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»  ی مدیریت ویژه  «علوم انسانی و اجتماعیی             پژوهشنامه  
87تابستان/ی بیست و نهم شماره/   سال هشتم       

  )ع(شناسی مدیریت از منظر امام علی  آسیب
  ها و تدابیر اجتماعی در سیاست

  ∗اله حلیمی جلودار حبیب
 28/1/87:تاریخ پذیرش      4/7/86:تاریخ دریافت 

 
  هچکید
 

ها و فرآیند تجهیز، تنظیم و هدایت نیروها در جهـت           هنر کشف استعداد  «مدیریت را که به           
وری از انسان به عنوان یک وسیله بـرای افـزایش             به بهره فقط  اند،    تعریف کرده » اهداف سازمانی 

الوه بر مدیریت ع) ع(در حالی که از منظر امام علی      ؛  کند  توجه می سرمایه یا ایجاد کار در جامعه       
 اسـت،   ی انسان را به افزایش سرمایه و ایجاد کار که برای سازوکار آبادانی زنـدگی ضـرور                که  این

های رشد انسان را به سمت تعالی روحی و روانی او که خاستگاه فطری  زمینهباید ، دهد سوق می
  .دارد نیز فراهم آورَد

هـای موجـود در    و نظریـه ) ع(علـی هـای امـام     و برنامـه   مان هـا  این تحقیق با بررسی در فر           
نظران اسـت     صاحب ی  ههای تجربی و اندیشمندان    ات و تالش  مدیریت که برگرفته از نتایج تحقیق     

 تدابیر اجتماعی پرداخته است که اگر در تدابیر اجتمـاعی           ی  زمینهشناسی مدیریت در      به آسیب 
هـای    کـشی    جـای خـط    های قانونمند به رسمیت شناخته شـود و بـه            عدل شود و آزادی    ی  اقامه

نظر قرار گیرد، یقیناً مدیریتی اعمـال خواهـد          مدّ …نامربوط، مهرورزی و توجه به حقوق مردم و       
  .آورد کند و هم موجبات افزایش سرمایه و کار را فراهم می شد که هم تعالی انسان را تأمین می

  
  ر اجتماعیسیاست، تدابیشناسی،  ، آسیب)ع( مدیریت سالم، امام علی :های کلیدی واژه

                                                 
 ت علمی دانشگاه مازندرانĤعضو هی -نویسنده مسئول ∗
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  مقدمه
یابیم که    اگر در شئون اجتماع انسانی و خواص و آثار آن دقت کنیم به نحوی در می                    
ن طبیعـت انـسان     را طبیعت انسان تشکیل داده و باز هم همـی         » اجتماع« اصلی   ی  نطفه

 زیرا طبیعـت انـسانی طبـق یـک      ؛ است  اجتماع را به وجود آورده     است که شعب مختلف   
 حیات و تکامل، محتاج به همکاری با سایر افراد ی ته است که برای ادامه    الهام الهی دریاف  

 همین موضوع او را به تشکیل اجتمـاع و تطبیـق افعـال              .و انجام کارهای اجتماعی است    
ی   جامعـه ). 472: 1، ج   طباطبـایی، المیـزان   (خود بر وضع اجتماعی وادار نمـوده اسـت          

داده و بـرای کنتـرل اجتمـاع انتـصاب یـا           به وضع قـانون تـن       نظم  برقراری  برای  انسانی  
  . انتخاب حاکم یا مدیر را پذیرفته است

 ،دشـو  به جمع کوچک و بزرگ هر دو اطالق می        » اجتماع«با توجه به این که مفهوم            
چک  چه اجتماع کو   ، اجتماعات بشری است   ی  همهشناسی آن نیز برای       مدیریت و آسیب  

  .اداری و یا اجتماع بزرگ کشوری
مدیریت مدیران نهفته   ی      باره مشکالت اجتماعی مردم در    ی  جا که قسمت عمده    از آن      
در ) ع(از منظـر امـام علـی      » مدیریت«شناسی     با بررسی مفهوم مدیریت به آسیب      ،  است

  . تدابیر اجتماعی خواهیم پرداخت
 و در قـرن حاضـر بـه     دارد دیـرین ی   بشری سـابقه   ی  مفهوم مدیریت که در جامعه           

های مربوط بـه آن       های اخیر در زمینه    گر شده است، در سال       نو جلوه  ی  وان یک پدیده  عن
یت  علمـای مـدیر      تمـام تـالش    .نظران بـه عمـل آمـد        صاحببه دست   تحقیقات وسیعی   

بیش از  چه آن از آن بوده است و در تمام این تحقیقات مصروف بهبود کار و نتایج حاصل
 بـه   ؛ و سودجستن بهتر از دسـتاورد انـسان اسـت           بیشتر ی  هآید بهر   هر چیز به چشم می    

وری از انسان به عنوان یک وسیله برای افـزایش سـرمایه یـا                طوری که هدف اصلی، بهره    
اما مبانی نظری و عملی مدیریت از منظر اسـالم بـا هـدف              . باشد  ایجاد کار در جامعه می    

وری صـرف،      بهره تعلمکاتب انسانی فرق اساسی دارد و آن اهمیت دادن به انسان نه به              
  .شرافت، کرامت و تعالی اوستسبب بلکه به 

 ولیکن مـدیر    ؛امروزه مدیریت یکی از موضوعات کاربردی و ضروری هر جامعه است                
 مشخص در محیط سازمانی کشورهای در حال توسعه پیدا نکرده و            یو مدیریت، جایگاه  

  .)14، ص1372مشبکی، (. دیگر به کار رفته است اغلب هم این دو واژه به جای یک
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هنر «: های اخیر مطرح شده عبارت است از ترین تعریفی که از مدیریت در دهه        جامع     
» کشف استعدادها و فرآیند تجهیز، تنظیم و هدایت نیروهـا در جهـت اهـداف سـازمانی                

 ؛ در این  تعریف، هدف از مدیریت، رسیدن به اهداف سازمان اسـت             .)4 :1366،  اسالمی(
 :باشـد   مـی » اهللا«و رشـد او بـه سـوی         » انـسان «که در مدیریت اسالمی هدف،      در حالی   

 را   رشـد انـسان بـه سـوی اهللا         ی  مدیریتی که زمینـه   «پس  ) 28/عمران  آل(» رصیاهللا الم   الی«
و ) ع(و امامـان معـصوم      ) ص(فراهم نماید و مطابق کتاب، سنت و سیره و روش پیـامبر             

ه اهداف یک نظام در ابعاد مختلف، همانند        علوم و فنون و تجارب بشری جهت رسیدن ب        
  .)12: 1366اسالمی،( »یک محور و مدار قطب عمل کند، مدیریت اسالمی است

و مشحون  الی  م ع ی  شخصیتی است که فرمایشات و سیره     ) ع(جا که امام علی      از آن       
عه و  در این مقاله با مطال    ،  )1372برنجی،  (مناسب برای مدیریت است     از اصول و مفاهیم     

های موجود در مدیریت که برگرفتـه از   و نظریه) ع(های امام علی     و برنامه  مان ها مرور فر 
نظـران معاصـر اسـت بـا در           صاحب ی  ههای تجربی و اندیشمندان    ات و تالش  نتایج تحقیق 

های تفکـر انـسان اسـت بـه          های این نتایج که به سبب محدودیت       نظرگرفتن محدودیت 
  . تدابیر اجتماعی خواهیم پرداختی هحوزشناسی مدیریت در  آسیب
  ها و تدابیر اجتماعی های مدیریت در سیاست آسیب

  ظلم به خلق -1
افتد منافع شخصی مدیر، با مـصالح مـدیریت،           در قلمرو مدیریت چه بسا اتفاقی می            

 او را بـا     ی   در این شرایط، نفس خودخواه و آزمند مدیر، فکر و اندیشه           ؛کند  تضاد پیدا می  
 طـرف مقابـل را      ی  هر حالی که مدیر امین و متعهد، کفـ        سازد؛ د   سو می  فع خویش هم  منا

 چربی ی همدیریت لقم«گوید  ارد، با خود می منش عالی که دعلت و به کند تر می سنگین
برای من نیست، بلکه امانتی است از طرف مردم در دست مـن و خیانـت در امانـت کـار                     

  .)5 ی قتباس از نامه، ا1379سیدرضی، (» قبیح و زشتی است
تـرین کارهـا برایـت         داشـتنی   باید دوست : فرماید  به مالک اشتر می   ) ع(حضرت علی       
هـا در    تـرین آن    هـا در عـدالت، و جـامع        هـا در حـق باشـد و فراگیرتـرین آن            آن ی  میانه

روشـنی زمامـداران، بـه پـا داشـتن            به درستی که برترین چشم    . خشنودسازی شهروندان 
 ی  نامـه  ،1379سیدرضی،  . (هاست و آشکار شدن دوستی میان شهروندان      عدالت در شهر  

هـای   به خدا سوگند، اگـر شـب را بـر بوتـه    : فرماید و نیز می)133 و 128 :  و الحرانی  53
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تر است که خدا  داشتنی خاردار به سر کنم و در بندهای آهنین کشیده شوم، برایم دوست
ســتمگر بــر بعــضی بنــدگان و عنــوان و رســولش را در روز رســتاخیز مالقــات کــنم بــه 

 اندکی از مال دنیا، و چگونه ستم روا  دارم  برکسی، بـرای جـانی کـه بـه                     ی  هکنند  غضب
 ،1379سیدرضی،  . (سرعت به سوی نابودی در حرکت است و ماندنش در خاک، طوالنی           

  )126 ی هخطب
کس پس از من    هر«: داد  به والیان و فرماندهان خود چنین هشدار می       ) ع(امیرمؤمنان     

دارنـد، و فرشـتگان       سرپرستی را برعهده بگیرد، در روز رستاخیز در کنار صراط نگاه مـی            
گشایند؛ اگر در میان مردم با عدالت رفتار کـرده اسـت، عـدالت او                  اعمال او را می    ی  هنام

باشد، و اگر برخالف آن رفتـار نمـوده باشـد، در آتـش دوزخ سـرنگون                   بخش او می    نجات
  .)36 : 7، ج ق. هـ1404الحدید،  بن ابیا(» گردد می

 224ی  ه   و خطبـ   59،  46،  27هـای   در این موضوع نامـه    ) ع(دیگر امام    های   و از فرمایش  
  .است

  
  حقوق فردی و اجتماعیتضییع  -2

 از حقـوق فـردی و اجتمـاعی مـردم و            216 ی  هدر سراسـر خطبـ    ) ع(حضرت علـی         
 پس اگـر شـهروند، حـق        …: ده می شود  آورگوید که فرازی از آن را         والن سخن می  ؤمس

زمامدار را بپردازد و زمامدار، حق شهروند را ادا کند، حق در میـان آنـان عزیـز گـردد و                     
های عدالت برپا شود و سنت چنان که باید، به اجـرا              های دین، استوار شود و نشانه       روش

همـان،  (د  درآید و به پایداری دولت، امیـد رود و امیـدهای دشـمنان بـه ناامیـدی گرایـ                  
  .)252: 27ق، ج . هـ1403 و مجلسی 216 ی خطبه

ول نـسبت بـه     ؤ وقتی مرا پیـشوا و مـس       که خداوند : فرماید  ر مورد خود می   د) ع(امام       
خلقش قرار داده است بر من فرض است کـه بـرای رعایـت حقـوق مـردم در خـوراک و                      

و ) فقـر او، او را نیـازارد      و  (ند  ندا ک تترین مردم باشم تا به فقر من اق         پوشاک مانند ضعیف  
  ).410: 1ش، ج . هـ1365کلینی، (ثروت ثروتمند او را به طغیان واندارد 
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  های قانونمند و سازنده  آزادیی هتوجهی به توسع  بی-3
 ی ند با کلمهکنهای مشروع مردم را مهیا  دانند چگونه آزادی برخی مدیران چون نمی     

  پـاک  آن را صـورت  ، مـسأله حـل بـه جـای   کـرده،  لفت  مخا گوناگونهای    آزادی به بهانه  
.  حـق اسـت  ی های مشروع در جهت اقامه  ها، تأمین آزادی   ترین خدمت  از بزرگ . ندکن  می

 دیگری مباش که خداوند تـو       ی  هبرد: فرماید  می) ع(به فرزندش امام مجتبی   ) ع(امام علی 
وظـایف بنـدگی خـدا      آن کـه بـه      : فرماید  و می .)31 ی  همان، خطبه (را آزاد آفریده است     

 آزادی است و آن که از وظایف آزادی کوتاهی کنـد، بـه بردگـی بـاز                  ی  هبپاخیزد شایست 
ام که سـه چیـز        گرفتار شما شده  ! ای اهل کوفه  : فرماید  و نیز خطاب به کوفیان می     . گردد

کران شنوا و گنگان سـخنور و نابینایـان چـشمدار، نـه آزادگـان               : دارید و دو چیز ندارید    
ه هنگام رودررویی هستید و نه براداران مورد اطمینان و یکرنـگ در سـختی و                راستین ب 

و آن کس را ترجیح ده که سخن تلـخ  «: فرماید به مالک می ) ع( وقتی امام    که  اینو یا   .بال
کـه   یی زیـرا در جـا     ؛ آزادی اسـت   ی  هخود باالترین نوع توسـع    » تر بگوید حق را به تو بیش    

 ی  ه بگویند و به چاپلوسی و تملـق نگراینـد نـشان           یراندمردم بتوانند سخنان حق را به م      
 آزادی در نگاه امیرالمـؤمنین      ی  لذا توسعه . ن است آنا بین مردم و     انهارتباط شفاف و آزاد   

.  حـق اقـدام کننـد      ی  هن بتوانند به راحتی در جهت اقامـ       مدیرااین است که مردم و      ) ع(
که با پادشاهان سرکش سـخن       نان با من چ   …: فرماید  به مردم می  ) ع( خود امام  نمونه را   

گیرند، دوری نجوییـد و       های خشمگین کناره می    که از آدم   گویند، حرف نزنید و چنان      می
  .)216 ی همان، خطبه(با ظاهرسازی با من رفتار نکنید 

   ترویج بروکراسی ناقص و دوری از ارتباط مستقیم با مردم-4
دارد ارتباط مستقیم کارگزاران با مردم        یاز مواردی که امر مدیریت را از آسیب باز م              

  .ها و نیازها آشنا شوند و در جهت بر آوردن آن تالش کنند واسطه با خواسته است تا بی
و تفویض اختیار     از مدیریت متمرکز پرهیز    البته در این زمان اگر مدیران ستادی بتوانند       

ه و بدون دوگانگی، مشکل     دغدغ  هایی را تعریف کنند تا مدیران میانی بی       زوکار سا ند و کن
  کاسـته  از نارضـایتی    زیـادی  مردم را با استفاده از بروکراسی صحیح حل کننـد تـا حـدّ             

  .خواهد شد
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بروکراسـی  «وبر فیلسوف آلمانی و مبتکر بروکراسـی در کتـاب خـود بـه نـام                   ماکس     
 برمذهب اصالت عقل  «معتقد است که حکومت عقالنی با اختیارات منطقی که          » 1آل  ایده

های امور جامعه بشری   فعالیتی استوار است نوعی کنترل صحیح بر روی کلیه» و منطق
 وجهی است الزامی که صرفاً      ، ناشی از مقام است و اطاعت      ، وبر قدرت  ی  بنابر نظریه . است

آیـد؛ در ایـن حـال دسـتور           وجـود مـی   ه  های منطقی و عقالنی در افراد ب       به اعتبار برهان  
د و اطاعـت  کنـ   و دستوراتی را صـادر مـی    مان ها ارات حاصله فر  دهنده بنابر تفویض اختی   

 اختیارات حاصـله    ی  ست که شاغل مقام فرماندهی، کلیه      ا  صرفاً به اعتبار آن     افراد مادون 
ـ      می آورد   دست   هرا براساس عقل و منطق ب      هـا   کـار بـستن آن     هو بنابر آن اصول رعایت ب

سیستم بروکراسـی امـروز حاصـل عـدم         پیروان او معتقدند که ناخوشی      .  است االجرا الزم
  .)152: 1352پرهیزکار، (باشد  های بروکراسی حقیقی می رعایت اصول برهان

برای نیازمندان ساعتی بگـذار کـه   : فرماید اش به مالک اشتر می در نامه) ع(امام علی       
 خود شخصاً بدان بپردازی و در نشستی عمومی با آنان بنشین، و برای خدایی کـه تـو را                  

واهمـه و     گوید بی   آفریده فروتنی کن، و نگهبان و دربان را کنار گذار، تا آن که سخن می              
 پنهان بودنت از شهروندان، طوالنی نگردد چراکه پنهان بودن          …بدون دلهره سخن گوید   

خـویی اسـت و پنهـان شـدن از           ای از کم اطالعی و تنگ       زمامداران از شهروندان، شاخه   
پس کـار بـزرگ،   .  از آنان پوشیده است باز داردچه آنز دانستن شهروندان، زمامداران را ا 

نزد آنان، خرد به شمار آید و کار خرد، بـزرگ نمایـد، زیبـا، زشـت شـود و زشـت، زیبـا                        
بـن عبـاس،      ای بـه قـثم      و نیـز در نامـه     .)142 :  و الحرانـی   53 ی  ، نامه 1379سیدرضی،  (

انی جـز زبانـت و دربـانی جـز          رسـ   و به سوی مـردم، پیـام      : فرماید  کارگزارش در مکه می   
ات نباشد، و هیچ نیازمندی را از مالقات خود محـروم مـساز، چـه اگـر در آغـاز از                       چهره

سیدرضی، (درگاهت رانده شود، تو ستوده نشوی، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود              
  .)67 ی ه، نام1379

ه اسـت ارتبـاط      پیـشرفت کـرد    انگیزی  شگفتنی که وسایل ارتباطی به شکل       زمادر       
 از جملـه  پـذیر اسـت       هـای مختلـف امکـان       مستقیم مدیر با افراد تحت مدیریت به شکل       

الکترونیکـی و   نـشانی   تشکیل جلسات پرسش و پاسخ در فواصل مشخص و دیگر تعریف            
   .بررسی و پاسخ به آن به صورت حداقل هفتگی

                                                 
1- Ideal Type of Bureaucracy 
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   خشنودسازی خواص -5
 انسان اگر فروتن باشـد نـه بـاج          .یران است ها، فرومایگی برخی مد    از مفاسد مدیریت       
خواهد، اما انسان فرومایـه       دهد و نه سواری می      می  خواهد، نه سواری      دهد و نه باج می      می

 مدیران بـا لطـایف      گونه  این. گیرد  دست سواری می    دهد و از پایین     به باالدست سواری می   
 مـردم ظلـم روا      ی  تواننـد بـر عامـه       دارنـد و هرچـه مـی        الحیل خواص را خشنود نگه می     

  . دارند می
ـ         داشتنی  باید دوست : فرماید  به مالک اشتر می   ) ع(امام علی        ی هترین کار نـزد تـو، میان
هـا بـرای خـشنودی       تـرین آن    هـا در عـدل، و جـامع        تـرین آن   ها در حق باشد، و فراخ      آن

ن  همانا پشتیبا  …سازد  اثر می    چراکه ناخشنودی عمومی، خشنودی خواص را بی       ؛عمومی
 مردمنـد پـس بایـد       ی  ه پیکار با دشـمن، عامـ      ی  هدین و موجب انبوهی مسلمانان و آماد      

روشـنی    به درستی که بهتـرین چـشم      . …گرایش تو به آنان و میلت به سوی ایشان باشد         
البالغـه،    نهـج ( در شهرها و ابزار عالقه و دوسـتی بـه مـردم اسـت                کارگزاران برپایی عدالت  

  .)128:  و الحرانی53ی نامه
 اوالً انتـصاب مـدیران براسـاس        کـه   ایـن راهکار عملی برای جلوگیری از این آسـیب              

ها که دنبال پست و مقـام و مدیریتنـد            ساالری و ثانیاً آن    تملقشایسته ساالری باشد نه     
دارند شناسـایی و    را  ها که تخصص و تعهد کافی در امر موردنظر            منصوب نشوند بلکه آن   

د و رابعاً مدیر    شوافرادی که دارای استقالل رای هستند استفاده        منصوب گردند و ثالثاً از      
  . و چه در امرارمعاشنصب چه در ، کسی نباشدامدارو
  
  و نامهربانی با مردممورد  های بی کشی خط -6

 اوست و کـار مـردم را بایـد در آن حـوزه حـل و                 ی  های که برعهد    یک مدیر در حوزه        
ای   د، بـه عـده    کنـ اس دین یا حزب و جناح و تیم تقـسیم           تواند مردم را براس     نمید  کنفصل  

بنـدی    هـا ایـن تقـسیم       مهـری   توجه باشد و از بارزترین نماد بی         دیگر بی  ای   عده هتوجه و ب  
  . خطرناک است

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با        : فرماید  به مالک اشتر می   ) ع(امام       
گز چونان حیـوان شـکاری باشـی کـه خـوردن آنـان را               همه دوست و مهربان باش، مبادا هر      

  دیگـر هماننـد تـو در   ی های برادر دینی تو، دسـت  اند، دسته غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته    
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 آنـان  ی هرا بـه وسـیل  خداوند ساماندهی کارشان را از تو خواست و تو         . باشند  آفرینش می 
 کیفر او را تـاب نیـاوری و از    جنگ با خدا مکن کهی آزمایش کرده است، و خود را آماده   

بر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر شادی         . نیاز نخواهی بود    بخشش و رحمت او بی    
 هـیچ   !بـدان ای مالـک    ... کـشاند   شان را به تو مـی      های مهربانی تو نسبت به آنان، دل     ... مکن

یف مالیـات و  ای برای جلب اعتماد والی به رعیت بهتر از نیکوکاری به مردم و تخف           وسیله
  .)53 ی  نامه،1379سیدرضی، (باشد  عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمی

  :   و به قول سعدی شیرازی
   حلقه بگوش ار ننوازی برود     ی ه بند         

  »1371سعدی، « لطف کن لطف، که بیگانه شود حلقه بگوش 
  .  مسند مدیریت نشانده نشوندراند ب  افراطیبحزّافرادی که وجودی پرتنفر دارند و در تلذا 

  
  صبری، ناشکیبایی و عدم تداوم در امور  کم-7

-حق را به صاحب حق، هر کس کـه باشـد            : فرماید  اش به مالک می     در نامه ) ع(امام       
 بپرداز، و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگـذار،                 -نزدیک یا دور  

 مشکالتی برای نزدیکانت فراهم آورد، تحمـل سـنگینی آن را بـه یـاد                گرچه اجرای حق  
  .)53 ی ، نامه1379سیدرضی، (قیامت بر خود هموار ساز 

کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری کـه از         : فرماید  در جایی دیگر می   ) ع(حضرت امیر 
صـدر   ی  هعسـ د  لذا مدیر بایـ   .)278همان، حکمت   (تر است     آن به ستوه آیی امیدوارکننده    

 خداوند شـرح صـدر را بـه عنـوان یـک       . تا بتواند نظر مخالف را برتابد      دباالیی داشته باش  
و یـا   )  1/ انـشراح  (»الـم نـشرح لـک صـدرک       «. دارد مـی بیان  ) ص(نت بر پیامبر اکرم     م

 »رب اشـرح لـی صـدری      «:دکنـ   از خداوند درخواست شرح صدر مـی      ) ع(حضرت موسی   
  . بین خودداری کرد وتهکنظر و  تنگ دافراپس باید از نصب ) 25/طه(

  و برخورد خصمانه خشم و تندی -8
جـای  ه  گو، در حالی که برخی مدیران ب       ول یعنی پاسخ  ؤ مس ؛ول است ؤیک مدیر، مس       
دهنـد    مĤبانه خود را طلبکار نشان می       م خود را به مردم مدیون و بدهکار بدانند، قیّ         که  این

  . دهد  و خصمانه را نسبت به مردم شکل میکه این نگاه، خود رفتاری متکبرانه
عباس، هنگامی که او را به فرمانداری بصره نصب      به ابن   خود در سفارش ) ع(حضرت علی      

و در مجـالس و در مقـام داوری،         ) در برخوردهـا  (بـا مـردم بـه هنگـام دیـدار           : فرمود کردند
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 تحریک شـیطان اسـت       سبک مغزی است و به     ی  و از خشم بپرهیز، که نشانه      رو باش   گشاده
  .)76 ی همان، نامه(

از خشمی که توانی از آن رها گردی شتاب نداشته بـاش،            : فرماید  و نیز به مالک اشتر می     
 به مـردم  ،دهم پس باید اطاعت شود به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان می         

و سازد    میرا پژمرده   بینی دل را فاسد و دین          خود بزرگ  گونه  اینمورم و معذور که     مأنگو  
  .) 53ی همان، نامه(هاست  موجب زوال نعمت

هرگـاه در میـان مـردم داوری        : فرمایـد   بکـر مـی     ابـی   اش به محمدبن    در نامه ) ع(امام     
رو باش و در نگاه کردن به         کنی، در برابر آنان فروتنی کن و به نرمی رفتارنما و گشاده             می

  ات به سود آنـان       تار کن، تا بزرگان به ستمگری      چشم و خیره شدن، با برابری رف       ی  گوشه
  و مجلـسی، 176: الحرانـی (هـا ناامیـد نباشـند       طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو بـر آن         

  ).556: 3 جق، . هـ1357 و طبری، 586: 33 جق،. هـ1403
  
  طلبی   فرصت-9

ها نزد   و بدترین آن  دورترین مردم به تو     : فرماید  اشتر می   اش به مالک    در نامه ) ع(امام      
هـایی دارنـد کـه        های مردم است زیرا مـردم عیـب         تو کسی باشد که در جستجوی عیب      

ها که از تو پنهـان         از عیب  چه  آنها سزاوارتر است، پس      به پوشیدن آن  ) کارگزار(زمامدار  
 را که برایت آشکار شد و خداوند بـر          چه  آناست برمال مساز، همانا بر توست تطهیر کنی         

توانی بپوشـان، خداونـد    جا که می آور را تا آن    امور شرم . از تو پنهان مانَد حکم رانَد      چه  آن
سیدرضـی،  (داری که از شهروندان پوشیده مانَـد           را دوست می   چه  آنپوشاند از تو      نیز می 
  .)128:  و الحرانی53 ی  نامه،1379
یـوب مـردم در      اگر از شخصیتی باتقوای واقعی استفاده شود از ضعف، جهـل و ع             مطمئناً

طلبی است و هم موجبات تحمیـق          فرصت مکند که ه     استفاده نمی  یجهت منافع شخص  
معاویـه از  : یا علـی :  آمدند و عرضه داشتند که   و وقتی نزد حضرت    کند  فراهم می مردم را   
تـرین افـراد    اگر نیرنگ ناپسند نبود مـن زیـرک  : مدارتر است فرمود  تر و سیاست    تو زیرک 

  ).200 ی ، خطبه1379سیدرضی، (بودم 
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  توجهی به ستمدیدگان  عدم رعایت انصاف و بی-10
ها معموالً سـتمکار محبـوب اسـت و سـتمدیده منفـور، و ایـن از                   در برخی مدیریت       
  . مرسوم شده استهای آشکاری است که  ظلم

  با خدا و بـا مـردم و بـا خویـشاوندان نزدیـک، و بـا                   ]ای مالک [ :فرماید  می) ع(امام      
رادی که آنان را دوست داری، انصاف را رعایـت کـن کـه اگـر چنـین نکنـی سـتم روا                       اف

 که خدا دعای    …داشتی، که در این صورت خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود،              
  .) 53ی  نامه،1379سیدرضی، (شنود و در کمین ستمکاران است  ستمدیدگان را می

اری رسانید، به خدا سوگند که داد ستمدیده را مرا بر کارتان ی  ! ای مردم : فرماید  و نیز می  
از آن که ستم کرده، بستانم و مهار سـتمکار را بگیـرم و او را بـه آبـشخور حـق کـشانم،         

  ) 33: 49جق، . هـ1403 و مجلسی، 136 ی همان، خطبه(گرچه ناخشنود باشد 
ر بایـد   لی تقویت بخش نظارت به صورت آشکار و پنهان است، مـدی           مکارهای ع   از راه      

شود و این را هم بدانـد کـه در    بداند که تمام رفتار و کردارش زیرنظر است و بازبینی می         
  .  بگیردرفیع تکه این نه ،دشو صورت وجود اشکال بازخواست و عقاب می

  
   رفع بدگمانی برای عذرخواهی مدیران -11

، که متأسفانه، ترین عوامل تحبیب، عذرخواهی هنگام خطا و اشتباه است یکی از مهم     
 بـه هـر طریقـی کـه شـده بـا الفـاظ و                ًعمومـا . فراموش شده است  ها   تقریباً در مدیریت  

ت  نه مشکل را حل  و نه مودّ        این عمل . افکنده می شود  حرکات، تقصیر برگردن دیگران     
دت  در حالی که عذرخواهی اگر مشکل را حل نکند حـداقل محبـت و مـوّ     کند؛  ایجاد می 
  .ین برای اجتماع انسانی امر گرانقدری استنماید و ا ایجاد می

و هرگاه مردم بر تو بدگمان گردند       : فرماید  اش به مالک اشتر می      در نامه ) ع( علی  امام     
را آشکارا بـا آنـان در میـان بگـذار، و بـا ایـن کـار از بـدگمانی         ) دلیل خود(عذر خویش   

ی کـردن نـسبت بـه       نجاتشان ده، که ایـن کـار ریاضـتی بـرای خودسـازی تـو و مهربـان                 
 ،1379سیدرضـی،  (دارد  خواهی تو آنـان را بـه حـق وا مـی             شهروندان است و این پوزش    

  .که نهایت اهداف تمام خدمات، به حق واداشتن مردم است)  53ی  نامه
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   خود محوریبرای تالش -12
 ؛بسیاری از مدیران هیچ تالشی در جهت وحدت و جلـب مـشارکت عمـومی ندارنـد                     

، یعنی  اند  پرورش نیافته  گونه  این یا مدیران    .توان دالیل مختلف برای آن برشمرد       البته می 
 یکـی از نمودهـا در ایـن        . خودمحـور و تمامیـت طلبنـد         که  این ندارند یا     اعتقاد گونه  این

طلبانه است، و یا مشارکت مردم را مغایر ثبت           های منفعت   بازی  گرایی و جناح     حزب عرصه
  . در نتیجه نگران مقام و منصب خود هستند،دانند یها به نام خود م موفقیت

اش بــه ابوموســی اشــعری در موضــوع حکمیــت  در قــسمتی از نامــه) ع(حــضرت علــی     
.  با خود عهد کردم، وفـا کـنم  چه آنو بدان که در یکپارچه کردن امت پیامبر و بد          :فرماید  می

پس سعی کنیـد    : ... فرماید   می ها  و نیز در رهنمودی برای مقابله با فتنه       .)78ی    همان،نامه(
 پیوند امـت اسـالمی بـدان        چه  آنها نباشید و      های بدعت   ها و نشانه    شما نمودارهای فتنه  

   .)151 ی همان، خطبه(های طاعت بر آن پایدار است بر خود الزم شمارید  استوار و پایه
 ی امـه  ایـشان بـه جلـب خـشنودی ع        ی  اش به مالک اشتر با توصیه       چنین در نامه   هم     

هـای اسـتوار دیـن و اجتماعـات           زیـرا سـتون    …: کند   ذکر می  گونه  اینمردم دلیل آن را     
هـا گـرایش    باشند پس به آن  دفاعی، عموم مردم میی  پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره    

  .) 53ی همان، نامه(داشته باش و اشتیاق تو با آنان باشد 
  :          قول سعدی شیرازی هو ب

  ن و زجنگ خصم ایمن نشین   با رعیت صلح ک
  )1371سعدی، (که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست  زان                                   
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  هرج و مرج اجتماعی -13
 لذا امـام    ؛ترین نوع مدیریت در خدمت به خلق، تأمین امنیت آنان است           یکی از عالی       

ای از زمامـداری       مـردم را چـاره     …:یـد فرما  در این زمینه می   ) ع(الموحدین امیرالمومنین 
 خـود   ی  ومن، کار خود کند و کـافر، بهـره        ؤنیک رفتار یا فاجر نیست که در حکومتش، م        

هـای عمـومی    برد و خداوند هر یک را به سرانجام مقدرش برساند و بدان وسـیله، ثـروت               
 سـتانده  ها امن شود و حقـوق نـاتوان از توانمنـد    فراهم آید، و با دشمن پیکار گردد و راه       

، 1379سیدرضی،  (شود تا آن جا که نیکوکار آسوده باشد و از گزند تبهکار در امان مانَد                
  .)40ی خطبه

 رغبت در قـدرت     علت از ما سر زد، نه به        چه  آندانی که     تو می !  خدایا …:فرماید  و نیز می  
 و  های دین را بـه خـود بنـشانیم          خواستیم نشانه   بود و نه جستجوی زیادی دنیا، بلکه می       

ات ایمنـی یابنـد و قـوانین و     اصالح را در شهرهایت آشکار سازیم تـا بنـدگان سـتمدیده           
  .)131ی همان، خطبه(د شوات بار دیگر اجرا  مقررات فراموش شده

 صلحی را که دشمنت تو را بدان فراخواند و خشنودی خداوند در           : ... فرماید  چنین می  هم     
هـا و امنیـت       پاهیان و آسـودگی تـو از غـصه        آن است، رد مکن، چرا که صلح، آسایش س        

  .)131:  و الحرانی53ی همان، نامه(شهرهاست 
 و جایگاه او    …:فرماید   امنیت شغلی قضات به مالک اشتر می       ی   در همان نامه درباره         

خود، چندان باال بر که کسی از نزدیکانت در وی طمع نکند و از گزند مردمان، نزد  نزد  را  
در آن بـر    . در این باره، نیک بنگر که این دین در دست بـدکاران گرفتـار بـود                 مانَد تو ایمن 

 و  53ی   نامـه  ،1379سیدرضـی،   (شـد     شد، و به نام آن، دنیا طلب می          هوس رفتار می   ی  پایه
  .)1382شهری،  ری محمدی

  
  توجهی به عمران و آبادی   بی-14

رسـانی اسـت کـه        خـدمت  ی  آبادانی شهرها از اهداف اساسـی کـارگزاران در حـوزه                
 ی  را بنـده چـه  آناین اسـت  : فرماید اش به مالک اشتر می نامهابتدای در  ) ع(حضرت علی 

اش بـه او فرمـان داد،         منان به مالک پسر حارث اشـتر در عهدنامـه         ؤخدا علی، پیشوای م   
گردآوری مالیات، نبرد با دشمنان، بهبود زنـدگی        : گاه که او را بر حکومت مصر گمارد        آن

  .)126:  و الحرانی53ی   نامه،1379سیدرضی، (ندان و آبادانی شهرها شهرو
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آمـدی  . (برتـری حکمـران، در آبـادانی شهرهاسـت        : فرماید   در عبارتی کوتاه می    حضرت  
  .)211 :1382شهری،   و محمدی ری562:

آوری خراج باشد که خراج جز        باید تالش تو در آبادانی، بیشتر از جمع       «: فرماید  و می      
د، و آن کسی که بخواهد خراج را بدون آبـادانی بـه دسـت آورد،                شو  آبادانی فراهم نمی  با  

» شهرها را خراب، و بندگان خـدا را نـابود، و حکـومتش جـز انـدک مـدتی دوام نیـاورد                     
  ).53 ی  نامه،1379سیدرضی، (

  
   امتیازطلبی -15

کنـد و خـدمت را بـه          ی برخی کارگزاران را تباه م     – و معموالً    –از چیزهایی که بعضاً          
کننـد    ر می ولیت با امتیازطلبی است، بعضی تصوّ     ؤسازد اشتباه گرفتن مس     خیانت بدل می  

ـ   ه ب… مالی و امور امتیازاتی از قبیل که اینو برای   خـواری   قـولی رانـت  ه دست آورنـد و ب
از هم لذا باید . پذیرند تا به خود و اطرافیان خود برسند ولیت پیشنهادی را میوکنند، مس

د و هم با نظارت همگانی از اعوجاج مـدیران          شو افراد پرهیز    گونه  اینسپردن مدیریت به    
  . جلوگیری به عمل آید

 بـا مـردم مـساوی       چـه   آنمبـادا هرگـز در      : فرماید  اشتر می  به مالک ) ع(حضرت علی      
از اموری که بر همه روشن است، غفلت کنی، زیرا بـه هـر حـال                ! هستی امتیازی خواهی  

ولی، و بـه زودی پـرده از کارهـا یـک سـو رود و انتقـام                  ؤ به آن در برابر مردم مس      نسبت
  . ستمدیده را از تو بازستاند

 همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرنـد و در معـامالت                 …
شان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ کـدام از              کاری  ستم ی  ریشه. انصاف ندارند 

ای رفتـار کـن کـه قـراردادی بـه       اطرافیان و خویشاوندانت زمین واگذار مکن، و به گونـه       
سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسانَد مانند آبیاری مزارع، یا زراعـت مـشترک،                

های آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش برای آنـان و عیـب و             که هزینه 
  .) 53ی   نامه،1379 ،سیدرضی. (و خواهد ماندننگش در دنیا و آخرت برای ت

ای مـساوی در میـان مـردم           اگر این اموال از خودم بود به گونـه         …: فرماید  و نیز می       
   ).126ی  همان، خطبه( اموال خداست، آگاه باشید ءکردم تا چه رسد که جز تقسیم می
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 و نـان نبـوده، بلکـه        پست فرمانـداری برایـت، وسـیله آب       : فرماید  قیس می   بن  یا به اشعث  
  .) 5ی همان، نامه (…امانتی در گردن توست 

  
  گیری و پیشنهاد نتیجه

توان نتیجـه     می) ع( حضرت علی  سخنانکران    در این مقال اندک از دریای بی       چه  آن     
 اگر در انتخاب یا انتصاب مسؤوالن؛ اشخاصی شایسته، آگـاه و دارای             گرفت این است که   

مین تـشکیالت نـاظر در کنـار    أها با تـ  شند و تشویق و تنبیه آن    حسن سابقه مورد نظر با    
هـا بـه کـار آیـد،      ها مورد توجه باشد و نیز قاطعیـت در برابـر آن          مین نیازهای مالی آن   أت

 هـای   ن اگـر در سیاسـت     بهترین سرآغاز، در امر مدیریت سالم است؛ و این مدیران و مسؤوال           
باشند اخالق، جدی     گرا، خوش  پذیر، قانون نا  مدار، سازش   اداری خود، صداقت داشته و حق     

چنین اگر در تدابیر فرهنگـی خـود بـه کارهـایی              و هم  عمل کنند و به دور از شتابزدگی      
 باشـند و  …های پـسندیده، انتقادپـذیر و    چون گسترش تعلیم و تربیت، پاسداشت سنت     

فـردی و   های اجتماعی خود، عدالت، پایبندی بـه حقـوق            ها اگر در سیاست    عالوه بر این  
های قانونمند، دوری از بوروکراسی ناقص، انـصاف و رازداری را             آزادی ی  اجتماعی، توسعه 

 و از تمـامی     مـی شـود   ترین و زیباترین نـوع خـود انجـام            کار گیرند، مدیریت در سالم     هب
هـای مـدیریت بـه دور از          بـرای پیـشگیری از آسـیب       ، از این رو   ماند  ها مصون می    آسیب

هـای    ها و مشخصه    نظری با در نظر گرفتن مؤلفه       ی و هرگونه تنگ   تعصبات حزبی و جناح   
  . افراد شایسته، انتخاب و انتصاب مدیران صورت پذیرد

  ) 10/یونس(آخِرُ دَعواهُمْ اَنِ الحَمْدُهللاِ رَب العَالَمینَ 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  71  ... ............در سیاست ها و تدابیر) ع(دیریت از منظر امام علی آسیب شناسی م

  

 

   و مĤخذمنابع
  قرآن کریم -1
انتـشارات  :قـم  ،غررالحکم و دررالکلم   )1366(بن محمد تمیمـی     عبدالواحد ،آمدی -2

  .دفتر تبلیغات
 :قممحمد ابوالفضل ابراهیم،: ، تحقیقالبالغه شرح نهج) ق.  هـ1404(الحدید  ابن ابی-3

  .الکتب العلمیه
جهاد دانشگاهی دانشگاه صـنعتی     :اصفهان،  مدیریت اسالمی  )1366( احمد ، اسالمی -4

  .اصفهان
هارمین سـمینار  مجموعه مقاالت چ،  »اصول مدیریت « )1372( محمدرضا ، برنجی -5

  .، چاپ اولالمللی مدیریت اسالمی بین
  .، تهرانهای مدیریت تئوری )1352( کمال،کار  پرهیز-6
، العقول عـن آل الرسـول       تحف)بی تا (بن الحسین بن شعبه     بن علی    الحرّانی، حسن  -7

  .  انتشارات اسالمیه: ، تهرانترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری
، به کوشش دکتر خلیـل خطیـب        گلستان )1371(اهللابن عبد    سعدی شیرازی، مصلح   -8

  . چاپ هفتم، انتشارات صفی علیشاه:تهرانرهبر، 
  .، چاپ سوم محمد دشتی، انتشارات مشهوری ترجمه )1379(البالغه نهج، سیدرضی -9

 ناصـر   ی  ، ترجمـه  المیزان فی تفـسیر القـرآن      )1364(طباطبایی، محمدحسین  -10
، چـاپ   بنیاد علمی و فکری عالمـه طباطبـایی       :هران   جلدی، ت  20ی  دورهمکارم شیرازی،   

  .دوم
، )تاریخ طبـری  (تاریخ االمم و الملوک      ) - ق   هــ  1357(طبری، محمدبن جریر   -11
  .مصر
  .، چاپ چهارمدارالکتب االسالمیه: تهران، الکافی )1365(یعقوب  کلینی، محمدبن-12
ــدباقر-13 ــسی، محمـ ـــ1403( مجلـ ــاراالنوار ) ق  هـ ــروت، بحـ ــ: بیـ شارات دار انتـ

   .العربی التراث احیاء
 قرآن،  ی   امیرالمومنین بر پایه   ی  دانشنامه )1382( محمدی ری شهری، محمـد     -14

  .، چاپ اولدارالحدیثنشر : قم،   مهدی مهریزیی  ترجمهحدیث و تاریخ،
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، »مطالعه تطبیقی اصول مبانی مـدیریت از دیـدگاه اسـالم          « )1372( اصغر ، مشبکی -15
 . چاپ اول،المللی مدیریت اسالمی رمین سمینار بینمجموعه مقاالت چها
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