ده ينآاد قراردادهاي خود در گذشته، حال و به تمامي مفكه حكومت متعهد است  :2 دقي

با تغيير مسؤوالن حكومتي يا قوانين و مقررات فوق هيچ تغييري در تعهـدات  . بند باشدپاي

مگر به موجب يك پيمان جديد كـه مـورد   . شودهاي حكومتي ايجاد نمي قراردادها و پيمان

  .حقان باشدرضايت همه ذي

مـدار اسـت؛ حكومـت    از وظايف حكومت حقشنگري مردم آموزش و رو : 6 قضيه •

ي حـق و باطـل در امـور    موظف است شرايطي را ايجاد كند تا همه مردم از توانايي شناساي

  .گوناگون برخوردار باشند

 .ردام تعامالت كارگزاران با مردم بايد بر اساس عدالت صورت گيتم :7 قضيه •
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ملـزم بـه   ) بويژه قدرتمنـدان (جامعه  مدار همه آحاداداري حكومت حق در سيستم :دقي

در حكومت . هستند) شناختي زبان اي وبويژه عدالت مراوده(رعايت وجوه گوناگون عدالت 

  .ي باقي ماندمدار نبايد مجالي براي زورگويحق

اي ارگزاران خود مسؤول باشد، بـه گونـه  ن مالي كحكومت بايد در برابر تأمي: 8قضيه  •

  .كس بتواند آزادانه و به دور از ترس از فقر، زندگي كندفتد و هركه نيازشان به مردم ني

حفظ سـطح زنـدگي در انطبـاق بـا      مدار موظف بهكارگزاران عالي حكومت حق: 1قيد 

  .اندترين آحاد جامعه پايين

المـال   گونه حق ويژه نسبت به ساير مردم از بيت اطرافيان كارگزاران نبايد از هيچ: 2قيد 

  .برخوردار باشند

  منطقي ناظر بر خرده سيستم نظارتي قضاياي

ها  كارآمدي را براي كنترل امور بخش د سيستم نظارتيحق مدار باي حكومت :1 قضيه •

 .ردو واحدهاي گوناگون خود به كار  گي

د از ساختار حقوقي عدل محـور و نـاظراني توانمنـد    نظارتي حكومتي باي سيستم :1 دقي

  .برخوردار باشد

ت الزم بـراي نظـارت بـر تمـام امـور      قدرت عمل و مشروعياز  دباي اين سيستم :2 دقي

  .حكومتي برخوردار باشد

المقدور بروز و دقيق و در عـين  نظارتي حكومت حق مدار بايد حتي سيستم :2 قضيه •

  .حال كم هزينه باشد

هـا و  كارآمـد از روش  طـور مـدار بايـد بتوانـد بـه     نظارتي حكومت حق سيستم :حتوضي

  .ي نظارت مؤثر خود بر روند اجراي امور استفاده كندن براامكانات نوي

ـ نظارتي حكومت حق سيستم :3 قضيه • قـدرت كـافي بـراي برخـورد بـا       د از مدار باي

  .برخوردار باشد متخلفان

مدار بايد از هوشمندي و توانـايي كـافي بـراي     نظارتي حكومت حق سيستم :4 قضيه •

 .باشد هاي اصلي در حكومت برخوردار شناسايي جريان
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هـاي  امكاناتي باشد كـه بتوانـد همـه تصـميم    د مجهز به نظارتي باي سيستم اين :حتوضي

  .د و بر كارآمدي  و هماهنگي در اجراي آنها نظارت كندحكومتي را به موقع دريافت نماي

دم و هـاي مـر  ها و شـكايت نظارتي حكومت بايد مستمراً دادخواست سيستم :5قضيه  •

 .دند و به نحوي كارآمد به آنها رسيدگي نمايكافت كارگزاران را دري

  هاي سياسي و اداري قي ناظر بر سطح تعامل خرده سيستمقضاياي منط

ط اجتماعي نمند و در چارچوب قانون براي تضمين شرايوجود حكومتي توا :1 قضيه •

  .مناسب براي مردم ضرورت دارد

 .ردجامعه عدل به كارگياسب را براي نيل به د سازوكارهاي منباي حكومت :2 قضيه •

را طراحـي كنـد و    هاي الزم با سـاختارهاي مناسـب  سيستمحكومت بايد خرده: توضيح

  .رداي هماهنگ به كار گيآنها را به گونه

ـ  هاي گوناگون حكومت حـق سيستمتعامل ميان خرده :3قضيه  • د بـه صـورت   مـدار باي

هـاي   كان القا و يا تحميل خواستهي امسيستمبه نحوي كه هيچ خرده. باشد 1موازنه و مراقبه

هـاي متنـاظراز    سيسـتم  ن حال همه خـرده هاي ديگر را نداشته، و در عيسيستمخود بر خرده

 .هاي مناسب كنترل شوندحيث خروجي

هاي اسـتبدادي و  مراودات عامالن گوناگون حكومت بايد به دور از خويهمه  :حتوضي

  .ردتزويري صورت پذي

هاي مناسب را براي استفاده شايسته از زبان در تعـامالت  زمينهحكومت بايد  :4 قضيه •

 .هاي گوناگون فراهم سازدسيستمخرده

منظور آگاهي الزم براي تعامل شايسته، از طريق توزيع عادالنـه دانـش    براي اين :1 دقي

  .گرددان عامالن گوناگون حكومت اشاعه ميدر مي

اي واحدها هاي حرفهترجمه مستمر زبانمناسبي براي در اين حكومت سازوكار  :2قيد 

زبان تخصصي آنها در زبان عامـه   يندهايآهاي حكومتي و استقرار مناسب برسيستمو خرده

ـ    تقويت زبان عامه به گونه. پيش بيني شده است ان اي است كه همـه آحـاد جامعـه در جري

 .رندگيهمه امور اجتماعي قرار مي

                                                                                                                                        
1. Check and balance  
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گـذاري و  مشـي دار خـط مـدار عهـده  حـق حكومـت   سياسـي سيسـتم خـرده : 5 قضيه •

دار اداري نيـز عهـده   سيستمادالنه در سطح كالن حكومت و خردهح و عگذاري صحي هدف

 .هاي عادالنه استهمحور و اجراي آنها بر مبناي رويتعريف اهداف عملياتي دانش
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 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد ييدتأ تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 1 1

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد 2 2

 تأييد تأببد تأييد اصالح ييدتأ تأييد تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 3 3

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 4 4

 اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد اصالح 5 5

تكرار
 صالحا تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد ي

تكرار
 تأييد اصالح ي

 تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد 6 6

نادرس
 تأييد اصالح اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد ت

 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 1 7

 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 2 8

 تأييد تأببد تأييد تأييد اصالح اصالح تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد اصالح اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 3 9

 تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد اصالح 4 10

 تأييد بدتأب تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 5 11

 تأييد تأببد اصالح اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 1 12

 أييدت تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد 2 13

 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالحتكرار تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 3 14
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 ي

 تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 4 15

تكرار
 تأييد تأييد ي

تكرار
 الحاص تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد اصالح ي

 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 5 16

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد 6 17

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 7 18

 تأييد تأببد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 8 19

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 1 20

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 2 21

 اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد ييدتأ 3 22

نادرس
 ت

تكرار
 تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد ي

 تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 4 23

تكرار
 تأييد تأييد ي

تكرار
 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد ي

 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد ييدتأ 5 24

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 1 25

 تأييد تأببد تكراري تأييد تأييد تأييد تأييد تكراري تأييد تكراري تكراري تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 2 26
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 تأييد تأببد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 3 27

 تأييد تأببد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تكراري تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد  تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد 4 28

 تأييد اصالح تأييد اصالح تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح تأييد تأييد  تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد اصالح 5 29
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