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مقدمه . 1

کـه بایـد در آن بینـش عقالنـی  یکـی از دغدغه هـای مهـم جامعـه ی امـروز مدیریـت زندگـی اجتماعـی اسـت، جامعـه ای 

کـه پایـه ی  کمـل مدیریـت اسـالمی  کنـد. در تعریـف ا ج نجـات پیـدا  ج و مـر کنـد فصـل الخطابـی باشـد تـا جامعـه از هـر حکـم 

که مدیریت اسـالمی متشـکل از مجموعه معارف اسـالمی  ع اشـاره نمود  اساسـی مدیریت علوی اسـت می توان به این موضو

کـه از فقـه الحـکام سرچشـمه می گیـرد و صرفـًا محـدود بـه دایـره فقـه نمی باشـد.  از جملـه اعتقـادات، اخـالق و احـکام اسـت 

کـه در تمامـی عرصه هـا  کـه گذشـت قلمـرو مدیریـت اسـالمی چنـان وسـیع اسـت  )قوامـی، بی تـا، ص 41( بـا توجـه بـه تعریفـی 

ارائـه راهـکار، اسـتراتژی مدیریـت و توسـعه مدیریـت می پـردازد. شـیوه ی صحیـح مدیریـت اسـالمی می توانـد الگویـی  بـه 

گـر بـه تعریـف مذکـور در خصوص مدیریت اسـالمی واقـف گردیم و بدانیـم مدیریت  گـردد. ا بـرای مدیریـت جهانـی محسـوب 

اسـالمی متشـکل از مجموعه ی معارف اسـالمی، احکام الهی و ره آموز ایمان راسـخ به خداوند اسـت؛ پس سـؤالتی به وجود 

کـه چـرا بـرون داد نحـوه ی عملکـرد برخـی مدیـران حکومـت اسـالمی بسـیار ضعیـف و غیـر عـادی اسـت؟ آیا به سـبک  می آیـد 

کتیک هـای راهبـردی مدیریـت اسـالمی آشـنایی ندارنـد؟ مدیریـت عملکـرد )خودارزیابـی( در نظام مدیریتـی آنان تعریف  و تا

کارآمد،  کافـی بـه علـم مدیریـت در حـوزه تخصـص خویـش ندارنـد؟ آیـا انتخـاب آنان به عنـوان مدیـر  نشـده اسـت؟ شـناخت 

کرده انـد؟ ناشایسـت بـوده اسـت؟ و یـا دسـتگاه های نظارتـی سـکوت 

از شاخص های مهم و اساسی حکومت درخشان امام علی؟ع؟ نگاه توحیدی و خردمندانه به همراه تدبیر و برنامه ریزی 

اسالم؟ص؟  گرامی  پیامبر  رحلت  از  پس  حکومت  تاریخی  معتبر  اسناد  بررسی  طبق  بود.  اسالمی  مدیریت  پیرامون  موفق 

که برآیند روشن معرفت الهی و  که در این مقاله به برخی از موارد نقل شده  دارای فراز و نشیب های سخت مدیریتی بود 
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گستره ی جهان بینی توحیدی است را اشاره می کنیم.

برخورد با بدعت ها. 2

کوچک و یا بزرگ تحت مدیریت  از وظائف اجتناب ناپذیر رهبرجامعه انسانی ایجاد آرامش و امنیت برای مجموعه 

که این مهم با سعه ی صدر و اتخاذ تصمیم درست در قبال ساختارشکنی ها و بدعت ها به منصه ی ظهور  خویش است 

می رسد.

بزرگان،  همه ی  نظر  مورد  پیش  از  بیش  مدیریتی،  کارنامه ی  در  قاطع  و  لین  ادبیات  شده  انجام  بررسی های  طبق 

گر با تاریخ  بالخص علماء مدیریت و ائمه معصومین؟مهع؟ بوده است )عمید زنجانی، 1344 ق، ص 94-83(. چنان چه ا

سیاسی اسالم همراه شویم و از ژرفا زندگی سیاسی_اجتماعی بزرگان معنوی و خصوصًا مدیریت بی نظیر امیرالمومنین؟ع؟ 

گرامی اسالم؟ص؟ برجسته ترین الگو در  که ایشان پس از پیامبر  کنیم  ع اذعان  را رصد نماییم در نتیجه باید به این موضو

که با اتخاذ تصمیم های صحیح با بدعت های پیچیده ی زمان خویش به مبارزه پرداختند  ظهور مدیریت اسالمی بودند 

کارگزاران و مدیران جامعه اسالمی هموار نمودند.  و معبر مدیریت اسالمی را برای 

زیرا آن حضرت مبنای تصمیم خود را بر اساس عقل و حکمت قرار داده بودند، نه وهم و شهوت. نمونه ی بارز آن، 

در  مثال  به عنوان  است؛  زمان خویش  بدعت های  با  آن حضرت  برخورد  است  ایشان  الهی  بیانگر شیوه ی مدیریت  که 

این  با  امام  که  کردند  ح  مطر بدعت  عنوان  به  را  احکامی  که  بودند  کسانی  سنت  و  قرآن  وجود  با  خلفاء  و  صحابه  بین 

کرده و می فرماید:  کردند، و در خطبه ای از اشتباه های دسته های مختلف اظهار شگفتی  بدعت ها به طور جدی برخورد 

گام بر  که هر یک در مذهب خود، نه  کنده با دلیل مختلف  گروه های پرا از خطای  »در شگفتم، چرا در شگفت نباشم 

گام پیامبر؟ص؟ می نهند، و نه از رفتار جانشین او پیروی می کنند، نه به غیب ایمان می آورند و نه خود را از عیب بر  جای 

که می پندارند، و  گرداب شهوات غوطه ورند، نیکی در نظرشان همان است  کنار می دارند، به شبهات عمل می کنند و در 

که آنها منکرند. در حل مشکالت به خود پناه می برند، و در مبهمات تنها به رأی خود تکیه می کنند،  زشتی ها همان است 
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باور دارند چنگ  که خود  که به دستگیره  های مطمئن و اسباب محکمی  راهبر خویش می  باشند  و  امام  کدام،  گویا هر 

گزاران برخورد می نمودند و  می زنند«. )جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 245( در مدیریت علوی ابتداء با مالیمت با بدعت 

زمانی برای بازگشت آنها به اصول اسالمی در نظر می گرفتند. در صورتی که طاغیان به رویه ی باطل خویش ادامه می دادند 

ع  این موضو که در مدیریت علوی  تا برگشت به دین خدا مبارزه می کردند )الحجرات، 9(  آنان  با  طبق فرمایش قرآن، 

کاماًل مشهود است. امام علی؟ع؟ به جد در راستای حفظ احکام، محتوای بلند  گرفتن مقام و جایگاه فرد،  بدون در نظر 

گزار، به مبارزه برخاست. برخورد شدید و جدی با  کوشید و با صحابه بدعت  قرآن، سیره و سنت پیامبر بزرگوار اسالم؟ص؟ 

که پیروزی در  گرفتند  بدعتگزاران در هر دورانی از اهمیت فراوانی برخوردار است چون آنان دین و فرهنگ مردم را نشانه 

که مدیر از شأن اجتماعی_دینی و از شخصیت الهی برخوردار باشد، تا بتواند اهداف الهی  این مبارزه، مشروط به آن است 

که یقینًا در جهت زنده نگه داشتن دین حق است به منصه ی ظهور بنشاند. و قطعًا طبق تاریخ  با رنگ و بوی عبودیت را 

که  اسالم و آموزه های دینی و سیره انبیا؟مهع؟، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟ در حکومت 5 ساله ی خویش، در جایی 

رضای خدا نبود با اباطیل سازش نکردند و با تمسک به حبل محکم الهی با شجاعت تمام، راه بدعت گزاری در دین را 

مسدود نمودند.

چهار مفهوم منفی بدعت، فتنه، شبهه، تفرقه از نظر امام؟ع؟ عامل سقوط و شکست مدیریتی در جوامع اسالمی است 

کاماًل در حال تقابل می باشند. در زمان حکومت امام علی؟ع؟ ایشان با آن  که تفکر سیاسی، منطقی و دینی با این مفاهیم 

کردند. مسائل به شدت و با جدیت برخورد 

آزادی فعالیت احزاب . 3

و  است  بوده  اندیشمندان  و  توجه سیاستمداران  مورد  در حکومت های مختلف  گروه های سیاسی  فعالیت  باز  دیر  از 

ع رقابت سالم و هدفمند در راستای رشد و ارتقاء فهم فرهنگی_ سیاسی مردم می دانند. اغلب آن را یک نو

کرم؟ص؟ به عنوان بنیان گذارحکومت اسالمی اشاره می کنیم. به نقل از تاریخ،  با سیری در تاریخ اسالم، به عصر رسول ا
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گروه ها در داخل دولت اسالمی دارای فعالیت بودند )مارسل بوازار، 1362 ش، ص 179(، و  در زمان آن حضرت همه ی 

که برای امنیت حکومت اسالمی خطر آفرین باشد. با توجه به همین مسئله،  نسخ آن فعالیت ها مشروط به زمانی می شد 

کوفی، 1374  کرم؟ص؟ با چندین حزب سیاسی فعال در مدینه به مبارزه پرداختند )ابومحمداحمدبن علی اعثم  پیامبر ا

که  که احزاب مختلف،  ش، ج 1، ص 51(. چنان چه این حکم و جریان در زمان امام علی؟ع؟ هم تکرار شد با این تفاوت 

که نشان دهنده ی امنیت فکری و  گسترده ای داشتند  طبعًا مذهبی بودند در زمان حکومت امام علی؟ع؟ فعالیت های 

که دسته ی اول امام علی؟ع؟ را پذیرفتند و اطاعت  بیانی در بین آنها بود، به عنوان مثال به دودسته می توان اشاره نمود 

از اساس خالفت امام را مشروع  که حاضر به پذیرش امام نبوده و  ایشان را لزم شمردند و دسته ی دوم بنی امیه بودند 

که برای اسالم  نمی دانستند )جعفریان، 1374 ش، ج 2 ص 213(. امام علی؟ع؟ طبق سنت نبوی با شخصیت هایی 

خطر آفرین به شمار می رفتند برخورد جدی می کرد؛ به عنوان مثال، معاویه که یکی از محرکین اصلی مرگ عثمان به شمار 

می رفت را از هرگونه فعالّیت اجرایی بازداشت. معاویه بعد از مرگ عثمان به عنوان خونخواهی او، از اطاعت و حکومت 

ج شد و با تحریک اصحاب جمل، سعی در بر هم زدن حکومت حضرت داشت و آن گاه خود وارد میدان  امام علی؟ع؟ خار

ج و غائله جنگ نهروان  گروه منحرف خوار که باعث تحریک و تشکیل  شد و جنگ صفین را به راه انداخت و هم او بود 

کند. امام علی؟ع؟ علی رغم  گذاری  شد و به این ترتیب خودش را امیرالمومنین خواند و توانست حکومت بنی امیه را پایه 

کند و در این رابطه فرمو: »و اهلل ل  اصرار و مصلحت اندیشی اصحابش حاضر نشد معاویه را در پست استانداری شام ابقاء 

که حتی به اندازه ی دو روز هم اجازه نمی دهم معاویه در پستش باقی  استعمل معاویه یومین ابدا...« یعنی: به خدا قسم 

بماند )ابن اثیر، بی تا، ج 2، ص 11( و در جای دیگر می فرماید: »ل و اهلل ل اعطینه ال السیف« یعنی: نه، به خدا سوگند 

گفت سیاست امام علی؟ع؟ در مقابل حزب  جز ضربات شمشیر چیزی به معاویه نخواهم داد« )همان(. در واقع می توان 

کفر و نفاق به پیروزی برسد، بلکه بر این باور بود آن  معاویه، عدم سازش بود. امام علی؟ع؟ هرگز راضی نشد تا با شمشیر 

که با شمشیر ابوسفیان و همکاری معاویه حاصل شود، شکست دین و آرمان اسالم است. پیروزی 
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مذاکره . 4

ج از سیطره ی مدیریتی از شیوه های مهم و کارآمد در حوزه ی مدیریت است. مدیریت  داشتن روابط حسنه با جامعه خار

کثری از آرمان های حکومت اسالمی است. گفتمان دینی و جذب حدا با محوریت 

که به خیلی از نزاع های سیاسی،  کره ی صحیح از مقدمات ضروری در بینش مدیریتی به شمار می رود  از این رو مذا

اجتماعی و اقتصادی خاتمه داده و در نتیجه در جهت بهسازی روابط و رسیدن به نقطه ی عطف اجتماعی بسیار حائز 

کره، جایگاه ویژه ای داشت. به عنوان مثال پس از حادثه ی صفین  اهمیت است. در حکومت حکیمانه امام علی؟ع؟ مذا

به  ج  با خوار که  برآمدند  امام علی؟ع؟، حضرت در صدد  از لشکر حق مدار  ج  و اختالف بین مسلمانان و جدا شدن خوار

که شاید آنها را از اقداماتشان باز دارند از این رو ابن عباس را به عنوان نماینده به سوی آنها فرستاد ولی  کره بپردازند  مذا

برخی مغرضانه بر عقیده ی خود پافشاری نمودند )حسن، بی تا، ص 322(.

گرفتن منافع مسلمانان و استقالل حکومت اسالمی در برخورد با نخبگان و احزاب  کم اسالمی می بایست با در نظر  حا

کره در حکومت اسالمی به معنای وجود سیاست روشنفکرانه  سیاسی مالطفت لزم را داشته باشد. به دیگر سخن، وجود مذا

کره با مسیحیان  کرم؟ص؟ جریان مذا کره ی تاریخ بشریت در زمان پیامبر ا کثری است، بنابراین بزرگ ترین مذا و جذب حدا

ع خود بی نظیر و از پویایی خاصی  که در نو کره منقول نازل شد  که آیه ی مباهله )آل عمران، 61( پیرامون مذا نجران بود 

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ جهان شمول  که مدیریت پیامبرا گردید  برخوردار بود. بنابراین به کارگیری این شاخص ها موجب 

گردد. این عملکرد باعث تسهیل ورود  و در عرصه ی بین المللی، حکومت اسالمی از جایگاه ویژه و اعتبار خاصی برخوردار 

حکومت اسالمی به عرصه های مختلف شد.

رابطه ی با بزرگان. 5

تعامل فکری با بزرگان و نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در نهایت مشورت گرفتن از آنها در امور و در عصرهای 

مختلف برای مسئولن و رهبران بسیار مفید بوده و در عملکرد آنها تا ثیر بسزایی خواهد داشت.
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ع می فرماید: »روابط خود را با افراد با شخصیت، اصیل و خانواده های  امام علی؟ع؟ در خطبه ای در اهمیت این موضو

گرم و شعبه هایی از خوبی هستند« )عزیزی، 1380 ش، ص 219(. امام؟ع؟ در  کانون  که  کن  صالح و خوش سابقه برقرار 

که بسیار  این قسمت به معیارهای مهمی برای مشاور اشاره می نماید از جمله: با شخصیت، اصیل، صالح، خوش سابقه 

قابل توجه است.

که در خطبه ی 216 به موانع ارتباط رهبر با  اهمیت ارتباط با بزرگان، از منظر امام علی؟ع؟ بسیار قابل توجه است 

که مردم در ارتباط با وی  بزرگان و مردم اشاره می نماید و می فرماید: بدترین زمان و حالت مدیردر نزد مردم زمانی است 

که مدیر متفاخر، متکبر و خود پسند است. این صفت رذیله مانع برقراری ارتباط بالنده مدیر با مردم و بزرگان  کنند  گمان 

و عامل مؤثردر جهت انحطاط قلمرو رهبری وی خواهد شد. امام علی؟ع؟ در حکومت خویش زمامداران را به مشورت با 

توده های مردم و خواص با بصیرت توصیه می نمود تا در مدیریت اسالمی موفق و پیروز باشند.

جذب نخبگان. 6

در  مذهبی  فعالن  و  اقتصادی  سیاسی،  علمی،  نخبگان  جذب  مدیریت،  در  علی؟ع؟  امام  اندیشه های  جمله  از 

عرصه های مختلف بود. سیاست مذکور در راستای جلب رضایت و پشتیبانی از حکومت اسالمی بسیار حائز اهمیت بود. 

کوشید تا اذهان مردم، بزرگان اشراف و رؤسای قبایل را نسبت به مسائل  کوفه  به عنوان مثال آن حضرت در آغاز ورود به 

روشن ساخته و آنان را برای پشتیبانی از رهبری در تحولت بعدی مهّیا نماید )عزیزی، 1380 ش، ص 159(.

با نگاهی دقیق به سیره ی علوی، کیاست و سیاست امام کاماًل مشهود است. هرچند امام عالم بر غیب و متصل به انوار 

کنند و مشکالت و  که مانند عامه مردم مسائل پیرامون را مدیریت  الهی بود لیکن سیر قانون علت و معلول ایجاب می کرد 

چالش ها را به طور عادی برطرف نمایند.

گزینش افراد صالح برای انجام امور جاری یکی از دغدغه های ائمه؟ع؟ و دلسوزان اجتماع اسالمی است. چنان چه 

گاه باشید  امروزه در جوامع اسالمی بیش از پیش این قضیه مورد انتظار مردم و مسئولن است. امام علی؟ع؟ می فرماید: »آ
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که شما مردم هنگام بعثت پیامبر خدا؟ص؟ داشتید امروز دوباره به سوی شما برگشته.... باید زیروروی شوید و  گرفتاری 

گرفتند عقب افتند« )عباس عزیزی، 1380 ش،  که عقب افتاده اند پیش افتند و آنان که به ناروا پیش  صاحبان فضیلت 

کشور دور  که به دلیلی از عرصه ی سیاست و فعالیت های جاری  خطبه 15(. استفاده از تجربیات و علم صاحبان فضیلت 

کاری سیستم تزریق نماید و جامعه با بهره مندی از تمام استعدادهای موجود از  شده اند می تواند جان تازه ای به بدنه ی 

جمود فکری و علمی بیرون آمده و راه پیشرفت را بپیماید.

ممانعت از جوسازی. 7

ارتباط با فرهنگ های بیگانه پیامدهای زیانباری برای حکومت اسالمی به همراه دارد و این روند از دیر باز برای به 

کشیدن مردم مسلمان معمول بوده است. سلطه 

که آفت های متعددی به همراه  در زمان حکومت امام علی؟ع؟ قصه خوانی پیرامون یهودیان در مسجد متداول بود 

داشت به عنوان مثال فراموشی و بی اهمیت جلوه دادن کالم وحی، احادیث و سیره ی رسول خدا؟ص؟ یکی از بازخوردهایی 

انحراف  قرآن،  از  پیش  شده  تحریف  آسمانی  کتاب های  طرفی  از  می شد.  احادیث  و  قرآن  ترویج  مانع  نوعی  به  که  بود 

فکری- عقیدتی را در جامعه رقم می زد. بدین جهت امام علی؟ع؟ قصه خوانان را از مسجد بیرون نمود و آنها را از این 

کتابی دارد از بین ببرد« )جعفریان، 1374 ش، ص 253( در حدیثی امام  کرد و فرمود: »هرکس از پیشینیان  عمل نهی 

که به قومش بگوید:  باقر؟ع؟ به آثار تقلید از فرهنگ بیگانگان پرداخته و فرمود: »خداوند به یکی از پیامبران وحی فرمود 

که در این حال هم چون آنان  ک نخورند و به شکل ایشان در نیایند  هم چون دشمنان خدا لباس نپوشند مثل آنان خورا

دشمن خدا خواهند بود« )شیخ طوسی، 1388 ق، ج 6، ص 172 و شیخ صدوق، 1361 ش، ج 1، ص 252(.

رعایت ساختار اصالحی . 8

و  یا حکومت می تواند در جریان شکل گیری سالم شخصیت فرهنگی، اجتماعی  اقدامات اصالحی در سطح سازمان 

که  کمان اسالمی را در برپاداشتن این ساختار  سیاسی مردم و جلب رضایت آنان موثر واقع شود و امام علی؟ع؟ مدیران و حا
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در راستای بهبود وضعیت مردم طراحی می شود، توصیه نموده و آنان را به ضرورت انجام سه پروژه اساسی فرا می خواند:

فرهنگی و اجتماعی. 1

که حقوق مشروعه جامعه را رعایت نمی کنند.. 2 کسانی  برخورد با 

معرفی اخالق برگزیده و برتر مدیریتی )ابن عبد البر، بی تا، ج 1، ص 72(.. 3

 استفاده بهینه از منابع. 9

استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی تحت نظر رهبر اسالمی بسیار مهم است. این مهم زمانی در مدیریت اسالمی امیر 

که معاویه برای حمل نامه ی خویش به امام؟ع؟، یکی از افراد بنی عباس  المؤمنین امام علی؟ع؟ خود را نمایان ساخت 

کرده تا مردم عنوان نامه را بخوانند. و زمانی  گفت: وقتی داخل مدینه شدی نامه را بر روی دست بلند  را مأمور ساخت و 

گشود جز »بسم اهلل الرحمن الرحیم« چیزی مشاهده نکرد. به حامل نامه فرمودند: پیغام تو چیست؟  که امام؟ع؟ نامه را 

وی اتفاقات شام را بر سر خون عثمان بیان نمود بعد از آن امام؟ع؟ با بزرگان مدینه شورایی تشکیل داده و فرمود: معاویه 

که به مکه بروند و در نهایت امام؟ع؟ بعد از آن جلسه، مردم را بسیج نمود  با ما سر جنگ دارد. طلحه و زبیر برخاستند 

که تا قبل از حمله ی شامیان به آنها حمله نماید. )جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 29( این حرکت امام و تشکیل شورای 

کرد. اهتمام داشتن به نظرات دیگران چه در مدیریت  کثریت را با تصمیم امام علی؟ع؟ همسو و آماده جنگ  مدیریتی، ا

گرفت( )نک: عالمه حلی، بی تا، ج  که به پیشنهاد سلمان فارسی؟حر؟ صورت  کرم؟ص؟ )حفر خندق در جنگ احزاب  پیامبرا

کریم  کاماًل مشهود و مؤید سبک مدیریت اسالمی بر اساس آموزه های قرآن  8، ص 378( و چه در مدیریت امام علی؟ع؟ 

است.

تمکین در چارچوب قانون . 10

فرمانبرداری  می گردد،  سازمانی  درون  ج  مر و  ج  حر از  ممانعت  که  سازمان  و  حکومت  در  روی  پیِش  عوامل  از  یکی 

سخن  به  قانون  از  جامعه  افراد  شنوی  حرف  اهمیت  در  علی؟ع؟  امام  بنابراین  است.  جامعه  رهبر  از  انسانی  نیروهای 
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کنید«  که مطابق حق است اطاعت  که فرمود: »از او بشنوید و فرمانش را در هر موردی  حضرت پیامبر؟ص؟ استناد می کند 

گریز مالیم و در مرحله ی  )عزیزی، 1380 ش، ص 158(. با این حال بایستی در مرحله ی اول با افراد ساختار شکن و قانون 

که  گردد؛ بنابراین اطاعت از قانون در همه ی جوامع انسانی جزء اصول لینفک است  بعد با شدت و مطابق قانون برخورد 

سرپیچی از آن موجب نقض حقوق بشر و شهروندی خواهد شد.

 عدالت اقتصادی و راهکارهای تحقق آن. 11

اقامه ی عدالت اقتصادی از ارکان مهم مدیریت و دوام آن به حساب می آید و عدم اقامه ی آن اساس حکومت را متزلزل 

گام های اساسی در اداره ی حکومت، رویکرد اقتصادی سالم و اسالمی در جهت تقسیم عادلنه ی  خواهد نمود. یکی از 

کالم  بیت المال بین اقشار جامعه، در جهت فقرزدایی از عموم است. شاخص و معیار امام علی؟ع؟ در عدالت اقتصادی، 

که شایسته محرومان و مستضعفان بود،  که با تأسی به آن دو توانست آن گونه  کرم؟ص؟ است  وحی و رهنمودهای پیامبر ا

عمل کند. عدالت از نظر امام علی؟ع؟ بسیار حائز اهمیت بود به نحوی که هدف از زمامداری را عدالت بیان نمود )همان، 

گرفته ایم( نه به خاطر تسلط  که آنچه از ما سرزده است )و زمام تو را به دست  ص 131( و فرمود: »خداوندا، تو می دانی 

بر مردم بوده است و نه برای به دست آوردن مال و منال دنیا، برای بازگرداندن نشانه های حقیقی دین تو بوده است 

)همان(.

گستران در اعصار  پایبندی امام؟ع؟ در طول مدیریت و حکومت خویش به عدالت اقتصادی، ایشان را سرآمد عدالت 

مختلف معرفی نمود، چون ایشان به سیره ی رسول خدا؟ص؟ عمل می کرد: »انی حاملکم علی منهج نبیکم؟ص؟« )ابن ابی 

که با تکیه بر این دو ثقل الهی با  کتاب خدا بود طوری  الحدید، 1404 ق، ج 7، ص 36( و معیار دیگر عمل وی عمل به 

جدیت و شدت به مردم می فرمود: »مبادا کسی فردا بگوید علی؟ع؟ ما را از حقوق مان محروم کرد« )نک: جعفریان، 1374 

کلینی، 1407 ق، ج 8، ص 360، عالمه مجلسی، بی تا، ج 32، ص 17-16، شیخ طوسی،  ش، ج 2، ص 240، شیخ 

1388 ق، ص 729 و جعفری، 1357 ش، ج 7، ص 37-36( البته لزم به ذکر است: رهبری می تواند این سخن را در 
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گفتن این سخن ممانعت خواهد  گرنه به خاطر منافع شخصی از  که خود عامل و پرهیزکار باشد و  بین مردم اظهار نماید 

کوچک ترین نقص و بندگی دنیا پیدا نمود و این عامل برقراری عدالت اقتصادی  نمود. در زندگی امام علی؟ع؟ نمی توان 

ایشان است. 

با توجه به فضای مدیریتی امام علی؟ع؟ موانع برقراری عدالت اقتصادی آشکار می شود اجمال آنکه زمامدار و یا مدیری 

که از لحاظ خدا محوری و تقوا دارای تثبیت قلبی نباشد به آسانی در ورطه ی دنیاپرستی خواهد افتاد. وجود بسیاری از 

کاری ها بیانگر ضعف در پایبندی به اصول  مفاسد اقتصادی در کشورهای اسالمی و عدم رسیدگی به عامالن آن و مالحظه 

گر مدیران صرفًا خدا ترس باشند، هیچ مفسده ای  کم بر جامعه اسالمی از سوی سران آن جامعه است. ا اساسی و قوانین حا

گاهی  گیر نخواهد شد. ترویج و گرفتاری جامعه ی اسالمی به مفساد اقتصادی ناشی از ضعف دینداری و عدم آ در جامعه فرا

که به فرمایش امام علی؟ع؟ فساد  که در عمل پایه های جامعه را سست می نماید  مردم و در رأس آن مدیران بی تقوا است 

گرفته و شر در آن رواج یا بد )نک: عزیزی، 1380 ش، ص 129(. باعث می شود جامعه هر روز از خیر فاصله 

کرد:  کلی تقسیم  راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی را می توان به دو دسته 

توزیع عادالنه ی دارایی های جامعه اسالمی. 1 . 11

تقسیم بیت المال به طور مساوی از جمله سیاست هایی است که امیرمؤمنان امام علی؟ع؟ به پیروی از رسول خدا؟ص؟ 

از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص و برچیدن سفره ی فقر و شکاف طبقاتی انجام می دادند؛ آن  در جهت جلوگیری 

ْغِنَیاِء« )ثقفی، 
َ ْ
األ َبْیَن  ْجَعْلَها ُدوَلًة 

َ
أ َلْم  َو  ِة  ِوّیَ ِبالّسَ ُیْعِطی  َرُسوُل اهلِل ص   کاَن  کَما  ْعَطْیُت 

َ
حضرت در این باره می فرماید: »أ

کردم تا  که رسول خدا؟ص؟ به طور مساوی تقسیم می فرمود من نیز عمل  1354 ش، ج 1، ص 47(. یعنی: همان گونه 

گوی در بین ثروتمندان دست به دست نشود.  اموال مانند 

گرفت چنین توصف می کند:  که این سیاست توزیع عادلنه در آن به درستی انجام  امام علی؟ع؟ جامعه ی زمان خود را 

کافی و  ک مناسب، مسکن و سرپناه  که همه از خورا کوفه برخوردارند و در آسایش به سر می برند به طوری  »همه ی مردم 
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آب سالم استفاده می کنند )کلینی، 1388 ش، ج 8، ص 51(.

رعایت حقوق تمام طبقات جامعه به خصوص قشرهای ضعیف. 2 . 11

می کنند.  بندی  دسته  را  آنها  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  جامعه  افراد  تمام  جامع،  و  کالن  نگاه  یک  در  علی؟ع؟  امام 

کم و مسئول آنها_در این نامه، والی مصر-  حضرت، پس از این دسته بندی و بیان نقش هر یک از افراد جامعه، به حا

کید فراوان او را به رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه  کند و با تأ که حقوق هر یک از این طبقات را رعایت  سفارش می کند 

کار  که راه به جایی ندارند و از  و رعایت حقوق آنها توصیه می کند: »در مورد قشر ضعیف جامعه از خدا بترس! همان هایی 

که اظهار نیاز دارند و  کسانی هستند  که از پا در آمده اند. در بین آنها  گرفتاران به زیان و بیمارانی  افتادگان، نیازمندان و 

که عزت نفس شان مانع از بیان نیازشان می شود. کسانی هم هستند 

در هر صورت، رعایت حق هر یک از آنها از تو خواسته شده؛ پس مبادا فرو رفتن در نعمت، تو را از توجه به آنان باز دارد، 

کارهای زیاد و مهم از تو پذیرفته نیست. از رسیدگی به امور  کوچک آنان به بهانه پرداختن به  که از بی توجهی به امور  چرا 

که عذرت نزد خداوند قبول باشد )شیخ  خ از آنان بر متاب... و در ادای حق همگان باید چنان باشی  ایشان دریغ مکن و ر

حرعاملی، 1363 ش، ج 11، ص 8(.

که سیره ی علوی نمایانگر آن است نیازمندان در اموال ثروتمندان و بیت المال صاحبان حق و  در فرهنگ اسالمی 

شریکند:

َع ِبِه َغِنّیٌ َو اهلُل َتَعاَلی َساِئُلُهْم َعْن َذِلک «   ِبَما ُمّتِ
َّ

ْقَواَت اْلُفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقیٌر ِإل
َ
ْغِنَیاِء أ

َ ْ
ْمَواِل األ

َ
»ِإّنَ اهلَل ُسْبَحاَنُه َفَرَض ِفی أ

)صبحی صالح، 1414 ق، ص 533(. یعنی: خداوند سبحان، روزی تهی دستان را در دارایی توانگران رقم زده است. 

کار  گرسنه نماند مگر آنکه توانگری از حق او، خود را به نوایی رسانده است و خداوند متعال او را برای این  پس نداری 

کرد. بازخواست خواهد 

ائِل وَ   لّسَ ّلِ  
ْمَواِلِهْم َحّقٌ

َ
أ که در وصف متقین می فرماید: >فِی  آیه ی 19 سوره ی الذاریات مستندی است در این زمینه 
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الَمْحُروم< یعنی: در اموالشان حّقی برای سائل تهی دست و محروم از معیشت وجود دارد.

که واجب است توانگران نسبت به نیازمندان جامعه روا دارند؛ امیرالمومنین امام علی؟ع؟  گذشته از این انفاق هایی 

ع زندگی و به بیان  که نو توصیه ای هم به سران و مسئولن نظام اسالمی دارند. امیرالمؤمنین؟ع؟ به آنها دستور می دهد 

که فقر و نداری، قشر ضعیف جامعه را نیازارد و آنها را از دین به در نکند:  امروزی سطح زندگی شان را در حدی نگه دارند 

َغ ِباْلَفِقیِر َفْقُرُه< )همو، ص 325(. یعنی:   َیَتَبّیَ
َ

کْیال اِس  ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة الّنَ
َ
ُروا أ ْن ُیَقّدِ

َ
ِة اْلَعْدِل أ ِئّمَ

َ
>ِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َفَرَض َعَلی أ

که خود را با مردم تهیدست برابر قرار دهند تا تهیدستی بر فقیر سنگینی نکند و  خداوند بر پیشوایان عادل واجب فرموده 

او را از پای در نیاورد.

تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، نیازمند به ایجاد زمینه و عمل به راهکارهای خاص آن است. مهم ترین زمینه ی 

گذشتن از مال و دارایی امکان ندارد، مگر با تکیه بر  کمیت تربیت دینی و باورهای اسالمی بر جامعه است.  تحقق آن، حا

کمال انسان در دنیا و آخرت را در پی خواهد داشت. گذشتن ها، رشد و  که این  این باور 

گسترده ی  مؤثرترین راهکار عملی آن هم، توزیع عادلنه ی ثروت جامعه از سوی دولت اسالمی از یک سو و انفاق های 

توانگران جامعه نسبت به نیازمندان از سوی دیگر می باشد.

 انتخاب مدیر شایسته. 12

کرم؟ص؟ و امام علی؟ع؟ انتخاب شخصیت های صالح جهت  به نظر می رسد مهم ترین پارادایم مدیریت موفق پیامبر ا

که عامل تغییر و تحول اساسی در جهان شد و دین الهی با رهبری این دو بزرگوار به سراسر مردم جهان  تصدی امور بود 

گردید.  معرفی و ابالغ 

به دیگر سخن، از جمله عوامل تقویت و پیاده نمودن صحیح اصول مدیریت و بهبود معیشت مردم، انتصاب مدیر 

در  مسأله  این  و  می شود  امورجاری  و  آینده  به  مردم  دلگرمی  و  رضایت  موجب  که  است  مافوق  مقام  جانب  از  شایسته 

که حضرت پیامبر؟ص؟ به دستور الهی ایشان را به عنوان  انتخاب امام علی؟ع؟ توسط پیامبر؟ص؟ به منصه ی ظهور رسید 
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ْعَلُم  َحْیُث  َیْجَعُل ِرساَلَتُه< )األنعام، 124(.
َ
امام به مردم معرفی نمود. >اهلُل أ

کرم؟ص؟ در زمان بیعت با امام علی؟ع؟ فرمود: »ای مردم او )علی ابن ابی طالب؟ع؟(  مالک اشتر نقل می کند؛ پیامبر ا

وصی اوصیاء و وارث علم انبیاء است )ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 1، ص 9-6 و عالمه طباطبایی، 1386، ص 55(.

از آسیب های جدی و تهدید کننده ی حکومت اسالمی، عدم انتخاب مدیر شایسته برای جایگاه مفروض است. بررسی 

که ایشان نه تنها در دستگاه حکومتی خود، به  دوره های متعدِد حیات امام علی؟ع؟ نشان دهنده ی این واقعیت ها است 

افراد معاند مسئولیتی ندادند، بلکه از اشخاص غیر معتقد به اسالم، فاسق و دنیاطلب بهره نبردند. به عنوان مثال امام 

گرفت، پاره ای از عوامل اجرایی حکومت خلیفه ی سوم را عزل و افراد شایسته  علی؟ع؟ پس از آنکه حکومت را به دست 

کرده بودند، )شیخ مفید، بی تا، ص  کوفه و بصره، بیعت  که به طمع فرمانروایی  کرد. طلحه و زبیر  را به جای آنها نصب 

175( با امتناع حضرت علی؟ع؟ مواجه شدند و در نتیجه دشمنی با آن حضرت را آغاز نمودند. برای اینکه روشن شود چرا 

کافی است شخصیت این دو صحابی پیامبر؟ص؟  گذار نکردند،  کوفه و بصره را به طلحه و زبیر وا امام علی؟ع؟ فرمانروایی 

گردد. اندکی بررسی 

در  سیاست  این  می شد.  داده  بیشتری  حقوق  و  سهم  هجرت،  و  جهاد  سابقه ی  دارندگان  به  دوم  خلیفه ی  زمان  از 

و  و اختالف طبقاتی  نابرابری ها  که  گونه ای  به  بود،  یافته  بیشتری  گسترش و شدت  نیز  دوره ی خالفت خلیفه ی سوم 

یژه ای پدید آمده بود. امام علی؟ع؟ با این روش مخالف و برای مردم حقوق اجتماعی یکسانی قایل بود. طلحه و زبیر 

کرده و با سیاست علی؟ع؟ مخالفت  که در این دو دوره به دنیاطلبی و زراندوزی رو آورده بودند، به این امتیازات عادت 

گذاری مناصب حکومتی و بیت المال به  می کردند، )عبدالمقصود، بی تا، ج 2، ص 7 و 37( از این رو، امام علی؟ع؟ از وا

اینان خودداری نمود، و در برابر کسانی که ایشان را در این مسأله سرزنش می نمودند، پاسخ داد: به خدا، تا زمانی که نظام 

آفرینش بر اساس عدالت در چرخش و حرکت است، من نیز از مسیر عدالت بیرون نمی روم و تبعیض در توزیع ثروت های 

عمومی را به خود روا نمی دارم )صبحی صالح، 1387 ق، ص 183(.
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که رفتار فاسقی  که بدترین وزرای تو آن وزیری است  امام علی؟ع؟ در ضمن نامه ای به مالک اشتر به وی تذکر می دهد 

گناهان او موافقت و مرافقت کرده باشند. زنهار! که چنین کسانی را وزیر و صاحب تدبیر  داشته باشد و در جور و ستم و سایر 

کرده اند و نیکویی  گنهکار و برادران ستمکارانند؛ به جور و ظلم عادت  خود و محرم اسرار خویش مگردان؛ چه اینها یاران 

که مالحظه می شود، امام علی؟ع؟ به کارگیری چنین وزیرانی را  تو را ضایع می سازند. )همان، ص 426( همان طوری 

مانع به ثمر رسیدن تالش های حق طلبانه و آنها را زمینه ساز نفوذ دشمنان می داند. در این نامه، حضرت یکی از موانع 

کالم حضرت یادآور آیات قرآن  کم اسالمی را شرک ذکر می کند. این  همکاری با دستگاه حکومت اسالمی و نزدیکی به حا

کافران بر سرنوشت  که: >َو َلْن َیْجَعَل اهلُل ِلْلکاِفریَن َعَلی اْلُمْؤِمنیَن َسبیاًل< )النساء، 141(. از دیدگاه اسالم جایز نیست  است 

کم و حکومت اسالمی زمینه ساز تسلط آنان بر سرنوشت مسلمانان  گردند. از این رو، نزدیکی آنها به حا مسلمانان مسلط 

است.

نباید  کمیت مسلمانان،  و حا اسالم  به  و بی عالقگی مخالفان،  دلیل حق ستیزی  به  که  گرفت  نتیجه  بنابراین، می 

مسؤولیت های حکومت و اداره جامعه را به آنها سپرد.

از منظر امام علی؟ع؟ وجود ویژگی و شاخص های ذیل در مدیر می تواند او را در رهبری موفق سازد: 

معرفی مدیریت اسالمی به مردم، خاصه نسل جدید . 1

پایه گذاری علوم حقه ی اسالمی در میان نیروی انسانی . 2

دوری از مداهنه و صورت سازی . 3

پایبندی به قوانین اسالم . 4

کوفی، 1374 . 5 تأسیس و آموزش علوم جدید و مورد نیاز نیروی انسان )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 217، 
ش، ج 2، ص 384، التستری، 1387 ش، ج 3، ص 57-55 و نصر بن مزاحم، بی تا، ص 18، 23، 24(

در فرهنگ امام علی؟ع؟ تصدی پست مدیریت، ورود به میدان رقابت شخصی، تفاخر و بدعت نیست. بلکه میدان 

را  آنها  انتخاب مدیران، استعداد  با  امام در حکومت خویش  آزمایش مردان در عرصه ی عمل است.  و  مسابقه نیکی ها 
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مورد سنجش قرار می داد و می فرمود: »الولیات مضامیر الرجال« )صبحی صالح، 1414 ق، ص 554( یعنی: زمامداری ها، 

کم می فرماید: »همانا من در میان  میدان مسابقه و آزمایش مردان است. امام؟ع؟ درباره ی نقش خود به عنوان مدبر و حا

گذارد از آن چراغ روشنی جوید و سود بردارد )جعفریان، 1374 ش، ج  شما مانند چراغم در تاریکی، آنکه به تاریکی پای 

2، ص 271(.

لزوم تشکیل مدیریت مرکزی و ویژگی های آن. 13

کمکی و راهبردی، در اثربخش بودن مدیریت اسالمی است. حال این عامل دارای چه  تعیین مدیریت مرکزی ابزار 

کارکرد نیروی انسانی و حوزه ی استحفاظی  گذار خواهد بود و به نوعی می تواند در  گستردگی باشد، در بازدهی تأثیر  مقدار 

کوفه به عنوان پایتخت مرکزی یک عامل  مدیر اثرگذاری مستقیم داشته باشد. هم چنان که در زمان امام علی؟ع؟ تعیین 

کشور و حکومت بود )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 370(. کنترل و نظارت نزدیک بر عملکرد مدیران 

کوفه: ویژگی های 

کوفه از اهلبیت؟مهع؟. 1 حمایت مقطعی مردم 

کوفه. 2 گروه های سیاسی و مذهبی در  وجود 

کوفه به عنوان پایتخت، شرایط بهتری . 3 که مشکلی برای عدم یکپارچگی مردم بود با انتخاب  حساسیت قبیله ای 
رقم خورد.

که با ویژگی های موجود در آن، تمام قلمروی خود را در اقصا  کشوری دارای مدیریت مرکزی یعنی پایتخت است  هر 

کشور  گروه های سیاسی و احزاب در مرکزیت  کنترل داشته باشد. استقرار وزارت خانه ها، دیون اداری،  نقاط می تواند تحت 

کشور.  عاملی است جهت تعالی 

امام  که  است  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  مختلف،  ابعاد  در  کشور  مرکزی  مدیریت  داشتن  عهده  از  غیر  به  پایتخت 

کشور اسالمی به  کوفه به عنوان پایتخت به آن اشاره فرموده است. پایتخت  کالم خود در خصوص انتخاب  علی؟ع؟ در 
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گیرد زیرا آئینه و نماد معماری و فرهنگ اسالمی  موجب رفت و آمد سفرا و نمایندگان کشورهای بیگانه باید مورد توجه قرار 

که این  کشور را لزم و ضروری می داند  کنترل  گرفتن چند ویژگی در انتخاب مرکز،  به شمار می آید. امام علی؟ع؟ با در نظر 

کشورداری است. چنان چه در حکومت امام؟ع؟ این مهم در خصوص  بیانگر نگاه عمیق امام به حکومتداری و سیاست 

که در اهمیت آنجا فرمود: »ان الموال و و الرجال بالعراق« )حسین، بی تا،  استقرار پایتخت در عراق به طور جد دنبال شد 

ص 32(.

شجاعت. 14

جریان  در  چنان چه  است.  اسالمی  مدیریت  تدابیر  از  یکی  متعدد  جریانات  مقابل  در  مناسب  عکس العمل  و  تصمیم 

گذاری  اقدامات شورشیان و معاویه و تصاحب بصره و شام و امکانات اقتصادی در حوزه ی شرق و احتمال پذیرفتن وا

که عکس العمل  خ داد و مردم در فکر بودند  گیری وی از حکومت، این اتفاق ر کناره  جریان به شورا از سوی امام؟ع؟ و 

کم چه خواهد بود. ولی امام مصصم به جنگ شد و خالف نظر و تصمیم ذهنی آنان اقدام نمود.  امام؟ع؟ با شرایط حا

)جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 276(

که مکرر در تاریخ نقل شده است شجاعت امام علی؟ع؟ است. چه در میدان  از اندیشه های سیاسی مدیریت اسالمی 

جنگ و چه در میدان منازعات علمی، سیاسی و معرفی دین.

مثال  عنوان  به  هستند.  شجاعت  در  کامل  انسان  نماد  ایشان  دشمن،  و  دوست  زبان  از  و  گون  گونا عرصه های  در 

که نقطه عطفی بر حکومت ایشان بود. چنان چه  می توان به شجاعت امام بعد از سرکوبی شورش جملیان اشاره نمود 

با حضور یافتن در نزدیک ترین مکان نسبت به شام؛ شیوه ی حضور فیزیکی را انتخاب نمود و در نتیجه موجب تزلزل 

که امام؟ع؟ در نامه ی خود به معاویه از شجاعت رسول خدا؟ص؟  گردید. نقل است  شخصیت مسلمانان ضعیف الیمان 

که سختی های جنگ بال می گرفت و مردم به عقب بر می گشتند اهل بیت  چنین مرقوم فرمود: »رسول خدا؟ص؟ هنگامی 

خود را پیش می انداختند و یاران خود را از حرارت سوزان شمشیرها و نیزه ها حفظ می کردند )همان، ص 176(.
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کتابش را در این باب چنین  ابن ابی الحدید در شجاعت و دلوری حضرت، خیلی مختصر بحث می کند و علت اختصار 

کالعلم بوجود مکه و مصر و نحوها« یعنی:  بیان می کند: »و هذا الفصل ل معنی لالطناب فیه لنه من المعلومات الضروریه 

کسی در آن شک ندراد مثل علم  کردن این بحث معنی ندارد زیرا شجاعت علی؟ع؟ از معلومات ضروری است و  طولنی 

به وجود مکه و مصر و.. )همو، 1404 ق، ج 1، ص 26(.

از جمله در باب شجاعت حضرت در جنگ بدر می گوید: »قتل )بدر  را به عنوان نمونه ذکر می کند؛  آنگاه چند مورد 

کبری( سبعون من المشرکین، قتل علی؟ع؟ نصفهم و قتل المسلمون و المالئکه نصف الخری )همان، ج 1، ص 24( 

کشته بود و نیم دیگر را مالئکه و  که نیمی از آنها را علی؟ع؟  کشته شدند  کبری هفتاد نفر از مشرکین  یعنی: در جنگ بدر 

مسلمین.

دوست  و  خاص  و  عام  زد  زبان  شجاعت  در  علی؟ع؟  امام  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  تاریخی  کتاب های  بررسی  با 

نهادند  نام  خ  سر مرگ  را  او  کفار  که  شد  آن  موجب  علی؟ع؟  امام  شجاعت های  می کنند:  نقل  چنان چه  بود،  دشمن  و 

)مجلسی، بی تا، ج 19، ص 279 و 276 و عاملی، 1426 ق، ص 291(.

عمل به سنت فاضله . 15

احترام به سنت فاضله ی پیامبر؟ص؟، احترام به پیامبر؟ص؟ است. امام علی؟ع؟ با عمل به سنت پیامبر؟ص؟ و زنده نگه 

که منافقان و دشمنان  داشتن شعائر آن حضرت توانستند مظهر فکری و عملی سنت پیامبر؟ص؟ باشند. لزم به ذکر است 

گسترده ی خویش در صدد تضعیف آن شعارها و فضیلت ها بودند، تا مردم را از صحنه ی اسالم حقیقی  اسالم با تبلیغات 

واسطه ی  به  کردند، خداوند  منافقان مکر  که هر وقت  تاریخ مشاهده می شود  در  با سیری  کنند.  دور  آن  دادن  یاری  و 

کفار و منافقین این است که حکومت  حجت خویش در زمین مکرشان را به خودشان برگردانده است. عامل اصلی رسوایی 

و شعائر  فاضله  زنده نگهداشتن سنت  الهی مدیریت می شود. جایگاه  به دست فردی  که  الهی است  اسالمی، حکومتی 

گستردند و به سنت  که حکومت دادگرانه  که امام علی؟ع؟ در نامه ی 53 می فرماید: »به یاد آور زمامدارانی  چنان است 
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که ما انجام دادیم و تو آن را  کن از آن اعمالی  کتاب الهی را پیروی نمودند پس تبعیت  فاضله عمل نمودند و واجبات 

شیوه ی  و  الهی  کتاب  از  پیروی  ضرورت  مذکور  فرمایش  به  توجه  با   .)218 ص  ش،   1380 )عزیزی،  کردی«  مشاهده 

گر هر مقام مسئولی، خود را از پیروی معصومین؟ع؟  کید و عمل به آن متضمن پیروزی است. ا حکومتی معصومین؟مهع؟ تأ

ع و حفظ بیت المال را نباید از او انتظار داشت. در فرهنگ  بازداشت و تفکر و نظر خود را ترجیح داد دیگر تکریم ارباب رجو

امام علی؟ع؟ شخص مدیر در جایگاه راعی و امانت دار مردم و خادم آنهاست.

تعامل مستقیم و بی واسطه با مردم. 16

کید عمل  تعامل با مردم از لحاظ روانی آثار قابل توجهی در انجام وظایف مدیر و نیروهای انسانی خواهد داشت. در تأ

کارگزارشان در مکه می فرماید: »از طرف تو برای مردم سفیری جز زبانت نباشد و  به آن، امام در نامه خود به قثم بن عباس 

گر در آغاز ورود  مابین تو و مردم فاصله و پرده ای جز صورتت قرار مده و هیچ نیازمندی را از دیدار رویت محروم مکن، زیرا ا

گشت« )عزیزی، 1380 ش، ص 221(. کردند سزاوار سپاسگزاری نخواهی  گردد پس از آنکه حاجتش روا  بر تو منع 

برخورد با رفاه طلبی. 17

کثری محسوب  گرایی و رفاه طلبی مسئولن و مدیران جامعه اسالمی، یکی از وجوه های جلب رضایت حدا مقابله با دنیا

که امام علی؟ع؟ این مسأله را طی نامه ای به عمال خویش در نقاط مختلف قلمرو حکومت متذکر شده  می شود؛ طوری 

گرایی و رفاه طلبی توصیه نمود و این مهم سبب شد تا مدیران از نشستن بر سر سفره های رنگین  و آنها را به پرهیز از دنیا

گوش فرادهند. )همان، ج 2، ص 248-249( خودداری نموده و به فرامین امام علی؟ع؟ 

که به عنوان نمونه می توان نامه ی 40 نهج البالغه را  امام علی؟ع؟ در برخورد با رفاه طلبی تا حدی قاطعیت داشتند 

به دقت مطالعه نمود.
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برپایی برنامه های فرهنگی . 18

سیاسی،  فعالیت های  کنار  در  است.  اهمیت  حائز  بسیار  الهی  قرب  و  معنویت  رشد  در  فرهنگی  برنامه های  اجرای 

کمان را در چگونگی برخورد با  برنامه ریزی فرهنگی_ مذهبی از ضروریات مدیریت علوی است. امام علی؟ع؟ مدیران و حا

گوشزد نمودند )زمخشری، بی تا، ج 1، ص 41(. این امر مهم راهنمایی و مواردی را 

عوت مبلغان در بین آحاد جامعه درجهت ترویج فرهنگ اسالمی . 1

کالس های آموزشی و تربیت معلمان . 2 دایر نمودن 

ساختن مساجد. 3

کرام اذان و مؤذنان. 4 ا

غ  که امام علی؟ع؟ برای برنامه های منسجم اسالمی در راستای رشد و بلو با توجه به موارد مذکورکاماًل مشهود است 

فرهنگی مردم اهمیت ویژه ای قائل بودند.

مبارزه با منفعت طلبی . 19

تزلزل  و  مدیر  شخصیت  ترور  به  منجر  و  نموده  کم  را  مدیریت  عمر  کالن،  مدیریت  در  شخصی  منافع  نمودن  دنبال 

ح شدن منفعت  گر این عامل به فعلیت برسد، موجب ایجاد بدعت در سیستم و بدنبال آن مطر عّزت نفس وی می شود. ا

 َیْنَفُع َعْبدًا وَ  ِإْن 
َ

ُه ل ّنَ
َ
شخصی می گردد. امام علی؟ع؟ در مقابله با این عمل ناخرسند و غیرحرفه ای مدیران می فرماید: »أ

ْن ُیْشِرَك ِباهلِل ِفیَما اْفَتَرَض 
َ
ُه ِبَخْصَلٍة ِمْن َهِذِه اْلِخَصاِل  َلْم  َیُتْب  ِمْنَها أ ِقیًا َرّبَ

َ
ْنَیا ل

ُ
َج ِمَن الّد ْن َیْخُر

َ
ْخَلَص ِفْعَلُه أ

َ
ْجَهَد َنْفَسُه وَ  أ

َ
أ

ْو 
َ
اِس ِبِإْظَهاِر ِبْدَعٍة ِفي ِدیِنِه أ ْو َیْسَتْنِجَح َحاَجًة ِإَلی الّنَ

َ
ْمٍر َفَعَلُه َغْیُرُه أ

َ
ْو َیُعّرَ ِبأ

َ
ِك َنْفٍس أ

َ
ْو َیْشِفَي َغْیَظُه ِبَهال

َ
َعَلْیِه ِمْن ِعَباَدِتِه أ

ْو َیْمِشَي  ِفیِهْم ِبِلَساَني« )صبحي صالح، 1414 ق، ص 215( یعنی: قطعًا برای هیچ بنده ای هر چند 
َ
اَس ِبَوْجَهْیِن أ َیْلَقی الّنَ

گر از دنیا برای دیدار پروردگارش  کوشش بیندازد و عملش را خالص نماید، سودی نخواهد داشت ا که خود را به تالش و 

بیرون برود و دارای یکی از این خصلت ها بوده باشد و از آن توبه ننماید:
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که خدا برای او مقرر داشته است، شرک بورزد. . 1 در عبادتی 

کت یک نفس انسانی فرو بنشاند. . 2 غضب خود را با هال

که خود آن را انجام داده است. . 3 کاری  کسی را در باره ی  معیوب و مردود بداند، 

گذاری در دین، نیاز خود را از مردم برآورد. )منفعت طلبی(. 4 با ارتکاب بدعت 

با مردم با دورویی در ارتباط باشد. . 5

در میان مردم با دو زبان رفتار نماید.. 6

محکومیت ریختن خون ناحق. 20

امام علی؟ع؟ در محکومیت ریختن خون ناحق، می فرماید: »ای مالک حکومت خود را با ریختن خون ناحق تقویت 

کار حکومتت را سست و متزلزل می سازد و بنیان آن را از ریشه کن می کند و به دیگران منتقل می نماید.  که این  مکن چرا 

)نک: عزیزی، 1380، ص 53(.

عدم اختالفات ناشی از هوای نفس. 21

طبق بررسی های تاریخی _ روایی، بخشی از ریشه اختالفات فکری، در حیطه ی اجتهادی است و بخشی در هواهای 

امام علی؟ع؟ عامل محرک اختالف در دین و اجتهاد، همان هوای  نفسانی و بخشی دیگر در دین است به فرموده ی 

کرده اند«  که با هوای نفس با آن برخورد  که در حدیثی می فرماید: »پیش از این، دین اسیر مشتی شرور بوده  نفس است 

گرفته و  که از هوای نفس مدیران نشأت  )جعفریان 1374، ج 2 ص 337(. بنابراین لزم می دانیم دو سیئه ی بسیار مهم 

باعث ایجاد اختالف می گردد را به اجمال بررسی نماییم:

بخل. 1 . 21

در  امام علی؟ع؟  گردد.  که صفت بخل در مدیرنمایان  زمانی مخدوش می شود،  اقتدار مدیریت اسالمی در جامعه، 

کم بر ناموس، خون، غنایم، احکام مسلمانان و متصدی رهبری است شایسته نیست  که حا مذمت آن می فرماید: »کسی 
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که در اثر آن به سنت عمل نکرده و امت را به نابودی می کشاند« )عزیزی، 1380 ش، ص 220(. که بخیل باشد 

تفاخر . 2 . 21

که دوستدار  گمان برده شود  که به آنها  به فرموده ی امام علی؟ع؟ از سخیف ترین حالت مدیران و زمامداران است 

کبر و خودپسندی قرار می دهند.  تفاخرند و امورشان را بر 

گوار روزگار، و  کند. چنان چه پناه می برید از حوادث نا که تکبر را بارور  حضرت می فرماید »پناه ببرید به خدا از چیزهایی 

کنید خود را برای پیکار با تکبر به مقدار طاقت و توان خود« )همان(. مهیّا 

حفظ وحدت و بررسی موانع آن. 22

که می تواند منشأ قدرت نمایی  کم اسالمی، حفظ جماعت و ایجاد وحدت بین آنهاست  از اساسی ترین فعالیت های حا

گوسفند  گله ی  کید بر حفظ وحدت، دور شدن از جماعت را همانند دور شدن از  دولت اسالمی باشد. امام علی؟ع؟ با تأ

کتابی  با  راهنما،  امام علی؟ع؟؟ع؟ می فرماید: »خداوند پیامبری  گرگ می شود. )همان، ص 127(.  گرفتار  که  می داند 

گمراه از آن اعراض نمی کنند. )بدانید( بدعت هایی  که جز افراد  گویا و دستوری استوار )برای هدایت مردم( بر انگیخت  

امور شما است.  الهی حافظ  از حکومت  کند، متابعت  را حفظ  کننده اند، مگر خداوند ما  ک  که به رنگ حق در آمده هال

گر  کراه داشته باشید به دست او بسپارید. به خدا سوگند ا بنابراین زمام  اطاعت  خود را بدون اینکه نفاق ورزید، و یا ذره ای ا

مخلصانه از حکومت  حق اطاعت نکنید خداوند آن  را از شما خواهدگرفت )طبری، بی تا، ج 6، ص 163( و نیز می فرماید: 

کار خواستار پاداش نیکو و  »بدان هیچ کس از من بر اتحاد و همبستگی در امت محمد؟ص؟ حریص تر نیست، من در این 

بازگشت  به  جایگاه نیکو هستم« )عزیزی، 1380 ش، ص 618(.

امام علی؟ع؟ در خطبه قاصعه ، وحدت اسالمی را این گونه تعریف می کند: »خواسته های آنان یکی، قلب های آنان 

کننده، نگاه ها به یک سو دوخته و اراده ها واحد و همسو بود«  یکسان و دست های آنان مددکار یکدیگر، شمشیرها یاری 

)عزیزی، 1380 ش، ص 394(.
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با توجه به اینکه وحدت، قله ی عطف مدیریت جامعه اسالمی محسوب می گردد، موانع وحدت در ذیل دو عنوان عدم 

گردد. همبستگی و دو دستگی بررسی 

عدم همبستگی. 1 . 22

افراد جامعه  گسیختگی  از هم  و  ناهماهنگی  گردد.  براندازی حکومت  عدم همبستگی سران جامعه می تواند عامل 

باعث ایجاد خأل و رفع آن عامل بهسازی منابع انسانی و تبدیل تهدیدها به فرصت ها می گردد. به عنوان مثال در زمان 

امام علی؟ع؟ شماری از رهبران قریش از این جریان سوء استفاده نمودند )نعمانی، ج 2، ص 106( و با توجه به اوضاع 

کرم؟ص؟ و تشکیل حکومت  سیاسی جامعه و حمایت اندک طوایف از بنی هاشم؛ مقدمات انحالل مدیرت خاندان پیامبرا

جدید را فراهم نمودند.

با استناد بر تاریخ، دشمنان اسالم در طول سالیان متمادی با ضعف همبستگی مردم توانسته اند بر صفوف مسلمین 

کرد. در مقابل آن همبستگی و برادری دینی  که نمونه آن را می توان در حکومت ها و جوامع اسالمی مشاهده  نفوذ نمایند 

که سبب ایجاد انس و الفت مردمی و نهایتًا باعث ایجاد امنیت داخلی و خارجی می گردد و برکات بی شماری برای  است 

نظام اسالمی به ارمغان می آورد.

گرفته است، تکامل مادی  از ایشان فرا  را  که در سایه مکتب پیامبر بالیده و دستورات اسالمی  امیرمؤمنان علی؟ع؟ 

و معنوی امت اسالمی را در انسجام و اتحاد اسالمی می داند و با رفتارهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی خویش در صدد 

که شکاف امت ها را از میان بردارند یا راه رشدی را  اتحاد هرچه بیشتر جامعه اسالمی بود. ایشان هدفی جز این نداشتند 

آماده سازند. )عبدالمقصود، 1373 ق، ص 129( حضرت می فرمایند: »شما بر اساس دین خدا برادران یکدیگرید، چیزی 

جز آلودگی درون ها و بدی نیت ها، شما را از هم جدا نکرده است، به همین دلیل یکدیگر را یاری نمی دهید، و خیرخواهی 

نمی کنید و به یک دیگر بذل و بخشش ندارید و باهم دوستی نمی ورزید« )عزیزی، 1380 ش، ص 113(.
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دودستگی. 2 . 22

که در  به وجود آمدن دودستگی در داخل سازمان یا حکومت از عوامل مهم تضعیف مدیریت است. شایان ذکر است 

که در اردوگاه امویان حضور داشتند  زمان امام علی؟ع؟ در بین مردم دو دستگی بوجود آمد، دسته ای مخالفان امام بودند 

و دسته ی دیگر کسانی بودند که امام را عامل خون عثمان می دانستند )نک: جعفریان، 1374 ش، ج 2، ص 29( که امام 

کیاست مردم را به وحدت و تکیه بر مشترکات دوطرفه فراخواندند. با سیاست و 

نتیجه. 23

که باید بر پایه ی اسلوب  کمیت، مدیر و مدیریت و رهبر با راهبری اسالمی وجود دارد  کم و حا ارتباط تنگاتنگی بین حا

گردد.  اسالم باشد به عبارت دیگر هم مبانی نظریه ی حکومت، اسالمی باشد و هم مدیر به فضایل اخالق اسالمی، آراسته 

طبق اسناد تاریخی بررسی شده، مجموعه ی شاخص ها و معیارهای مدیریت علوی بر محور خود شناسی و خدا شناسی 

کمال و طی طریق می گردد.  که منجر به تشخیص  مدیر می باشد، 

بزرگان، جذب نخبگان،  با  رابطه ی  کره،  احزاب، مذا فعالیت  آزادی  با بدعت ها،  برخورد  از:  این شاخصه ها عبارتند 

اقتصادی،  عدالت  قانون،  چارچوب  در  تمکین  منابع،  از  بهینه  استفاده  اصالحی،  ساختار  رعایت  جوسازی،  از  ممانعت 

با  بی واسطه  و  تعامل مستقیم  فاضله،  به سنت  مرکزی، شجاعت، عمل  لزوم تشکیل مدیریت  انتخاب مدیر شایسته، 

مردم، برخورد با رفاه طلبی، برپایی برنامه های فرهنگی، مبارزه با منفعت طلبی، جلوگیری از ریختن خون ناحق، عدم 

اختالفات ناشی از هوای نفس و حفظ وحدت.

منابع
قرآن مجید. 1

کتابخانه حضرت آیت اهلل مرعشی . 2 ح نهج البالغه، قم: انتشارات  ابن ابی الحدید، عبدالحمید ابن هبه اهلل، شر
نجفی، چاپ اول، 1404 ق.



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 1221395

ابن اثیر، علی ابن محمد، الکامل فی التاریخ، لبنان: دار الصادر بیروت، بی تا.. 3

ابن بابویه، محّمد بن علی، األمالی، بیروت: اعلمی، چاپ پنجم، 1400 ق، 1362 ش.. 4

به . 5 وابسته  اسالمی  انتشارات  دفتر  قم:  غفاری،  کبر  ا علی  ترجمه:  األخبار،  معانی  علی،  محّمدبن  بویه،  با  ابن 
جامعه ی حوزه ی علمیه ی قم، چاپ اّول، 1403 ق.

کبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم 1363 . 6 ابن شعبه حّرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مصحح: علی ا
ق.

ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب؟ع؟، قم: عالمه، چاپ اول، 1379 ق.. 7

ابن عبد البر، یوسف بن عبداهلل، جامع بیان العلم و فضله، بیروت: دارالفکر بیروت _ لبنان، بی تا.. 8

ابوزهره، محّمد، خاتم پیامبران، ترجمه حسین صابری، مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1375 ش.. 9

ابی الفضل احمدبن ابی طاهر طیفور، بالغات النساء، قم: مکتبه الحیدریه، 1378 ق.. 10

کریم، شماره دوم، بی تا.. 11 احمدی، ظهیر، مفهوم شناسی امت در قرآن و اجتماع، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن 

کوفی، ابومحمداحمدبن علی، الفتوح، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374 ش.. 12 اعثم 

اعلمی حائری، محمد حسین، تراجم اعالم النساء، بیروت: موسسه العلمی للمطبوعات بیروت _ لبنان، بی تا.. 13

آقا نوری، علی، امامان شیعه و وحدت اسالمی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، بی تا.. 14

آیتی، محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسالم؟ص؟، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374 ش.. 15

بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان )شیخ مفید(، الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، تحقیِق سید . 16
علی می رشریفی، چاپ اول: قم، مکتب العالم السالمی، 1413 ق.

بوازار، مارسل، انسان دوستی در اسالم، ترجمه محّمدحسن مهدوی اردبیلی و غالمحسین یوسفی، تهران: طوس، . 17
1362 ش.

دمشق، . 18 تاریخ  کر،  عسا ابن  به  المعروف  الشافعی  عبداهلل  بن  اهلل  هبه  ابن  الحسن  بن  علی  القاسم  ابی  تصنیف 
بیروت: دارالفکر، 1415 ق. = 1995 م.



123 مبانی و شاخص های راهبردی مدیریت اسلامی در حکومت علوی

کوفی، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هالل، الغارات، انجمن آثار ملی، 1354 ش.. 19 ثقفی 

جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، بی تا.. 20

جعفریان، رسول، تاریخ خلفا )تاریخ سیاسی اسالم(، تهران: سازمان چاپ و انتشارات تهران، 1374 ش.. 21

متین، . 22 پژوهشنامه  خمینی،  امام  اندیشه  در  همبستگی  و  وحدت  ماهیت  و  چیستی  محمدحسین،  جمشیدی، 
شماره 27، بی تا.

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم، چاپ چهارم، بی تا. 23

حسن ابراهیم، حسن، تاریخ سیاسی اسالم، جاویدان، بی تا.. 24

حموی، یاقوت ابن عبداهلل، معجم البلدان، دار صادر بیروت _ لبنان، بی تا.. 25

تبلیغات . 26 سازمان  تهران،  رهبری(،  معظم  مقام  رهنمودهای  )مجموعه  ولیت  حدیث  علی،  سید  خامنه ای، 
اسالمی، بی تا.

خومحمدی، سعید، وحدت اسالمی یا وفاق تشیع و تسنن در سخنان امام علی؟ع؟، مجله نهج البالغه، شماره . 27
15، بی تا.

خطیب بغدادی، علی بن احمد، تاریخ بغداد، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1417 ق.. 28

گنجینه، بی تا. . 29 حسین طه، علی و فرزندانش، 

زمخشری، محمود، ربیع البرار و نصوص الخبار، مؤسسة األعلمي، بیروت: بی تا.. 30

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور، بیروت: دار الفکر، بی تا.. 31

شوشتری، نور ا... بن شریف الدین، احقاق الحق، نشرکتابخانه حضرت آیت ا... مرعشی نجفی، بی تا.. 32

دفتر . 33 )انتشارات  قم  کتاب  بوستان  البالغه،  نهج  ح  الصباغه فی شر بهج  ترجمه  تقی،  تستری، محمد  شوشتری 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم( 1387 ش.

راث، 1409 ق.. 34 شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم: مؤّسسة آل البیت؟اهع؟ إلحیاء الّتُ

صبحی، صالح، نهج البالغه، قم: مؤسسه دارالهجره قم، 1414 ق.. 35



، سال سوݠم، شماره ی پنجݠم، بهار و تابستان 1241395

صدوق، محّمد بن علی، من ل یحضره الفقیه، قم: انتشارات اسالمی، 1361 ش.. 36

طباطبایی، سید محمد حسین، شیعه در اسالم، دفتر انتشارات اسالمی، 1386 ش.. 37

طوسی، محمدبن حسن، المالی، حسن زاده، صادق، قم: اندیشه هادی، 1388 ق.. 38

عاملی، جعفر مرتضی، الصحیح من سیره النبي، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 1426 ق. . 39

عبدالمقصود، عبدالفتاح، امام علی بن ابی طالب؟ع؟: تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسالم، ترجمه محمود طالقانی، . 40
تهران: شرکت سهامی انتشار، بی تا.

عمید زنجانی، عباسعلی، اسالم و همزیستی مسالمت آمیز، تهران: دارالکتب السالمیه، 1344 ق.. 41

خبرگان . 42 مجلس  دبیرخانه  انتشارات  سوم،  چاپ  سنت،  و  کتاب  منظر  از  مدیریت  الدین،  صمصام  سید  قوامی، 
رهبری، بی تا.

دارالکتب . 43 تهران:  آخوندی،  محمد  و  غفاری  کبر  ا علی  مصحح:  الکافی،  اسحاق،  بن  یعقوب  بن  محمد  کلینی، 
السالمیه، چاپ چهارم، 1407 ق.

همو، الفروع من الکافی، بیروت: دارالتعارف، چاپ سوم، 1401 ق.. 44

متقی هندی، علی، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، بی تا.. 45

مجلسی، محمدباقر، بحار النوار، ترجمه موسی خسروی و دیگران، تهران: نشر اسالمیه، بی تا.. 46

محمدی اشتهاردی، محمد، صبر و مقاومت در سیره پیشوایان، مجله پاسدار اسالم، شماره 274، بی تا.. 47

مطهری، مرتضی، حکومت دینی در اندیشه آیت اهلل مطهری، تهران: انتشارات صدرا، بی تا.. 48

مفید، محمد بن محمد، الفصول المختاره من العیون و المحاسن، الموتمر العالمی للفیه الشیخ المفید، بی تا.. 49

نصر بن مزاحم، وقعة صفین، مکتبه آیت اهلل مرعشی نجفی؟حر؟، بی تا.. 50

نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، قم: موسسه ی آل البیت؟اهع؟، لحیاء التراث، 1415 ق.. 51

یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارصادر، بی تا.. 52


