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 تعاليبسمه
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شناخت مختصات حاکمان در دولت علوي شناسه مناسبي براي عيارسنجي ميزان انطباق 

 تواند اوال درشناخت سيره علوي مي علوي است. زمامداران عصر حاضر با گفتمانشرايط 

سودمند باشد و  و انحرافاتجهت مراقبت و حراست از جمهوري اسالمي از آفات و بليات 

ت دوم اينکه بازخواني سيره معصومين آيينه روشني فراراه همگان در مسير رسيدن به حيا

توان از منظر نخبه سياسي دولت علوي را مي .سياسي استالگوي مطلوب زندگي  طيبه و

ن صفات ثبوتي و سلبي آنان شناخت. از منظر امام علي نخبه سياسي بايد داراي صفاتي چو

يي گراپاسخ گويي و مردمعدالت و تقوا، امانت داري و شجاعت و کارداني و ساده زيستي و 

 غرور ي، خشم و غضب وملق و چابلوسگرايي، رشوه پذيري، تتجملباشد و از صفاتي چون 

 تا راهنماي مناسبي براي عصر حاضر استمجموعه اين صفات  و ظلم و ستم به دور باشد.

 .رندها دور نگه داآسيببه اوصاف ثبوتي بيارايند و از  خود را مديران

 هاي علوي براي ادامه مسير پرتاللو انقالب اسالمي و به خصوصها و درسشک آموزهبي

يت بگفتمان ساده زيستي و حفظ و صيانت از گام دوم آن بسيار ارزشمند و قابل تحقق است. 

تواند هايي است که ميدرس ...گري و تجمل و اشرافينمادهاي مبارزه جدي با  ،المال

 باشد. نخبگان سياسي کارگزاران و ،مديرانعمل سرلوحه 
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 مقدمه 

ه در واقع مقايس .استهاي اسالمي زهوانقالب اسالمي گامي بلند براي بازسازي سامان سياسي جامعه بر اساس آم

ل اکرم وجامعه پس از رس در هاي انحراف و فساد سياسي نيز با نمونه ز اسالم ودوران پهلوي با عصر جاهليت قبل ا

مراقبت و حراست از جمهوري اسالمي از در جهت تواند اوال مي از جمله در دوره معاويه و شناخت سيره علوي

راه همگان  ه روشني فراناينکه بازخواني سيره معصومين آيي دومهاي انحرافي سودمند باشد و آفات و بليات حکومت

ها و مشکالت سيبآ نگاهي به برخي .مطلوب زندگي سياسي است الگوي در مسير رسيدن به حيات طيبه و

از آفات و مشکالتي که جامعه قبل و بعد  خصوص در ساليان اخير گوياي آن است که برخيه جمهوري اسالمي ب

جمهوري اسالمي را نيز تهديد  ،گير جامعه شد به منزله آفت و خطرگريبانعليه  ...صلوات ااز عصر رسول اکرم 

شناخت  نخبگان سياسي تراز و الگوي رفتاري ايشان در نخبه پروري و  سيره علويتا بازخواني کند در اين راسمي

نظام اسالمي ؛ که از بليات و مشکالت توان در آسيب شناسي و آفت شناسي وضع موجود و عبورمي حکومت علوي

انديشه و نظرگاه امام  نيبازخوادر صدد است با  از اين رو نوشتار حاضر .سودمند باشد ،با آنها دست به گريبان است

اي از نخبه مطلوب گفتمان علوي براي تميز دادن و شناسهنخبگان سياسي به  اوصاف درباره علي عليه السالم

و روندهاي  هاالح رويهو اص ها و رهنمودهايي براي هشداردهيارائه درس حق از باطل درباره زمامداران وشناخت 

توان در واقع بر مبناي تجربه چهل ساله جمهوري اسالمي ايران مي .بپردازدبا نخبگان سياسي  ود در ارتباطجمو

اسالمي  هايبر مبناي آموزه الگوي پرورش و گزينش نخبگان سياسي در جمهوري اسالمي ايرانانتظار داشت تا 

يندهاي کالن آتوانمند در فرهاي شايسته و توجه به مقوله پرورش نخبگان و قرار گرفتن انسان. شناخته شود

هاي سياسي معاصر است گيري و مناصب سياسي و اجرايي يکي از موضوعات بسيار مهم و راهبردي در نظامتصميم

کند کارگزاران و هر نظام سياسي تالش مي 1اند.که توسعه، پيشرفت و کارآمدي را در دستور کار خود قرار داده

هاي عيني و نظري خود شناسايي کند و پرورش دهد. پس از استقرار وبيتنخبگان سياسي خود را بر مبناي مطل

ريزي شد، اين مسئله وجود داشته هاي ديني و انديشه سياسي اسالم پايهاسالمي که بر مبناي آموزه نظام جمهوري

ي، ناسايهايي دارند و چگونه شها و مولفهکه نخبگان سياسي در تراز اين نظام چه کساني هستند؟ چه ويژگي

ي هااصلي براي رسيدن به اين هدف آموزه هايمسلما يکي از منابع و سرچشمه. شوندپرورش و به کار گرفته مي

 جنبه  توان فرصتي مبارک براي بازخواني اينرسيدن عيد غدير را مي امنظر فر از اين ؛امام علي عليه السالم است

 .از  سنت و سيره علوي دانست
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  رويکرد ايجابي  :علوياوصاف دولتمرد 

ترين مار ضروريشحکومت در  ايجاددارد. انسان موجودي مدني است و اين امر او را به زندگي اجتماعي وا مي

هاي زندگي اجتماعي است و در هر شکل از حکومت يک واقعيت نهفته است و آن فرمانروايي اقليت حاکم بر پايه

 .اکثريت شهروندان است

حاکمان و مديران جامعه به عنوان مجريان سياست و مديريت در جامعه نقش اساسي در پيشرفت يا انحطاط 

هايي قرار دارند. تقوا و ايمان، اصالت در بعد اخالقي و سياسي همواره در معرض خطرات و آسيب جامعه دارند که

.  است.. به عنوان معيارهاي گزينش حکومتي مطرح خانوادگي، سابقه روشن و درخشان، شجاعت و تجربه کاري و .

: تقوا، عدالت، زهد، مدارا با مردم، رازداري و حفظ از اين قرار استبه کارگزاران )ع( هاي امام علي توصيهبرخي از 

 1.اسرار مردم، نصيحت و نقدپذير

مدنظر رشد هاي صفات و نشانه .سياست به معناي تدبير و مديريت است و رشد به معناي نمو و به سامان آمدن

بيت )ع( )ع( در حوزه عملي و نظري در جامعه همچون بصيرت سياسي و تبعيت از قرآن و اهلعلي موالي متقيان 

يافتگي  رشدهاي بايد تمام جامعه داشته باشند. شاخصرا ...؛  و اتحاد و استقالل انديشه و راي در مسائل سياسي و

 اسالميارزش نهادن براي افکار عمومي. نقدپذيري، رأفت عبارتند از  نيز سياسي سياسي خاص و زيبنده حاکمان

  2نسبت به مردم و شرح صدر سياسي و همدردي مردم و حاکمان است.

اک به خداست. )عليه السالم(، فلسفه حکومت احياي حق، انهدام باطل و رساندن انسان از خ در ديدگاه امام علي

    ا از ميان يابد. روشن است که امام بايد کارگزاران خويش رحکومت صالحان تحقق نمياين آرمان واال جز با 

م نخستين اقدا ها و نخبگان انتخاب کند تا اشتباهات و انحرافات احتمالي به حداقل برسند. از اين رو،بهترين

 عيارهاي امامپيشين بود. محکومتي امام پس از بيعت مردم، جابه جايي و عزل و نصب وسيع مديران اجرايي نظام 

 دا و پيامبر اکرمخهاي گوناگون، برگرفته از متن دين و مورد رضاي براي انتخاب کارگزاران در رده )عليه السالم(

 )صلي اهلل عليه وآله( بود. 

 ياسينظام س هياز اصول اول ياز مناصب حکومت يجهت گماردن به منصب ستهيشا توان گفت تعيين دولتمردمي

 هيعل يکه حضرت عل يابرخوردار است؛ به گونه ياريبس تياز اهم انيم نيدر ا يساالر ستهيبوده و شا عهيش

                                                           
دانشکده دانشگاه قم، ، کارشناسي ارشدپايان نامه   "آسيب شناسي اخالق سياسي کارگزاران از منظر نهج البالغه"راضيه نظام محله  1

  1393،الهيات و معارف اسالمي
دانشکده دانشگاه قرآن و حديث،  ،کارشناسي ارشدپايان نامه  "شاخص هاي رشد سياسي در نهج البالغه  "ه خوامحمدمهدي احمدي 2

  1395،علوم حديث قم
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و شرايط  دينمايم يمعرف ومتحک يافول و نابود نهيرا زم ستهيدر قبال افراد شا ستيالسالم مقدم داشتن افراد ناشا

 کند:ويژه انتصاب کارگزار را اين چنين تبيين مي

.... در  رينابجا، آنان را به کار نگ ازاتيروابط و امت يبه کار بگمار و از رو يستگيو شا تيرا بر اساس خبرو آنان»

جلب  طريقچرا که مردان زرنگ، مکن؛  هيخود تک يو خوش گمان ينيافراد هرگز به فراست و خوش ب نيانتخاب ا

 نيا يکه در ورا يدانند؛ در حاليخوب م يخوش خدمت بهو تظاهر  يداران را با ظاهرساززمام ينينظر و خوش ب

وجود ندارد؛ بلکه آنها را از راه آن چه که حکومت صالح قبل از تو  يرخواهيو خ يدارگونه امانت چيظاهر جالب، ه

 1« معروفند. يدارتر و در امانتمردم، خوش سابقه انياعتماد کن که در م يبه کسان ني. بنابرايازماياند بداشته
 

مثال، درباره  ؛هاي خاصي را برشمرده استدر عهدنامه مالک اشتر براي هر صنفي از مسئوالن حکومت، ويژگي

 دهي سپاه، کسي را برگزين که خيرخواهي او براي خدا و پيامبربراي فرمان»فرمايد: صفات فرماندهان نظامي مي

شکيبايي او برتر باشد، و از کساني که دير به خشم آيد،  تر، وو امام تو بيشتر، و دامن او پاک )صلي اهلل عليه وآله(

و عذرپذيرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان با قدرت برخورد کند، درشتي او را به تجاوز نکشاند، و 

خانداني ناتواني او را از حرکت باز ندارد. سپس در نظاميان، با خانواده هاي ريشه دار، داراي شخصيت حساب شده، 

پارسا، داراي سوابقي نيکو و درخشان، که دالور و سلحشور و بخشنده و بلندنظرند، روابط نزديک برقرار کن. آنان 

فرمايد: همچنين درباره صفات قضات مي 2«اند.ها را در خود گرد آوردههمه بزرگواري را در خود جمع کرده و نيکي

آن ها را به  کساني که مراجعه فراوان، ؛ا براي قضاوت انتخاب کنسپس از ميان مردم، برترين افراد نزد خود ر»

ستوه نياورد، و برخورد مخالفان با يکديگر آنان را خشمناک نسازد، در اشتباهاتشان پافشاري نکنند، و بازگشت به 

دک حق پس از آگاهي برايشان دشوار نباشد، طمع را از دل ريشه کن کنند، و در شناخت مطالب با تحقيقي ان

تر عمل کنند، و در يافتن دليل اصرارشان از همه بيشتر باشد، و در رضايت ندهند و در شبهات از همه با احتياط

مراجعه پياپي شاکيان خسته نشوند و در کشف امور از همه شکيباتر، و پس از آشکار شدن حقيقت، در فصل 

کساني که ستايش فراوان آنان را فريب ندهد، و چرب زباني آنان را منحرف  ؛تر باشندهمه برنده خصومت از

آميز و تؤام با تلطف نسبت به تمام مردم و پيروان اديان مختلف حضرت علي خطاب در مورد رفتار محبت 3.«نسازد

 گويد:به کارگزار حکومتي خويش مي

اي ه آنان لبريز کن و همچون حيوان درندهاي مالک قلب خود را از محبت به مردم و لطف و رحمت نسبت ب»

« يا برادران ديني تو هستند و يا همانند تو در آفرينش ؛گروهند مباش که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا آنان دو

                                                           
 (53)نهج البالغه، نامه  1
 53نهج البالغه نامه  2
 53نهج البالغه نامه  3
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هاي همانند تو و غيرمسلمان با هر دو گروه مهربان باش( و در همين فرمان به مالک اشتر )يا مسلمانند يا انسان

 فرمايند:مي

جوي ترين آنان در نزد تو کسي باشد که بيش از ديگران عيببايد که دورترين افراد رعيت از تو و دشمن»

هاي مردم هايي است و والي از هر کس ديگر به پوشيدن آنها سزاوارتر است. از عيبمردم است. زيرا در مردم عيب

نچه بر عهدة توست، پاکيزه ساختن چيزهايي است که بر زيرا آ؛ مخواه که آشکار شود ؛آنچه از نظرت پنهان است

هاي ديگران را بپوشان، تا تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشيده است داوري کند. تا تواني عيب

اين رفتار اخالقي که امام حاکمان را ملزم به . 1هاي تو را که خواهي از مردم مستور ماند بپوشاندخداوند عيب

 نياز از استدالل کردن است.دانند نيز آشکارا براي هر عقلي قابل درک است و بيآن مي اجراي

رمانداري براي تو فهمانا پست »اي به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، نوشت: طي نامه )عليه السالم( امام علي

و حق نداري نسبت خود اطاعت کني. ت وسيله آب و نان نبوده، بلکه امانتي در گردن توست، بايد از فرمانده و امام

اي خداي بزرگ هبه رعيّت، استبداد ورزي و بدون دستور، به کار مهمي اقدام نمايي. در دست تو اموالي از ثروت 

ها، فرمانداران و ه)عليه السالم( در تمام نام امام علي «هايي تا به من بسپاري.و عزيز است، و تو خزانه دار آن

ن نظام را به کرد و از نظر اخالق اجتماعي، مسئوالحقوق اجتماعي مردم سفارش ميبه ا نسبت استانداران خود ر

 داد.مردم داري، ابراز محبت و لطف نسبت به رعيّت و مردم، دستور مي

ل خويش قرار ده دمهرباني با مردم را پوشش »فرمايد: به مالک اشتر مي 53)عليه السالم( در نامه  اميرالمؤمنين

زيرا مردم  ؛نيهمه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حيوان شکاري باشي که خوردن آنان را غنيمت داو با 

 .باشنداي برادر ديني تو، و دسته اي ديگر همانند تو در آفرينش ميدو دسته اند: دسته

ن افراد با صداقت و وفادار ابه کارهاي آنان )کارگزاران( رسيدگي کن و از مي "فرمايند: ايشان در همان فرمان مي

وشرفتاري با مردم وا خمراقباني بر آنها بگمار؛ زيرا مراقبت نهاني تو در کارهاي ايشان، آنها را به رعايت امانت و 

هاي همه دارد و با دقّت، مراقب دستياران خويش باش و اگر يکي از آنان دست به خيانت گشود و گزارشمي

درنگ او را کيفر جسماني ده و از ثروتي ها به عنوان شاهد اکتفا کن و بيبه همان گزارشمراقبانت آن را تأييد کرد، 

بزن و حلقه  که از طريق مقامش به دست آورده بازخواست کن و او را به خواري بکشان و داغ خيانت بر پيشانيش

  ."ننگ تهمت را به گردنش بياويز

گيري از تجربيات و افکار ديگران به باشد مشورت و بهرهي)ع( ميهاي مهم که مورد سفارش امام علاز ديگر ويژگي

دهد که با علما و حکيمان مشورت کرده و علي )عليه السالم( به مالک اشتر دستور ميامام  عنوان يک اصل است.
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به از مشورت با برخي از افراد پرهيز کند چنانکه آن حضرت فرمود: با بخيل مشورت نکن زيرا از بخشش و کمک 

ترسانند. همچنين با افراد ترسو مشورت نکن زيرا آنها تو را از انجام کارهاي مهم دارند و از فقر ميديگران باز مي

ستمگري را در نظر  ،دارند. و نيز با افراد حريص مشورت نکن که آنها براي جمع آوري ثروت و يا کسب مقامباز مي

 .دهندتو نيک جلوه مي

است که فلسفه  امانت داري است لذا در حکومت از ديدگاه علي )عليه السالم( امانت الهيويژگي ديگر کارگزاران 

ت فرمود: وجودي آن براي اجراي قوانين الهي، برقراري عدالت، احقاق حق محرمان و ... است چنانکه آن حضر

مر حکومت و سلطنت داني آنچه از ما در گرفتن زمام حکومت به دست واقع شد به خاطر رغبت در اخدايا تو مي

صالح نماييم تا بندگان نبود، و نه براي به دست آوردن متاع دنيا، هدف اين بود که دينت را زنده کنيم و بالد تو را ا

 .مظلوم تو احساس امنيت کنند و حدود و قوانين تو را برپا سازيم

اش به عدل ياد شود. که نام و خاطرهآن حضرت درباره کارگزاران برتر نيز فرمود: برترين کارگزاران کساني هستند 

کارگزاران جوامع اسالمي بايد بدانند که رسيدگي به وضعيت محرومان و احقاق حق آنها يکي از وظايف مهم آنان 

اران بايد سعي کنند که در جهت رفع تبعيض و بهبود توده مردم که معموالَ محرومان و پابرهنگان ذگاست. سياست

 1.ها هستندي و منطقي اتخاذ کنند که آنان ستون فقرات جامعه و پشتوانه محکم حکومتهاي اصولهستند، سياست

 

  رويکرد سلبي  :دولتمرد علوياوصاف 

ه بايد زمامدار دهد که از منظر ايشان برخي صفات سلبيه کدقت در سيره و سخنان امام علي عليه السالم نشان مي

امدار مطلوب باشند نيز شناسه مطلوبي براي شناخت حق از باطل و زممطلوب جامعه اسالمي از آنها بري و منزه 

 و مطروداست.

ريب و فگيري نقض پيمان و استفاده از ساز در حوزه قدرت سياسي و تصميميکي از مواقف مهم و گاه سرنوشت

ز اين اه شود که ايشان استفادنيرنگ جهت نيل به مقصود است. در گفتار و کردار حضرت علي )ع( مشاهده مي

ها را مجاز ندانسته و بردند و استفاده از اين روشهاي غيراخالقي را براي نيل به هدف مشروع نيز به کار نميروش

معتبر  البالغه و مصادرشمردند. در اين راستا روايات صريحي وجود دارد که در نهجمستوجب عذاب آخرت مي

 صريح و مربوط به حوزه قدرت سياسي است.آيد رواياتي که در ادامه مي .شيعه ذکر شده است

اي مردم اگر نبود بد بودن و ناپسند بودن »اميرالمؤمنين )ع( در کوفه در ضمن ايراد خطبه فرمودند: 

ه شکنان گنهکارند و گنهکاران نافرمان. ببودم، ولي پيمانترين مردم ميشکني و خيانت هر آينه من زيرکپيمان
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کار در گنهکار )که پروايي در به کارگيري هر روشي براي نيل به هدف ندارد( و خيانتشکن و درستي که پيمان

  1آتش خواهند بود.

گويند که ظاهراً معاويه از شما البالغه نيز ذکر شده که گروهي به اميرالمؤمنين در مقام اعتراض ميدر نهج

 فرمايند:ي است و امام در پاسخ اين گروه ميتر در سياست و حکمراني و پيشبرد اهداف سياستر و باکياستباهوش

کند. اگر پيمان شکني تر نيست. او پيمان شکني و گنهکاري )مکر و حيله( ميبه خدا سوگند معاويه از من زيرک»

کاران اهل فجور و نافرماني. شکنان گنهکارند و گناهبودم! ولي پيمانترين مردم ميناپسند و نامطلوب نبود من زيرک

بر همين اساس اميرالمؤمنين )ع( در فرمان  2شود.شکني را روز قيامت پرچمي است که بدان شناخته ميمانهر پي

 فرمايند:حکومتي و سياسي خود به مالک اشتر مي

اي مالک اگر ميان خود و دشمنت پيمان دوستي بستي و امانش دادي به عهد و پيمان خويش وفادار باش »

اي خود را سپر ساز، زيرا هيچ اي و اماني که دادهرعايت نماي. در برابر پيماني که بستهاي نيک و اماني را که داده

تر از وفاي بزرگ ؛رأي هستندداستان و هميک از واجبات الهي که مردم با وجود اختالف در آراء و عقايد در آن هم

شمردند، زيرا عواقب خود الزم ميبه عهد و پيمان نيست. حتي مشرکان هم وفاي به عهد و پيمان را در ميان 

اي، خيانت مکن و پيمانت را مشکن و شکني را دريافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفتهناگوار غدر و پيمان

کنند. هاي نادان و شقي در برابر خداوند دليري و گستاخي ميدشمنت را به پيمان فريب مده! زيرا تنها انسان

امان قرار داده و آن را حريمي  ؛به سبب رحمت و محبتي که بر بندگان خود دارد خداوند عهد و پيمان خود را

ساخته که مردم در سايه استوار آن زندگي کنند و به جوار آن پناه آورند. پس نه خيانت را جايي براي خودنمايي 

  3.«گري رااست و نه فريب و حيله

عصر  براي راهنماي مناسبي تملق و چابلوسي، خشم و غضب و .. گرايي، رشوه پذيري،هاي چون تجملآسيب

ها و ها دور نگه دارند زيرا، در صورت دچار شدن به اين آسيبزمامداران بايد خود را از اين آسيب .حاضر است

ي شود. رهبران جامعه بايد الگويي نيکو براآفات، زمينه براي تفرقه، و بسياري از مشکالت در جامعه فراهم مي

ها ها و پرهيز از آنمردم باشند و در جهت تزکيه خود و خيرخواهي براي مردم بکوشند و با شناخت اين آسيب

 4.خود و جامعه را از فساد در امان بدارند
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حکومت از سازي، پاک)عليه السالم( از همان آغاز حکومتداري علييکي از محورهاي اساسي سياست و زمام

)عليه  سفيان بود. مخالفت عليبن ابي، معاويهبود. يکي از اين حاکمان حکومت پيشيني زمامداران منحرف دوره

هاي شخصي نبود، بلکه تضاد بين اسالم اصيل با جاهليت و کفر؛ و اختالف بين السالم( با معاويه به سبب اختالف

 . دو نوع طرز تفکر و دو نوع سياست متفاوت امام و معاويه بود

معاويه قدرت و حکومت به مردم، اصالت دارد، او به حکومت نگاه سلطنتي داشته و نه خالفت به شيوه در نگاه 

چنين در نظر معاويه براي رسيدن پيامبر؛ و نيز در نگاه سياسي و مديريتي او عرب بر عجم برتري داشته است. هم

اويه در طول حکومت خود پيش گرفته بر هايي که معاي جايز بود. روشبه قدرت و حفظ آن استفاده از هر وسيله

اساس شرايط متفاوت و افراد مختلف، گوناگون است. ولي همه در راستاي يک هدف )رسيدن به قدرت و حفظ 

پنهان کردن حقيقت از مردم، دشنام دادن به اميرالمومنين  :توان بههاي او ميروش باشد. از جملهآن( مي

هاي نماز جمعه براي بيزار کردن مردم از ايشان، تفرقه حکومتي مانند خطبههاي رسمي السالم( در خطبه)عليه

گرسنه نگه داشتن و در مضيقه و تنگنا قرار دادن مخالفان، تطميع سران و نخبگان قوم،  افکني، پيمان شکني،

 1.تبليغات دروغين، مکر و فريب و تقدس مآبي و تظاهر به دينداري، اشاره کرد

رمان فايشان در  .هاي کاذب استضرورت پرهيز از کذب و وعدهامام علي سياست اخالقي مؤلفه مهم ديگر در 

 فرمايند:حکومتي خويش به مالک اشتر مي

که وعده دهي و خالف آن عمل کني )وعدة کاذب دهي( زيرا خلف وعده سبب برانگيختن  اي مالک بپرهيز از اين»

يد که چيزي بگوييد و بجاي آخداوند سخت به خشم مي»فرمايد: شود. خداي تعالي ميخشم خدا و مردم مي

رفتار حضرت علي )ع( در اين خصوص قبل و بعد از در اختيار گرفتن زمامداري مسلمانان يکسان بوده 2« نياوريد.

ايشان براي رسيدن به حکومتي که حق مسلم ايشان است؛ حتي از گفتن يک دروغ و وعده کذب در حضور است. 

 .نمايندمي پنج نفر خودداري

 

  حکومت علوی در دوران ما  اوصاف نخبه مطلوب در کاربست  : گیرينتیجه 

در نظام اسالمي، ابعاد اعتقادي و بينشي، دانشي و رفتاري همانند ايمان، اسالم شناسي عدالت و تقوا، تدبير و 

واليت امر و امامت امّت » ،ج.ا.ا ر اين اساس در قانون اساسيز جايگاه مهمي برخوردار است. باها کفايت در مهارت

يس جمهور بايد از ئر»و  ،(109و 5)اصول  است «بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر

ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني االصل، تابع ايران، مدير و مدبر، 
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)اصل  «ت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي کشورداراي حسن سابقه و امان

( و 157)اصل باشد «مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر»( و رئيس قوه قضائيه نيز الزم است، 115

  اه و نقش خود داشته باشند.هاي فوق را بسته به جايگمهارتها و ويژگيساير کارگزاران نيز الزم است حد نصابي از 

هم بهره مند  ياز اوصاف برابر يشوند اگر مانند افراد عاديها محسوب مارشد در حکومت ريکه حاکم و مد يافراد

داشتن امکانات  اريشود که در اختيم ياز آن جا ناش نيقرار دارند و ا يشتريباشند در معرض خطر انحراف و فساد ب

کارگزار  يستگيکه نشانه شا ياز اوصاف جدالذا  کند.يرا فراهم م يشتريسوء استفاده ب يياحتمال و توانا ع،يوس

شود يوجود دارد که اتصاف به آنها موجب م زين ييهايژگيو .محسوب شودنيز  يو نشيتواند مالک گزيبوده و م

افراد  نيعزل ا ايو  نشيرا نداشته و با عدم گز يمنصب ادار يعهده دار تياوصاف از اساس، صالح نيصاحب ا

 به حداقل برسد.  ايرفته  نيفساد از ب نهيزم

بودند که به کمک آن، بتوان  يسازوکار افتني، درصدد کارگزاران ناکارآمدي ازمصون ماندن  يبرا ياسيس يهانظام

نظام  دولت و در کارآمد کردن او تياز فساد، بلکه به منظور هدا يريجلوگ ي، نه فقط براکارگزاربا نظارت بر 

 ختهي، فرهکارگزاراناست که هر چه  يهي. بدي اقدام نمايداجتماع يعدالت، رفاه و برابر ي تأمينو در راستا ياسيس

به سمت بهتر شدن حرکت کرده  دولتتر و کارآمدتر باشد، فعال ينظارت ستميبوده و س رت تيتر، با تقواتر و با درا

 مطلوب، سرعت خواهد گرفت. يهانبه آرما دنيازيدست  براي و

هاي کارآمد شدن کارگزار در تراز دولت مطلوب است. يعني کارگزاران در مديريت قانون محوري از مهمترين مؤلفه

مندي را به جاي ساليق شخصي و کارکارشناسي را به جاي کاردستوري خود ضوابط را به جاي روابط، برنامه

هاي کالن ابالغي سياست رکت کلي کارگزاران قواي سه گانه در چارچوبنمايد. قانون محوري يعني حجايگزين مي

هاي توسعه کشور باشد. قانون محوري يعني پايبندي کارگزاران قوه مجريه به مصوبات قانوني مجلس و و برنامه

 پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي يا جناحي در مسائل ملي و بين المللي.

نگر، نظام اسالمي زماني در تحقق حيات طيبه کارآمد است که از حُسن فاعلي و از منظر رهيافت سيستمي جامع 

 فعلي به صورت توأمان برخوردار باشد؛ يعني کارگزاران آن افزون بر ايمان، اخالص علم و تخصص و فقه سياسي

و احکام  ها(، رفتار آنها نيز مطابق با ارزش)يعني زمان شناسي و وظيفه شناسي، هدف شناسي و جهت شناسي

( که با نور هدايت، مغفرت، رزق کريم، پاداش 55)سوره نور، آيه  اسالمي باشد. در اين صورت خداوند وعده داده

گزاران مؤمن و صالح را ياري و اعمال آنها را به نتيجه مطلوب و سر رها، کادائمي، اصالح امور و دور کردن خسارت

 ي کارآمدي به نظام اسالمي و کارگزاران آن عطا فرمايد. منزل مقصود و اهداف تعيين شده برسانند. يعن

هاي علوي براي ادامه مسير انقالب اسالمي و به خصوص در گام دوم حايز اهميت است؛ ها و آموزهشک انديشهبي

هايي همچون ساده زيستي، حفظ و صيانت از بيت المال، مبارزه جدي با اشرافي گري و تجمل و از اين گونه درس
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 هاي ارزشمند است. رهبر معظم انقالب نيز بارها بر عمل به سيره نبوي و علوي تاکيد داشته اند. ايشان دردرس

مربوط به کمبودها و »هاي موجود در کشور را السالم، ضعفدر حرم رضوي عليه 1396 سال ينوروز بيانات

لذا براي حل همه مشکالت کشور « اند.هاي مختلف مشغول به کار بودههاي مديراني دانستند که در بخشناتواني

هاي را براي مديران مطرح نمودند. ايشان همه خواسته« کارآمدي»و « انقالبي»، «تدين»به طور قاطع سه مولفة 

هاي اجتماعي و پيشرفت همه جانبه را در ملي را اعم از امنيت و عزت ملي، سالمت و رفاه عمومي، نجات از آسيب

و آن هم تحقق اقتصاد قوي در کشور است. اقتصاد قوي مستلزم توليد قوي بوده و توليد گرو يک مقوله دانستند 

موجود در کشور « ابزار کار پيشرفته»و « سرمايه»، «نيروي انساني»طلبد تا از )کارگزار( مي قوي نيز مديريت قوي

 توليد بهره گيرد. يبراي ارتقا

را مربوط  هاي کشور، آنهاضعف هب اشارهايشان ضمن برشمردن و مقايسه خدمات جمهوري اسالمي با طاغوت، با 

 بانشاط يهاتيريمدکنند و به حرکت عمومي نظام اسالمي ندانسته، بلکه به معضل سوء مديريت کارگزار اشاره مي

 دانند؛شور ميحل مشکالت ک الزاماتاز  يکي ي راقو و زهيمند، پُرانگعالقه يهاتيريبا حال؛ مد و

 رانيدر سطح عموم ملّت ا ريحق نياز جمله خودِ ا، کشور نيمسئول يهاتيفعّال يها بنده از ضعف»  

ما است، مربوط  يها تيريمربوط به مد نيوجود داشته که ا ياديز يها ها، آگاهم؛ ضعفو در طول سال

 شيکار پ م،يفعّالِ پُرتحرّک داشت يِ انقالب تيّ ريمد کي. ما هرجا ستين ينظام اسالم يبه حرکت عموم

متوقّف  ايکارها  م؛يداشت تحرّکيو ب ،يرانقالبيغ د،يناام حال،يب ف،يضع يتهايّريرفته است؛ هرجا مد

 ياهدر بخش تيّ ريکه اگر مد کنممي عرض قاطع طورمن به.. کرده است. دايانحراف پ ايمانده است، 

ما  د؛مشکالت کشور حل خواهد ش يباشد و کارآمد باشد، همه يباشد، انقالب نيّمختلف کشور، متد

 1.ميدر کشور ندار يحلّ رقابليمشکل غ

ما بسته به انجام وظيفه و کارآيي در انجام وظيفه است. بنده روي اين اصرار و  مشروعيت همه»

ه قوانين ما متخذ از شرع و ها و کارآمدي مسؤوالن طبق همان ضوابطي کتکيه دارم که بر روي کارآيي

 2.«قانون اساسي است، بايست تکيه شود. هرجا کارآمدي نباشد، مشروعيت از بين خواهد رفت

ها ]رفع فقر و محروميت و ايجاد رونق در يعني چه کسي؟ يعني کسي که همين هدف اصلح» 

 يعني کند؛ دنبال را[ اخالقى تعالى و روحى تکامل و معنويت و …نه بخشى از مردم ،زندگى عموم مردم

 شتهمين دردها را بداند و حس کند؛ يعني کسي که براي ريشه کني فقر و فساد عزم جدي داه که کسي

باشد؛ يعني کسي که به حال قشرهاي محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح کسي است که هم به ترقي 
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توهمات مربوط به توسعه، آنچنان و پيشرفت کشور و توسعه اقتصادي و غيراقتصادي بينديشد؛ هم زير 

معيشت  کرمحو و مات نشود که از ياد قشرهاي مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح کسي است که به ف

 1«مردم، دين مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد.

کشور،  يف ادارهمختل يهاکنند در بخش ينيآفرنقش نکهياي که آماده هستند برا يجوانان ...امروز بحمدا» اما

 2.]است.[ کرده تيرا انقالب ترب نهايفراوانند؛ ا

انتخاب مديران و کارگزاران بايد براساس مالک و معيار صحيح و  توان گفت در نظام اسالميبندي ميدر جمع

پذيرش مناسب صورت پذيرد. اهل تجربه بودن، نجابت داشتن، از خانواده هاي ريشه دار و شايسته و از پيشتازان در 

حرص و طمع مادي کمتر داشتن، فرجام نگر بودن، خيرخواه خدا، پيامبر  ؛اسالم بودن، برتري اخالقي، آبرومندي

ها و امام بودن، پاک دامن ترين و بردبارترين افراد، اهل صداقت، وفاداري و جامع اخالق نيکو بودن از جمله مالک

با حفظ مطلب مزبور، بايد گفت:  .3بايد مورد توجه قرار گيرندو معيارهاي انتخاب مديران و کارگزاران هستند که 

بنابراين،  در طول مدت مديريت و قبول مسئوليت، ممکن است انحرافاتي در مديران و يا بدنه حکومت ايجاد شود.

و با شيوه هاي گوناگون زمينه انحراف را از بين برد. و اين مهم  ودبايد همواره مراقب مديران و کارگزاران حکومت ب

شود، مگر با نظارت دقيق. نظارت و بازرسي بايد از طريق بازرسان آشکار، مخفي و پنهان )چه اينکه به انجام نمي

به طور طور رسمي کارمند سازمان بازرسي و نظارت باشند و يا اينکه کارمند معمولي باشند، اما در عين حال، 

مخفي، کار نظارت و بازرسي را نيز انجام دهند و نظارت فراگير مردمي انجام پذيرد. بازرسي و نظارت صادقانه و 

هاي گوناگون نظام را به نيکي دهد که نقاط ضعف و قوّت نيروها و دستگاهمي ربط امکاندقيق، به مسئوالن ذي

آنچه از تاريخ حکومت  هاي مثبت بکوشند.و افزايش جنبه هاشناسايي کنند و با اقدامات مناسب، در کاهش ضعف

)عليه السالم( از معدود  آيد گوياي آن است که امام متقيان علي)عليه السالم( به دست مي پنج ساله اميرمؤمنان

ن پرداخت و پس از اطميناها ميها و اطالعات، با جدّيت و سرعت، به تحليل آنرهبراني است که با دريافت گزارش

 .کرددرنگ نتيجه گيري و اقدام مياز صحّت و سقم قضايا، بي

 اي بشريت تا آخرالزمان است را درمرا که راهن 4علي عليه السالم اصول حکومتي امامتوان به طورخالصه مي
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 تشويق درستکار و تنبيه خالفکار، انضباط کاري، قانونگرايي، حق محوري و باطل ستيزي ،صداقت و راستگويي 

 و ستم ديدگان توجه خاص به ضعفا، برابري در حقوق ،انتقاد پذيري ،مردم داري و مهرورزي ،حسابرسي کارگزاران 
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