
 

 

  175-198: 1394، زمستان 4شماره  ،23، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  فصلنامه علمی ـ
  

  استخدامی ایثارگران مبانی فقهی اولویت
  * کریم عبداللهی نژاد
  ** حسین ناصري مقدم

   *** قاسم عبیداوي
  14/11/94: پذیرش نهایی        12/12/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

شود ، ایثارگر به کسی اطالق می1386 براساس قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب
که براي استقرار و حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی و دفاع از کیان نظام جمهوري اسالمی ایران 
و استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی، 

به همین دهد و شهید، مفقوداالثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود؛ وظیفه خود را انجام 
عزیزان برخی امتیازات ویژه از قبیل اولویتهاي  دلیل در نظام اداري کشور ما براي این دسته از

در نظر گرفته شده است که براي غالب مردم کشور، ... اي و مالیاتی واستخدامی و معافیتهاي بیمه
آن را   بعضیمبناي اعطاي چنین امتیازهایی محل تردید و همیشه مورد سؤال است تا جایی که 

گیري از روش توصیفی ـ تحلیلی بر این جستار با بهره .کنندعدالتی قلمداد مینوعی تبعیض و بی
مبناي ادله احکام به بیان مبانی فقهی امتیازها و اولویتهاي استخدامی این دسته از افراد پرداخته 

تکریم آنان از پشتوانه  است که پس از نقد و بررسی آنها  این نتیجه به دست آمد که اولویت و
اي از آیات و قوي فقهی برخوردار است با این توضیح که عالوه بر سیره و بناي خردمندان، دسته

  . روایات مؤید و مثبت آن است
  .ساالري، امتیازات ایثارگراناستخدام ایثارگران، مدیریت اسالمی، شایسته :ها واژه کلید

  
  
  
  
  
  

  abdolahi-k@um.ac.ir             مشهد یاستاد دانشگاه فردوس *
  Naseri1962@yahoo.com        دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد **
   ghob86@yahoo.com        دانشجوي دکتري دانشگاه فردوسی مشهد: نویسنده مسئول ***
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  مقدمه و طرح مسئله
حایز تعیین معیارهاي اولویت و انتخاب فرد اصلح بر اساس آن در نظام اداري کشور بسیار 

در سامانه اداري کشور ما برخی امتیازهاي ویژه مبتنی بر قانون به جامعه رزمندگان و . اهمیت است
. جانبازان و آزادگان اختصاص داده شده است؛ اما مبانی این امتیاز براي اغلب مردم روشن نیست

ها، احتمال طرح این مباحث به این دلیل حائز اهمیت است که در صورت عدم تبیین مبانی اولویت
دارد شبهه تبعیض را در بعضی از کارکنان سازمانها یا اداراتی ایجاد کند که طبق قانون به ایثارگران 

کارکنان در وظایف سازمانی دهند و در نتیجه ممکن است به کاهش کارایی این خود اولویت می
هاي اداري  نامهو آیینها هاي فقهی و مستدل از بخشنامهر شود؛ به همین دلیل چون یافتهخود منج

رسد که مبانی فقهی این بر باور و رفتار کارکنان سازمانها تأثیر بیشتري دارد، شایسته به نظر می
که در  اولویتها تبیین شود تا موجب افزایش تشریک مساعی کارکنان در محیط کار شود؛ چرا

سؤال است که دلیل  برخی موارد مانند اولویت جذب و استخدام براي بعضی از افراد محل
تخصیص این امتیازات چیست؛ آیا با عدالت سازگاري دارد؟ در سیره حکومت و مدیریت نبوي و 

اي داشته است؟ اگر چه تبیین مبانی اولویت استخدامی از مباحث نوین است، پیشینه آن علوي سابقه
شیخ طوسی در  و 21 کتاب جواهر الکالم جلد در ال به الي تألیفات فقهی مانند صاحب جواهر در

. در ابواب خمس و تقسیم غنایم وجود دارد 6و کتاب تهذیب االحکام جلد  2کتاب المبسوط جلد 
ن و سنت و آمستفاد از قر(هاي دینی و منابع فقهی ارهزبر این اساس، پس از بررسی و غور در گ

  صاص این گونه امتیازها بنابراین اخت. کندیابیم که مبانی آن را ثابت میبه دالیلی دست می) عقل
رسد در بعضی زمینه ها از مصداقهاي اجراي عدالت است نه تنها واجد دلیل است، بلکه به نظر می

  .که در سیره و مدیریت نبوي و علوي سابقه آن غیر قابل انکار است
  

  مبانی نظري 
  جذب و استخدام  سیستم زیرتعریف ـ  1

آورد؛ سازمان، کارکنان مورد نیاز خود را به دست میزیر سیستم جذب، متضمن این است که 
  ).38: 2006مایکل آرمسترانگ، . (گیردکار میاي کارامد بهآن را به گونه کند وحفظ می
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  ایثارگران و معنویتـ  2
تردید روحیه سازمانی ایثارگران در کشور ما از معنویت بسیاري برخوردار است و از طرفی بی

هاي اخیر پژوهشهایی در سال. امل مؤثر بر توانمندسازي عوامل معنوي استیکی از مهمترین عو
انجام شد تا میزان تأثیر عوامل معنوي نظیر معرفت دینی، ایمان و بصیرت بر توانمندسازي مدیران 

مطالعات نشان داد که به ترتیب ایمان، معرفت دینی و بصیرت بر توانمندسازي . مشخص شود
دهد که شرکتهاي معنوي پژوهشهاي دیگري نشان می). 1386 ،کالنتر(ارد مدیران تأثیر زیادي د

درصد از دیگر شرکتهاي مشابه در افزایش درامد خالص، بهبود میزان بازگشت سرمایه  500تا  400
در «: کندمقیمی در این زمینه بیان می. )2000، 1تامپسون( و افزایش ارزش سهامداران بهترند

دو متغیر معنویت و خالقیت کارکنان در سطح اطمینان باال تأیید شده  پژوهشهاي اخیر وابستگی
گردد تمسک به حبل معنویت و خالقیت کارکنان در دستور کار قرار گیرد است؛ لذا پیشنهاد می

وري سازمان تأثیر دارد تأثیر معنویت کارکنان بر محیط کار نه تنها بر افزایش بهره). 1386مقیمی، (
توانند کنند میافرادي که احساس می«بقاي سازمان تأثیر بسزایی دارد؛ چراکه  بلکه در تداوم و

توانند کنند نمیارزشهاي معنوي خود را به محیط کار بیاورند، نسبت به آن افرادي که احساس می
ورتر هستند؛ ماندگاري بیشتري ارزشهاي معنوي خود را به محیط کار بیاورند، خوشحالتر و بهره

  ).1391دعایی، (» کننده سازمان کمک میدارند و ب
امروزه همگان « رفته است که حداقل هاي ارزشی تا حدي پیشبنابراین اهمیت نگهداري نیرو

گونه اند توجه به ویژگیهاي فرهنگی و ارزشی در پرداختها به عنوان پیش شرط افزایش همهپذیرفته
  .)48: 1391صراف جوشقانی، (رود پرداختها به شمار می

  
  معنا شناسی اولویتها در انتخاب و انتصابـ  3

اولویت در لغت مصدر جعلی و به معناي برتري، رجحان و تفوق و با ارزشتر بودن و سبقت و 
انتخاب و انتصاب مدیران شایسته از مهمترین و حساسترین مسائل ). 169: 1388عمید، (تقدم است 

ي انتخاب و انتصاب مدیران و تشخیص و برگزیدن در فرایند کار هر سازمان است؛ بنابراین برا
ترین افراد به معیارها و مالکهایی نیاز است تا افراد واجد شرایط و با لیاقت، تصدي پستهاي شایسته

 
1 - Thompson 
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شایستگی را شامل ویژگیها و «در علم مدیریت ). 342: 1384تصدیقی، (سازمانی را برعهده بگیرند 
  ).72: 1379غفاریان(» شودفرد  در محیط شغلی منجر می دانند که به اثر بخشیرفتارهایی می

در عمل اولویت به معنی انتخاب موضوعی است از بین موضوعات دیگر که داراي برتریهایی 
کند که حد و مرز این موضوع مشخص باشد تا حد فاصل آن با قطعاً چنین انتخابی ایجاب می. است

اولویت استخدامی در زیر سیستم جذب موضوع موضوع . موضوعات مشابه کامال شفاف شود
شود باید برتریهایی داشته باشد ؛ لذا فردي که  انتخاب میجذب مدیر یا کارکنان زیر دست است

  .که بر اصول و قواعدي مشخص و از  قبل پیش بینی شده مبتنی باشد تا او را از دیگران متمایز سازد
  

  ارزیابی عملکرد به روش امتیازيـ  4
  ـ تدوین نظام استخدامی به روش امتیازي 1ـ  4

 و هاي حقوقممکن است تصور شود که عوامل و ویژگیهاي مؤثر در ارزیابی در زیرسیستم
رسد این تصور صحیح نیست دستمزد و ارزیابی عملکرد، صرفاً دانش یا مهارت است؛ اما به نظر می

برخی معتقدند طرح «: کندبیان می در این زمینه) 1376( به نقل از بلچر) 1391(صراف جوشقانی 
رود به توجهی در سامانه پرداخت بر مبناي مهارت به شمار میقابل پرداخت بر مبناي لیاقت، تحول 

هاي شایستگی یا ویژگیهاي تخصصی آنها و نه بر طوري که پاداش کارکنان با توجه به انگیزه
لت سازمان باید به کارکنان بر مبناي شود؛ در این حااساس دانش یا مهارت کسب شده پرداخت می

هاي اختصاصی آنها و نه بر مبناي دانش شغلی و مهارت آنها پاداش دهد؛ به این دلیل که شایستگی
دانش و مهارت تنها قسمتی از ویژگیهاي افراد است و لیاقتها باید فراتر از دانش و مهارتها در نظر 

لیفات بعضی از صاحبنظران مدیریت منابع انسانی أدر ت). 76: 1391صراف جوشقانی، (گرفته شود 
به طور خاص، روش امتیازي مطرح شده است  حقوق و دستمزدبه طور عام و صاحبنظران مدیریت 

: کندباره بیان میسعادت در این. اندهبیان کرد حقوق و دستمزدو اهمیت آن را در بهبود زیرسیستم 
تیازي است؛ از جمله مزایاي این روش، سادگی نسبی متداولترین روش ارزشیابی مشاغل، روش ام«

گونه که طبق نظر بیشتر دانشمندان اقتصاد آن). 278: 1392 سعادت،(» و آسانی استفاده از آن است
و مدیریت منابع انسانی به منظور تدوین نظام پرداخت، روش ارزشیابی مشاغل به شیوه امتیازي 

حقوق و ن ذکر است که روش امتیازي نه تنها در مدیریت شایا). 261: 1390رونق، (شود توصیه می
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مورد توجه است بلکه یکی از روشهاي حائز اهمیت در ارزیابی عملکرد کارکنان  نیز  دستمزد
در این روش هریک از ویژگیهاي مورد «: کنندن در این زمینه بیان میاصفرزاده و همکار. هست

» شودي هریک، امتیاز بخصوصی در نظر گرفته میتوجه و نیاز سازمان به ترتیب نوشته، و برا
در مبناي علمی امتیاز (بر این اساس و با وجود وحدت مالك ). 315: 1390صفرزاده و همکاران،(

امکان تدوین نظام استخدامی به روش امتیازي نیز ) در حقوق و دستمزد و امتیاز در اولویت استخدام
و ) اعم از ویژگیهاي عام یا ویژه(موع ویژگیهاي شاغل این نظام نیز بر ارزشیابی مج. وجود دارد

عوامل فرعی و سایر شرایط مؤثر در  عوامل شغل و ارزش و اهمیت شغل بر مبناي عوامل اصلی و
شود و مجموع امتیازات قابل آن مبتنی است که این ارزشها به صورت کمی و امتیاز تعیین می

ی است که شغل در مجموع مشاغل سازمان دارا است اکتساب از بعد شغلی نمایانگر ارزش و اهمیت
و مجموعه امتیازات قابل اکتساب از بعد ویژگیهاي فردي، میزان مهارتهاي شاغل را براي احراز 

  .دهدشغل نشان می
  ثر در  ارزشیابیؤـ عوامل م 1ـ  1ـ  4

مهمترین دغدغه مدیران است؛ براي این کار باید پس  ،گیري تشخیصتصمیم حل راه بهترین
حلها،  براي ارزیابی راه. یک از آنها پرداخت آوري راه حلها به ارزیابی هراز درك مسئله و جمع

راه حلی که منافعی ... معیارها و شاخصهایی هست که مهمترین آنها باید حق و ارزشهاي الهی باشد 
باید انتخاب شود؛ هر با یکی از ارزشهاي اسالمی در تضاد باشد، نمینیز به دنبال داشته باشد، ولی 

  .چند به ضرر سازمان و یا شخص مدیر باشد
را به عوامل کار و عوامل جانبی  حقوق و دستمزدبعضی از صاحبنظران عوامل تشکیل دهنده 

واملی است که ع«عوامل معنوي . دهنددانند؛ بلکه عوامل معنوي را مورد توجه قرار مینمی منحصر
ندارد؛ بیشتر به شخصیت، صفات و ویژگیهاي عوامل کار مربوط است ولی در  با شغل ارتباطی

بعضی دیگر ). 109: 1390 ،صفرزاده(» کیفیت و کمیت کار به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر دارد
ه، و در دخیل دانست حقوق و دستمزدمقام را به عنوان موقعیت اجتماعی اکتسابی در مدیریت 

شود که بر اثر دستیابی افراد به هایی گفته میمقام اکتسابی به موقعیت«: اندتعریف آن بیان کرده
هاي خود به آنها هایی که افراد بر اثر کوششآید؛ مانند موقعیتهدفهاي اجتماعی به دست می

  ).407: 1369ام، . انجال... (انددست یافته
هاي جذب و استخدام، ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستمدر زیر(ارزیابی به روش امتیازي 
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به معنی در نظرگرفتن امتیاز بدون دلیل و بی ضابطه نیست؛ بلکه دقیقاً به معنی ) حقوق و دستمزد
هرگاه فضاي مدیریت به «که  برتري داشتن ضوابط بر روابط در محیط کاري سازمان است؛ چرا

آلوده شود و روابط جاي ضوابط را بگیرد، چنین مدیریتی شکستن ضوابط و زیر پا گذاشتن قانون 
مدیر باید همه . مبتال خواهد شد... و از مدار حق خارج، و به آفات بی انصافی ستمگري، خیانت

اعتنایی به ضوابط نه تنها او ها صرف کند؛ زیرا سستی و احیاناً بیهمت خویش را در اجراي ضابطه
نماید بلکه از نظر روانی، روحیه قانون شکنی را در میان عرفی میشکن مرا فردي خودمحور و قانون
  ). 251: 1391 تقوي دامغانی،(» کندهمکاران خود تقویت می

بندي کرد، هاي مختلف تقسیمتوان به گونهدهنده هر شغل را میعوامل تشکیل«اگر چه 
» و شرایط کار استها ، کوششمسئولیترایجترین آنها تقسیم عوامل به چهار دسته مهارت، 

  ). 227: 1386اصغري، (
غالباً در روش امتیازي . یکی از روشهاي مورد توجه در ارزیابی مشاغل روش امتیازي است
بدیهی است ورود . شودعوامل مؤثر بر ارزشیابی بر دو دسته عوامل اصلی و عوامل فرعی تقسیم می

تالش و ایثارگري در راه حفظ «مونه تفصیلی به این عوامل در وسع این جستار نیست؛ به طور ن
کیان نظام جمهوري اسالمی ایران از جمله ویژگیهاي برجسته فردي است که از عوامل فرعی به 

رونق، (» گرددبرمی) عوامل، ویژگیها و توانمندیهاي خاص فردي(رود و به عامل اصلی شمار می
توان  در ارزیابی را می) ایثارگري(که از لحاظ علمی در نظام اداري نیز  این عامل ) 263: 1390

  .  عوامل اولویتهاي استخدامی در نظر گرفت
  ـ ارزشگذاري نسبی عوامل 2ـ  1ـ  4

در این مرحله نسبت هر یک از عوامل باید به طور کمی سنجیده شود تا با ارزشگذاري عوامل 
یک از عوامل شغل، واحد یا مقیاسی  گیري هرباید براي اندازه«امتیاز هرکدام معین شود؛ به عبارتی 

حجم مشاغل براي هر عامل در نظر به معموالً پنج درجه یا هفت درجه وابسته . را در نظر گرفت
هاي شغل وسیعتر باشد، درجات بیشتري براي مسئولیتالبته هر  قدر دامنه مهارت یا . شودگرفته می

  ).227: 1386اصغري، (گیري الزم خواهد بود اندازه
  ـ تخصیص امتیاز به عوامل 3ـ  1 ـ 4

در روش ارزیابی مشاغل به شیوه امتیازي، مجموع عوامل قابل ارزشیابی پیش بینی شده در 
توان بر اساس شرایط خاصی در نظر گرفت و در گام بعدي، این امتیاز را بر روش ارزیابی را می
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یل دهنده آنها توزیع حسب درجه اهمیت و ارزش هر یک از عوامل  اصلی و عوامل فرعی تشک
  .کرد

  ـ عوامل و مهارتهاي شاغل 4ـ  1ـ  4
  :توان به دو دسته تقسیم کردبندي، عوامل و مهارتهاي شاغل را میدر یک تقسیم

  عوامل و مهارتهاي مورد نیاز هر شغل) الف
رایجترین آنها . بندي کردهاي مختلف تقسیمتوان به گونهعوامل تشکیل دهنده هر شغل را می

: 1386اصغري، (ها و شرایط کار است لیت، کوششئوقسیم عوامل به چهار دسته مهارت، مست
تجزیه و . آوري شوددانش در مورد مشاغل و الزامات شغلی باید با تجزیه و تحلیل شغل جمع). 227

اصغري، (کند آوري، ارزشیابی و ساماندهی میتحلیل شغل به طور منظم اطالعات شاغل را جمع
1386 :221.(  

شود هر شغل، شامل چه وظایفی، و براي اجراي شایسته آن با تجزیه و تحلیل شغل معلوم می
 و با چنین تعریفی، بدیهی است فرایند تعیین حقوق. چه مهارتها، دانش و تواناییهایی الزم است

بعضی از صاحبنظران ). 275: 1392سعادت، (دستمزد باید با تجزیه و تحلیل شغل آغاز شود 
اند عوامل و مهارتهاي شغل را در چهار عامل مورد ارزیابی قرار داده) 267: 1390رونق، (مدیریت 

  : که عبارت است از
     د اطالقمنشده و نظامریزيتحصیالت رسمی به آموزشهاي برنامه: ـ تحصیالت رسمی 1
شود که به طور متعارف، معرف سطح آگاهیهاي دانش عمومی و تخصصی افراد است و می

  .نشاندهنده میزان تسلط علمی و عملی آنان در موضوعاتی است که به هر شغل ارتباط دارد
تجربه، آن بخش از سنوات خدمت فرد است که براي تصدي یا ): سابقه خدمت(ـ تجربه  2

  .فعالیت در هر شغل مورد نیاز، مفید یا مرتبط باشد احراز یا ادامه
هاي علمی و عملی است که به منظور افزایش سطح مجموعه دوره: هاي آموزشیـ دوره 3

  .شوداي یا تخصصی و اصلی کارکنان برگزار میدانش و مهارتهاي عمومی، حرفه
هر فعالیت خاص قبل از آموزشهاي غیر رسمی کوتاه مدت یا انجام دادن عملی : ـ کارآموزي 4

  اي در کشور از جمله اي یا تخصصی شدن است که اغلب آموزشهاي فنی حرفهمرحله حرفه
گذراندن دوره عملی و تجربی قبل از مراحل . هاي کارآموزي و کارورزي این گونه استدوره

  ).269: 1390 رونق،(رود استخدام فرد در هر شغل، کارآموزي به شمار می
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  ویژگیها و توانمندیهاي خاص فردي عوامل، ) ب
  :شودمیبه سه دسته تقسیم فردي  خاص يمندیهاویژگیها و توان ،عوامل

توانایی فردي و ویژگیهاي  خاص است که در : ـ ویژگیها و توانایی مورد نیاز مشاغل خاص 1
  .فعالیتهاي آن شغل است؛ نظیر خدمات هوایی ۀبرخی از مشاغل، الزم

عواملی نظیر خالقیت، قدرت قضاوت، ابتکار، : مؤثر در هر شغل ـ عوامل خاص فردي 2
وري مندي و ایمان به کار یا عوامل مؤثر است که در افزایش کارایی و بهرهنوآوري و میزان عالقه

  .فرد مؤثر است
   با توجه به تفاوت افراد و ویژگیهاي برجسته فردي : ـ عوامل و ویژگیهاي برجسته فردي 3
  :بندي کرد که عبارت است از هاي مختلفی تقسیمرا به دسته توان آنهامی

  ـ تالش و ایثارگري در راه حفظ کیان نظام جمهوري اسالمی ایران
  المللیهاي مختلف و انتشار آنها در سطح ملی و بینـ مطالعات و پژوهشهاي علمی در زمینه

  ).270: 1390، رونق(ؤثر باشد ـ ارائه ابتکارات و ابداعاتی که در بهبود وضع سازمان و کشور م
  ـ موضوع شناسی جهاد 4ـ  4

تر، و به معناي کوشش در هر راهی و گسترده» قتال«در لغت و در عرف قرآن از » جهاد« معنی
وا و«: شود که این کوشش در راه خیر استبه هر منظوري است و با قرینه معلوم می د ی جاهف اللَّه 

قَّ ه حهاد نْ و«یا راه شر ) 78/حج(» ...جِ داك إِ لى جاهنْ  ع شْرِك أَ س ما  بی تُ ی ه لَک لَ » ...علْم بِ
بنابراین جنگ در راه خدا مصداقی از جهاد به معناي لغوي، و در واقع جهاد به معناي ). 15/لقمان(

و  در راه خدا و دفاع از اسالم) به معنی جنگ(مراد از طرح این مبحث، جهاد و پیکار . اخص است
احکام اسالمی است که نمونه آن جنگ هشت ساله تحمیلی است که به منظور دفاع از انقالب 
اسالمی ایران در مقابل استکبار جهانی صورت گرفت که مصداق برجسته و مهم ایثار است؛ لذا نظر 

شود از جمله فقیهان و مفسران در تمامی آیات و روایاتی که در این جستار به آنها استناد می
جهاد به معنی پیکار در ). 553: 1کشاف زمخشري، ج  ؛308: طوسی، بی تا ؛154: 1417طباطبایی، (

جهاد به معنایی . راه خداست؛ چرا که هر پیکاري در راه خدا ایثار است؛ اما هر ایثاري پیکار نیست
  . به آن اشاره شده، تخصصاً از بحث خارج است) 15/ و لقمان 78/ حج(که در این آیات 

بمب اتمی  ویرانییا ... و شهرهاویرانی حفظ آثاري از  :ررسی تطبیقی اولویت فداییانب
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مریکا، نوشتن صدها و هزاران نمایشنامه، فیلمنامه، رمان، کتاب اهیروشیما به نشانه جنایات گسترده 
سینمایی و  يگوناگون، فیلمهاهاي تلویزیونی مجموعهخلق  وقایع جنگ، درباره و خاطرات 

همه نشاندهنده تالش و کوشش انسانها براي حفظ و نگهدراي ارزشها و  ...و جنگیهاي امهنمایشن
اعطاي امتیازها . )145و  146چهارمین کنفرانس بررسی دفاع مقدس، ( رود آثار جنگ به شمار می

با  .یان و رزمندگان نیز تنها به کشور جمهوري اسالمی ایران اختصاص نداردیو اولویتها براي فدا
صرف نظر از اهداف متعالی و معنوي ایثارگران در دفاع از دین و میهن در کشور ما در یک بررسی 

توان تطبیقی استطرادي در اعطاي امتیاز  بین جمهوري اسالمی و بعضی از کشورهاي غربی، می
 نهاي متولی رسیدگی بهمااز مهمترین ساز هبنیاد شهید و جانبازان امروز در کشور ما دریافت که

انجام داده زمینه فعالیتهاي زیادي در این  ،این سازمان. استایثارگران و بازماندگان جنگ  مسائل
این بنیاد در چارچوب قانون به اعطاي  .هاي مختلف قابل بحث و بررسی است که در حوزه

مین خدمات أهاي مسافرتی قطار و هواپیما، تتمین مسکن، تخفیف بلیأ، ت)وام بدون بهره( تسهیالت
که امتیازها در پرداخته است بهداشتی درمانی و دارویی، خدمات آموزشی و اولویتهاي استخدامی 

هر در امریکا . آمده است "ایثارگران نگره قانونی به اولویت"پایان مقاله به طور مستند تحت عنوان 
ن مریکا باشد و معلول شود، تحت حمایت سازمااکه در نیروهاي مسلح ) از هر ملیتی( فردي

اداره مشغول به  60در این راستا بیش از . گیرد مریکایی قرار میاسربازان کهنسال و معلول 
 هایی هستند افسران وظیفه مشغول رسیدگی به چنین اداره عمدتاً. رسانی به معلوالن هستند خدمات

 :زاست ا ست اما مهمترین موارد آن عبارتیکه براي رعایت اختصار ذکر همه موارد آن میسر ن
 دالر کمک براي خرید  8000 ، اعطايبالیا براي حمایت هنگام بالیاي طبیعیکمک صندوق ایجاد 
در مواردي که معلول . شود میاعطا مسکن تطبیقی خاص  ،با توجه به نوع معلولیت چنینهم. ماشین

مزایا مین اجتماعی متناسب با افزایش أداشته باشد، افزایش حقوق و تنیاز شغلی  به خدمات آموزشی
خبرگزاري (شود  دالر پرداخت می  534هزینه پوشاك که ساالنه مبلغ  براي .شود پرداخت می

که  ،ن اصلی جنگ جهانی دوماآلمان به عنوان یکی از مسبب .)18/10/8213میراث فرهنگی، 
این کشور به دو  ،طی آنکه در این جنگ آسیبهاي جدي دید  داردبازماندگان جنگی بسیاري 

ن جنگ نیز در ادر زمینه حمایت از معلوالن و مصدومدر آلمان  .و غربی تقسیم شدقسمت شرقی 
نفر از همسران آنان تحت پوشش و حمایت کانون 2300نفر از نابینایان جنگ  3200حال حاضر 
نفر از خانواده  300000به چنین ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی هم .قرار دارند نابینایان جنگ
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آنها به رفت و آمد بینی  براي معلوالن، پیش جمله اختصاص صندلی ویژه قربانیان جنگ از
هاي عمومی  ها، اختصاص محلهاي ویژه پارك اتومبیل در خیابان و پارکینگ نها و فروشگاهاساختم
-کشورهاي دیگري نیز امتیازهایی براي رزمندگان و فداییان خود در نظر گرفته. توان نام برد را می

  ).24: 1381معدنی، (شود می   یت اختصار از ذکر آنها خودارياند که براي رعا
  

  روش شناسی پژوهش
گیري از روش توصیفی ـ این پژوهش به طور عمده  با به کارگیري روش اسنادي و بهره

انجام ) قرآن، سنت، عقل و بناي عقال(تحلیلی و بر مبناي استنتاج از دالئل احکام یا منابع استنباط 
در » روش امتیازي«این توضیح که  در وهله نخست ـ مبانی علمی و نظري پژوهش ـ شده است؛ با 

و ارزیابی عملکرد را صرفاً به منظور تقریب استدالل یادآور شده  حقوق و دستمزدهاي زیرسیستم
) عوامل و ویژگیهاي مؤثر در ارزیابی، از قبیل ایثارگري(است تا با توجه به وحدت مالك و مناط 

و ارزیابی عملکرد مقایسه، و  حقوق و دستمزدهاي جذب و استخدام را با زیر سیستمزیرسیستم 
مشخص کند که نه تنها امتیازها و اولویتها در ادبیات مدیریت منابع انسانی سابقه دارد و مطرح شده 

. نیز وجود دارد» روش امتیازي«است، بلکه از نظر علمی امکان طرحریزي زیر سیستم استخدام به 
وهله دوم مبانی فقهی پژوهش مطرح، و اولویتهاي استخدامی ایثارگران به روش استنباطی بر در 

تحلیل و استنتاج شده است؛ به عبارتی دیگر ) قرآن، روایات، عقل و بناي عقال(مبناي دالئل احکام 
) روشی که در استنباط احکام فقهی متقن و مورد اعتناي فقیهان است(استنتاج به روش جواهري 

را از دیدگاه بناي عقال یا عقل، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است؛ سپس از ) ایثار(ابتدا اولویت 
وسیله مبانی فقهی ظاهر آیات قرآن و روایات به عنوان مؤید آن دالئل، استفاده شده است و بدین

  .براي اولویتهاي استخدامی  ایثارگران احراز شده است
  

  ارگران در استخدامایث مبانی فقهی اولویت
نظر به اینکه دین با فطرت سلیم انسانی منطبق است تا جایی که عقل بشري توان کشف مالك 

اگر چه . احکام را داشته باشد، بین حکم عقلی و حکم شرعی مالزمه برقرار است و مناط بعضی از
ه بنا و سیره مطلوب این نیست که حکم عقلی  در موضوع مورد نظر اثبات شود، ادعا این است ک
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این است که مدافعان و ایثارگران بر افراد دیگري که هیچ تالشی در پیشبرد اهداف  عقالي عالم بر
کردند و یا تالش کمتري کردند، برتري و اولویت لیتی نمیئواند و احساس هیچ مسسازمانی نکرده

امانت  استخدامی و تصدي مناصب حکومتی را دارند؛ چرا که صالحیت و شایستگی وحفظ
لیت توسط آنها به وسیله مردم احراز شده است؛ به طور نمونه، اولویت استخدام افرادي که در ئومس

کمیته انقالب سابق پس از پیروزي انقالب به منظور حفظ  انقالب مشارکت فعال داشتند در
برجسته آن، ارزشهاي انقالب، مبتنی بر بناي عقال بود و این بناي عقال تا امروز رایج است، نمونه 

به عنوان رهبر و پیشواي ) بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران(ملت ایران در انتخاب امام خمینی 
. نهضت و پشتیبانی از امام پس از شناخت مجاهدتهاي ایشان نیز مبتنی بر بناي عقال بوده است

دو  اگرچه منصب والیت و حکومت با استخدام از جهاتی متفاوت است، مالك اولویت در هر
یعنی از نظر کسانی که هدفی  ؛پست و مقام ضرورت دارد ،از لحاظ اجتماعی«که  چراوجود دارد؛ 

 »کندپست به اندازه هزار نفر کار میهر . اشغال پستهاي حساس شرط اصلی است ،در اجتماع دارند
با  فریبکارانه و« کنندبویژه که غرب و استکبار همواره تالش می) 280: 2 ج ،1385 مطهري،(

پوشش دموکراسی و در واقع با رشوه و خریدن آرا و افکار بعضی از مردم، قدرت و مناصب مهم 
    .)76: 1385 سالم الصفار،( داران و عامالن آنها واگذار کنندسیاسی را به سرمایه

  ـ مبناي اولویت مستفاد از سیره و بناي عقال 1
زان در امور استخدامی و بلکه در تصدي سیره و بناي عقال بر تقدم و برتري مدافعان و مبار

کارهاي مملکتی داللت دارد؛ توضیح اینکه با دقت نظر در تمامی قیامها و انقالبهاي جهان، که با 
گران در طول دیکتاتوري سلطه عدالتی و تبعیض و بیهدف تحقق آزادي و آزادیخواهی در برابر 

بودند، مزیت نسبی و اولویتهایی قائل شدندکه  تاریخ رخ داده است به کسانی که در این امر پیشقدم
بنابراین سیره عقال اولویتی را در . این مزیتها در واقع در ازاي ایثار و فداکاري این افراد بوده است

نظام استخدامی براي کسانی قائل نیست که در زمان وخامت اوضاع و جنگ و ایثار و فداکاري و 
کنند؛ چرا که چنین اشاچی و بی اعتنا به اوضاع نگاه میگیر و بسان تماز خودگذشتگی، کناره

ی در برابر ملت و میهن نداشتند؛ لذاست که فرد امین و متعهد در میان افراد  مسئولیتافرادي، احساس 
این سیره و بناي عقال از دیدگاه فقه در فرض ثبوت حجیت . شودفداکار و از خود گذشته یافت می

   هایی از سیره عقال در صدر اسالم مالحظهنمونه. د و امضاي شارع برسدندارد؛ بلکه باید به تأیی
ـ آن، هنگامی که به تنظیم و تدوین دیوان مبادرت شد در ثبت نام اشخاص، بدریون  شود ومی
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تقدم و اولویت داشتند افزون بر اینکه از نظر  ـ بودند) ص(کسانی که در جنگ بدر در رکاب پیامبر
و این سیره که حتی در زمان ) 161: 1390قوامی، (دادند ه آنها تخصیص میمالی سهم بیشتري ب

بوده، مورد ردع قرار نگرفته بلکه در حکومت علوي هم به آن ) ع(و در حضور معصوم خلیفه دوم
عمل شده است؛ بنابراین، این سیره براي مسلمانان نه تنها ردع و منع نشده است، بلکه  از عمل به آن 

  .شودي و آیات و روایات زیر تأیید شارع مستفاد میدر حکومت علو
  ـ مبناي اولویت مستفاد از آیات 2

آیات و روایات قرآنی بر فضیلت و برتري دنیوي و اخروي مجاهدان و رزمندگان راه حق 
تعالی و داللت دارد و لذا این صالحیت و شایستگی در صورتی که موجب رضوان باري

و ورود به بهشت برین است، رعایت اولویتهاي استخدامی به طریق برخورداري از اجر و پاداش 
  .شوداین مطلب از آیات قرآنی مستفاد می. اولی خواهد بود

  .سوره نساء استناد کرد  95ـ  96توان  به آیات در اثبات برتري رزمندگان راه حق می
ولی « یرُ أُ نینَ غَ ؤْم نَ الْم ونَ م دي الْقاع وِ تَ س ونَ فیال ی د جاهالْم الضَّرَرِ و   و هِم وال بِأَم بیلِ اللَّه س

اللَّه دعو کُال ۀً وجردینَ د لَى الْقاعع هِم س فُ نْ هِم و أَ وال دینَ بِأَم جاهالْم ه هِم فَضَّلَ اللَّ س فُ نْ نى أَ سالْح   و
دینَ أَج لَى الْقاعدینَ ع جاهالْم ظیماًفَضَّلَ اللَّه95/ نساء(» راً ع(  

. نیستند یکسان خویش، جانهاى و به مالها خدا راه مجاهدان با نامعلول مؤمنان از وانشستگان«
 نیکو وعده را همه و داده برترى وانشستگان بر بمراتب را خویش جانهاى و به مالها مجاهدان خدا
  .»است بخشیده فزونى بزرگ، به پاداشى وانشستگان بر را مجاهدان و داده
وراً رحیما« فُ ه غَ فرَةً و رحمۀً و کانَ اللَّ ه و مغْ نْ م جاتر96/نساء(»ً د(  
  .»رحیم و است آمرزگار خدا و اوست رحمت و مغفرت و هامرتبت که«

فرموده است ) 95(کند که گفته شده که چگونه در ابتداي آیه تبیان بیان می طوسی در تفسیر
ه فَضَّلَ« دینَ اللَّ جاهالْم هِم وال بِأَم و هِم س فُ دینَ علَى أَنْ ۀً الْقاعجرسپس در پایان آیه فرموده »د ،»لَ و ضَّ  فَ
ینَ اللَّهد جاهلَى الْمینَ عد راً الْقاعیماً أَج ظع  جاترگوییم دو جواب این ظاهراً تناقض است، می و» د
  : دارد

 و جسمى بیمارى اي بر کسانی که به علت ابتداي آیه برتري یک درجهیکی این است که در 
 در آخر آیه بر کسانی که بدون  و کردند خوددارى جهاد به رفتن از دیگر عذر و مالى نقص
درجات مضاعفی  کردند، خوددارى جهاد به رفتن از دیگر عذر و مالى نقص و جسمى بیمارى
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د کُلا و«در این بین تناقضی وجود ندارد؛ چرا که  برتري داده است و عو نى اللَّه س بر این داللت  » الْح
دارد که وانشستگان، معصیت کار نبودند و منظور سبک شمردن جهاد نداشتند؛  اگر چه فضیلت و 

  .ثواب را از دست دادند
یه، بلندي مرتبت و دوم ابوعلی جبایی گفته است که مراد پروردگار از درجه در ابتداي آ

گویند فالنی، درجه برتري از فالن نزد جایگاه از باب تحسین و تمجید آنها است؛ کما اینکه می
خلیفه دارد و مراد آنها این است که جایگاه و منزلت او بیشتر است و در آخر آیه، مراد از درجات 

متفاوتی نسبت به همدیگر دارند هاي خروي در بهشت است که مؤمنان به تناسب استحقاق، جایگاها
چنین حسین بن علی مغربی گفته است که به این دلیل و هم. و بنابراین بین آنها تنافی وجود ندارد

نظر لفظ تفضیل تکرار شده که در ابتداي آیه شریفه فضیلت و برتري دنیوي آنها بر وانشستگان مد
  )308: طوسی،  بی تا(مراد است خروي به درجات بهشت نعیم اآیه برتري  آخر بوده و در

بنابراین در هر دو تفسیر از آیه شریفه تعارضی نیست؛ بلکه بر برتري دنیوي و اخروي 
تعالی به آنها وعده علّو درجات و گونه که باريجهادگران و مبارزان در راه حق داللت دارد و آن

. اي آنها به طریق اولی استمنزلت آخروي داده بر حاکم اسالمی، تکریم و اولویت قائل شدن بر
در حدیبیه در منزل مسفان ) ص(گوید با رسول خداشاهد مدعا روایت ابوسعید خدري است که می

پرسیدیم آیا . از اهل یمن، که بعدها کمک کار اسالم شدند، تعریف کرد) ص(رسول خدا. بودیم
ما پیش از فتح انفاق و جهاد با همه ارزش از شما جلوتر نیستند؛ چون ش«آنان از ما بهترند؟ فرمود 
در زبان » جلوتر نیستند«مفاد داللت التزامی ). 154: 1417طباطبایی، (اند کردید وآنان چنین نبوده

کاشف از این است که سازمانها و ادارات، که در پی بهبود سامانه گزینش و ) ص(پیامبر اکرم
درباه (از دیگر مؤیدات . گیرندجذب اصلح هستند، الزم است اولویتی براي مجاهدان در نظر ب

سپس روابط خود ... «خطاب به مالک اشتراست  54در نامه ) ع(توجه به سوابق سخنان امیرالمؤمنین
سابقه برقرار ساز و از میان آنان افرادي را را با افراد با شخصیت و اصیل و خاندانهاي صالح و خوش

زین؛ زیرا اخالق آنان بهتر و خانواده آنان پاکتر و تر، پاکتر و پیشگامتر در اسالمند برگکه با تجربه
بدیهی است که ). 259: 1412محمد عبده، (» ترنددر سنجش پیامد کارها بینا تر وچنین کم طمعهم

بوده نه ) ص(، حالت شخصی است که در جهاد در رکاب رسول خدا»در اسالم پیشگامتر«عبارت 
بنابراین توجه به سوابق افراد، مالکهاي مهمی در  کسی که اسالم آورده و خانه نشین شده است؛

  .دهداولویت گزینش کارکنان سازمانهاي دولتی کشور اسالمی به دست می
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در صورت تعارض با حقوق دیگران در اولویتها به چه شکلی باید عمل  :طرح اشکال مقدر
  کرد؟

  . ئل به تفصیل شدتوان قادر چنین حالتی و با  فرض تساوي شرایط فنی و علمی می :جواب
توان مفروض ـ در کارهایی که به رأي و نظر مستقیم مردم بستگی دارد، هیچ اولویتی را نمی 1

. دلیل در این گونه موارد، حکم عقل است... . دانست؛ مانند شوراي شهر، نمایندگی در مجلس و
اد به رأي و نظر کند در جایی که به موجب قانون انتخاب و انتصاب افرعقل غیر مستقل حکم می

اي قادر به دخالت و تعیین مستقیم مردم واگذار شده باشد، دیگر هیچ کس و هیچ گروه و مؤسسه
) صغري(اولویت نیست؛ زیرا به موجب قانون، انتخاب نمایندگان مجلس و شوراها حق مردم است 

صحیح ؛ پس دخل و تصرف و تعیین اولویت در آن )کبري(توان سلب کرد و هر حقی را نمی
  ).نتیجه(نیست 
که مستلزم شرایط ... ) والیان، وزیران، قاضیان و نظامیان ارشد و: کلیدي(ـ در مناصب والئی  2
است در صورت تساوي شرایط، قائل به اولویت ایثارگر ) هاي علمی و فنیشایستگی(اي ویژه
وي نه تنها  این بنا را گونه موارد بناي عقال است که سیره حکومتی نبوي و علدلیل در این. باشیم

نیروهاي عزت، براي نمونه بدریون . کند، بلکه در سیره آنها به مفاد آن عمل شده استتأیید می
جا، جایگاهی واال داشتند و شهادت آنان پذیرفته و بودند که به علت اولین حضور مجاهدانه در همه

مجلسی، (جمع ارزشی بودند چنین در معامالت و در حکومت اولویت داشتند و مقدم بود؛ هم
ریزي اینان در برنامه. لقب بدري، همانند لقب انصاري، نشانی درخشان بود). 59: 41، ج 1403

مجاهد برتري داشت  در این دیدگاه، مجاهد بر غیر. اولویت داشتند) ص(نیروي انسانی رسول خدا
  ). 310: 4، ج 1346کاشانی، (همگی اهل جنگ و جهاد بودند ) ص(و وزیران رسول خدا

، حتی در صورت عدم )در نظام اداري(ـ در استخدام سایرکارکنان در سازمانهاي دولتی  3
توان به عمومات و اطالقات دالئل مطرح شده تمسک، و اولویت ایثارگران را تساوي شرایط می

  .کرد کشف
  ـ مبناي اولویت مستفاد از سیره نبوي و علوي        3

از نظر علم اصول فقه، سیره اگر به زمان معصوم برگردد، حجیت دارد و در غیر این صورت، 
و ) ص(بدیهی است که در زمان پیامبر اکرم). 167: 1370مظفر، (حجیت آن ثابت نیست 

راه حق وجود داشته است؛ از قبیل چهار پنجم از  ، مزایا و اولویتهایی براي مجاهدان)ع(ینمعصوم
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غنائم جنگی به رزمندگان مختص بود که حتی در صورت نبود غنیمت، جبران مزایاي آنها از طریق 
  )203: 21، ج 1367نجفی، (بود ) ع(انفال امام

شود، اغلب کسانی که پیامبر بر نواحی با دقت نظردر نظام اداري مسلمانان مشخص می
المی  به عنوان امیر منصوب کرده بود از یاران و کسانی بودند که در جهاد علیه حکومت اس

طبق نقل ابن هشام، صهیب بن سنان، ). 118: کتانی، بی تا(بودند ) ص(مشرکان در رکاب پیامبر
ملقب به ابویحیی، که رومی بوده، ابوکثبه فارسی، زید بن حارثه حبشی و ذو مخبر حبشی از جمله 

بودند ) ص(بودند که به دلیل سابقه جهاد در راه خدا جزء کارگزاران پیامبر) ص(یامبرکارگزاران پ
مفید، (نزدیک به همین مضمون در کتاب الخصال نیز آمده است ). 322: 2، ج 1391ابن هشام، (

حتی سفیران و نمایندگان گفتگو با یهود را از میان افسران ارشد اسالم ) ص(پیامبر). 337: 1379
  ).187: 1387غفوري، (کرد انتخاب می) اذ و سعد عبادهسعد مع(

و » تابعان» «انصار» « مهاجر« چهار عنوان: کندقوامی در بیان نیروهاي ارزشی صدر اسالم بیان می
شوند و جمع می» ایثارگران«دهد که تحت عنوان منبع و مجموعه ارزشی را تشکیل می» مجاهدان«

داد و سازمان اداري آن حضرت ایشان اولویت و اهمیت میبه نص قرآن کریم به ) ص(رسول خدا
ریزي نیروي انسانی حکومت و مدیریت را اینان پر کرده بودند؛ بنابراین، معیار ایثارگرایی در برنامه

؛ به طور مثال جنگ بدر با تمام اوضاع و احوال آن )161: 1390قوامی، (اسالمی مورد توجه است 
هاد نه تنها دستاوردي نظامی است که از جهد و کوشش در میدان براي مؤمنان ثابت کرد که ج

جنگ به دست آمده بلکه عالوه بر اقتدار نظامی دو عنصر شجاعت ذاتی و اهداف متعالی نیز در آن 
نمایان شده است که بیانگر بعد تربیتی و آموزشی و روحیه قوي از یک سو و تأثیر سازماندهی و در 

به اطالعات گسترده و مطالعات عمیق است که به حسن اجراي کار و  پی آن نقشه میدانی مستند
مستفاد از سیره ). 335: 9، ج 1426عاملی، (شود دقت در اجرا و التزام عملی به هدف منجر می

کارگیري افراد بزدل تأکید شده بلکه از بهپرهیز این است که نه تنها بر ) ع(حضرت امیرالمؤمنین
). 36: 17، ج 1404الحدید، ابی ابن(» فراد ترسو تأکید گردیده استمنع مشورت با ا« حتی بر

بعضی از . در اوصاف فرمانده نمونه در فرمان به مالک اشتر بر شجاعت تأکید زیادي کردند) ع(امام
که (در حدیبیه سرپیچی کردند، سعی کردند که در در فتح خیبر ) ص(افرادي که از دستور پیامبر

جلوگیري کرد ) ص(به لشکر اسالم بپیوندند؛ اما پیامبر.) غنیمت زیادي بود احتمال به دست آوردن
و فتح خیبر را مختص کسانی دانست که در حدیبیه حضور داشتند تا از غنیمت آن برخوردار شوند؛ 
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که خداوند این پیروزي را نوعی جایزه و جبران و ثواب کسانی قرار داد که در حدیبیه حضور  چرا
) تعقیب دشمن بعد از جنگ احد(؛ در غزوه حمراء االسد )166: 19، ج 1426لی، عامحر (داشتند 

). 78: 1375سبحانی، (نیز از حضورکسانی که در جنگ احد از جهاد سرباز زدند، جلوگیري کرد 
کرد که هرکدام از کارگزارانت را به اندازه کردارش پاداش به مالک اشتر توصیه می) ع(امام علی

؛ حتی در تقسیم غنائم، امتیاز کسانی که ایثار بیشتري دارند نیز در نظر )53: ، نامهنهج البالغه(ده 
کسی که با اسب به میدان آمده از کسی که پیاده است، سهم بیشتري «به طور مثال  ؛شودگرفته می

بدیهی است که در اوضاع فعلی اگر غنیمت، توپ و ). 79: 7تا، ج حرعاملی، بی(» داشته است
اولویت (توان بین ایثارگران تقسیم کرد اما قائل شدن به این امتیازهاي ناچیز د، نمیتانک باش
در سفارش امیرمؤمنان آمده . به منظور حل مشکالت مادي و معنوي محذوري ندارد) استخدامی

هرگاه کسی از سپاه تو به درجه شهادت رسید و یا کسی از دشمنانت در اثر ضرب و جرح «: است
مورد اعتماد، کارهاي خانواده آنان را  در این صورت همانند وصی دلسوز و شد دچار گرفتاري

از این سیره مستفاد ) 53نهج البالغه، نامه(اداره کن تا اثر نبودنش در میان اهل بیت او ظاهر نگردد 
 .شود که حداقل در گزینش و استخدام باید افراد ایثارگر و پیشقدم در جهاد در اولویت باشندمی

  اولویت مستفاد از اجماع ـ 4
تحصیل چهار پنجم غنائم جنگی، که یکی از امتیازات اختصاصی رزمندگان است و پس از 

که بر آن ) 157: 12، ج 1426عاملی، حر (شود، امر مسلم و تاریخی است جنگ بین آنها تقسیم می
یک پنجم غنیمت به بعد از اینکه : کندصاحب جواهر در این باره بیان می. ادعاي اجماع شده است

شود که در می بین رزمندگانی تقسیم) یعنی چهار پنجم باقیمانده(عنوان خمس جدا شد، بقیه آن 
کتاب الغیبه و منتهی و حلی  میدان جنگ حضور داشتند که خالفی در آن نیافتم؛ بلکه طوسی در

  ).198: 21، ج 1367نجفی، (کتاب تذکره بر این مسئله ادعاي اجماع کردند  در
در صورت جنگ با ) رزمندگان(اگر گفته شود در سیره این امتیاز ویژه مجاهدان : اشکال اول

کفار است، آن هم از غنائم جنگی است اما در صورتی که جنگی، و یا غنیمتی نباشد، چنین 
  .امتیازي وجود ندارد و لذا سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود

شاهد مدعا . شودهم از انفال پرداخت می) نباشدزمانی که جنگ (در این صورت : جواب
که به نقل از صاحب جواهر آمده است که از ) ع(اي است که یکی از یاران امام جعفر صادقمکاتبه

  : امام پرسیده بود
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لإلمام علیه ...قال کتب إلی بعض إخوانی أن أسأل أبا عبد اهللا علیه السالم عن مسائل من السیر ،«
فقال له أن ینفل قبل القتال، فأما بعد القتال والغنیمۀ فال یجوز ذلک، ألن الغنیمۀ قد  السالم أن ینفل ؟

اي کردند و از من بعضی از دوستان من با من مکاتبه«: )203 :21 ج، 1367نجفی، (» أحرزت
از او پرسیدم آیا بر امام واجب است براي . در مورد جنگ سؤال کنم) ع(خواستند تا از امام صادق

هاي لشکریان انفال کند، فرمود خیر قبل از جنگ بر امام واجب است انفال کند اما بعد از آن ههزین
  .»و در صورتی که غنیمت به دست آمده باشد، جایز نیست

بیت (اگر گفته شود که مجاهدان در صورتی از اولویتها و مزایاي غنیمت و یا انفال : اشکال دوم
وري و برخورداري باشند؛ بنابراین با شهادت رزمنده، بهره برخوردارند که در قید حیات) المال

   .همسر و فرزندان شهید از بیت المال، واجب، و تکلیف امام نیست
ثانیاً از نظر فقهی بر . اوالً این اشکال حتی در فرض ثبوت، خارج  از محل بحث است: جواب

   صاحب جواهر در. تأمین کندامام واجب است که نفقه همسر و فرزندان شهید را تا زمان بلوغ 
  : نویسدباره میاین

لإلمام علیه السالم أن یلحظ ذریۀ المجاهدین ویدرعلیهم النفقۀ بعد موت آبائهم إلى أن یبلغوا 
: )217 :21 ج، 1367 نجفی،( فیکونوا من المرصدین للجهاد أو من غیرهم، فیجري على کل حکمه

وضعیت فرزندان شهید را لحاظ کند و نفقه آنها را پس از واجب است که ) ع(چنین بر امامو هم«
بنابراین هر کدام از آنها . مرگ پدرشان تا زمان بلوغ و پیوستن به مجاهدان یا غیر آنها تأمین کند

بنابراین به استدالل . را دارند.) اندالمال برخوردار بودهگونه که در زمان حیات از بیتآن(حکم پدر 
اهتمام و رسیدگی به خانواده ) ع(و علی) ص(اصوالً در سیره پیامبر. سازداي وارد نمیخدشه

  ).153: 20، ج 1426عاملی، حر (اي دارد شهیدان جایگاه ویژه
  )ره(ـ ایثارگري در کالم امام خمینی 5

ما از عهده شکر شهداي گرانقدر و شهیدان زنده عزیز و اسرا و مفقودان معظم و بازماندگان و 
چنانکه از وصیت امام ). 6: 1391ناوندي، (آمد آنان و بالجمله ملت بزرگوار نخواهیم بر وابستگان به

به دولتمردان در تهذیب نظام از کارگزاران بزهکار و جذب خدمتگزاران شیفته خدمت و نه تشنه 
قدرت، و سپردن کار به دست مدیران پارسا و مدیران وارسته بویژه از خاندان معظم شهیدان، 

  ). 320: 1384جواد آملی، (شود ، مفقودان، ایثارگران و توجه خاص به جانبازان آشکار میاسیران
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  ایثارگران  حکومتی به اولویت شـ نگر 6
آیا اولویت استخدامی رزمندگان، "در جواب سؤال استفتا از فقهاي معاصر و مراجع تقلید، که 

، عین فتواي فقهایی که جوابشان دریافت شده به این شرح "داراي مبناي  فقهی است؟... جانبازان و
  : است

باشد و اگر بر طبق به طور کلی مالك در این گونه امور، قوانین و مقررات حکومتی مربوط می
نوري (در فرض سؤال به مقتضاي قوانین عمل شود ). ايخامنهامام (مقررات باشد اشکالی ندارد 

ن آنها که در امانند تکریم منسوب ،گر مصلحتی این امر را اقتضا کندا ،نسبت به جعل قانون .)همدانی
مصداقها و چگونگی البته باید در  .منعی ندارد ،احترام به خود آنان و فرهنگ آنان استواقع 

و نسبت به وظیفه دیگران با توجه به قانونی که در این کرد بزرگداشت، همه جوانب را مالحظه 
با توجه به اینکه رزمندگان و ). شبیري زنجانی( ه از این سهمیه مانعی نداردزمینه وجود دارد، استفاد

ها در مقابل خدماتی است سهمیه ،انداي به تمام جامعه اسالمی کردهالعادهخدمات فوق ،جانبازان
. شود و آن خدمات براي همه مفید استاند و مجانی به کسی داده نمیکه آنها به کل کشور کرده

درصد (لذا در نظر گرفتن سهمیه  ؛ت آنها را تا جایی که ممکن است جبران کردباید خدما
  براي افرادي که با جان و مال خویش در راه حفظ و اعتالي مملکت ) محدودي از امتیازها

به عالوه اگر براي آنها امتیازات معقولی قائل نشوند و . کار بیجایی نیست ،اندگذاري کردهسرمایه
. ممکن است افراد از رفتن به میدان جنگ خودداري کنندبیفتد، اسالمی به خطر  در آینده کشور

. است» و ایثارگرشهیدان هاي لزوم توجه بیشتر به خانواده«که بیانگر هست روایاتی در این زمینه 
هرگاه کسی از سپاه تو به «: نویسددر فرمان خود به مالک اشتر می) ع(منین علی ؤحضرت امیر الم

در این  شدهادت رسید و یا شخصی از دشمنانت در اثر قتل و جرح به گرفتاري شدید مبتال درجه ش
در نبودنش همانند وصی دلسوز و مورد اعتماد، کارهاي خانواده آنان را اداره کن تا اثر  ،صورت

در «بنابر نظر بعضی فقها اولویت ایثارگران  .)53نهج البالغه، نامه( »میان خانواده او ظاهر نگردد
که فتواي ایشان را باید بر موردي حمل کرد که مراد ) حسینی شاهرودي(» مواردي جائز است

ایشان  رابطه بین اولویت و ایثار، که عموم و خصوص من وجه است، نظیر انتخاب  نمایندگان 
   .مجلس که به راي و نظر مستقیم مردم بستگی دارد، اولویتی براي ایثارگران وجود ندارد

اگر . از فقها صورت گرفته است پژوهشگر این مقالهیات و فتاواي یاد شده با استفتاي تمام نظر
آید که در چه استفتا به خودي خود مبین مبانی فقهی اولویتها نیست از مجموع فتاوي بزرگان برمی
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رسد، این نظام جمهوري اسالمی ایران، که قوانین آن پس از تصویب به تأیید شوراي نگهبان می
ید شوراي نگهبان بیانگر وجود مبناي فقهی است؛ به عبارتی دیگر نفس ارجاع فقها به عمل به تأی

  .قوانین و مقررات  نوعی تقریر وجود مبناي فقهی است
  قانونی به اولویت ایثارگران شـ نگر 7

مهمترین قوانین استخدامی، که بر اساس مبانی فقهی و نظر فقها پس از پیروزي انقالب اسالمی 
توان به عنوان مستندات قانونی اولویت ایثارگران ذکر کرد به شرح تصویب رسیده است و می به

  :ذیل است
      ـ قانون راجع به معافیت آن عده از معلوالن انقالب اسالمی ایران که قادر به کار هستند؛ 

ري مصوب قانون استخدام کشو 14ماده » ج«چنین افراد خانواده شهدا و معلوالن از شرایط هم
از  ؛)معافیت از شرط مدرك تحصیلی دوره ابتدایی است( مجلس شوراي اسالمی 16/6/1361

ربط موظفند هاي ذيشرایط عمده این ماده واحده که در تبصره یک آن آمده این است که دستگاه
استخدام شده نیز موظفند  دافرا. وسایل سوادآموزي این قبیل  افراد را  در ضمن خدمت فراهم کنند

نامه تحصیالت ابتدایی را  به دست آورند و در غیر این صورت از ترفیع و سال پایان در فاصله چهار
  ).6: 1386 ابن علی،(اضافه حقوق محروم خواهند بود 

به موجب این : کل کشور مصوب مجلس شوراي اسالمی 1364قانون بودجه سال  60ـ تبصره 
ی یا ثابت و غیر رسمی براي تمام مشاغل به استثناي مشاغل آموزشی و بهداشتی قانون استخدام رسم

همان تبصره، جانبازان و فرزندان شهدا از ) ب(ممنوع است؛ اما بالفاصله در بند ... و درمانی و
  .اندممنوعیت فوق مستثنی شده

جانبازان انقالب ـ قانون الزام دولت جهت استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود از بین 
به موجب این قانون تمام : مجلس شوراي اسالمی 3/11/1364اسالمی و بستگان شهدا مصوب 

کنند، مکلفند ده درصد از کارکنان هایی که به نحوي از بودجه عمومی دولت استفاده میدستگاه
تصویب قانون ذیل  البته این قانون با). 12: 1386ابن علی، (خود را از بین این عزیزان انتخاب کنند 

  .منتفی شده است
چنین افرادي که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال و هم... ـ قانون استخدام جانبازان، اسرا

از شرایط : مجلس شوراي اسالمی  7/10/1367مصوب . اندمتناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده
الف ـ تعداد شهید، جانباز، مفقود : موارد اولویت عبارتند از: این قانون در تبصره شش آمده است
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  ...ب ـ مدت خدمت داوطلبانه در جبهه ج ـ . االثر و اسیر
معافیت مشموالن قانون استخدام  ةـ مصوبه شوراي امور اداري و استخدامی کشور دربار

ها صرفاً از طریق از امتحانات تخصصی و ورود آنان به دستگاه 7/10/1367مصوب ... جانبازان و
هاي آموزشی از امر معافیت مستثنی از شرایط این مصوبه  این است که ورود به دوره .گزینش

  .است
سن : مجلس شوراي اسالمی 22/2/1371ـ قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 

ورود به خدمت و استخدام که در مقررات استخدامی مربوط پیش بینی شده است با رعایت موارد 
  : یابدزیر افزایش می

   اند به میزان مدت حضور در جبهه خدمت نموده... هاي نبرد الف ـ داوطلبانی که در جبهه
چنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در هم

  ...جبهه
در ب ـ داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی یا گروه هاي ضد انقالب 

  ...اند به میزان اسارت و حضور در جبههآمده
 14/6/1374ـ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد ایثارگران مصوب 

امام خمینی  15/10/1361آن قانون که ناظر به فرمان مورخ  2ماده  2تبصره : مجلس شوراي اسالمی
  .»...باشندایثارگران در گزینش داراي اولویت می«است

مجلس  31/3/1374ـ قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 
ن ئوبرداري مناسب از نیروي کار و حفظ شبه منظور بهره«این قانون  7طبق ماده . شوراي اسالمی

هاي مشمول این قانون مکلفند از خدمت ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جانبازان، دستگاه
ربط نسبت به ارزشهاي واالي این عزیران جسمی و روانی بوده و بیانگر توجه معنوي دستگاه ذي

این قانون آمده است  13آیین نامه اجرایی ماده  15از شرایط دیگر آن در ماده » .باشد، استفاده کند
همیه از س%) 5(ریزي کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد سازمان مدیریت و برنامه«

» هاي دولتی اقدام نمایداستخدامی جانبازان در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام در دستگاه
  ).57: 1386ابن علی، (
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  نتیجه گیري
شده، تطبیق شرایط احراز شغل   انتصابات بجا و متکى بر اصول و ضوابط عقلى، دینى و پذیرفته

اثربخشى عملکرد کارکنان و نیز شکوفایى با فرد داوطلب، ارتقا و پیشرفت شغلى و افزایش 
  .آید به اهداف سازمان به شمار مىرسیدن عوامل اصلى در  ،استعدادهاى درونى افراد

 و یکی از روشهاي رایج و بهینه در مدیریت حقوق» روش امتیازي«ـ تدوین نظام پرداخت به  1
و ویژگیهاي برجسته فردي  دستمزد و زیر سیستم ارزیابی عملکرد است که در آن، یکی از عوامل

مطرح » ایثارگري در راه حفظ کیان نظام جمهوري اسالمی ایران تالش و«مؤثر در ارزیابی شاغل، 
توان این مزیت و عامل را در مدیریت جذب و استخدام به عنوان بر این اساس می. شده است

استخدامی ایثارگران ارتباط اولویت نیز در نظر گرفت و این مبناي نظري  با مبانی فقهی اولویتهاي 
داري دارد؛ چراکه مبتنی بر بناي عقال است و بناي عقال به عنوان یکی از دالئل استنباط احکام معنی

  .در استدالالت فقهی است
اجر و پاداش اخروي مجاهدان نسبت به وانشستگان بیشتر بیان  ،ـ در بعضی از آیات شریفه 2

کشور اسالمی، که با قوانین اسالمی  و والیت و رهبري فقیه،  بنابراین در نظام اداري . شده است
شود و نظام آن باید بر وفق مراد شارع مقدس قدم بردارد، شأن و منزلت این افراد ارزشی اداره می

باید طوري باشد که مزیتها و اولویتهاي آنان لحاظ شود؛ به عبارتی، آیات قرآنی بر فضیلت و 
این فضیلت و شایستگی در  دان و رزمندگان راه حق داللت دارد وبرتري دنیوي و اخروي مجاه

تعالی و برخورداري از اجر و پاداش و ورود به بهشت برین است، صورتی که موجب رضوان باري
  .رعایت اولویتهاي استخدامی آنان در نظام اداري حکومت اسالمی به طریق اولی خواهد بود

تعالی از مجاهدان عده نیک و پاداش الهی و رضوان باريیا و ـ بعضی از روایات بر برتري و 3
داللت دارد و این کرامت موعود در نتیجه اطاعت از اوامر پروردگار و عمل با فضیلت ) رزمندگان(

جهاد و ایثار است؛ بنابراین بر مبناي این دسته از روایات، فضیلت و برتري و صالحیت و شایستگی 
  . آیدنیا هم  به دست میاولویت این افراد در این  د و

ن، سنت، اجماع و آمستفاد از قر(هاي دینی و منابع فقهی ارهزـ پس از بررسی و غور در گ 4
کند؛ بنابراین یابیم که مبانی اولویت استخدامی را براي ایثارگران ثابت میبه دالیلی دست می) عقل

ها از رسد در بعضی زمینهظر میگونه امتیازها نه تنها واجد دلیل است بلکه به ناختصاص این
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  .مصداقهاي اجراي عدالت است که در سیره و مدیریت نبوي و علوي سابقه آن غیر قابل انکار است
  

   منابع
  قرآن کریم
  نهج البالغه

: قم. تحقیق و تصحیح ابراهیم محمد ابوالفضل. شرح نهج البالغه). 1404( اهللالحدید، عبدالحمید بن هبهابی ابن
  .کتابخانه مرعشی نجفی

انتشارات مدیریت : تهران. چ سوم. مجموعه قوانین و مقررات حمایتی ایثارگران ).1386( ابن علی، علی اکبر
  .مؤسسه معین اداره
  .دار الجیل: بیروت. تحقیق طه عبدالرؤف سعد. السیره النبویه). 1411( ابن هشام، عبدالملک

  .جامعه مدرسین: قم. چ دوم. السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ).1410( احمد بن ادریس، محمد ابن
  .دار الحدیث: سوریه. سنن ابی داود ).1391( سلیمان بن الشعث ،ابی داود
  . دار صادر: بیروت. مسند احمد). بی تا( حنبلاحمد، بن
  .سمت انتشارات: تهران .شناسی جنگ و نیروهاي نظامی جامعه .)1381( سده، مهدي ادیبی

  .تشارات صفارنا: تهران. مدیریت منابع انسانی). 1386( اصغري، جمشید
  . مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران. ترجمه محمد صائبی. مدیریت نظامهاي حقوق و دستمزد ).1369( ام. انجال

  .کثیردار ابن: بیروت. تحقیق مصطفی دیب البغا. صحیح بخاري). 1407( بخاري، محمدبن اسماعیل
  .هدار الکتب االسالمی: تهران. تحقیق سید جالل الدین حسینی. المحاسن). بی تا( محمد بن احمد، برقی

  .نشر مؤسسه اعلمی:  کربال. الرحله المدرسیه). بی تا( بالغی، محمد جواد
  .معین نشر: تهران .ترجمه فریدون سرمد .شناسی جنگ جامعه .)1370( بوتول، گستون 

 .موانع توسعه شایسته ساالري در سازمانهاي دولتی ایران و راهکارهاي آن ).1385( تصدیقی، محمدعلی
  .شیوه: تهران. مجموعه مقاالت اولین همایش توسعه شایسته ساالري در سازمانها

سازمان تبلیغات اسالمی شرکت : تهران. چ یازدهم. نگرشی بر مدیریت اسالمی). 1391( تقوي دامغانی، سید رضا
  .لچاپ و نشر  بین المل

  .دفتر انتشارات اسالمی: قم .چ پنجم. )والیت، فقاهت و عدالت(والیت فقیه ). 1384( جوادي آملی، عبداهللا
  .دارالجیل الجدید: بیروت. چ دهم .التفسیر الواضح). 1413( حجازي، محمد بن محمود
: بیروت. تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازي. الشیعه الی تحصیل الشریعهوسایل). تابی( حر عاملی، محمد بن حسن

  . دار احیاء التراث
  ).ع(مؤسسه آل البیت: قم. تذکره الفقها). 1416( حلی، حسن بن یوسف
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  .)ره(خمینی  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام: تهران. صحیفه امام). 1385( خمینی، روح اهللا
  ).ع(مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین: اصفهان. چ دوم. ترجمه نهج البالغه). 1385( دشتی، محمد

بررسی تأثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندي سازمانی با تأکید بر  ).1391( مرتضی ،عزیزي ؛دعایی، حبیب اهللا
  .33 : 8ش . پژوهشنامه مدیریت تحول .نقش واسط تعهد سازمانی

  .فرمنشانتشارات : تهران. مدیریت حقوق و دستمزد ).1390(رونق، یوسف 
  .  دارالفکر: دمشق. التفسیر الوسیط). 1422( زحیلی، وهبه بن مصطفی

  .دار الکتاب العربی: بیروت. چ دوم. الکشّاف ).1407( بن محمود زمخشري، محمد
: تهران.چ چهاردهم .ترجمه غالمحسین انصاري. سیره پیامبر در رهبري و انسان سازي). 1385( سالم الصفار

  .المللشرکت چاپ و نشر بین
  .دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم: قم. چ یازدهم. فروغ ابدیت). 1375( سبحانی، جعفر

  .انتشارات سمت: تهران. چ هجدهم. مدیریت منابع انسانی ).1392( سعادت، اسفندیار
  .  دار الفکر: بیروت. چ دوم. کتاب االم). 1403( ادریس بن شافعی، محمد

  .انشارات داوري: قم. شرح لمعه). 1410( علیشهید ثانی، زین الدین بن 
دستمزد  هاي پرداخت حقوق ومهندسی سیستم ).1391(زاده کریمی، حمید رضا قربان ؛صراف جوشقانی، حسین

  .شرکت چاپ و نشر بازرگانی: تهران. و مزایا
ارات دانشگاه تربیت انتش: تهران .)از تئوري تا عمل( مدیریت منابع انسانی). 1390( صفرزاده، حسین و دیگران
  .دبیر شهید رجایی

مؤسسه نشر اسالمی جامعه مدرسین حوزه : قم. چ پنجم. تفسیر المیزان). 1417( طباطبایی، سید محمد حسین
  .علمیه

. زاده خراسانی و دیگرانترجمه محمد واعظ .چ دوم. الجامع جوامع تفسیر). 1377( حسن بن طبرسى، فضل
  .آستان قدس رضويبنیاد پژوهشهاي :  مشهد

   .داراحیاء التراث: بیروت. تحقیق احمد قصیرالعاملی. التبیان فی تفسیر القرآن). بی تا( بن الحسن طوسی، محمد
  .قدس محمدي: قم. النهایه). بی تا( محمد بن الحسن ،یطوس
  .للطباعه و النشر ثیدار الحد: قم. چ اول). ص(االعظم یالنب رهیمن س حیالصح). 1426( یجعفر مرتض ،یعامل

  .انتشارات فرهنگ نما: تهران. فرهنگ عمید. )1388(عمید، حسن 
  .انتشارات سازمان مدیریت صنعتی: تهران .هاي مدیریتیشایستگی). 1379( غفاریان، وفا
  .نشر مهاجر: تهران. )ص(اصول دیپلماسی  در اسالم و رفتار سیاسی پیامبر). 1387( غفوري، محمد

انتشارات مجلس خبرگان : قم. چ پنجم. از منظر کتاب و سنت مدیریت ).1390( الدینمقوامی، سید صمصا
  .رهبري
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  .پژوهشگاه حوزه و دانشکاه :قم. فقه االداره). 1392( نالدیصمصام دیس ،یقوام
  .کتابفروشی اسالمیه: تهران. چ سوم. منهج الصادقین). 1346( کاشانی، فتح اهللا
کتابخانه عمومی حضرت امیرالمؤمنین : اصفهان. تحقیق ضیاءالدین حسینی .الوافی .)1416( کاشانی، فیض

  ).ع(علی
  .دار الکتاب العربی: بیروت. نظام الحکومه النبویه المسمی بالتراتیب االداریه). بی تا( کتانی، عبدالحی
اندیشه تازه در فصلنامه  .رابطه سبک زندگی و سالمت برگرفته از سایت نهاد رهبري ).1386( کالنتري، محمد
  .علوم تربیتی
 .ترجمه سید محمد اعرابی وامید مهدیه. چ دوم. مدیریت استراتژیک منابع انسانی). 2006( مایکل آرمسترانگ

  .دفترپژوهشهاي فرهنگی: تهران
  .دار احیاء التراث العربی: بیروت .بحار االنوار). 1403( مجلسی، محمد باقر
  .هدار المعرف :بیروت. چ دوم. نارتفسیر الم). بی تا( محمد رشید رضا

  .دار الذخائر: قم. تحقیق شیخ محمد عبده. شرح نهج البالغه). 1370( محمد عبده
  .انتشارات صدرا: تهران. چ چهارم. یاداشتهاي استاد مطهري). 1385( مطهري، مرتضی
  .دفتر تبلیغات اسالمی: قم. چ چهارم .اصول الفقه). 1370( مظفر، محمد رضا

چ . چگونگی تکریم از رزمندگان و ایثارگران در جنگ در سایر ملل). 1381(علیرضا  ،پیرخائفی ؛سعیدمعدنی، 
  .نشر شاهد: تهران. دوم

  .مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث: قم. تصحیح علی اکبر غفاري. الخصال). ق1379( مفید، محمد بن محمد
فصلنامه اخالق در علوم . أثیر آن در خالقیت کارکنانمعنویت سازمانی و ت). 1386(مقیمی، سید محمد و دیگران

  .3و  4ش .  س دوم. فناوري
تصحیح فاطمه  تحقیق و. چ دوم. مصوبات کاربردي ایثارگران مجموعه قوانین و). 1391( سیدصادق، ناوندي

  .اداره امورایثارگران: بی جا. اصالح عرسانی
  .دار الکتب االسالمیه: تهران. چ سوم. جواهر الکالم). 1367( محمد حسن ،نجفی
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