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  اعمال شرايط احراز شغل
  گامي به سوي تمدن نوين اسالمي

  )به مالك اشتر )ع( امام علي ةباتاكيد بر نام(

  *محمد حسين دانشكيا

  چكيده
در انديشه رهبر معظم انقالب اسالمي، مرحله سوم از فرايند ايجاد تمدن نـوين اسـالمي،    
تشكيل دولت اسالمي است. از سويي حضرت امير (ع)در نامه مشهور خود به مالك اشتر 

ي را بيان كرده اند كه عمل به آن ها مي توانـد بـه   در الزامات دولت اسالمي مطالب مختلف
تحليلـي در نظـر دارد   –تحقق دولت اسالمي منجر شود. اين پـژوهش بـاروش توصـيفي    

بخشي از اصول حاكم بر مديريت منابع انساني با تاكيد بر شرايط احراز شغل را كـه قابـل   
همچـون: توجـه بـه     استخراج از اين نامه است، بيان نمايد. اصول ايجـابي و سـلبي عـام   

قضاوت عمومي، عدم نگاه منفعت طلبانه به كارگزاري، عدم انتظار اطاعت محض از مردم 
و اصول خاص همچون: لزوم توجه به تجزيه و تحليل مشاغل، اصلِ اولويت ويژگي هاي 
شخصيتي در حـوزه رفتـار در شـرايط احـراز شـغل، اصـل انتخـاب از طريـق آزمـون و          

  بيان شده است.  اختبارو..در اين باره
تجزيه و تحليل شغل از منظر علي (ع)،  مديريت منـابع   تمدن نوين اسالمي، :ها واژهكليد

  انساني، شرايط احراز شغل، اصول حاكم
  

 . مقدمه1

قرن ها از پايان اقتدار تمدن اسالمي در جهان مي گذرد و طي اين مـدت دنيـاي اسـالم بـا     
ركود و خمودگي مواجه بوده است هر چند طي يكصدسال گذشته حركـت هـاي بيـداري    

                                                                                                 
 mkia1988@gmail.com اسالمي،معارف استاديار مدرسي تاريخ و تمدن اسالمي، دانشگاه  *

  04/09/1396، تاريخ پذيرش: 18/05/1396تاريخ دريافت : 
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بخش در جهان اسالم اغاز شده است و اميد است فرجامي نيك يابد اما رسـيدن بـه تمـدن    
مت و از طرفي برنامه است. رهبر معظم انقالب به عنوان نوين اسالمي نيازمند تالش و استقا

يكي از نظريه پردازان در زمينه تمدن اسالمي فرايندي پنج مرحله اي را در دهه هفتاد ارائـه  
كردند،كه مقصود از آن ارائه نقشه راهي براي وصول به آنچه ايشان از آن بـه تمـدن نـوين    

از اين فرآيند تشكيل دولت اسالمي اسـت.   اسالمي تعبير مي كردند مي شد. سومين مرحله
از سويي ديگر مالحظه مي شود حضرت علي (ع) كـه بـا فاصـله اي، بعـد از نبـي اعظـم       

بــه صــدور دســتورالعمل هــايي  (ص)ســكاندار دولــت اســالمي گرديــد بــراي تحقــق آن
ن ورزيد. يكي از مفصل ترين اين دستورالعمل ها نامه ايشان به مالك اشتر است. اي  مبادرت

نامه حاوي نكات متعدد ومتنوعي در باره مديريت، تشكيالت و ساختار دولت، ويژگي هاي 
كارگزاران و مديريت منابع انساني ( گزينش افراد،بكارگيري ،نظام حقوق و دستمزد، ارزيابي 
و نظارت و..) است. آنچه مد نظر اين پژوهش است اسـتخراج اصـولي در بخـش انتخـاب     

آن هاست. در مديريت روز براي انتخاب كاركنان در يك سازمان به كارگزاران و نگهداري 
طبقه بندي مشاغل اقدام مي كنند و بدين منظور به تجزيه و تحليل شغل مـي پردازنـد و از   
اين طريق شرايط احراز شغل را تعريف مي نمايند. بعد از اين كه براي تمامي مشاغل مورد 

درت به جذب داوطلبان كرده و افراد واجد شرايط را نياز سازمان شرايط احراز تعيين شد مبا
به استخدام در مي آورند. با بررسي نامه امام به مالك اشتر مي توان دو نوع اصل در ارتبـاط  
با شرايط احراز شغل را استخراج كرد اصول عام حاكم بر مديريت منابع نيروي انساني كـه  

ير مجموعه مـديريت مـذكور هـم بكـار     مي تواند در بررسي شرايط احراز شغل به عنوان ز
گرفته شود و اصول خاص كه تنها ناظر به شرايط احراز شغل مي باشد . اين پژوهش تالش 

  خواهد كرد اين اصول را با استفاده از نامه مذكور تبيين  نمايد.
  
  ة پژوهشپيشين. 2

. خواه در قالب نامه امام ع به مالك اشتر از گذشته مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است
كتاب ،مقاله يا پايان نامه از ايـن رو پـرداختن بـه همـه آن هـا مقـدور نيسـت(براي ديـدن         

 ،محمـدي، اسـماعيل   ، كتابشناسي عهدنامه امام علي(ع) به مالك اشـتر  اطالعات مربوط به
با عنايت به موضوع اين پژوهش گزارش كوتاهي از  )18فصلنامه حكومت اسالمي، شماره 

از منظر مديريت منابع انساني يا يكـي از زيـر شـاخه هـاي آن بـه نامـه مـذكور         منابعي كه
  پرداخته اند اكتفا مي شود : 
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، وي در جهانبخش ثواقب ،معيارهاي انتخاب و گزينش از ديدگاه امام علي عليه السالم 
واليـان و فرمانـداران، فرمانـدهان    بخشي از مقاله خود به بيان شاخصه هاي مهم كارگزاران(

به معيارهايي اشاره نموده كه رعايت آنهـا  ...) از منظر امام پرداخته و در بخشي ديگر نظامي،
مي گذارد. تعداد قابل توجهي از مقاالت در تعالي فردي و اصالح عمومي جامعه تأثير مثبت 

و كتب، اغلب به محور اول از محوري كه در مقاله اخير بيان شد پرداخته انـد ماننـد مقالـه    
ز همان نويسنده با همكاري علي اكبر بخشي، با همين عنـوان كـه در مجلـه مسـجد     ديگر ا

چاپ شده است اين مقاله بعد از بيان دو اصل، وارد بررسي ويژگي هاي مشاغل به صورت 
موردي شده است تفاوت عمده اين مقاالت با پژوهش حاضر در بررسي موردي مشاغل در 

بررسـي  ط احراز شغل درپژوهش پيش روسـت؛ مقالـه   اين مقاله و نگاه كالن به مقوله شراي
داعي، شايسته ساالري در سيره مديريتي امام  از محمد نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر

 از فرمانـدهان  گـزينش  در شـاخص  ويژگيهاي علي عليه السالم : رضوان السادات جزايري؛
رويكرد هاي مديريتي امام علـي   مقايسه نادربيگديلو و همكاران ، (ع) آريان علي امام ديدگاه

بررسي نقش رهبري و هدايت گري از منظر با مديريت علمي نوين، اميد جليلي قاسم آقا؛  
البالغه از دكتر فخرالسادات نصيري كه به استخراج سي و نـه اصـل از   امام علي (ع)در نهج

ايشـان در  نامه در زمينه مديريت و رهبري پرداخته است همانطور كـه از عنـوان پيداسـت    
كارگزاران علـي بـن    بخش مديريت و رهبري تالش كرده اند به اصولي دست يابند؛ كتاب

شرايط، اختيارات و گزينش در چهار  جلد از علي اكبر ذاكري،كه در جلد اول به ابي طالب 
كارگزاران پرداخته شده است و در بخش شرايط به صورت موردي مطابق متن نامه، شرايط 

. لذا شايد بتوان ادعا كرد از منظر مـورد  ل را مورد بررسي قرار داده استشغلي برخي مشاغ
نظر اين پژوهش، به نامه امام پرداخته نشده است. و آنچه كه پرداخته شده يا نسبتي بـا ايـن   

از مشـاغل  پژوهش ندارد يا اخص از اين پژوهش است و به صورت موردي، شـرايط احـر  
  خاصي را پيگير شده اند.

  
 مفاهيم. 3

قبل از ورود به بحث، برخي از واژه هايي كه در اين پژوهش  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     
  است توضيح داده مي شود:
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 تمدن نوين اسالمي  1.3
اين اصطالح از سوي رهبر معظم انقالب در باره تمدن پيش رو با رويكرد اسالمي در دهـه  

ايشان پنج مرحله را بـراي رسـيدن    هفتاد به كار برده شد و در دهه هاي بعد تكميل گرديد.
به تمدن نوين ترسيم كرده اند. از نگاه ايشان دو مرحله نخسـت بـه پايـان رسـيده اسـت و      

  جامعه در مرحله سوم قرار دارد:
  

  
تـر، تشـكيل مـنش و روش     تشكيل دولت اسالمى به معناى حقيقى يا به تعبيـر روشـن  

دولتمردان كه بتدريج و با تالش بايد به وجود آيد. در اين مرحله مسئوالن و دولتمردان بايد 
خودشان را با ضوابط و شرايطى كه متعلق به يك مسئول دولت اسالمى است، تطبيق دهند. 

ند سر كار بيايند؛ يا اگر ناقصند، خودشان را به سمت كمـال در آن  يا چنان افرادى اگر هست
ى سوم است كه از آن تعبير بـه ايجـاد دولـت     جهت حركت دهند و پيش ببرند. اين مرحله

گانه، مسئوالن  كنيم... دولت به معناى عام، نه به معناى هيئت وزرا؛ يعنى قواى سه اسالمى مى
ي كه بتواند مقاصدي را كه ملت ايـران و انقـالب   ا مياما دولت اسالكشور، رهبرى و همه. 

عظيم آنها داشت، تأمين كند، دولتـي اسـت كـه در آن رشـوه نباشـد، فسـاد اداري نباشـد،        
گـري نباشـد،    اعتنايي به مردم نباشد، ميل بـه اشـرافي   كاري نباشد، بي خواري نباشد، كم ويژه

در يك دولـت اسـالمي الزم اسـت.    المال نباشد، و ديگر چيزهايي كه در  و ميل بيتحيف 
نگوينـد اينهـا مربـوط بـه      .ي اينهـا وجـود دارد   البالغـه، همـه   تعاليم اميرالمـؤمنين در نهـج  
  ) هاي نمازجمعه بيانات در خطبه1384/05/28( .هزاروچهارصد سال قبل است

  
  مالك اشتر امام به ةنام 2.3

امام بعد از انتصاب مالك اشتر به استانداري مصـر نامـه اي بـا وي همـراه كـرد و طـي آن       
دستورالعملي براي اداره مصر صادر نمود. در طول قرن ها ايـن نامـه از سـوي بسـياري از     

انقالب اسالمي نظام اسالمي دولت اسالمي كشور اسالمي تمدن بين الملل 
اسالمي
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شارحان نهج البالغه شرح شده اسـت برخـي از انديشـمندان معاصـر آن را منشـور جـامع       
اداره داده شود  يكجا به  يكاگر نامه مالك اشتر به صورت  نهاده، فرموده اند:مديريتي نام 

 ياز نامـه در موضـوع هـا    يكه هـر بخشـ   يزمان يچندان مورد توجه واقع نشود، ول يدشا
 .شـود  يمـ  ينشـود آن هـدف مـورد نظـر تـام      يلو تحل يهتجز ياداره خاص يمختلف برا

كـد خبـر:    يرازياهللا مكـارم شـ   يـت آ ياطالع رسـان  يگاهبه نقل از پا يرناا خبرگزاري ايرنا،(
81869372 )5034794(94 -9 -16(  

  
  مديريت منابع انساني  3.3

ان و تــامين اهــداف ســازماني، مــديريت منــابع انســاني،در جهــت كســب رضــايت كاركنــ
. برخي از وظايف خـاص مـديريت منـابع    نمايدمي گذاري، برنامه ريزي و فعاليت  سياست

طراحــي ، آمــوزش و توســعه منــابع انســاني،جــذب و گزينشاز:  انســاني عبــارت اســت 
شناخت استعدادها، عالئق،انگيزه هـا و شخصـيت نيروهـاي    ، هاي حقوق و دستمزد سيستم

نگهـداري تـن و روان    انجام اقـدامات مربـوط بـه    ،انساني از طريق ايجاد ارتباطات انساني
: 1386(ابطحـي،  و.. نيـروي انسـاني   برنامه ريزي، ارزشيابي شايستگي كاركنان،  انساني منابع

  كليات) موضوع اين مقاله ذيل همين مديريت تعريف مي شود.
  

  تجزيه تحليل شغل 4.3
هـاي هـر يـك از     تجزيه و تحليل شغل، فرآيندي است كه از طريـق آن ماهيـت و ويژگـي   

ــي  ــا مشــاغل در ســازمان بررســي م ــا جمــعگــردد و اطالعــات ك ــاره آنه آوري و  في درب
شود هـر شـغل چـه وظـايفي را شـامل       د. با تجزيه و تحليل شغل معلوم ميشو مي  گزارش

  هايي الزم است.  ها و توانايي ها، دانش شود و براي احراز و انجام شايسته آن چه مهارت مي
  

  احراز شرايط شغل 5.3
حليـل شـغل، تعيـين شـرايط احـراز      از فعاليت هاي الزم براي اجـراي فرآينـد تجزيـه و ت   

كند در جستجوي چـه نـوع كارمنـدي و بـا چـه       است، كه از يك طرف مشخص مي  شغل
تـوان بـه    خصوصياتي باشيم و هم از طريق صفات و خصوصيات مهم ذكر شده در آن، مي

تعـدادي از متغيرهـاي شـرايط    ) 49: 1391هاي انتخابي پرداخـت. (يـاوري،    طراحي آزمون
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شامل:ميزان و نوع تحصيالت؛ تجربه؛  احراز شغل، كه معموالً در همة مشاغل مشترك است،
گيـري؛ خصوصـيات روحـي و روانـي (شخصـيتي)؛       هاي تخصصـي؛  تـوان تصـميم    دوره

  )46: 1386(سعادت هاي ذهني؛ شرايط سني و... هاي جسمي و فيزيكي؛ توانايي توانايي
  

  شخصيت 6.3
 تـا  هكـ  يي اسـت هـا  يژگيو اي ها شيگرا صفات، داريپا نسبتاً يالگو از عبارت ،تيشخص
)ويژگـي هـاي شخصـيتي در سـه     24: 95. (فيست، بخشد يم دوام افراد رفتار به يا اندازه

سطح يا بعد شناختي ،عاطفي و رفتاري قابل طبقه بندي است. صفاتي كه عمـدتاً در حـوزه   
الگوها و  در بعد شناختي؛علم و آگاهي، تفكر، هوش و حافظه، تعقل و تدبر قرار مي گيرند 

الـت هـاي عـاطفي كـه بـه هنگـام       ويژگي هاي شخصيتي مبين آن دسته از احساسات و ح
آن دسـته از  و  در بعـد انگيزشـي و عـاطفي   دادن رفتـار در فـرد بـه وجـود مـي آيـد        انجام

ي خوانـده  هايي كه در رفتارهاي يك فرد، تجلي و ظهور دارند ويژگـي هـاي رفتـار    ويژگي
  )226 - 262: 1389شود. (بشيري، مي
  
  اصول عام ـاصول حاكم برشرايط احراز شغل . 4

گفته شد، از موضوع هاي مورد توجه در نامه امام، مديريت منابع انساني اسـت، از ايـن رو   
مي توان از خالل نامه، اصولي حاكم بر مديريت منابع انساني را استخراج كرد. بديهي است 

  نيز حاكم است.– احراز شرايط شغل–اصول مذكور بر اجزاء مديريت 
 

  اصل باور به نظارت الهي بر اعمال 1.4
يك مسلمان همواره خداوند را ناظر و شاهد و حاكم بر اعمـال خـويش مـي داند(شـريف     

)، از اين رو در همه حال مراقب اسـت امـا در خصـوص ظلـم     324حكمت   : 1414، رضي
در كمين ستمكاران است  مراقبت بيشتري طلب مي كند، مدير بايد باور داشته باشد، خداوند

  لذا ستم نكند:
خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و كسانى از رعيتت كه به او عالقه 

اى، و هر كه به بندگان خدا ستم كنـد   دارى انصاف ده، كه اگر انصاف ندهى ستم كرده
اشـد  باشد، و هر كه خداوند خصـم او ب  خداوند به جاى بندگان ستمديده خصم او مى
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عذرش را باطل كند، و شخص ستمكار محارب با خداست تا وقتى كه از ستم دسـت  
تـر از   بردارد و توبه كند. چيزى در تغيير نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى

ستمكارى نيست، كه خداوند شنواى دعاى ستمديدگان، و در كمين سـتمكاران اسـت.   
  )53:نامه1375(مكارم،

اصل بر موضوع بررسي شرايط احراز شغل اين است كـه مـديران در   نتيجه انطباق اين 
مرحله اجرا و اعمال شرايط و سنجش آن در داوطلبان  نبايد به كسي ظلم روا دارنـد، فـرد   
فاقد شرايط را به جاي دارنده آن بكار نگيرند، كسي را كه فاقد اولويت اسـت اولويـت دار   

  ستخدام اقدام نكنند و ...جلوه ندهند، از غير مجراي تعريف شده به ا
اگر فقط همين اصل، اجرا مي شد، بسياري از مشكالت و معضالت پديد نمي آمد. اگر 

در اذهان همـه مـردم خصوصـا كـارگزاران و بـه ويـژه        فقره آخر فرمايش امام به انگاره اي
ز مديران ارشد تبديل شود و همه خداوند را در كمين ستمكاران تصور كنـيم ...!!! مقصـود ا  

انگاره صورت خيالي از شيء است كه در فرايند ذهني مشخص همچون اسم بـه جـاي آن   
  ).48: 1395شيء مي نشيند و منشاء تاثير و قدرت به آن مي گردد (فرامرز قرا ملكي ،

  
  قضاوت مردمياصل توجه به  2.4

شـند همـانطور از طـرف مـردم     كارگزاران ارشد دولـت اسـالمي بايـد بـه خـاطر داشـته با      
مي شوند كه خود وقتي در طبقه مردم عادي بودند در باره حكومت هـاي گذشـته    تقضاو

قضاوت كرده اند. نتيجه اين كه مدير بايد همواره خود را با معيار هاي مردمي مورد قضاوت 
قرار دهد و نگويد مردم در قضاوت اشتباه مي كنند. به عبارتي امام،صحت قضاوت عمومي 

د مي كنند و آن را معيار درستي براي سنجش اثـر بخشـي، يعنـي    مردم در باره دولتها را تايي
ميزان موثربودن اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف، مـي داننـد. رضـايت عمـومي     

  حاكي از صحيح كاري دولت هاست و نارضايتي، نشاندهنده عدم كارايي آن ها. 
ش از تو دولتهاي عـادل  پس اي مالك بدان! من تو را به سوي شهرهايي فرستادم كه پي
نگرند كه تو در كارهاي  يا ستمگري بر آن حكم راندند، و مردم در كارهاي تو چنان مي

گويند كه تـو نسـبت بـه زمامـداران      نگري، و درباره تو آن مي حاكمان پيش از خود مي
   )53: نامه 1375(مكارم، گويي، گذشته مي
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اران را به جاري شدن نام آن ها بـه  امام ع حتي قضاوت الهي در باره عمل صالح نيكوك
  عنوان نيكمرد بر زبان مردم منوط كرده است:

و همانا نيكوكاران را به نام نيكي توان شناخت كه خدا از آنان بر زبان بندگانش جاري " 
  (همان) ".ساخت

اگر شرايط احراز و اجراي آن در بـاره داوطلبـان خـدمت در دسـتگاه هـاي دولتـي در       
مي قرار گيرد، آن ها قضاوت خواهند كرد ايا اين شرايط صحيح است معرض قضاوت عمو

يا خير؟ آرماني است يا واقعي؟ به عدالت و در باره همه يكسان اجرا شده يا با اعمال نفـوذ  
شـدن ايـن اصـل بـه يـك انگـاره       براي عده اي اعمال نشده اسـت؟ در اينجـا نيـز تبـديل     

  ه سازي از اصول، فرهنگ ساز است.است براي رسيدن به تمدن نوين انگار  كارساز
  
  طلبانه به حكومت بر مردم (اصل سلبي) اصل عدم نگاه منفعت 3.4

اصل عام ديگر،  به نگرش و انگيزه كارگزاران و مديران ارشد مربوط مي شود. آن ها نبايـد  
وسـط آن هـا   كـه قـرار اسـت ت    )367: ص 1414 به حكومت به عنـوان طعمـه اي(صـالح،   

  كنند. به عبارتي خدمت به مردم در گرو نگاه امين است ،نه طماعانه!شود نگاه   بلعيده
  (همان) "!مبادا هرگز، چونان حيوان شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني"

با توجه به اصل قضاوت عمومي، كارگزاران بايد به يـاد داشـته باشـند در گذشـته كـه      
ا انسان هايي بد كردار تصـور مـي   عضوي از مردم شمرده مي شدند كارگزاران طعمه جو ر

كردند كه شايستگي حكومت بر مردم را ندارند، پس امروز كه ميز رياست به آن ها رسـيده  
  نبايد حكومت بر مردم را وسيله اي براي رسيدن به اهداف دنيوي تلقي كنند .

در مديريت نيروي انساني اين نگاه مي تواند منجر به حذف ضوابط و حاكميـت رابطـه   
انتخاب كارگزاران شود. گاهي دولتمرد تصور مي كند به خاطر كار براي دولت اسـالمي  در 

داراي حق ويژه اي است كه بايد آن را به هر طريق بستاند حتي به قيمت به زير پـا نهـادن   
ضوابط، قوانين و حقوق مسلم سايرين و گاهي حتي بـراي موجـه جلـوه دادن ايـن حـق،       

د تا بتواند حق خود پنداشته را از دولت و مردم بستاند. اين ضوابطي را به تصويب مي رسان
تفكر ناشي از همان رويكرد طعمه انگارانه به حكومـت اسـت. وجـود قـوانيني در برخـي      
دستگاههاي دولتي مبني بر اولويت كارگزاران در استخدام بستگانشان در آن دستگاه، ناشـي  

مي ، چاره اي جز حـذف ايـن تفكـر از    از چنين برداشتي است. براي رسيدن به دولت اسال
  اذهان و در نتيجه از قوانين نيست. 
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تجربه تاريخي نيز از سرانجام چنين نگرشي به حكومـت گـزارش مـي دهـد، كمتـرين      
  پيامدش انحراف بيشتر از دولت نبوي شد:

برخاست ، در حالى كه از پرخوارگى باد به پهلوها افكنده بود و چونان » سومى « آنگاه 
. خويشــاوندان پــدريش بــا او  ى كــه همــى جــز خــوردن در اصــطبل نداشــتســتور

شدند و مال خدا را چنان با شوق و ميل فراوان خوردنـد كـه اشـتران ، گيـاه       همدست
بهارى را . تا سرانجام ، آنچه را تابيده بود باز شد و كردارش قتلش را در پى داشت . و 

  . (همان)شكمبارگيش به سر درآوردش

نسل حاضر بايد تمام تالششان به عدم تكـرار تجربـه تلـخ پيشـين معطـوف      از اين رو 
  گردد.
  
  انگارانه به مديريت  اصل رويكرد ذخيره 4.4

عمـه اي نگريسـت كـه قـرار اسـت      پيشتر گفته شد كه به مقوله كـارگزاري نبايـد بسـان ط   
شود، در اين فراز مي فرمايد، بايد به عنوان فرصتي نگريست كه مي توان از طريق ان   دريده

به ذخيره سازي عمل صالح براي زندگي سرمدي پرداخت. اگر چنين انگيـزه اي در انسـان   
نهادينه شود قبل از ساعت رسمي آغاز كار مشتاقانه منتظر خواهد بود تا به جمع آوري گنج 

  ند. براي آخرت خود اقدام ك
پس نيكوترين اندوخته تو بايد اعمال صالح و درست باشد، هواي نفـس را در اختيـار   "

  (همان) ".گير، و از آنچه حالل نيست خويشتن داري بكن
نگرش عبادي به كار در مدير بخش مربوط به اجراي فرآيند استخدام، موجـب نيـالودن   

  يا قومي است، خواهد شد. عمل با نيت نا خالص كه مهمترين آن منافع شخصي يا جناحي
  
  (اصل سلبي) اصل عدم انتظار اطاعت محض از مردم 5.4

از ديگر اصول كلي در مديريت كه كارايي خود را در مديريت منابع انساني نيـز نشـان مـي    
دهد اصل عدم انتظار اطاعت محض از كاركنان (مـردم) اسـت. برخـي مـديران اقتـدار در      

اشتباه مي گيرند. آنان گمان دارند مدير مقتدر كسي است مديريت را با استبداد در مديريت 
كه هر چه فرمان دهد اطاعت شود. البته شايد خود نيز در رفتار شخصي با فرادست چنـين  
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من فرمان بر بي چون چرا هستم پس فرودست من نيز بايد "باشند اما اين استدالل كه چون 
  مورد انتقاد قرار گرفته است.  تصور اشتباهي است كه از سوي امام (ع) "چنين باشد

دهم، بايد اطاعـت شـود، كـه ايـن      به مردم نگو، به من فرمان دادند و من نيز فرمان مي"
  (همان) "گونه خود بزرگ بيني دل را فاسد، و دين را پژمرده، و موجب زوال نعمتهاست.

آيـا   اين اصل نيز با اصل قضاوت در ارتباط است. مي توان از چنـين مـديراني پرسـيد،   
زماني كه در صف غير مديران بودند،  فـرامين فرادسـت را ارزيـابي نمـي كرنـد  و انتظـار       
نداشتند مديرانشان به  ارزيابي آن ها وقعي نهند؟ چگونه است كه حال با تغيير جايگاه نمي 

  خواهند كسي فرامين آن هارا ارزيابي كند؟
ر مجموعـه اسـت و در   پيامد روش مديريت استبدادي عـدم شـكوفايي اسـتعداد هـا د    

صورتي كه مدير راه اشتباهي را برگزيده باشد جلوگيري از انتقاد  ناشي از انتظار اجراي بي 
چون وچراي فرامين مدير ، استمرا راه نادرسـت و نرسـيدن بـه اهـداف سـازمان و دولـت       
خواهد بود . مديران داراي چنين گرايشي در مديريت نيروي انساني اغلب بـه يافتـه هـاي    

جزيه و تحليل شغل توجه نمي كنند و با سليقه شخصي به انتخاب كارگزاران دولت اقدام ت
  مي كنند كه نتيجه آن عدم تحقق دولت اسالمي خواهد بود.

 

  اصل جلب رضايت عمومي 6.4
اين اصل با اصل توجه به قضاوت عمومي مرتبط اسـت. هـر دولتـي بـدنبال آن اسـت كـه       

  ه ويژگي مهم اين نوع از برنامه ها را بيان مي كند.   محبوب مردم قرار گيرد و امام س
بايد محبوب ترين كارها نزد تو امورى باشد كه در جهت رعايت حق از همه كامل تـر  
و از نظر عدالت شامل تر و از نظر رضايت عمومى مردم جامع تر باشـد، زيـرا خشـم    

ا ناخشنودى خاصان ام ;توده مردم خشنودى خواص (اقليت پرتوقع) را بى اثر مى سازد
   (همان)با رضايت عامه مردم بخشوده و جبران پذير است

نتيجه اجراي اين اصل در موضوع اين پژوهش اين است كـه در تعيـين شـرايط احـراز     
  مشاغل و اجراي آن سه نكته اساسي مورد توجه قرار گيرد:

 الف) رعايت حقوق داوطلبان از يـك سـو و حـق دولـت اسـالمي بـراي بهرمنـدي از       
  نيروهاي متعهد متخصص از سوي ديگر (حق مدارانه بودن برنامه ها از طراحي تا اجرا)
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و اجـراي آن.(عادالنـه بـودن    ب)عادالنه بودن برنامه ها در تعيين شرايط احـراز شـغل   
  ها) برنامه

ج) جلب رضايت عمومي در طراحي و اجراي شرايط احـراز شـغل. ايـن همـان نكتـه       
  صل بيان شده است. مهمي است كه در قالب يك ا

داور در اين كه اين برنامه منجر به رضايت عامه شده يا خير خـود مـردم هستند(اصـل    
ايط مقـرره، اسـتخدامِ افـراد    توجه به قضاوت مردمي).از اين رو استخدام هاي خـالف شـر  

خوار ،توصيه پذيري و توصيه كردن و...همه تحت يكي از اين سه شرط قرار مي گيرد  ويژه
ه مهمتر مي دانيم موجب عدم رضايت عامه مردم مي شود. خواص جامعه همـواره  و از هم

بدنبال رسيدن به آمال خود از طرق مختلفند. آن ها براي خود و وابستگانشان حق ويـژه اي  
قائلند با اعمال نفوذ، جو سازي، اعمال قدرت، تهديد و ارعاب ،مظلوم نمايي و بـده بسـتان   

ام مانع ايجاد كنند و اشخاص مورد نظر خود را وارد دسـتگاه  سعي مي كنند در روند استخد
خود كنند. قاعدتا در دولت اسالمي اين گونه افراد به نام اسالم و مصلحت مسلمين بـدنبال  
برآوردن خواسته هاي نامشروع خود خواهند بود چه بسا از واسطه هاي مشروعيت ساز هم 

خداوند بايد بدانند خدا در كمين ان هاست اگـر   استفاده كنند و ...اما مديران ارشد معتقد به
اين انگاره همواره بايد در ذهن انان باشد كه خروج از قـوانين و مقـرارت   "ظلم كنند. 

. همـانطور كـه امـام ع دسـت      "دولت اسالمي مساوي ورود به حريم دوزخ الهي است
برادرش عقيل را به جاي درهمي به فلز گداخته آشنا كرد مديران نيز بايـد تصـوير آن را در   
ذهن خود ثبت كنند. دستگاه هاي دولتي در بخش استخدام مي توانند با نظر سـنجي هـاي   

دم دسـت يابنـد وامـور خـود را     واقعي نه صوري، سفارشي و نظر سـازي بـه نظـرات مـر    
نمايند. ارائه گزارش از روند كار در مراحل مختلف ، جريان آزاد اطالعـات در ايـن     حاصال

بخش داير بر اين كه چه كساني با چه شرايطي به استخدام در امده اند مي توانـد در جلـب   
رضايت عامه موثر و راه براي قضاوت صحيح آنان را فراهم سازد. مديران ارشد مي تواننـد  

خويشتن ببينند روشي كه براي اسـتخدام در پـيش گرفتـه انـد آيـا همـان       بايد با مراجعه به 
روشي است كه اگر براي استخدام انها و خويشانشان اعمال مي شد رضايتشان را جلب  مي 

  كرد يا خير؟ 
 است، ردماولين آن رعايت انصاف درباره م ،برترين اعمال سه چيز استامام صادق(ع): 

(كلينى »ى خود مى خواهى مانند آن را براى ديگران هم بخواهىبه گونه اى  كه هرچه را برا
  .)2/144:ج 1407، 
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نكته مهم ديگر محدوده رعايت رضايت عمومي است . اين رضايت را فقـط يـك امـر    
محدود مي نمايد و آن عدم رضايت خداوند است . هيچ مسلماني نمي تواند به بهاي جلب 

  رضايت عمومي كه مورد خواست باريتعالي است خشم الهي را برانگيزاند. 
را خشـنودي خـدا جـايگزين هـر     خدا را در راضي نگهداشتن مردم به خشم نياور، زيـ 
  )53:نامه1375(مكارم،شود، چيزي بوده اما هيچ چيز جايگزين خشنودي خدا نمي

تفاوت اساسي تمدن اسالمي با ديگر تمدن ها در همين نكته اسـت. ايـن تمـدن رنـگ     
خدايي دارد كه بهترين رنگ هاست و اگر رنگ ببازد به تمدني ابليسي تبـديل مـي شـود و    

  د در اين رنگ آميزي بسيار برجسته است.نقش مديران ارش
 كنـيم.  و چه رنگي از رنگ خدايي بهتر است؟! و ما تنها او را عبادت مـي  !رنگ خدايي 

  )138البقرة/(
 

  پنداري (اصل سلبي)اصل عدم خودبرتر 7.4
،در زندگي شخصي ،در معامالت و ... كسب موفقيت هاي پي در پي در تحصيل ،در شغل 

خـود خـدا   "ها منجر به ايجاد نوعي حس خود برتر بيني و حتي گاهي، در برخي از انسان 
  مي شود.  "پنداري

از غرور و خودپسندي بپرهيز كه در بزرگي خـود را هماننـد خداونـد پنـداري، و در     "
سـازد، و هـر    شكوه خداوندي همانند او دانـي، زيـرا خداونـد هـر سركشـي را خـوار مـي       

  )53: نامه 1375،(مكارم"كند، ارزش مي خودپسندي را بي
ــت        ــردم دانس ــزرگ م ــار ب ــود را پرودگ ــرد و خ ــور ك ــون تص ــه فرع ــه ك همانگون

اگر مدير نظام اسالمي داراي چنين حسي گردد، مسلما در رفتار سازماني وي )24(النازعات/
تاثير خواهد گذاشت شايد وجود همين تصور در اوست كه انتظار پيدا مي كنـد ديگـران از   

باشـد و خـود را برتـر از هـر     شند، يا التزام بـه قـوانين نداشـته    وي اطاعت محض داشته با
بداند و فرا قانون عمل كند و كسي به وي اعتراضي نكند .اگر اين حسي كه دربـاره    قانوني

خود دارد در باره خانواده اش يا نژادش پيدا كند پيامد گسترده تري خواهـد يافـت.  بنيـان    
ين بيماري رنج مـي بردنـد. بخـش مـديريت منـابع      گذاران يا طرفداران برتري نژادي از چن

  انساني مي تواند از چنين مديراني متاثر شود. 
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ــ  ارگزاران نبايــد بــه هــوش در اصــول آينــده گفتــه خواهــد شــد مــدير در انتخــاب ك
هاي شخصيش تكيه كند. در اين جا تاكيد مي شود كه مديران خود برتـر پنـدار    وتوانمندي

  پا گذاشتن قوانين و مقررات هستند.بيشتر در معرض تك روي و زير 
  
  سازي رعايت اصول در بين مديران  اصل نهادينه 8.4

به نظر مي رسد راه هاي متعددي وجود دارد تا اين اصول در سازمان و جامعه نهادينه شود. 
را بـه والـي خـود پيشـنهاد كـرده اسـت.        "خود سـازي و نظـارت  "در اين نامه امام روش 

ين راه پيشنهادي باشد هر چند در عمل مشكل تـرين راه هاسـت.   خودسازي شايد آسان تر
در اين روش هر فرد، خود مسئول است تا خود را بگونه اي تربيت كند تا اصول ياد شـده  
را بكار بندد. او بايد تكبر را از خود دور نمايد، از خـود محـوري رهـا شـود و ...در روش     

. البته نمي توان انتظـار داشـت همـه    مذكور ،تالش فردي شرط تحقق اصول ياد شده است
  مردم خود بدنبال اين راه بروند. 

اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خود بزرگ بيني شدي به بزرگي حكومت 
دهـد، و تنـدروي    پروردگار كه برتر از تو است بنگر، كه تو را از آن سركشي نجات مي

 . (همان)گرداند به جايگاه اصلي باز مي ات را نشاند، و عقل و انديشه تو را فرو مي

روش ديگر روش نظارت و ارزيابي از سوي مقامات باالتر است. هـر دسـتگاه پويـايي    
بايد بتواند خود را ارزيابي نمايد و كاستي هـاي خـود را جبـران نمايـد از ايـن رو فراينـد       

طريـق مـردم بايـد    مديريت منابع نيروي انساني نيز با خود ارزيـابي و ارزيـابي عملكـرد از    
  كاستي هايش را كه اغلب در اجرا خود را نشان مي دهد كشف و اصالح نمايد.   

سپس رفتار كارگزاران  ...پس از انتخاب قاضي، هر چه بيشتر در قضاوتهاي او بينديش،
را بررسي كن، و جاسوساني راستگو، و وفاپيشه بر آنان بگمار، كه مراقبـت و بازرسـي   

آنان، سبب امانتداري، و مهرباني با رعيت خواهد بـود. و از همكـاران   پنهاني تو از كار 
نزديكت سخت مراقبت كن، و اگـر يكـي از آنـان دسـت بـه خيانـت زد، و گـزارش        
جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كـرده او را بـا   

از او بازپس گير، سپس او را خـوار  تازيانه كيفر كن، و آنچه از اموال كه در اختيار دارد 
  (همان)دار، و خيانتكار بشمار، و طوق بدنامي به گردنش بيافكن
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در اين روش كه روشي برون فردي است دستگاه نظارت تالش خواهد كرد كژي ها را  
  راست كند، كه امام فرآيندي براي نظارت در سخنان خود بيان كرده است .

  
  متذكر چند نكته اساسي باشد: دقت در اين دستورالعمل شايد

  الف) بازرسان، از افرادي باشند كه از گزارش آنان اطمينان كامل حاصل شود.
ب)براي برخورد با خاطي صرف گزارش آنان كافي است و نيازي به رسيدگي قضـايي  

  نيست.
اي  ديران مطلوبيت ذاتي دارد، بگونهبه عبارتي سرعت در بررسي تخلفات كارگزاران و م

ي ه خاطر آن مطلوبيت، امـام روشـي غيـر از روش هـاي قضـايي كـه اغلـب بـا كنـد         كه ب
است را مقرر كرده اند. در صورت تطبيق بر بحث شرايط احراز شغل، بايد گفـت از    همراه

سوي باالترين فرد در دستگاه دولتي بايد افرادي امين بر روند استخدام نظارت كننـد تـا در   
تمدن نـوين اسـالمي افـراد خـاطي     مان هاي استقرار صورت تخلف حاكي از خيانت به آر

گردند، به مردم معرفي شوند و احكام اسـتخدامي كسـاني را كـه بـر خـالف ضـوابط         عزل
استخدام شده اند، ملغي شود،همانگونه كه در فرمايش امام اموال به ناحق گرفتـه شـده بـاز    

لـه اسـتخدام فاقـدين    پس گرفته مي شد، همانطور ساير تصرفات غير قانوني آن هـا از جم 
شرايط بايد بي اثر شود. براستي! اگر چنين رفتاري با سرعتي كه مورد انتظار امام است اجرا 
گردد چه اتفاقي رخ مي دهد؟ ذكر اين نكته قطعا فايده مند است كه، اصوال امـام در سـيره   

دهنـده   خود به اقدام به موقع و سريع اهميت ويژه اي قائل است. نمونه تاريخي كـه نشـان  
سطح انتظار امام است از واقعه ذيل معلوم مي شود. آنگاه كـه امـام (ع) بـه عنـوان نماينـده      
متحصنان مدينه نزد خليفه سوم مي رود و خليفه اشتباهات خود را قبول مي كنـد و از امـام   

  براي اصالح امور فرصت مي طلبد، امام مي فرمايد:

بررسي رفتار كارگزاران 
گماردن عناصري مورد 
اعتماد و اطمينان براي 

بازرسي و نظارت
بازرسي نا محسوس

در صورت خيانت و تاييد  
ان از سوي مراقبان ، 

قناعت به گزارش 
و كيفر آنان 

باز پس گيري اموال
خوار شماري ، خيانتكار 

شمردن معرفي به مردم  
و بدنام سازي آنان
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ندارد و آنچه بيرون از مدينـه اسـت، مهلـت    آنچه به مدينه مربوط است، به مهلتى نياز "
  )164:خ  1375(مكارم، ".طبيعى اش مقدار زمانى است كه فرمانت بدانجا برسد

اگر علوي مسلكيم بايد خود را با اين انتظار تطبيق دهيم، در غير اين صورت ...! با توجه 
ه از كـودكي  به مباني اهل بيت در تربيت شايد بتوان گفت روش سوم، تربيت عناصر جامعـ 

  است:
  )224/ 1 :  ق 1403  (مجلسى، "علم در كودكي بسان نقش بر سنگ است "امام علي(ع):

در اين روش نظام اسالمي، با برنامه ريزي كوتاه و بلندمـدت و هدفگـذاري صـحيح و    
منابع اصيل اسالمي و اخرين پيشـرفت هـاي بشـري    "اتخاذ روش هاي تربيتي متخذ از 

نسـلي پايبنـد بـه ايـن اصـول       تالش همه جانبـه اي را بـراي تربيـت    ،"مبتني بر اين منابع
  مي گيرد.   درپيش

وظيفه رسانه ها در اين باره بسيار برجسته اسـت. هـم در آمـوزش و نهادينـه سـازي و      
انگاره سازي مناسب از اصول، هم نقد و ارزيابي صحيح از فرآيند مذكور و هـم مبـارزه بـا    

واصي كه سعي در ناكارامد نشان دادن سازمان مبتنـي بـر   سياه نمايي هاي مراكز قدرت و خ
  اين اصول دارند. 

  اصول مذكور در يك نگاه:

  
  اصول خاص ـ. اصول حاكم بر شرايط احراز شغل 5

حال كه به اجمال اصول حاكم بر مديريت منابع اسالمي به طور عام و ناظر بر بحث شرايط 
اله و پرداختن بـه اصـولي اسـت كـه بـا      احراز شغل بررسي گرديد، نوبت به بخش دوم مق

  شرايط احراز شغل ارتباط مستقيم دارد: 
  

مديريت منابع 
انساني

)شرايط احراز شغل(

اصل باور به نظارت 
الهي

اصل توجه به 
قضاوت عمومي

اصل عدم نگاه 
منفعت طلبانه

رويكرد ذخيره انگارانه  
به مديريت

اصل عدم  
انتظاراطاعت  

محض از كاركنان
اصل جلب رضايت 

عمومي

اصل عدم خود  
برتر پنداري

اصل نهدينه سازي 
رعيت اصول در 
بين مديران
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 اصل تعيين شرايط احراز شغل 1.5
نكته مهمي كه از فرمايشات امام (ع) بدست مي آيد، توجه داشتن دولت اسالمي بـه تعيـين   
شرايط احراز شغل اسـت. از ايـن رو سـرمايه گـذاري در ايـن زمينـه از جايگـاه ويـژه اي         

رخوردار است. شايد كساني كه در بخش هاي مديريت منابع انساني به كار اشـتغال دارنـد   ب
اظهار نمايند امروزه نه تنها كسي از اهميت اين اصل بي خبر نيست بلكه از جايگـاه ان نيـز   
مطلع است اما با نگاهي به دستورالعمل هايي كه در اين زمينه صادر شده است و با عنايـت  

هايي صادره در باره اغلب مشاغل در دستگاه ها احساس مي شود توجه بـه  به دستورالعمل 
شرايط مذكور اغلب منحصر در  مدرك تحصيلي مورد نياز، تجربه، مهارت ها و دوره هاي 
آموزشي مورد نياز است در صورتي كه امروزه شرايط بيشتري مورد توجه قرار مي گيرد كه 

  ).46: 1386، در بحث مفاهيم به آن اشاره شد. (سعادت
 

  رفتاركارگزاران هاي شخصيتي در حوزة اصل توجه ويژه به ويژگي 2.5
- از بررسي نامه امام به مالك اشتر چنين بر مي آيد كه امام از سه حوزه شـناختي ،عـاطفي   

انگيزشي و رفتاري شخصيت انسان، بيشتر به حوزه سوم توجه كرده اند و آنگاه كه در مقام 
بيان شرايط احراز مشاغل مختلف و مهم كشوري برآمـده انـد ويژگـي كـارگزار در حـوزه      

  اند : رفتاري را متذكر شده 
برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن، كساني كه مراجعه فراوان، آنها را بـه  
ستوه نياورد، و برخورد مخالفـان بـا يكـديگر او را خشـمناك نسـازد، در اشـتباهاتش       
پافشاري نكند، و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشـد، طمـع را از دل   

ت مطالب با تحقيقي اندك رضـايت ندهـد، و در شـبهات از    كن كند، و در شناخ ريشه
همه بااحتياط تر عمل كند، و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشد، و در مراجعـه  
پياپي شاكيان خسته نشود، در كشف امـور از همـه شـكيباتر، و پـس از آشـكار شـدن       

اوان او را فـر تـر باشـد، كسـي كـه سـتايش       حقيقت در فصل خصومت از همه برنـده 
 )53:نامه1375(مكارم، ندهد، و چربزباني او را منحرف نسازد!!  فريب

  البته با دقتي بيشتر در فرمايشات امام ع نمايان مي شود كه در همين حوزه نيز:
الف) رفتار ثابتي به عنوان شرط احراز براي همه مشاغل معرفي نشده است. بلكه بـراي  

  ساسيت شغلي شرايط متفاوتي را معين كرده اند.مشاغل مختلف بسته به نوع وظيفه ،ح
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ب)با توجه به گستردگي دايره رفتارهاي پسنديده و غير آن، امام ع آن دسته از رفتارهـا  
را مورد توجه قرار داده است كه ارتباط مستقيم با انجام بهينه وظائف مقرره دارد. بـه طـور   

  نمونه:
ز قضاوت عزل كرد،عزل كه بر ابواالسـود  در روايت آمده است امام ابواالسود دئلي را ا

گران امده بود از امام پرسيد در حالي كه من خيانت يا جنايتي مرتكب نشده ام چرا مرا 
عزل كرديد؟ امام در پاسخ فرمودند چون صداي تو باالتر از صداي متهم بود! (ابن أبي 

ت از سوي ؛ در باره اصالت اين جمله و تصدي منصب قضاو343/  2 :1405، جمهور 
  )3، پاورقي 177: 1395ابواالسود: پرهيزكاري ،

امام ع قاضي را فقط به همن خاطر اين كه صدايش بلندتر از صداي متهم يا شـاكي يـا   
  متشاكي است عزل مي كند اما چرا؟

  
در شرايط احـراز  "از نمودار فوق الذكر چرايي عزل مشخص مي شود، نكته اين است 

د توجه قرار گيرد كه فقدان آن ها منجر به عدم تحقق وظيفـه  بايد رفتارهايي بيشتر مور
. از اين رو دستگاه هاي دولتي بايد در باره هر شغل، اين نوع رفتارها را "مورد انتظار است

مورد شناسايي قرار دهند و در جذب داوطلبان تالش نمايند وجود اين رفتارها در شـخص  
  را احراز نمايند. 

سناد برخي از سازمان ها مشاهده مي شود اغلب به سه مولفـه  با جستجوي اجمالي در ا
تخصص، آموزش و مهارت كه مربوط به حوزه شناختي است توجه ويژه مبذول شده است 

). شايد گفته شود اين ويژگي ها 1و ويژگي هاي رفتاري كمتر مورد توجه قرار گرفته است(
مان مورد توجه قرار مـي گيـرد،   در بخش ديگري از سازمان ها يعني مراكز گزينشي هر ساز

باال رفتن صداي 
قاضي

ايجاد وحشت در 
مراجعين

اعم از متهم و شاكي (
...)و 

عدم بيان استدالل يا 
عدم ارائه دليل بر 
حقانيت از سوي 
مراجعان به قضا

عدم دستيابي قاضي 
به مدارك الزم به 

علت عدم ارائه ناشي 
از ترس مراجعان

داوري ناعادالنه از 
سوي قاضي به علت 

قبل

عدم تحقق عدالت كه 
هدف از نصب قاضي 

است
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ولي سئوال اينجاست آيا مراكز گزينشي براي هر شغلي شرايط رفتاري مورد نيـاز را تعيـين   
كرده اند؟يا براي همه مشاغل تقريبا شرايط يكساني را اعمال ميكنند و حـداكثر در مشـاغل   

  حساس كمي حساس ترند!
ي بسيار مشكل اسـت و از كجـا بايـد    البته اين بهانه پذيرفته نيست كه يافتن چنين كسان

دولت اسالمي چنين افرادي را بيابد؟ اتفاقا امام نيز به اين نكته اشاره كـرده انـد امـا چنـين     
  اعترافي باعث نشده امام از شرايط احراز كوتاه بيايند:

  )53:نامه1375(مكارم، "و چنين كساني بسيار اندكند!!"
نسانهايي بـا ايـن شـرايط دشـوار اسـت امـا       تذكر اين نكته بجاست كه هر چند يافتن ا

را دارد. متاسـفانه اغلـب تصـور     نگهداري آن ها در سيستم نيز دشواري هاي خاص خـود 
شود، كساني كه داراي چنين رفتارهايي هستند قاعدتا بايد بـه علـت تعهـد هـيچ وقـت       مي

مطرح  سخني از شرايط نامطلوب كاري اعم از محيط كار و دستمزد و وضعيت معشيت ..را
نكنند و حتي اگر يكي از اينان از دستمزد خود شكايتي داشت متهم به عدم تعهد يا متهم به 
مسئله دار شدن در حوزه عاطفي و انگيزشي مي شود، اما فرمايشـات امـام ع در فقراتـي از    
همين نامه نشان مي دهد دولت اسالمي بعد از جذب بايد با اعمال سياست هاي الزم آنهـا  

ت حفظ نمايد و يكي از اين سياست ها متناسب سازي نظام دستمزد با دشـواري  را در دول
و سـپاهيان ايـن نكتـه را مطـرح     وظائف افراد است هر چند امام ع در باره شغل قضـاوت  

  اند اما با تنقيح مناط، اين قاعده مي تواند در مشاغل نظير هم مورد توجه قرار گيرد.  كرده
... سـپس  نيازهاي او برطرف گردد، و به مردم نيازمنـد نباشـد.  و آنقدر به او ببخش كه 

روزي فراوان بر آنان ارزاني دار، كه با گـرفتن حقـوق كـافي در اصـالح خـود بيشـتر       
زنند، و اتمام حجتـي اسـت بـر     المال نمي نيازي، دست به اموال بيت كوشند، و با بي مي

  ند. (همان) آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كن

 رسيدگي به امور كوچك كارگزاران بسان امور بزرگ بايد مورد توجه باشد:
هـر  انديشـد، و   اي بينديش كه پدري مهربان درباره فرزندش مي در كارهاي آنان بگونه"

   )53:نامه 1374(شريف رضي،"،چه را كه براي تقويتشان انجام مي دهي بزرگ مشمار
رچند اندك باشد را خوار مپندار، زيرا نيكي آنـان را بـه   و نيكوكاري تو نسبت به آنان ه

خيرخواهي تو خواند، و گمانشان رانسبت به تو نيكـو گردانـد، و رسـيدگي بـه امـور      
كوچك آنان را به اعتماد رسيدگي به كارهاي بزرگشان وامگذار، زيرا نيكي اندك تو را 
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جـايي اسـت كـه از آن     هاي بزرگ تو را برند و نيكي جايگاهي است كه از آن سود مي
  ))53:نامه1375((مكارم، نياز نيستند. بي

در نظام نگهداري نيروي انساني، توجـه بـه جايگـاه اشـخاص نيـز از اهميـت زيـادي        
 "احتـرام كـردن  "ن در سيسـتم بـا   برخوردار است. يعني، برخـي از كـارگزاران را مـي تـوا    

اي ديگـر اقنـاع   انگيـزش هـ  بـيش از   "احتـرام ديـدن  "كرد. آنان از نظر شخصيتي با   حفظ
راي آنـان مهـم نباشـد    نه اينكه نيازمند دستمزد مناسب نباشند، يا وظيفه محوله ب–شوند  مي
ديدن از نظر ايشان با اهميت تر است از اين رو امـام توصـيه مـي كننـد بـراي       احترام - بلكه

  نخبگان جامعه بايد احترام ديدن مد نظر قرار گيرد: 
ر مقام و منزلت آنقدر او را گرامي دار كه نزديكان تو بـه نفـوذ   و از نظ (در باره قضات)

پس (در بـاره نظاميـان)   در او طمع نكنند، تا از توطئه آنـان در نـزد تـو درامـان باشـد.     
تايش كـن، و كارهـاي مهمـي كـه     آرزوهاي سپاهيان را بـرآور، و همـواره از آنـان سـ    

انگيزاند، و  د آنان، شجاعان را برمياند بر شمار، زيرا يادآوري كارهاي ارزشمن داده  انجام
  (همان) شاءاهللا. دارد، ان ترسوها را به تالش وامي

  
  اصل اختبار كارگزاران  3.5

استخدام و بكارگيري كارگزاران در دولت اسالمي بايد از طريـق اختبـار صـورت گيـرد و     
  موكول به نظر شخصي مدير و صاحبان نفوذ نباشد. 

قدرت يا به گاه برتر پنداري خود، وسوسه مي شـود بـه راي   اصوال انسان گاه به هنگام 
فردي عمل كند. از سويي نيز خواص جامعه از وي انتظـارات متعـدد و فـرا قـانون و ضـد      
قانون دارند، انتظار اين كه به نفع آنان و خانواده شان اعمال نفوذ شود هر چند هيچ گـاه از  

  دولت راضي نخواهند بود: 
كننـد، زيـرا در روزگـار     ار سنگيني را بر حكومت تحميـل مـي  خواص جامعه همواره ب

هايشـان   تـر، و در خواسـته   سختي ياريشان كمتر، و در اجراي عدالت از همـه ناراضـي  
هـا ديـر عـذر     تر، و به هنگـام منـع خواسـته    سپاس ها كم پافشارتر، و در عطا و بخشش

ا زمامـداران را خـواص و   باشند. ...همان استقامت تر مي پذيرتر، و در برابر مشكالت كم
  نزديكاني است كه خودخواه و چپاولگرند، و در معامالت انصاف ندارند،(همان)

  با توجه به وجود اين تمايالت در جامعه، بهترين راه انتخاب كارگزاران با اختبار است:
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سپس در امور كارمندانت بينديش و آنان را پس از آزمايش به كـار گيـر، از راه هـوا و    
خود رأيى آنان را به كار گردانى مگمار، زيرا هوا و هوس و خود رأيى جـامع   و  هوس

  )692: 1388هاى ستم و خيانت است.( شريف رضي، همه شعبه

امام تاكيد دارد براي اجتناب از ظلم و ستمگري و قاعدتا انتخـاب اصـلح بايـد اختبـار     
  .صورت گيردكه كليد اجتناب از ستمگري به آرمان دولت اسالمي است

قاعده و اصل ياد شده در مورد ديگري نيز از سوي امام در همين نامه مورد تاكيد قـرار  
  گرفته است:

بـاوري   مبادا در گزينش نويسندگان و منشيان، بر تيزهوشي و اطمينان شخصي و خوش
خود تكيه نمايي، زيرا افراد زيرك با ظاهرسازي و خوش خدمتي، نظر زمامداران را بـه  

ها، نه خيرخـواهي وجـود دارد، نـه از     يند، كه در پس اين ظاهرسازينما خود جلب مي
  )53:نامه1375شود. (مكارم، امانتداري نشاني يافت مي

امام براي اختبار افراد با سابقه روش خاصي را در نظر گرفتـه انـد و آن ارزيـابي سـابقه     
مسـئوليت هـاي   كاري آن هاست. البته مقصود از سابقه، ارائه رزومه اي پـر از انتصـاب بـه    

مختلف نيست چرا كه صرف انتصاب به مشاغل مختلف حاكي از تجربه نيسـت، چـه بسـا    
علت انتصاب به پستهاي مختلف فقط از آن روست كه دستگاه بـراي رهـايي از خيـر وي!    
سفارشش را به دستگاه ديگر كرده است و بعد از مدتي براي دستگاه جديد عدم صالحيت 

اه نيز براي رهايي به دستگاه ديگر معرفي كرده و همينطور.. شخص روشن شده و اين دستگ
واال دليلي ندارد كه دستگاهي بخواهد نيروي مديريتي خود را از دست دهد. پـس مقصـود   

  مالحظه كارنامه فعاليت داوطلبان است.
اند بيازماي. ..به كاتبـان   آنها را با خدماتي كه براي زمامداران شايسته و پيشين انجام داده

و نويسندگاني اعتماد داشته باش كه در ميان مردم آثاري نيكو گذاشته، و به امانتداري از 
دهنده خيرخـواهي تـو بـراي خـدا، و      همه مشهورترند، كه چنين انتخاب درستي نشان

  مردمي است كه حاكم آناني. (همان)

د. تجربـه  انتخاب كارگزاران از طريق اختبار امكان انتخاب برترين ها را افزايش مي دهـ 
تاريخي عدم موفقيت بكارگيري بدون انتخاب را نشان داده است. زماني كـه پسـت هـا در    
دولت ساساني طبقاتي بود و فرزندان با استعداد اقشار ضعيف از تصدي پست هاي مختلف 

  بازمي ماندند حاصلش جز ركود و سقوط تمدن نشد. 
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نوعي بها دادن به عامه است كه از سوي ديگر، اجازه انتخاب شدن به همه اقشار جامعه 
  جزء سفارشات امام در همين نامه است آنجا كه مي فرمايد:

در صورتيكه ستونهاي استوار دين، و اجتماعات پرشور مسـلمين، و نيروهـاي ذخيـره    "
  (همان) "باشند، پس به آنها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد. دفاعي، عموم مردم مي

حظه كردند مشاغل دولتي بر اساس عدالت توزيـع مـي شـود، نـه     وقتي عموم مردم مال
ساليق شخصي، نسبت به دولت اعتماد كرده و به عنوان ستون هاي دين عمل مـي كننـد و   

پس اختبار وسيله اي است براي جلـب خشـنودي   اجتماعات پر شور را شكل مي دهند 
  عامه مردم .

  
 د ظالمخدمت به دستگاه ظلم يا افرا ةاصل عدم سابق 4.5

از شرايط تعيين وزير چنين فهميده مي شود كسي كه در گذشته وزير فرد بد سابقه اي بوده 
و براحتي تا اخرين لحظات با او  كار كرده و هيچ اعتراضي به عملكرد او نداشته است نمي 
تواند قابل اعتماد باشد.  به عبارتي چنين كسي قاعدتا شريك در جرائم و مظالم اوسـت. او  

پذير يا خود از ظلمه است و در هر دو صورت بكار گرفتن او نادرست است. آيا ايـن  ظلم 
اصل اختصاص به وزراء در اصـطالح امـروزي دارد؟ بـا توجـه بـه مخاطـب نامـه كـه از         
استانداران امام است و صحبت از وزراي اوست تمامي سطوح مـديريتي بـاالتر از معاونـان    

  ن كل و باالتر ستادي. استانداران را شامل مي گردد، مديرا
بدترين وزيران تو، كسي است كه پيش از تو وزير بـدكاران بـوده، و در گناهـان آنـان     "

شركت داشت، پس مبادا چنين افرادي محرم راز تو باشند، زيرا كه آنان ياوران گناهكاران، و 
  (همان) ".ياري دهندگان ستمكارانند

خـدمت گـرفتن ايـن نـوع از كـارگزاران       از آنجا كه اغلب، توجيه كساني كه بدنبال بـه 
  هستند، سابقه و تجربه آن هاست امام هشدار مي دهد بايد بدنبال كساني باشي كه :

بايد جانشيناني بهتر از آنان داشته باشي كه قدرت فكري امثال آنها را داشته اما گناهـان  "
ري نكـرده، و  و كردار زشت آنها را نداشته باشند. كسـاني كـه سـتمكاري را بـر سـتمي يـا      

  (همان)" گناهكاري را در گناهي كمك نرسانده باشند
به عبارتي داشتن توانايي الزم براي شغل مورد نظـر،  امـري حتمـي اسـت و بـه بهانـه       
نداشتن نيروي الزم نمي توان فرد فاقد صالحيتي را نيز بكار گرفت. البته در گذشته تاريخي 

يــا  )142/ 7: 1408(ابــن كثيـر، ديدبــه كــارگيري فرمانــدار قــوي ولــي شــ"تــز نيـز بــا 
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در مقابل فرمانـدار ضـعيف ولـي    )40/ 6: 1415؛ ابن عساكر، 1/415: 1419(عاملي،فاجر
) و 2از سوي برخي مشاوران (مغيره بن شعبه) خلفاي نخستين روبرو بـوده ايـم(   "مسلمان

امـام در  آثار سوء ان نيز چه در گذشته هاي دور چه نزديك قابل مشاهده است. از ايـن رو  
مقابل چنين فكري كه شايد امروزه نيز داراي طرفداران كمي نيست تز استفاده از انسان هاي 
با سابقه مثبت را مطرح مي كنند. اشخاص پاكدامن و پاكدسـت، داراي قـوه تفكـر و حتـي     
بيشتر از پيشينيان خود. براي ساختن تمدن نوين توجـه بـه ايـن معيـار از اهميـت زيـادي       

  زيرا: برخوردار است
تـر، و ياريشـان بهتـر، و مهربانيشـان      سـبك  اي نظام اسالميهزينه اين گونه از افراد بر"

  )53:نامه1375(مكارم، ".كمتر است نظامبيشتر، و دوستي آنان جز با 
كارگزاران بد سابقه اختصاص به نظام ظالم ندارند، چـه بسـا در گوشـه اي از دسـتگاه     

اين رو دولت اسالمي بايد مركـزي بـراي جمـع آوري و    اسالمي نيز افراد ظالمي باشند. از 
تجزيه و تحليل اطالعات طبقه بندي شده مديران اعم از رفتار سازماني را ايجاد كند تـا بـه   
هنگام نياز، اطالعات آن در اختيار مديران ارشد قرار گيـرد. ايـن مركـز مـي توانـد تمـامي       

وري نمايد. با توجـه بـه تعـدد مراكـز     اطالعات مرتبط با شرايط احراز مشاغل را نيز جمع آ
ن پراكنـدگي اطالعـات و هـدر رفـت     بازرسي و اطالعاتي و گزينش ها و حراست ها امكا

ها بسيار زياد است، اين مركز بايد بتواند با تعامل مناسببا صرف هزينه اي اندك، اطالعات  آن
  مورد نياز خود را بدست آورد.
  اصول خاص در يك نگاه:

  
  
  ريگي نتيجه. 6

گفته شد، در انديشه رهبر معظم انقالب اسالمي، مرحله سوم از فراينـد وصـول بـه تمـدن     
نوين اسالمي،  تشكيل دولت اسالمي است. از سويي حضرت امير (ع)در نامه مشهور خود 

شرايط 
احراز شغل

اصل تعيين شرايط 
احراز شغل

اصل توجه ويژه به 
ويژگي هاي 
شخصيتي

اصل اختبار 
كارگزاران

اصل عم سابقه 
خدمت به دستگاه 
ظلم يا افراد ظالم



 121   ... نوين تمدن سوي به گامي شغل احراز شرايط اعمال

به مالك اشتر در الزامات دولت اسالمي مطالب مختلفي را بيان كرده اند كه عمل بـه آن هـا   
ولت اسالمي منجر شود. در اين پژوهش سعي شـد اصـول حـاكم بـر     مي تواند به تحقق د

شرايط احراز شغل در دو بخش اصول عام و خاص از نامـه اسـتخراج گـردد. اصـولي كـه      
رعايت كامل آن مي تواند راهي مطمئن براي وصول به دولت اسالمي باشد. اين اصول اعم 

توجه به قضاوت مردمـي، عـدم    از اصول سلبي و ايجابي است مانند نظارت الهي بر اعمال،
نگاه منفعت طلبانه به حكومت، رويكرد ذخيره انگارانه بـه مـديريت، عـدم انتظـار اطاعـت      
محض از مردم، اصل جلب رضايت عمومي،عدم خود برتر پنـداري، اصـل نهادينـه كـردن     
رعايت اصول در ميان مديران و اصول خاص :اصل تعيين شرايط احراز شغل،توجه ويژه به 

ي هاي شخصيتي در حوزه رفتار،اختبار كارگزاران،عدم سابقه خدمت به دستگا ظلم يا ويژگ
، "تبديل اين اصول به يك انگاره در اذهان مديران" افراد ظالم؛  بديهي است  در صورت

مي توان انتظار تحقق نتيجه يعني برخورداري از دولت اسالمي را داشت و تعلل در استقرار 
ناكامل آن مي تواند به عدم تحقق دولت اسالمي و در نتيجه تمـدن   سسيتم مذكور يا اجراي

ها  سازي اين اصول و ارزيابي تحقق آننوين اسالمي باشد. راهكارهاي مختلف براي نهادينه 
  خود مي تواند موضوع مقاله اي مستقل قرار گيرد. 

  
  ها  نوشت پي

، معاونـت  ) 13/05/1388مورخ  14479پيرو بخشنامه شماره ( دستورالعمل شرايط احراز مشاغل. 1
دفتر بودجه تشكيالت و ورش ها،مديريت جهاد دانشگاهي ، كـه در  –پشتيباني و مديريت منابع 

صدد بيان شرايط احراز شغل بوده است به دو مولفه تحصيالت و تجربـه در دسـتوالعمل اشـاره    
، سرمايه انساني مصوب شوراي توسعه مديريت و شرايط احراز مشاغل عموميشده است. يا در 

مصـوب بهمـن مـاه بـراي وزارت      معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسـاني رياسـت جمهـور   
در رسته اداري و مـالي   - 91شركت ملي پست جمهوري اسالمي–ارتباطات و فناوري اطالعات 

  به سه عنصر توجه شده است:تحصيالت و معلومات ،مهارت ها،آموزش
ر عزل گرديد عمر، ابوموسي اشعري را والـي سـاخت كـه مـردم     ابن كثير نقل مي كند وقتي عما. 2

كوفه او را نيز نخواستند عمر فرصتي خواست تا فكر كند پس  به مسجد پناه برد و خوابش بـرد  
مغيره فرصت را غنيمت شمرده به سان پاسباني به نگهباني او مشغول شد تا وي بيدار گرديـد و  

با آنها مشورت نمايد از آنها پرسيد آيا بر آنها فردي قوي و  ... تا اينكه عمر صحابه را جمع كرد تا
شديد را حاكم نمايم يا مسلماني ضعيف را ؟مغيره گفت: قوت او در خدمت تـو و شـدتش بـه    
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شـود و اسـالمش بـراي     ضرر اوست ولي ضعيف مسلمان، ضعفش دامنگير تو و مسـلمانان مـي  
  خودش. عمر ضمن تأييد سخن مغيره او را والي ساخت.
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