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  چكيده
پس از انتخاب كارگزاران  )ع(عليحضرت كه  استشده داده اين تحقيق نشان در 
و آنان را از هرگونه كوتـاهي در   كردند نظارت ميمستقيم و بالواسطه بر آنها  ،ودخ

 تـوجهي در امـور   آن حضـرت، بـي  به نظر . داشتند حذر مي انجام وظايف محوله بر
فسـادهاي مـالي، اداري،    ةهـا پـس از مـدتي بـه واسـط      شود كه حكومت سبب مي
اهميت كارگزاران نگاه ايشان، در  .در سراشيبي انحطاط و سقوط بيفتند...  ،اخالقي

بتواند روي سعادت ببينـد و امـور    آنكهاي براي  هر جامعهچنان است كه حكومتي 
در اهميـت نقـش   . از كـارگزاران اليـق و متعهـد بهـره گيـرد      شود، بايدآن اصالح 

نظام سياسي حتي  آنكارگزاران در ثبات يك نظام همين بس كه ضعف كارگزاران 
همانند كشورهايي كه با رأي مردم بر  ـ است داشتهت اوليه در مواردي كه مشروعي

گـاه يـك نظـام     شده است؛ برعكس،مشروعيت  آن موجب زوال ـ اند سركار آمده
توانسـته   ــ   اند كودتا روي كار آمده باهمانند كشورهايي كه  ـ فاقد مشروعيت اوليه

يـت و مشـروعيت   مرور زمـان مقبول  توانمندي كارگزاران و مديران بهبه دليل  است
هـا قبـل از هـر چيـز بـه نقـش        دوام و قوام حكومـت  ،بنابراين. مردمي كسب كند

  .كارگزاران حكومتي بستگي دارد
  . ، حكومت علويالبالغه نهجكارگزاران، مديريت،  : ها واژه كليد
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  مقدمه
ـئلة صـالحيت و كارآمـدي    يكي از عوامل مهم و اساسي در ثبات و كارآيي نظام  هاي سياسي، مس

هاي اقتصـادي و سياسـي كشـورهاي مختلـف جهـان       سيستم بررسي. كارگزاران و مديران است
ها تا چه حد  دهد كه نقش مديران و كارگزاران صالح در پيشبرد اهداف حكومت خوبي نشان مي به

آن است كه هر نظام حكومتي بدون توجـه بـه    زمينهحائز اهميت در اين  ةنكت .اثر بوده است أمنش
اران صالح و مدير نخواهد توانست در نيل به اهداف، از خود كارآمدي نشان دهد و در نقش كارگز

ـيار    . اين راستا تفاوتي ميان حكومت ديني و غيرديني يا الئيك وجود نـدارد  يكـي از الگوهـاي بس
در دوران زمامداري است كه هم  )ع( موال اميرالمؤمينن علي ةسير ،مناسب در جهت اثبات اين مدعا

 آن. در آن دقيـق شـد و از آن بهـره گرفـت     توان سنت و هم از جهت مديريت معقول مي از باب
هـاي   اند كه يكي از عوامـل فروپاشـي نظـام    خوبي نشان داده سياسي خود به ةدر سير )ع(حضرت
  . دهد رخ ميمديريت ناصالح و ناسالم  به دليل  ناكارآمدي آن و زوال عدل است كه عمدتاً سياسي، 

است؛ و زندگي اجتماعي خويش، ناگزير به تشكيل حكومت  ةاي ادامه و اداربرهر جامعه 
  :شودتوجه  به موارديبايد  د راين مسير

ها  و افرادي براي تصدي مسئوليت صورت گيردبهتر جامعه، بايد تقسيم كار ة براي ادار. 1
  .شوندتعيين 
بهتر جامعه  ةجهت اداردهند كه در  اي تشكيل مي كارگزاران در كنار هم، مجموعه ةهم. 2

  ) 16:  1384 حسيني اصفهاني،. (دارند مي و رسيدن به هدف از تشكيل حكومت، گام بر
  .درا داشته باشجامعه  ةهريك از اعضا و كارگزاران بايد صالحيت الزم براي ادار. 3
جامعـه بـا مشـكل     ةادار ةاگر يكي از اعضا فاقد صالحيت و ويژگي الزم باشد، چرخـ . 4

  .واهد شدمواجه خ
صالح بايد تحت نظارت مستمر باشند تا صـالحيت   بنابراين، حاكمان و كارگزاران ذي. 5

شناسي رفتار آنان، با متخلّفـان برخـورد مناسـب صـورت      و با آسيب شودآنان همواره بازبيني 
  )  15: 1384 حسيني اصفهاني،. (پذيرد

 )ع( كومت اميرالمؤمنين علـي ها تاكنون هيچ حكومتي به مانند ح حكومت ةاما در ميان هم
ها  توان از نامه اين واقعيت را مي. خرج نداده است امور كارگزاران خود حساسيت و دقت به در

 مختلـف سياسـي،   ر ابعـاد دهاي گوناگون حضرت به كارگزاران و واليـان حكـومتي    و خطبه
اده و العـ  هـا و دسـتوراتي كـه از جامعيـت فـوق      جو كـرد؛ فرمـان  و اقتصادي و ديني جست 

  )87: 1384 حسيني اصفهاني،. (نظيري برخوردار بود بي
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و تـرس   ارعايت تقـو  ةمسئل ،به كارگزاران) ع(حضرت آن هاي ها و عهدنامه در تمامي نامه
دقـت ايشـان در رعايـت حـال مـردم و حفـظ       . دشـو  از خدا و توجه به آخرت مالحظه مـي 

. شـود  در ساير رهبران ديده نمي به اين سبك شانشخصيت آنها و پرهيز از زورگويي و تهديد
از آنجـا كـه    ،كردنـد  هايي كه رهبران غيرالهي در عزل و نصب كارگزاران خود صادر مي فرمان
  .كرد عموماً به حكومت و جامعه لطمه وارد مي بود،بينش كلي در ابعاد وجود انسان  فاقد

 اهميـت  ،)ع( سياسـي حضـرت علـي    ةشـود كـه در انديشـ    ترتيـب مشـاهده مـي    بدين
هالكـت و   كـه  هاي كارگزاران حكومتي داده شده، بـه طـوري   ويژگي ةاي به مسئل العاده فوق

احراز  ، )ع( از ديدگاه حضرت امير ،از طرف ديگر .هدايت جامعه به آن ربط داده شده است
 ةمعيشـت و اقامـ   ةاي جهت خدمت به خلق و رفع مشكالت و توسع قدرت سياسي وسيله

  :اي به استاندار خود در آذربايجان فرمودند لذا حضرت در نامه ؛عدل و آباداني آخرت است
  ) 5نامة: البالغه نهج. ( ةعنقك امان و لكنه في ةان عملك ليس بطعم

چربي در دست تو نيست كه بتـواني آن را ببلعـي    ةامارت و زمامداري يك طعمه و لقم
ـ    ل و ئوه آن مسـ بلكه آن يك امانت است كه بر گردن تو آويخته شده است و تـو نسـبت ب

  .پاسخگو خواهي بود
مسئوليت امانتي است جهت خدمت به خلق و بـراي رضـاي    ، )ع( بنابراين در نگاه علي

به همين جهت ايشان پاسخگويي به داور اعظم و مالك روز جـزا و پاسـخگويي بـه    . خالق
هشـدار  عواقـب امـور بـيم و     ازانـد و آنـان را    مردم را كراراً به كارگزاران خود متذكر شده

  )211: 1386سرمد، . (اند داده
دينـي را در جامعـه تـرويج     ها وجود دارد كه بي هاي زيادي از حكومت نمونه ،در تاريخ

هـاي جـائر كـه     اما حكومت ؛دادند هاي طوالني به حكومت خود ادامه مي كردند و مدت مي
ـ    ، تنهـا توانسـته  زدنـد  ميخود تكيه  ةتنها به زور قدرت ظالمان اهي بـر مـردم   انـد زمـان كوت

از . انـد  دادن حكومت مجبـور شـده   دست و سرانجام به واگذاري قدرت و از كنندحكمراني 
هاي آباد  تنها با رعايت عدل است كه حكومت صاحب اموال فراوان و سرزمين ،طرف ديگر

  )19: 1360 طباطبا، ابن. (كند ميو جامعه رو به صالح و رستگاري حركت  شود مي
هـاي تخصصـي، تجربـي،     آن است كه داشتن صالحيت زمينهاين  حائز اهميت در ةنكت

امـا   ،شـود  شرط الزم براي يك كارگزار حكومتي محسوب مي ،خانوادگي و تربيتي و ديني
اگرچه براي داشـتن يـك حكومـت پايـدار و موفـق،      . اين شروط به هيچ وجه كافي نيست

نظـارت   ،زامـي اسـت  طول دوران صدارت و قـدرت آنـان ال   عملكرد مطلوب كارگزاران در
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نظـر   مستمر بر كارگزاران و واليان از سوي حاكم اسالمي در اين راستا كـامالً ضـروري بـه   
ها با برگزيدن كارگزارانِ توانمنـد و صـالح در    كراراً اتفاق افتاده است كه حكومت. رسد مي

خـود  ي از آيو نتوانستند ثبـات و كـار   ندپس از مدتي رو به فساد و انحطاط رفت ،رأس امور
سـوي حـاكم مـافوق     عدم نظارت بر عملكـرد كـارگزاران از  ، علت چنين امري. نشان دهند

  )245ـ  244 : 1385پيروز و ديگران، . (است
  

  هاى مثبت كارگزاران ويژگى
  خدامحورى .1

خواهد بـه مـردم خـدمت     گذارد و مى جامعه و مسائل سياسى قدم مى ةكسى كه در وادى ادار
طـور طبيعـى    قـدرت و رياسـت بـه    ؛ چه،باور و خدامحور باشد خدا كند، بايد در هر شرايطى

معرض لغزش و سـقوط قـرار    غرورآفرين است و از اين رو، سياستمداران بيش از ديگران در
حفـظ   هاها و خطر نيرويى است كه همواره انسان را در لغزشگاه ،ياد خدا و توجه به او. دارند
  : دهند ورالعمل خود به مالك اشتر فرمان مىبدين دليل، در دست) ع(حضرت على. كند مى

يارى و عزّت كسى ،  زيرا خداى بزرگ ؛خداوند سبحان را با قلب و دست و زبان يارى نما
  ) 53نامة: البالغه نهج( .تضمين كرده است ،ش كند و عزيزش بداردا را كه ياري

؛ و اهللا دارد آثار متعددى همچون اخالص در عمل، دورى از گناه و قرب الـى  ،خدامحورى
بر اين، اگر مـديران و   عالوه. استالهى  رسيدن به مقام قرب ،هدف عالى در تربيت اسالمى

مـدارى حركـت كننـد و در راه خـدا قـدم       اساس خداباورى و حق سياستگذاران جامعه بر
  )58ـ  56: 1380واثقي،. (دهد بردارند، خداوند محبت آنها را در دل مردم جاى مى

  
  مدارى حق .2
  ، بـه مالـك اشـتر بـراى انتخـاب همكـاران نـزديكش        مـداري  ة حقزمين رد )ع(ضرت علىح

  : دهند دستور مى
تـر كـن كـه در     كسى را به خود نزديك ،از ميان خواص خود !گو را به خود نزديك كن افراد حق

  ) 53نامة : البالغه نهج( .ـ صراحت لهجه داشته باشد گرچه گفتار حق تلخ است ـ گويى حق
  : فرمايد حق والى و رعيت مى ةدربار همچنين

هرگاه رعيت حق والى و والى حق رعيت را ادا كند، حق در بين آنها عزيز و قواعـد ديـن   
  )53نامة: البالغه نهج. (شود استوار و روزگار اصالح مى
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مدارى است كه طبـق كـالم رسـول     گويى و حق زمامدار، حق ةبنابراين، يكى از صفات برازند
كمـت  ح /1ق، 1388 كلينـي، ( .»بعضى تلخ آيد ةرا بايد گفت، هر چند در ذائق حق«، )ص( خدا

8(  
  

  خواهى عدالت .3
. اعتـدال و اجـراى عـدالت در جامعـه اسـت      ةدهنـد  نشان )ع( علي سراسر زندگى حضرت

بيدادگرى، چه در دوران حكومت و چه پيش از آن، از  ستيزى ايشان و مبارزه با ستم و ظلم
حضـرت  . كه دوست و دشمن بدان معترفند چنان ؛است) ع(ن حضرتهاى زندگى آ ويژگى
هاى سياسى خود بـه فرمانروايـان، همـواره بـر رعايـت انصـاف و        لدر دستورالعم )ع(على

مالك اشـتر بـه ايـن     ةگونه كه فرازهايى از عهدنام همان؛ كردند بين مردم تأكيد مى عدالت در
  :موضوع اختصاص يافته است

بين خدا و مردم از يك سو و خود و نزديكانت و هر كه هـواى   ت راانصاف و عدال ،مالكا
  )53نامة: البالغه نهج( .او را در سر دارى از سوى ديگر، مراعات كن

  
  دارى امانت .4

 ؛و بايد در حفظ امانت بكوشـد  استامانتدار مردم  ،هر كس در هر پست و مقامى كه باشد
مسائل حياتى مردم نزد كارگزار دولت قرار  زيرا اموال، ناموس، حيثيت، شرف و بسيارى از

امانـت   ،ست، حتى مقام و منصبى كه به او واگذار شدها دارى آنها ول نگهئداده شده و او مس
گذشـته از اينكـه   ) ع(حضرت علـى . اش تالش كند وظيفه ادايبايد در  ،روى از ايناست و 
گران را نيز به رعايـت امانـت   هاى گوناگون بودند، دي دارى در زمينه كامل امانت ةخود نمون

  :فرمودند كردند و مى سفارش مى
 :1375 شهري، ري يمحمد( .چند صاحبش قاتالن فرزندان انبيا باشد امانت را ادا كنيد، هر

  )»االمانة«ة ماد،  1/214ج
  : در اين باره فرمودند) ع(اميرالمؤمنين

  ) 53 نامة: البالغه نهج. (دارى است برترين ايمان امانت
  )26 نامة: البالغه نهج. (ر كه امانتدار نيست، ايمان نداردو ه
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دارى را در آنها ايجاد و تقويت  امانت ةبنابراين، در تربيت سياسى كارگزاران بايد خصيص
ايـن اسـت كـه     ،موجب بروز مشكالت گوناگون در جوامع اسالمى شده هآنچه امروز. كرد

  . تدار نيستندرهبران و كارگزاران حكومتى افرادى صالح و امان
  فقرزدايى .5

و هم افرادى را بـا ايـن ويژگـى     ند، هم خود يار و مددكار فقرا و محرومان بود)ع(على امام
  : دنفرماي كه خطاب به مالك مى چنان ؛ ندپرورش داد

كنند،  اى ندارند و در فقر و تنگدستى زندگى مى پايين مردم كه چاره ةطبق ةدربار ،اى مالك
آنچه را . شدگان بينوايان، نيازمندان، گرفتاران و زمينگير: آنها عبارتند از !نخدا را فراموش نك

رعايـت كـن و بـراى آنـان قسـمتى از       ،ايشان دسـتور داده  ةكه خداوند از حق خود دربار
   )53 نامة: البالغه نهج! (در نظر بگيررا المال و سهمى از غنايم خالص اسالمى هر شهر  بيت

آيـد كـه حمايـت از     فقرزدايى از جامعه برمى دربارةبه مالك ) ع(هاى على از اين توصيه
عنوان يك اصل در حكومت اسالمى مطرح است و براى تحقق آن بايـد   نيازمندان به فقرا و

جملـه فسـاد    عامل بـروز بسـيارى از مشـكالت، از    ،زيرا فقر و كمبود اقتصادى ؛تالش كرد
  )21: 1382 ناظم بكايي،. (است ،اخالقى و ناامنى در جامعه

  
  هاى منفى كارگزاران ويژگى

نتيجـه آنهـا    هاى منفى كه ممكن است دامنگير كارگزاران سياسـى شـود و در   برخى ويژگى
بينـي، هواپرسـتي،    غرور و خود: ند ازدهند، عبارتانجام  وظايف خود را به شايستگينتوانند 
  .شكني پيمان و طلبي انصار

  
  غرور و خودبينى .1

چه بسا ديده شده است زمامدارانى كـه   . ترين آفت سياسى است بزرگ ،تكبر و خودپسندى
برابـر   پا گذاشته و به تعهدات خـود در  ها را زير ارزش ةپس از استقرار در مسند قدرت، هم

همواره كارگزاران نظام اسـالمى را  ) ع(ست كه حضرت علىا از اينجا. اند مردم عمل نكرده
  : فرمايند به مالك مى )ع( آن حضرت. كنند مىبه دورى از تكبر و خودبينى توصيه 

بپرهيز از خودپسندى و تكيه به چيزى كه تو را به خودخـواهى وادارد و بپرهيـز از اينكـه    
ترين فرصت بـراى   زيرا حالت غرور و خودبينى مناسب ؛دوست بدارى مردم تو را بستايند

  ) 53نامة :البالغه نهج( .شيطان است تا نيكى نيكوكاران را از بين ببرد
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  : عجب و خودخواهى فرمودند ةهمچنين دربار )ع( آن حضرت
او مسـلط خواهنـد    هر كه به آرا و نظرهاى خود به چشم خودپسندى نگاه كند، دشمنان بر

  )8كمت ح /1ق، 1388كليني، ( .شد
  هواپرستى. 2

ى مانع اصل ،هاى نفسانى هواپرستى و پيروى از خواسته، )ع(سياسى حضرت على ةدر انديش
گزيدن از هـواى نفـس را بـه     هميشه دورى) ع( اين رو، آن حضرت از. تحقق عدالت است

خـود عمـل كنـد و     ةاسـاس خواسـت   گاه زمامدار بر هر چرا كه ،كردند فرمانروايان توصيه مى
) 59 نامة: البالغه نهج( .دمان مى عدالت و دادگرى بازاجراي انجام دهد، از  ،هرچه را ميل دارد

  : فرمايند يى ديگر مىدر جا) ع(على
رسيدن به هواى نفـس و دنيـاى    ةدين اسير دست اشرار و بدكردارانى است كه آن را وسيل

  ) 53 نامة: البالغه نهج( .اند خود قرار داده
  

  انحصارطلبى .3
آن و  شـده اسـت  تعبيـر  » اسـتئثار «، از ايـن خصوصـيت بـه    )ع(در كالم اميرالمؤمنين علـى 

  : فرمايند كه به مالك مى چنان ،اند حذر داشته شدت از آن بر هفرمانروايان را ب) ع( حضرت
 بـه خـود   آن يكسـانند  دربرابـر مـردم   ةاز امتيازخواهى بپرهيز و از اينكه چيزى را كه همـ 

هر چند زمامدار نزديكان و خويشاوندانى دارد كه توقّع برترى،  !اختصاص دهى، دورى كن
عايت انصاف را دارند، ولى تو تـدبيرى بينـديش   امتيازگيرى و دخالت در قراردادها بدون ر

يـك از اطرافيـان و    انتظاراتشـان را بركنـى و بـه هـيچ     ةبردن عوامل آنها، ريشـ  كه با از بين
كـه ايـن    در حـالى  و مبادا در تو طمـع كننـد،   وامگذار و امثال آن زمين وابستگان چيزى از

  )8 كمتح /1ق، 1388 كليني،.(دشو ضرر ساير مردم مى ةكارماي
  
  شكنى پيمان. 4

دهنـد و احيانـاً بـراى تحقـق آن سـوگند       بندى زمامداران به وعده هايى كه به مردم مى پاى
اميرمؤمنـان  . گـردد  واستوارى نظـام مـى   ها،كسب اطمينان سبب نفوذ آنان در دل ،كنند مى ياد
  :دهند در اين زمينه به مالك دستور مى) ع(على

چـون   ؛جام كارى متعهد شوى و سپس تخلّف كنى، بپرهيـز دهى و به ان از اينكه به مردم وعده
  )8كمت ح /1 :ق1388كليني، . (خلق است و شكنى موجب خشم خدا خُلف وعده و پيمان
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  هاي گزينش كارگزاران مالك

صـفاتي را    ،هـاي كلـي گـزينش مـديران و كـارگزاران حكومـت       مالكة دربار) ع(امام علي
. طور دقيق و سنجيده به كار گرفته شوند سالمي ما بهكه شايسته است در نظام ا ندشمار برمي

  :است لاهم اين اوصاف و معيارها به قرار ذي
  
  ايمان و تقوا. 1

زيرا ايمان بـه   ؛حسب نوع مسئوليت، بايد تقوا و ايمان آنان مالك قرار گيرد در گزينش افراد بر
يـن عمـل   ا كنـد كـه از    ايجاد ميآنچنان تعهد و الزامي در انسان  ،برابر اوامر او خدا و تسليم در
هرگونـه قـانون و مقـام مـافوق      بردر نزد او، مقابل خدا،  كند و مسئوليت در خالف احتراز مي
  )89 : 1382 زاده، موسوي. (بيند تنها خدا را حاضر و ناظر اعمال خود مياو رجحان دارد، و 

ك اشـتر، از تقـوا و   خود به مال ةبرخورد و اصول مديريت را در نام ةشيو ، )ع(امام علي
دهد و اينكه اطاعت خدا را بر ديگر  كند و او را به ترس از خدا فرمان مي خداگرايي آغاز مي

 ؛، پيروي كنـد آمده است ها واجبات و سنّتدربارة كارها مقدم دارد و از آنچه در كتاب خدا 
كـردن آنهـا    رستگار نخواهد شد، و جز با نشناختن و ضـايع  پيروي آنها دستوراتي كه جز با
  )53نامة : البالغه نهج. (شدجنايتكار نخواهد 

  
  صالحيت اخالقي. 2
صفت اخالقي مربوط به آن نيـز بايـد   به شود،  حسب نوع مسئوليتي كه به افراد سپرده مي بر

كـار دارد،   شود كه بيشتر با مردم سـرو  ، اگر به كسي مسئوليتي داده ميمثالشود؛ براي  توجه
 ،المال است دار بيت بچربد، و اگر عهدهوي داري او بر ساير صفات  مبايد حسن خلق و مرد

نظر از  پس جايگاه مسئوليت اشخاص را صرف. داري مشهور باشد بايد در صداقت و امانت
گزينش بايـد   ةاينها نكات ظريفي هستند كه در هست. كند تعيين ميآنان ساير شروط، اخالق 

. انفعاالت يك نظام، هماهنگي كامل حكمفرما شود د تا بر حركت و فعل وشوبه آنها توجه 
  )55ـ  54 : 1380واثقي،(

  : دنفرماي در عهدنامه مالك اشتر، مي) ع(امام علي
تـر، و آبرويشـان    كارگزاران دولتي را از ميان مردمي انتخاب كن كـه اخـالق آنـان گرامـي    

  )53نامة : البالغه نهج(. شان كمتر است ورزي تر، و طمع محفوظ
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  هادگريج. 3

ر اسـت كـه از   ذااي مقدس، مهم و تأثيرگ واژه» جهاد« .نيروي مطلوب، نيروي جهادي است
» جهـاد « ةچنـد نكتـه در واژ  . اسـت » كوشش پيگير«معني  گرفته شده و به» جهد «يا » جهد«

  : وجود دارد
بلكـه   ،نيسـت ، ايستا گر واقعي جهاد. روزي جهاد يعني تالش شبانه: تالش مستمر )الف

  . تحقق اهدافي است، و در پي هميشه برنامه دارد ؛پويا و متحرك است ،دلسوز استچون 
يعني براي خدا است و جانـب  » اهللا سبيل في« : جهاد البته مقيد و مشروط است: اخالص ) ب

  . نبايد محور باشد، بلكه اسالم محور و پيروز نهايي است» من«. گيرد قدرت شخصي را نمي
ـتش   يعني ني : فداكاري )ج روي جهادي حاضر است مجروح، مفقود، و شهيد شود، حتـي حيثي

  .شود اطالق مي» مجاهد«به چنين فردي  ،در فرهنگ و سنت ما. بر باد رود، اما اسالم سربلند شود
  

  اصالت خانوادگي. 4
هرگز مصدر افعال خـوب واقـع    ،اگر صفات اخالقي و پسنديده در نفس انسان ملكه نشود

توان تصور كرد  فضيلت باشند، مي از خاندان شريف و با شده راد گزينشاف چنانچه. شود نمي
دار در فـرد   دوام و ريشـه  و بـا  است كه صفات اخالقي در آنها از سنين كودكي شكل گرفته

 ؛ وشـوند  طريق ارث بـه فرزنـد منتقـل مـي     عالوه بر آن، صفات خوب و بد از. وجود دارد
  . معرّف پاكي وراثت يا بدي آن هستند ،اخالق خوب و پسنديده يا زشت و نكوهيده

  
  حسن شهرت. 5

ـتوانه و    بـاال مـي   ،هايي كه امين مردم هستند اعتبار يك حكومت با حضور چهره رود و بهتـرين پش
ـتند بنابراين، افرادي كـه اهـل تجربـه    . ستا دلگرمي براي يك مسئول، اعتماد مردم به او و در  هس

مدير و  ،در اسالم بيش از ديگران باشد ة آنهاو حسن سابقاند  كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده
  .شايستگي بيشتري در تصدي امور دارند و دورانديشند و در كارها و مسائل، عميق و ژرف نگرند

  
  ها آزمايش لياقت. 6

اساس تعهد و نوع تخصص و توان اجرايي، انتخاب و به كار مورد عالقه گمـارده   افراد بايد بر
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ها و  ها قرباني دوستي ها و شايستگي لياقت بگيرد وگاه جاي ضوابط را  بايد هيچروابط ن .شوند
  :دنفرماي به مالك اشتر مي )ع(علي حضرت است كه رو از اين. شودمسائل خويشاوندي 

سپس در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش، به كارشان بگمار، و با ميل شخصي و 
زيرا اين نوعي ستمگري و  ،به كارهاي گوناگون وادار نكن بدون مشورت با ديگران، آنان را

  )53نامة:  البالغه نهج( .خيانت است
  
  گري  اصالح .7

ضعف و يـا نقصـي    اي كه هر جا نقطه گونه نيروي مطلوب اسالمي، نيرويي مصلح است، به
تا ايـن   اي است كند و به دنبال برنامه فكر مي ،ايستد ها مي مقابل نقص در ،وجود داشته باشد

  . ها را به نقاط مثبت مبدل كند نقص
  
  گرايي  تحول .8

جايي به او سـپرده شـد،    ةاي باشد كه اگر مسئوليت ادرا نيروي انساني مطلوب بايد به گونه
ها و نقاط مطلوب اسالم بتواند در آن محيط كوچك يا بزرگ، تحـول مثبـت    براساس آرمان

  .الت ايستا به حالت پويا تغيير دهدبدين معنا كه آن محيط را از ح ؛ايجاد كند
  

  اهل امر به معروف و نهي از منكر بودن . 9
هـا در   شـدن بـدي   ها و زايـل  نيرويي است كه خواستار تحقق نيكي ،نيروي مطلوب اسالمي

يكـي از   ؛ ودايرة وسـيعي دارد  ،معروف و منكر. كند ريزي مي جامعه است و براي آن برنامه
  . معروف و نهي از منكر بوده است به همين امر ، )ع(لحسينا عبداهللا اهداف نهضت ابا

  
  بودن مشتاق و داوطلب.  10

اي  ، داوطلبانه، با انگيزة مقدس و براساس برنامـه  ، مشتاقانه، آگاهانه كارگزار مطلوب اسالمي
اي و يـا   نيـروي بخشـنامه   ،نيروي مطلوب انساني و اسالمي. برد مشخص، كارها را پيش مي

نه اينكه حقوق نگيرد و يا به بخشنامه . مزد بگير رايج و متعارف نيست بگير و  نيروي حقوق
زيـرا معتقـد اسـت كـه      ؛كنـد  عنوان كار و كاسبي نگاه نمي بلكه به مسئوليتش به ،عمل نكند

  .اما آنچه اهميت دارد، اداي تكليف است ،زندگي خواهد گذشت
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  )بودن گرا وظيفه ( گرايي تكليف. 11
ام  دهنـد، يـا موقعيـت اجتمـاعي     قدر به من حقوق ميچ « گويد  اسالمي نمينيروي مطلوب 

تواند تحول ايجاد كند، و آنچه بـراي   بلكه بر آن است كه تا چه ميزاني مي ،»شود چگونه مي
دنبـال كـار، شـغل و     .تواند براي اسالم مفيـد باشـد   او اهميت دارد، اين است كه چقدر مي

  . گرا است بلكه آخرت ،گرا نيست م عزيز است؛ و دنياموقعيت نيست، بلكه به فكر اسال
  

  وظايف حاكمان و كارگزاران
در ) ع(تشكيل حكومت اسالمي و نيز وظايف حاكم اسـالمي، امـام علـي    ةبا توجه به فلسف

  .شمارد مالك اشتر، وظايف مهم او را برمي ةفراز آغازين عهدنام
  
  ها آوري ماليات جمع.1

. هاي عمومي جامعه، به بودجه نياز دارد جامعه و نيز تأمين نيازمنديحكومت و  ةحاكم براي ادار
ـين  ) ع(رو، امـام علـي   از ايـن . سـت ا هـا  هاي تأمين بودجه، دريافت ماليات يكي از بهترين راه اول

  : كند مي داند و مالك اشتر را به جمع آوري آن امر ها مي آوري ماليات حاكم را جمع ةوظيف
است در عهدي كه با  ـ پسر حارث ـ به مالك اشتر ـ اميرمؤمنان ـ يعل، خدا ةاين فرمان بند

 .گزيند تـا خـراج آن ديـار را جمـع آورد     مي او دارد، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر بر
  )53نامة : البالغه نهج(

  
  جهاد با دشمنان. 2

وارد و آن را ضـربه  حكومت اسالمي  ةهر فرصتي بر پيكر دركمينند تا  دشمنان دين همواره در
، حاكم و كارگزاران، نقـش  اين ميانو در  ؛مردم بايد هوشيار باشند ةاز اين رو، هم. كنندناتوان 

بان هستند و حقايق و واقعيـات را از   چرا كه آنان در حكم ديده ،تري دارند و مسئوليت سنگين
دم را نيـز آگـاه   ترين حركت دشمن را ببينند و مـر  بايد همواره كوچك ، پسبينند افقي برتر مي

  : دنفرماي مي )ع(است كه امام علي از اين رو. سازندتا خود را در مقابله با دشمن آماده  كنند
است در عهدي كه با  ـ پسر حارث ـ به مالك اشتر ـ اميرمؤمنان ـ  خدا، علي ةاين فرمان بند

 .نش نبـرد كنـد  تـا بـا دشـمنا   ...   گزينـد  او دارد، هنگامي كه او را به فرمانداري مصر برمـي 
  )53 نامة :البالغه نهج(
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  گسترش عدالت. 3

  . موظّفنددر اسالم، ظلم به ديگران مذموم است و همگان به رعايت حقوق همديگر و رفتار عادالنه 
  :دنفرماي مي) ع(اميرالمؤمنين

ست، به من بدهنـد تـا خـدا را    ا ها به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان
: البالغه نهج( .چنين نخواهم كرد اي بگيرم، مورچه از در پوست جوي كه ناروا ،اني كنمنافرم
  )224 خطبة

  
  اصالحات. 4

هاي تعليم و تربيت و نيز مبارزه با انحرافات،  ساختن زمينه حاكم بايد با ارشاد مردم و فراهم
ين از بانحرافي را  با نظارت دقيق بر كار كارگزاران، هرگونه كند؛اصالحات را فراهم  شرايط

، بـه  ة مالك اشتردر آغاز عهدنام )ع(حضرت علي  از اين رو،. ببرد و به اصالح امور بپردازد
  : دنفرماي د و مينكن اين مهم اشاره مي

 .كار مردم را اصالح كند تا... گزيند  هنگامي كه او را به فرمانداري مصر بر مي... اين فرمان
  )53نامة  :البالغه نهج(

  
  عمران و آباداني شهرها. 5

    :دنفرماي مي )والي مصر( ة خود به مالك اشتردر ابتداي نام) ع(اميرالمؤمنين
  .تا شهرهاي مصر را آباد سازد... 

 كننـد و پيامـد   مياز اين نامه، توجه تام و كامل به عمران و آباداني را گوشزد  يدر فراز
  : دندار يا ترك اين مهم را بيان مي اجرا

خراج جـز بـا آبـاداني فـراهم     . آوري خراج باشد تالش تو در آباداني زمين، بيش از جمعبايد 
 دست آورد، شهرها را خـراب  و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به ؛دشو نمي
زيـرا عمـران و   ؛ ...آورد مـي كند و حكومتش جز اندك مـدتي دوام ن  ميبندگان خدا را نابود  و

خـاطر تنگدسـتي كشـاورزان     همانا ويراني زمين بـه . كند ل مردم را زياد ميقدرت تحم ،آبادي
 ةطـرف زمامـداراني اسـت كـه بـه آينـد       خاطر غارت اموال از است، و تنگدستي كشاورزان به

  )53نامة : البالغه نهج( .گيرند حكومتشان اعتماد ندارند و از تاريخ گذشتگان عبرت نمي
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  داري مردم. 6

  :دنفرماي به مالك اشتر مي 53 ةنام در) ع(اميرالمؤمنين
مبادا هرگز چونان  .مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش

اي برادر دينـي   دسته: اند زيرا مردم دو دسته !حيوان شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني
هايي بـر آنـان    زند يا علت ناهي از آنان سر مياگر گ. اي ديگر همانند تو در آفرينش ، و دستهاَندتو

ـبخش و بـر آنـان     شـو  شود، يا خواسته و ناخواسته اشتباهي مرتكب مـي  عارض مي ند، آنـان را ب
 همانا تو از آنـان برتـر  . گونه كه دوست داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد گير، آن آسان
  .س كه تو را فرمانداري مصر داد، واالتر استو خدا بر آن ك است و امام تو از تو برتر هستي

  
  شناسي رفتار كارگزاران آسيب

به برخي ؛ و اينك، است هاهاي رفع آن ها و راه شناخت آسيب ،يكي از كارهاي مهم و اساسي
  :آنهاهاي مقابله با ها و راه از آسيب

  
  روحية تكبر و استبدادگري. 1

  : دنفرماي تقوا و متعهد مي ه اين مدير بامالك اشتر، خطاب ب ةدر عهدنام) ع(حضرت علي
كـه ايـن گونـه     ؛دهم، پس بايد اطاعت شود و من نيز فرمان مي ه اندبه مردم نگو به من فرمان داد

 .سـت ا هـا  و موجـب زوال نعمـت   مـي كنـد   دل را فاسـد و ديـن را پژمـرده    ،بينـي  خود بزرگ
  ) 53نامة : البالغه نهج(

  . دور باشد بيني به ر نوع غرورزدگي، خودمحوري و خودبزرگبنابراين، حاكم اسالمي بايد از ه
  

  ناحق ريزي به روحية خون. 2
  : فرمايند يخطاب به مالك اشتر م )ع(آن حضرت

ريزي بپرهيز و از خون ناحق پروا كن، كه هيچ چيز همانند خون ناحق كيفر الهـي را   از خون
بخشـد و زوال   سـرعت نمـي  هـا را   كنـد و نـابودي نعمـت    نزديك و مجازات را بزرگ نمي

 ،پس با ريختن خون حرام، حكومت خود را تقويت مكن...  گرداند، حكومت را نزديك نمي
بـه   و كنـد   مـي كنـد و بنيـاد آن را بر   هاي حكومت را سست و پست مي زيرا خون ناحق پايه
سازد، و تو نه در نزد من و نه در پيشگاه خداوند، عـذري در خـون نـاحق     ديگري منتقل مي
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  )53نامة  :البالغه نهج( .نيستي ريزچرا كه كيفر آن قصاص است و از آن گ، خواهي داشتن
  
  عدم دسترسي مردم به حاكمان. 3

  : دنفرماي خطاب به مالك اشتر مي) ع(حضرت علي
خـويي   اي از تنگ نمونه ،بودن رهبران گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار، كه پنهان هيچ
شدن از رعيت، زمامداران را از دانسـتن آنچـه بـر     نهان. استجامعه  اطالعي در امور و كم

كند، زيبا  پس كار بزرگ اندك، و كار اندك بزرگ جلوه مي ؛دارد مي آنان پوشيده است، باز
همانـا زمامـدار آنچـه را كـه     . آيد  مينمايد و باطل به لباس حق در زشت، و زشت زيبا مي
اي نباشد تـا بـا آن راسـت از دروغ     ، و حق را نيز نشانهداند نمي ،مردم از او پوشيده دارند

ردم بـودن و بـا آنـان    ميـان مـ   در«آن حضـرت راه درمـان ايـن مشـكل را     . شناخته شـود 
حـاكم و مـردم    ة، رابطـ »عـدم احتجـاب  «بنابراين، با رعايت اصل . داند مي »كردن همراهي

  )53نامة  :البالغه نهج( .شود اصالح مي
  
  توجهي به آنان مان و مستضعفان و كمكردن محرو فراموش. 4

  : فرمايند مي مالك اشتر ةحضرت در عهدنام
و  اي ندارنـد،  كـه هـيچ چـاره   آنان  ؛خصوص طبقات پايين و محروم جامعه در ! خدا راسپس 
محـروم، گروهـي    ةهمانا در ايـن طبقـ   .دردمندان و ند از زمينگيران، نيازمندان، گرفتارانعبارت

پس براي خدا پاسدار حقّـي  . دارند و گروهي به گدايي دست نياز برمي كنند ميداري  خويشتن
هـاي   المال، و بخشي از غلّه بخشي از بيت: باش كه خداوند براي اين طبقه معين فرموده است

زيرا بـراي دورتـرين    ،هاي غنيمتي اسالم را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده زمين
. هسـتي ن، سهمي مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن ترين آنا مسلمانان همانند نزديك
تو را از رسيدگي به آنان باز دارد، كه انجام كارهـاي فـراوان و مهـم     ،مبادا سرمستي حكومت

  )53نامة : البالغه نهج( .تر نخواهد بود هاي كوچك هرگز عذري براي ترك مسئوليت
  
  گرفتن عدالت المال و ناديده خواهي از بيت زياده. 5

المـال و   خواهي از بيـت  كند، زياده هايي كه حاكمان و كارگزاران را تهديد مي از ديگر آسيب
شـوند، ماننـد    اموال عمـومي بـه اقسـام گونـاگوني تقسـيم مـي      . گرفتن عدالت است ناديده

ولـي مقصـود از    .المالـك و درآمـدهاي عمـومي    مشتركات عمومي، مباحات اوليه، مجهول
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مانند غنايم  ،، به دست امام استهاكردن آن موالي است كه اختيار هزينهدر اينجا، ا» المال بيت«
  )224 خطبة: البالغه نهج. (جنگي، خراج، جزيه، زكات، صدقات عامه و اوقاف عمومي

  
  كنترل و نظارت دقيق بر عملكرد كارگزاران

رود  شـمار مـي   كنترل و نظارت بر عملكرد زيرمجموعه، از ديرباز يكي از اصول مديريتي به
اصل كنترل و نظارت، با نظـام   .كند بودن آن، مديريت را دچار مشكل مي رنگ كه نبود يا كم

 ةچرا كه آفريـدگار حكـيم اصـل كنتـرل و نظـارت را در مجموعـ       ؛آفرينش هماهنگ است
اإلنسان  فلينظرِ ؛ظلما عليها حاف نفسٍ لإِن ك: تانسان فرموده اس ةآفرينش منظور كرده و دربار

   )5ـ  4 /86، طارق(. لقخ مم
  
  رسيدگي به وضع معيشتي كارمندان و كارگزاران. 1

مـديران   ،مخاطب يك وجه آن :قبال كارمندان دولتي، دو وجه دارد در) ع(سياست مالي علي
در تأمين حقوق ) ع(علي امام .مابقي كارمندان دولت ،ارشد نظامند و مخاطب وجه ديگر آن

  : فرمايند ميبه مالك اشتر  آنان،معيشتي كارمندان و تالش جهت بهبود وضعيت 
در اصـالح   ،كه با گرفتن حقـوق كـافي   ،ارزاني دار) كارمندان(سپس روزي فراوان بر آنان 

و اتمـام حجتـي    ؛زننـد  المال دست نمـي  نيازي، به اموال بيت كوشند، و با بي خود بيشتر مي
  ) 53نامة :البالغه نهج( .نداست بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كن

  :مديران ارشد نظام چنين بوده استقبال  در) ع(اما سياست علي
كه خود را با مردم ناتوان همسو كنند، تا فقـر و   است خداوند بر پيشوايان حق واجب كرده
  )209 خطبة: البالغه نهج( .و به طغيان نكشاند نداري، تنگدست را به هيجان نياورد

ـازاده، . (نخست اهميت اسـت  ةي به وضع معيشتي كارگزاران، در درجبنابراين، رسيدگ : 1379 باب
33(  

  
  كنترل و بازرسي مستقيم و آشكار در امور كارمندان.2

و  ندهم خود شخصاً بر امور جاري كشور پهناور اسالمي نظارت مستقيم داشت ، )ع(امام علي
 ؛ظـارت مسـتقيم داشـته باشـند    د كه بـر كارهـا ن  دنكر هم به كارگزاران و مديران توصيه مي
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طي حكمي مأموريت داد كـه  » التمر عين«والي  ،كعب ارحبي بن به مالك آن حضرتكه  چنان
  : وسيعي را بازرسي كند ةبا مأموران تحت امر خود، منطق

 ةسـوي منطقـ   و با گروهـي از همكارانـت بـه    ، كسي را به جانشيني خويش بگمار ؛ اما بعد
بررسي » بهقباذات«تا » غريب«و » دجله«عملكرد كارگزاران را از حركت كن و  »السواد ةكور«

در اين مأموريت كه خـدا بـه تـو    . طور دقيق به انجام رسان كن و حساب و كتاب آنها را به
سپرده، به فرمان او باش و بدان كه اعمال آدميزاد براي خودش محفوظ است و در ازاي آن 

 ،خدا با ما و شما به نيكي رفتار كند، كه  را پيشه كن بنابراين، راستي و نيكي. گيرد پاداش مي
. والسـالم  ،ات را بـه مـا نشـان بـده     رساني، راستي و درستي و در مأموريتي كه به انجام مي

  )»االمانة« ةماد ،1/21:  1375شهري،  ري يمحمد(
  كارگيري نيروهاي اطالعاتي و بازرسان مخفي به. 3

ت معتقد بود و آن را براي اصالح امـور بسـيار كارسـاز    نيز سخ» نظارت پنهاني«به ) ع(امام
توانسـتند از ديـد بازرسـان آشـكار مخفـي شـوند يـا بـا          زيرا كارگزاران اگر مي ؛ دانست مي

الحيـل   آيند و به لطايف ظاهرسازي آنان را بفريبند و يا احياناً با آنان از در آشتي و سازش در
باز دارنـد، از بازرسـي و گـزارش     ، آنان استهاي صحيحي كه به زيان  ايشان را از گزارش

  .هايي در امان بودند بازرسان پنهان بيمناك بودند و يا اين بازرسان از چنين آسيب
  : دننويس مي) والي مكّه(عباس  بن به قُثم) ع(امام

همانا مأمور اطالعاتي من در شام به من اطالع داده است كـه گروهـي از مـردم شـام بـراي      
شان ها شان در شنيدن حق ناشنوا، و ديدهها مردمي كوردل، گوش ؛ آيند كّه ميمراسم حج به م

برند، دين خود  جويند، و بنده را در نافرماني از خدا فرمان مي نابينا، كه حق را از راه باطل مي
خرند، در حالي  نيكان و پرهيزگاران مي ةفروشند و دنيا را به بهاي سراي جاودان را به دنيا مي

 ةپـس در ادار . ها جز بدكار كيفر نشود آن پاداش گيرد، و در بدي ةدهند ها، انجام يكيكه در ن
اي عاقـل، پيـرو حكومـت و     دهنده نصيحت و امور خود، هشيارانه و سرسختانه استوار باش

هنگـام   نه بـه ! مبادا كاري انجام دهي كه به عذرخواهي روي آوري .فرمانبردار امام خود باش
  ) 33  نامة: البالغه نهج. (مشكالت، سست گاهبه ش و نه نعمت ها شادمان با

  
  هاي مردمي و اعتماد به آنان توجه به گزارش. 4

از ) ع(، امامدادند ميكه نيروهاي رسمي حكومت انجام  يافته هاي دقيق و نظام عالوه بر بازرسي
ين آنهـا  تـر  مهـم  ند؛ كـه شـد  هاي متعدد ديگر نيز از عملكرد كارگزاران خويش آگاه مـي  مجرا

اي ناراضي بودند يا مشـكالت خاصـي    اگر مردم از مسئوالن منطقه. ارتباطات قوي مردمي بود
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اي،  طور مستقيم، حضوري يا مكاتبـه  شد، به كرد كه به دست آنان گشوده نمي برايشان بروز مي
ت نيز به افكار عمـومي و خواسـ   )ع( امام. جستند گرفتند و از او مدد مي تماس مي )ع( با امام

  )249ـ  248: 1379 بابازاده،. (داد نهاد و به آنها ترتيب اثر مي حق مردم ارزش مي به
  

  ها و تنبيهات كارگزاران آيين تشويق
  مديريت صحيح. 1

گذاشته  فرق اعمال مديريت صحيح اين است كه بين افراد نيكوكار و بدكار يها يكي از راه
  : ين موضوع اشاره شده استبه مالك اشتر، به ا) ع(امام علي ةدر نام. شود

 بـه و بـدكاران   رغبت زيرا نيكوكاران در نيكوكاري بي ؛  كار و بدكار در نظرت يكسان نباشند هرگز نيكو
  ) 53  نامة: البالغه نهج( .اساس كردارشان پاداش ده پس هر كدام از آنان را بر. ندشو كاري تشويق مي بد

ل شود و با هـر كـدام از   ئوب و بد تفاوت قابنابراين، حاكم اسالمي بايد بين كارگزار خ
  )36: 1382 رحماني،. (كندبرخورد به شكلي مناسب آنها 

  
  ها واگذاري مسئوليت بر اساس توانايي .2

هـاي فكـري و     حاظ تواناييبه ل مورد اعتماد بودند و  كه كامالً )ع( آن عده از ياران حضرت
اس و بـزرگ منصـوب    حد بااليي قرار داشتند، به سمت اس اجرايي، در تانداري مناطق حسـ

عنوان ولي امر مسلمانان در آن مناطق  اختيارات خويش را به همةو حضرت تقريباً  شدند مي
ي، اقتصـادي،  يامور مربوط به نظام اداري، قضا ةو از اين رو، كلي كردند ميبه ايشان تفويض 

سـعد،   بـن  مچـون قـيس  افـرادي ه . اختيـار ايشـان بـود    ، دردينـي  مسائلارتش و حتي بيان 
عبـاس در بصـره چنـين     حنيـف و ابـن   بـن  عثمـان و  ،بكر و مالك اشتر در مصر ابي محمدبن

حتـي  . داشـتند ساير كارگزاران بر اساس امور محوله، اختيـارات كمتـري   . اختياراتي داشتند
ارتـش و مـأمور    ةقاضي، فرمانـد ) ع(آن حضرت گاهي براي كمك به استاندار يك منطقه، 

  )34ـ  32: 1382 رحماني،. (كردند جداگانه نصب ميرا ي ماليات آور جمع
  
  گيري از وقوع خالف هاي پيش راه. 3

اسـاس اصـل مهـم رعايـت      گرفت تا بر ميكار  تالش خويش را به همة ،)ع(اميرمؤمنان علي
افـرادي همچـون   ؛  اي را بر انجام امور بگمارد ، كارگزاران شايسته»ساالري اهليت يا شايسته«
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دبنعمزياد كـه نـه تنهـا افـرادي اليـق و       بن بكر و كميل ابي ار ياسر، مالك اشتر نخعي، محم
 .سرآمد مردان روزگار خويش بودنـد  ،نظر تقوا و صفات عالي انساني كارآمد بودند، بلكه از

هـاي اخالقـي و    بنابراين، كساني بايد براي تصدي امور جامعه انتخاب شوند كه صـالحيت 
فضايلي همچون تقوا، اطاعت از خداونـد، پيـروي از قـرآن و سـنن      ؛باشندداشته اجتماعي 
هواهـا و شـهوات نفسـاني،     كشـتن رساني به دين خدا با دست و زبان و قلـب،   الهي، ياري

  . دامن و صالح و اهل راستي و صفا بودن داشتن حيا، از خاندان پاك
  
  عزل كارگزاران نااليق. 4

از ايـن رو،  . گزارانش، سياست پيشگيري از جرم استبرابر كار در )ع(سياست حضرت علي
كـردن وظـايف، تـأمين مـالي و      گـزينش، مشـخص  (شرايط پيشگيري  همة) ع(آن حضرت

اين شرايط، كسي تخلفي كـرد، روشـن    يحال اگر با تمام. دنگير كار مي را به) بازرسي دقيق
  )56: 1382 رداري،س. (با او وجود ندارد نكردناي براي برخورد است كه ديگر هيچ بهانه

  
  هاى مثبت كارگزاران هاى تقويت ويژگى راه
  تقواى الهى .1

ـ د زمامداران حكومتى را به رعايت تقوا دسـتور مـى   ،هر چيزيش از ب) ع(حضرت على  ؛دادن
و  ،)95نامـة : البالغـه  نهـج ( كردنـد  الهى سفارش مى ك را به پرهيزگارى و انجام فرايضمال

 دند تا در آشكار و نهان از خدا بترسند و اوكر مهـم توصيه مى ديگر كارگزاران را نيز به اين
هـاى احتمـالى،    يرى از آفتشگبنابراين، براى پي) 157خطبة: البالغه نهج. (فرماني نكنند نارا 

تقوا اسير  زمامدار بى چراكه ؛دننالزم است كارگزاران دولت را پرهيزگار و درستكار تربيت ك
پـى تـأمين    م و شهوت اسـت و چنـين كسـى فقـط در    خشو  ،هوا و هوس، حرص و طمع

باشد تـا خطـا و   داشته پس اولين شرط مدير شايسته اين است كه تقوا . استنيازهاى خود 
  )455ـ  452: 1379بابازاده، . (اشتباهى از او سر نزند

  
  اعتنايى به دنيا بى .2
) ع( حضـرت  آن. سـت ا خطاهـا  ةبستن بـه دنيـا منشـأ همـ     ، دل)ع(اساس تفكر امام على بر
   :كنند دهند و همگان را بدان توصيه مى اعتنايى به دنيا را در گفتار و رفتار نشان مى بى
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به خدا سوگند كه اين دنياى شما در نظر من از استخوان خوكى در دست شخصى جذامى 
  ) 236 حكمت: البالغه نهج( .تر است تر و كم ارزش كه هيچ كس ميلى به آن ندارد، پست

. اى اسـت كـه در دهـان ملـخ باشـد      تـر از بـرگ جويـده    ارزش نـزد مـن بـى   دنياى شما 
  )224 خطبة: البالغه نهج(

 ةقدرت و رياست را وسـيل  بسته و به ماديات چشم دوخته باشد، اگر زمامدار به دنيا دل
 )ع(آن حضـرت  .شـود  دهد و در اين راه، هر جنايتى را مرتكـب مـى   رسيدن به آن قرار مى

نبستن بـه دنيـا دسـتور     خصوص كارمندان نظام اسالمى را به زهد و دل مردم، به ةر هممكرّ
  : فرمودند دادند و مى مى

  )224 خطبة: البالغه نهج( .حقيقت، دام شيطان است زيرا دنيا در ؛از دنيا بپرهيزيد
  توجه به نتايج اعمال .3
مال، عامل مهمى به زمامداران، توجه به نتايج اع )ع(على امام هاى ها و توصيه اساس فرمان بر

  :فرمايند در اين زمينه مى )ع(آن حضرت. در مهار و تنظيم رفتار فرمانروايان است
اى بندگان خدا، خداوند در روز قيامت از اعمال كوچك، بزرگ، آشكار و پنهان شما سؤال 

  ) 27 نامة: البالغه نهج. (كند مى

 بـه همـين دليـل   . شود مي سؤالدربارة آن در آخرت  ،يعنى هر كارى در دنيا انجام دهيد
  : دهند به مردم هشدار مى )ع(است كه آن حضرت

  )157 خطبة: البالغه نهج( .دشو اعمال شما در آن آشكار مى ةبپرهيزيد از روزى كه هم
  
  مشورت با علما .4

 حكمت: البالغه نهج(د شوآنان شريك  ة، با خرد و انديشكند تشورمهر كه با افراد كاردان 
. شناسـد  موارد خطا و اشتباه را مـى  ،ه افكار و نظرهاى ديگران مراجعه كندو هر كه ب )152

 و مشـاوره  براين اسـاس،  .دهد نتيجه، كار را درست انجام مى در )164حكمت: البالغه نهج(
هاى سياسى و خطاهـاى احتمـالى    بسيارى آفت از علما و دانشمندان زمامداران با تبادل نظر

  )91: 1379 بابازاده،. (كند جلوگيرى مى
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  گيري نتيجه
ن و سـپس نظـارت بـر    در انتخاب كـارگزارا  )ع(هايي كه حضرت علي ها و حساسيت دقت

حاكي از آن است كه اعطاي مسئوليت به افـراد نـااليق و يـا     ،دادند خرج مي به ناعملكرد آن
جـز  اي  نتيجـه  ،ـ به حال خود و عدم نظارت بـر آنـان   ـ حتي صالح و متعهد آنان واگذاري 

برابـر   در )ع( حضـرت آن اگـر  .پي نخواهد داشـت  وپاشي و زوال تدريجي حكومت را درفر
هـاي بعضـي از كـارگزاران خـود      هـا و سـتمكاري   انـدوزي  ثروت ها،  طلبي ها، جاه عدالتي بي

 ،سـائل ايـن م تـوجهي بـه    داند بي خاطر آن است كه مي به، دهد العمل شديد نشان مي عكس
نهايـت حكومـت را    اول دامـن خـود كـارگزاران و در    ةبرافروختن آتشي است كه در درج

بـر   يتأثير مسـتقيم  ،نتيجه گرفت كه رفتار و عملكرد كارگزاران دپس باي. فراخواهد گرفت
  . هاي سياسي دارد ثبات نظام
  هـاي  ها و عهدنامـه  ، در تمامي نامهو ترس از خدا و توجه به آخرت ارعايت تقو ةمسئل
در رعايت حـال مـردم و    )ع(آن حضرتدقت . دشو مالحظه مي به كارگزاران) ع(امام علي

به اين سبك در ساير رهبـران ديـده    شانو پرهيز از زورگويي و تهديد نحفظ شخصيت آنا
كساني كه از امكانات و امـوال و اختيـارات    ، )ع(سياسي حضرت علي ةدر انديش .شود نمي

خود را  ةباشند كه بتوانند وظيفه داشتهايي  صفات و ويژگيد باي ،شوند مند مي حكومتي بهره
كه در غير اين صورت به تباهي امـور و سـقوط حكومـت منجـر      چرا درستي انجام دهند،  به
رفاقـت و خويشـاوندي را    ةگاه مسـئل  هاي خود هيچ در عزل و نصب )ع(علي امام .دشو مي

اي حكومـت  و روش سياستمداران دنياپرست را كه تنها در راستاي بق ندداد مدنظر قرار نمي
و مصـلحت مـردم را    ندانديشـيد  ، بلكه تنها به رضاي خدا ميندنداشت ،كردند خود عمل مي

اسالمي بيشتر از  ة، هيچ خطري براي جامع)ع(حضرتآن سياسي  ةدر انديش. ندنظر داشت در
كه  ندبيم داشت )ع( حضرت علي. صالحيت نيست آمدن افراد فاقد اهليت و كم سر كار خطر بر
سـمت تبـاهي و    دست گيرنـد و جامعـه را بـه    الح و نااليق زمام امور مملكت را بهافراد ناص

  .سقوط بكشانند
سالمت اخالقي و ديني و سياسـي   ةلئدر سخنان خود مكرر به مس )ع(اميرالمؤمنين علي

بـه   )ع(امـام  ةاز نامـ . انـد  آن هشـدار جـدي داده   دربـارة كارگزاران حكومتي توجه كرده و 
كه تعدي  آيد برميعباس در استان فارس كرد،  بن ي كه او را جانشين عبداهللابيه هنگام بن زياد

هـا و   مردم عليه حكومـت  ةو تخلف كارگزاران همواره از عوامل مهم قيام و مبارزه مسلحان
  : دنفرماي ايشان در اين زمينه مي. استتغيير نظام سياسي مستقر 
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 .السـيف  ود بالجالء والحيف يدعو الـي العسف يع الحيف فان العسف و العدل و احذر استعمل
  )468حكمت : البالغه نهج(

هايي كه حضرت در مورد كارگزاران خود  ها و بايستگي ويژگي ةنتيجه آنكه اگر مجموع
در حكومتي مجتمع باشد و از طرفي نظـارت مسـتمر جهـت تـداوم      ،اند تأكيد كرده بر آنها

عـدل و قسـط در    ةتوان به اقام ناً مييقي ،حسن سلوك و تعامل مطلوب با مردم حاكم باشد
هـا   تنها در اين صورت است كه مردم به اين گونه نظـام  كه بديهي است .جامعه اميدوار بود

هـاي نظـام حـاكم از     پايد كه پايه وگرنه ديري نمي ،خواهند را ميتداوم آن  آورند و مي روي
اگـر در  چـه،   ؛دوشـ  هـاي زوال و فروپاشـي آن فـراهم مـي     درون سست و متالشي و زمينه

ايـن  و در  اسـت آن حكومت محكـوم بـه سـقوط     ،نشود برقراراي عدالت اجتماعي  جامعه
  . هيچ ترديدي نيست مسئله،

سازي كنند و در حوزة عمل كارگزار دولت اسالمي باشـند،   كارگزاراني كه بتوانند تمدن
  : را داشته باشند ذيل هاي بايد ويژگي

 ؛معتقد باشند و روز جزا، )ص(عمق جان به خدا، پيغمبر  از لحاظ بينش و تفكر بايد از. 1
  .اي كه ايمان از آن بجوشد به گونه ،اي عميق باشد اي كه متضمن مطالعه پشتوانه
انتخاب مديران و كارگزاران بايد براساس مالك و معيار صحيح و مناسـب صـورت   . 2
ر و شايسـته و از پيشـتازان در   دا اي ريشـه   داشتن، از خانواده بودن، نجابت اهل تجربه. پذيرد

حـرص و طمـع مـادي كمتـر داشـتن،       ،پذيرش اسالم بودن، برتـري اخالقـي، آبرومنـدي   
ترين و بردبارترين افـراد، اهـل    دامن نگر بودن، خيرخواه خدا، پيامبر و امام بودن، پاك فرجام

مديران و  ها و معيارهاي انتخاب جمله مالك از ،صداقت، وفاداري و جامع اخالق نيكو بودن
  .شودتوجه  به آنهاكه بايد  استكارگزاران 

توان ايستادگي  ،مقابل شهوت، پول، قدرت و شهرت يعني در ؛تربيت اسالمي داشته باشند. 3
  . داشته باشند و دست و پا و دل آنها در كوران حوادث و آزمايش نلغزد و دچار وسوسه نشوند

ـ     طول مدت مديريت و قبول مسئوليت، ممكن  در.4  ةاسـت انحرافـاتي در مـديران و يـا بدن
حاكم اسالمي بايد همواره مراقب مديران و كـارگزاران حكومـت باشـد و    . حكومت ايجاد شود

  .شود، مگر با نظارت دقيق و اين مهم انجام نمي ؛بين ببرد هاي گوناگون از شيوهبا انحراف را  ةزمين
اي كه بتوانند شـرايط منطقـه و    ونهبه گ ،ـ اجتماعي بااليي داشته باشند  بينش اسالمي. 5

بايـد  . نه اينكه مسائل را صرفاً از طريق مطبوعات تحليل كنند. جهان و اسالم را تحليل كنند
  .رأساً قواي فكري داشته باشند تا معادالت را بشناسند
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اي را پشت سر خـط خـود    قدرت مديريت و رهبري داشته باشند تا بتوانند مجموعه. 6
  .رهنمون شوندبه حركت و تحول 

سـازمان  رسمي چه كارمند (بازرسان آشكار و پنهان  به كمكنظارت و بازرسي بايد . 7
  .نظارت فراگير مردمي انجام پذيردبا و ) كارمند معمولي و چهبازرسي و نظارت 

  .متخصص باشند.  8
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