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 چکیده

ترین زمانی از مهم مدیران مجرب و شایسته در هر داشتن یاراخت ها از درپروری مدیران و اطمینان سازمانجانشین
پروری در حکومت امام هاست. در این راستا پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی جانشینهای سازماندغدغه

ررسی ب های اصلی موردترتیب سازهگرفته است. بدین قراربررسی  ساالری موردعلی)ع( در چارچوب شایسته
 از روش تحقیق شامل فرایند جانشین پروری و مدل شایستگی در حکومت علوی است. برای انجام این مهم

شده بدین معنی که پس از مطالعه ادبیات موضوع و بهره گرفته«( تحلیل تم»نوعِ  )روش تحلیل محتوا از کیفی
های امام علی)ع( ها و حکمتها، نامهالبالغه که شامل خطبهنظری، محتوای کتاب شریف نهجاستخراج چارچوب 

یل یافته مورد مداقه و تحلخصوصاً در زمان زمامداری ایشان است با استفاده از فرم وارسی بسته و پیش سازمان
منبعث از چارچوب نظری های قرارگرفته و جمالت و عبارات منتخب به انضمام متن فارسی و آدرس در حوزه

نیاز درج گردید. نتایج این بررسی نشان داد که امام در دوران زعامت خود از نظامی جامع عنوان روش یا پیشبه
سازی، تعریف برده که شامل شش مرحله آمادهساالر بهره میو چندوجهی برای جانشین پروری شایسته

برای  ته گماری و ارزیابی بوده و بر این اساس پیشنهادهاییها، شایسته شناسی، شایسته پروری، شایسشایستگی
 شده است.های اداری ارائهاجرای اثربخش جانشین پروری در سازمان

 

 .البالغهساالری، امام علی)ع(، نهججانشین پروری، شایستهها: واژهکلید
 

 
 
 
 

 ، ایرانرودهن واحد دانشگاه آزاد اسالمی ه مدیریتگرو استادیار. 1
 ، تهران، ایرانه علوم و فنون هوایی شهید ستاریدانشگا استادیار گروه مدیریت. 2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران دانشجوی دکتری مدیریت دولتی .3
 Email: m.zakeri@riau.ac.ir *: نویسنده مسئول

 البالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج     
 

 5931 پاییز -51شماره  -چهارمسال    



 ...تبیین الگوی جانشین پروری در حکومت          06

 

 

 مقدمه. 1
صر حاضر، ع یمناسب و شایسته در توسعه و پیشرفت سازماناهمیت و جایگاه منابع انسانی با توجه به 

ی هاشایستگیو  هاتوانمندی درصددند، ضمن سعی در انتخاب و جذب نیروهای شایسته و کارا، هاسازمان
 یهاسازمان هایدغدغهو  هاضرورت، یکی از ساالریشایستهآنان را ارتقا و گسترش دهند؛ لذا تفکر 

بر هر جامعه، نقش رهبران  تأثیرگذارعوامل  ترینمهم ازجمله(. 22: 1333 دیگران،احمدی و )استامروزی 
اهمیت موضوع، در منابع دینی نیز درباره رهبر و مدیر بسیار صحبت به میان  یلبه دل. هاستآنو مدیران 

و  دکنمیرهبر خیر که به نیکی و سعادت هدایت  است: یادشدهآمده و در این راستا از دو نوع مدیریت 
 (.52: 1333 ،و نیکوکار)سلطانی  (252، )بقرهکشاندمیرهبر شر که پیروان خود را به گمراهی و نابودی 

 هدافا های مدیریتی نیروی انسانی مستعد برای تصدی مشاغل مدیریتی در راستای تحققتوانمندی    
. بدین ترتیب، شناسایی استعدادها و نخبگان فکری و اجرایی بالقوه و بالفعل، ت داردضرور 1۱۴۱ اندازچشم

ی ایشان هاتوانمندیاستعدادها و  پرورش و آموزشدولتی مجری امور توسعه،  هایدستگاهدر  هاآنجذب 
مهم  هایپستتصدی  درنهایتشغلی مناسب و انگیزاننده و  راهه کارنوین، ترسیم  هایروشبه 

 هااینه همه است ک ساالریشایستهابعاد فرایند  ترینمهمکارشناسی، مدیریتی و رهبری توسط ایشان جزء 
در مفهومی به نام نظام جانشین پروری تجمیع شده است. اهداف جانشین پروری نیز در هر سازمانی 

( اطمینان 2؛ گیرندمیان قرار کلیدی سازم هایپستمدیران مناسب در  کهاین( اطمینان به 1از:  اندعبارت
فرایندهایی برای نگهداری و  کهاین( اطمینان به 3؛ شوندمیاستعدادهای مناسب به کار گرفته  کهاینبه 

( ایجاد، پایش و بررسی ۱؛ و شودمیعمده در جهت موفقیت آینده سازمان طراحی  هایقابلیتبهسازی 
 (.22: 2۴۴2 ،همکارانو  1یک برنامه برای جایگزینی استعدادها)کراندل

 مسئلهبیان . 1-1

، هانامه، بالغهالنهجکتاب شریف در  ،یستگانن و شاامبین اسالم بر حکومت صالح دین تأکیدبا توجه به 
، معارف، مفاهیم و اشارات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری وجود دارد که البالغهنهجی هاخطبهو  هاحکمت

ه منابع انسانی نسبت ب گیریجهتضمن دستیابی به مفاهیم مرتبط با شایستگی، رویکرد و  توانمی آنهااز 
تحقیق باید گفت با اهمیت انجام  باب دربدین ترتیب  (.23: 1333 دیگران،را استخراج نمود)احمدی و 

 ع()در بازنمایی سبک زندگی و الگوی حکومتی امام علی البالغهنهجکتاب شریف  هایظرفیتتوجه به 
 هایچارچوبکه نمونه اعالی حکومت اسالمی و تحت والیت امام معصوم است، استخراج الگوها و 

اداره امور  هایتئوریکه بسیاری از فکری برای اداره جامعه اسالمی معاصر حائز اهمیت است. خاصه آن
و  شناختیمعرفتعمومی و مدیریت منابع انسانی برگرفته از منابع غربی است و به لحاظ مبانی 

 ،ی نوینعلم هایگرایشبا رویکرد اسالمی مطابقت چندانی ندارد. ضمن آنکه با توجه به  شناختیانسان

                                                           
1. Crandell 
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ی ایرانی ممقام معظم رهبری بر تدوین و کاربست الگوی اسال تأکیداتبه تدوین الگوهای بومی توسعه و 
برگرفته از متون اصیل اسالمی و سیره ائمه معصومین)ع( در اداره امور عمومی  پیشرفت، طراحی الگوهای

ژوهش این پ. یابدمیی پیشرفت ضرورت هانامهعنصر محوری و مجری بر عنوانبهو مدیریت بخش دولتی 
دنبال استخراج الگوی جانشین پروری مدیران در نظام اسالمی با رویکرد با چنین دیدگاهی به

 است و به طرح این پرسش البالغهنهجامام علی)ع( در کتاب  هایدیدگاهبا استناد به  ریساالشایسته
 دامکآن  هایمؤلفهاجزا و  ترینمهمو  البالغهنهجکه مراحل فرایند جانشین پروری مدیران در  پردازدمی

 ؟ست

 پیشینه پژوهش .1-2

که افراد باتجربه و توانا برای پر کردن مناصب  دهدیممدیریت جانشین پروری به سازمان اطمینان 
سازد ، رهبران را قادر میاین برنامه(. 23: 2۴۴2 مدیریتی و رهبری ارشد موجود است)بایهام و همکاران،

، از پیوستگی عملیات مدیریت اطمینان حاصل کردهاستانداردهای عملیاتی و عملکردی مدیران را تعریف 
های مدیریت ارشد را شناسایی و توسعه دهند و رضایت کارکنان را از ی پستکنند، کاندیداهای بارز برا

با  هاشرکت( بیان داشتند که 2۴۴۱) 2(. جانسون و براون2۱1: 2۴۴2، 1شغلشان افزایش دهند)پاتن
زایش و ، روحیه کارکنان را افآوردهتوانند نرخ گردش نیرو را پایین پروری میسازی سیستم جانشینپیاده

 وردمچارچوب ساالری(. د )شایستهنهای کلیدی سازمان رهنمون سازبه پسترا ترین افراد باصالحیت
 :دهدمیقرار  بررسی مورددر این پژوهش فرایند جانشین پروری را در شش مرحله  استفاده

های پیشین در نظام مدیریت های موجود و رویهها مدلسازمان: در این مرحله سازمان سازیآماده    
کنند. در سازی سیستم تعیین میهایی برای پیادهمشیبازنگری قرار داده و خط جانشین پروری را مورد

کی از یپروری، در برنامه مدیریت جانشین آنهامشی، تعهد مدیران ارشد و درگیر شدن مرحله تعیین خط
ن اولین عنواسازی جانشین پروری است. راثول کمبود حمایت مدیران ارشد را بهعوامل کلیدی برای پیاده

گذارند بیان کرده وری اثر میریزی جانشین پرمشکل عمومی که بر برنامه 2عامل در فهرست 
نی قانو مؤثر هایفیتظر(. ایجاد تغییرات فرهنگی، ساختاری و رفتاری و ایجاد 112: 2۴۴2 )رامژکو،است

مناصب کلیدی خود را تعیین  بایدمیضروری است. همچنین در این مرحله سازمان  سازیآمادهدر مرحله 
مناصب کلیدی را در سازمان، مناصبی دانسته که اهمیت زیادی در تصمیمات »( 2۴12) ولف نماید.

اسایی زمانی که مناصب کلیدی شن «گذارند. عملیاتی و راهبردی سازمان داشته و در موفقیت سازمان تأثیر
 (.2۱: 2۴۴2 رامژکو،)کردن این مناصب شروع خواهد شد شدند، فرایند شناسایی کاندیداهایی برای پر

 های مشاغل کلیدی، یک مؤلفه مهم در یک برنامه مدیریتشناسایی شایستگی» :هاشایستگیتعریف     
هایی ها ویژگی(، شایستگی2۴۴5) راثول نظر(. بنا به 123: 2۴1۴ راثول،)«جانشین پروری موفق است

                                                           
1. Pattan 

2. Johnson & Brown 
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هارت، شامل م هااین ویژگی کنند.منظور رسیدن به عملکرد مورد انتظار استفاده میهستند که افراد به
 های احساسهای اجتماعی، خصوصیات، الگوهای فکری و روشهایی از تصویر خود، انگیزهو جنبه دانش

های کلیدی موردنیاز در هر سطح رهبری، (. شناسایی شایستگی133: 22۴۴ ،1و عمل هستند )ویگل
 (.2۱1: 2۴۴۱ ،2)فالمر و کانگرسازدپذیر میباقابلیت را امکان شناسایی و ارزیابی رهبران حال و آینده

سازی رهبران ( مشکل حیاتی در هر برنامه آماده2۴۴3) 3طور که کاراولی و هالهمانشناسی: شایسته    
، ابتدا اند، پیش از شناسایی افراد بااستعدادبیان کرده« افراد باقابلیت»را چگونگی تعریف اصطالح  آینده

های آن در سازمان موردنظر تعریف شود. هنگام شناسایی افراد باقابلیت پیشرفت باید استعداد و ویژگی
 توجه شود.های رهبری، عملکرد و هوش و یادگیری های سازمان، شایستگیبایستی به ارزش

ا توجه به شوند و بازاینکه افراد بااستعداد شناسایی شدند وارد خزانه استعدادها میپس پروری:شایسته    
 های آموزشی موردنیازای، برنامهشده و پس از مشخص شدن شکاف توسعهشرایط احراز شغل شناسایی

دسته ها به دوشوند. این برنامهمیسازی افراد بااستعداد برای تصدی مشاغل کلیدی مشخص برای آماده
های خارج گری، جانشینی موقت و مطالعه موردی( و روشگردش شغلی، مربی) های ضمن خدمتروش

های آموزش ایفای نقش( بصری، روش -های سمعیها، روشهای مدیریتی، سخنرانیبازی) از محیط کار
 شوند.تقسیم می

این مرحله از فرایند، گماردن شایستگان در جایگاه مناسب خود است به این معنا که » گماری:شایسته    
 راکه حداکثر کارایی  شوندمیبا حفظ تناسب شغل و شاغل، افراد در جایگاهی به کار گمارده 

 .(۱2: 132۱، و غفاری ابوالعالیی)«دارند
 .ندکیمی و مدیریت جانشین پروری را تعیین زیربرنامهارزیابی: ارزیابی، ابزاری است که ارزش     
 ارزیابی فرایند برنامه»دسته  دوی ارزیابی در نظام مدیریت جانشین پروری به هاشاخصی طورکلبه

 .شودیمتقسیم « پروریارزیابی نتایج برنامه جانشین»و « پروریجانشین
و  است. ذاکری نشدهانجام البالغهنهجپروری در پژوهش مستقل و کاملی پیرامون فرایند جانشین    

که با بررسی آرا و تفاسیر اندیشمندان و متکلمین  بودنددر پی آن خود پژوهش  در( 133۱) همکاران
تنی و مب آرا و تفاسیر عالمه جوادی آملی پیرامون موضوع خالفت الهی در قرآن کریم خصوصاًو  مسلمان

 بپردازد. الهی در زمین پروری)خلیفه پروری(مدلی برای جانشین، به تبیین بر ماجرای خالفت اللهی آدم)ع(
فردی و  یسازآمادهپروری، ، شایستههاشایستگیشناسی، تعریف نتایج این پژوهش نشان داد شایسته

روری الهی پعاد و عناصر شاکله فرایند جانشیناب ترینمهماجتماعی و ارزیابی مبتنی بر اهداف و کارکردها؛ 
ایستگی ش هایمدلبه ارائه  عمدتاً البالغهنهجمبتنی بر تحلیل محتوای  شدهانجامدیگر  هایپژوهش. است

ت. اس یافتهاختصاصی مختلف در جامعه اسالمی هاسازمانی مدیران و رهبران هاشایستگیو تعریف 

                                                           
1. Whigel 

2. Flumer & Conger 

3. Carravali & Hall 
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ا ب ساالریشایسته( در پژوهش خود ضمن تبیین مفهوم شایستگی و 1322زاده و عدلی)موسی ازجمله
این معیارها  خته وخاب و انتصاب مدیران شایسته پردااستفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی معیارهای انت

( 133۱مروتی و همکاران). اندکرده بندیدستهو تخصصی  ساززمینهرا در سه دسته معیارهای ایدئولوژیک، 
البالغه در سه بعد بینشی)اعتقادی، عقالنی و نهج رری معنوی را از منظبموردنیاز برای ره هاییستگیشا

ن سادات همچنیاند. گر( معرفی کردهنشی)منشی و هدایتنگرشی)عاطفی و فرهنگ سازی( و ک تخصصی(؛
ی مدیریتی در یک بافت هاشایستگی( هدف از پژوهش خود را شناسایی 2۴13و همکاران) خوشویی

و  هالبالغنهج. در این تحقیق از دو کتاب اندبرشمرده ایرانی غیرداده ایرانی و  هایپایگاهفرهنگی از 
، وتحلیلتجزیهشایستگی فرعی و هشت شایستگی اصلی)رهبری، ارتباطات،  22 و بردهالفصاحه بهره نهج

. برخی از اندکاربردهبه، دانش، سازگاری، عملکرد و رهبری( را در طراحی الگوی خود گیریتصمیم
 الغهالبنهجخاص از  هاییبخشلگوی شایستگی را بر گروهی خاص از مدیران یا پژوهشگران استخراج ا

( معیارهای فرماندهان نظامی و مدیران جامعه اسالمی را 1333نادربیگدیلو و همکاران). اندکردهمتمرکز 
 یهایژگیوشایستگی را در سه حوزه  هایمؤلفهتحلیلی استخراج کرده و -به روش توصیفی البالغهنهجاز 

 . اندکرده دهیسازمانعمومی  هایویژگیتخصصی و  هایویژگیاخالقی، 
ا منابع را ب البالغهنهجی مستخرج از هاشایستگیبرخی دیگر از پژوهشگران با رویکردی تطبیقی     

در پژوهش خود با استفاده از روش تحلیل  (1323صراصفهانی و نصراصفهانی). ناندکردهدیگری مقایسه 
تقوا، حسن سابقه، دانایی و توانایی، صالحیت اخالقی، داشتن ظرفیت روحی و کاری،  مؤلفه 3محتوا 

و بزرگواری در برابر مخالفان و  منشیبزرگرابطه گرایی، پرهیزگاری و صداقت،  جایبهضابطه گرایی 
و  اندشمردهبر البالغهنهجی رهبران جامعه از دیدگاه هاشایستگی ترینمهمرا  نگریآیندهدوراندیشی و 

( 1333روزی)کامیفیو  نائینی. بنیادی اندکردهسپس این نتایج را با دیدگاه اندیشمندان غربی مقایسه 
ی مستخرج از بیانات حضرت امام خمینی)ره( و مقام هاشایستگیرا با  البالغهنهجمستخرج از  هاشاخص

 هوم از الگوی بیانات امام و رهبریتطبیقی مطالعه کرده و دریافتند تنها شش مف صورتبهمعظم رهبری 
وجود ندارد. سپس با استفاده از روش دیماتل خاکستری مشخص شد سالمت اعتقادی  البالغهنهجدر 

یگر از را دارد. همچنین برخی د تأثیرپذیریی نظامی بیشترین هاشایستگیو  تأثیرگذاریبیشترین 
( و کمی )مانند دلفی دیگر کیفی هایروشا از پژوهشگران نیز به روشی مشابه در کنار روش تحلیل محتو

 البالغهنهجرا از  مؤلفه 12۴( در پژوهش دیگر خود ابتدا 1332و کامیفیروزی) نائینی. بنیادی اندبردهنیز بهره 
 بندیدستهمقوله و ده مقوله کالن  33به ترتیب در قالب  ایدوگانه هایبندیدستهاستخراج کرده و در 

نفر از مدیران و فرماندهان ستادی گروه  215کرده و سپس مدل مفهومی خود را در بین گروهی شامل 
ر و غیرمستقیم سالمت اعتقادی بر دیگ مستقیم اثر. نتایج ایشان بیانگر اندآزمودهبه باال در ناجا  12

( در 1333دیگران)سالمت روان و سالمت رفتاری بوده است. احمدی و  ازآنپسشایستگی و  هایمؤلفه
ز دو روش ترکیبی ا صورتبه البالغهنهجی منابع انسانی در هاشایستگیپژوهش خود برای طراحی الگوی 
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ت ، مطالعاالبالغهنهجمبتنی بر بررسی در کتاب شریف  ISMتحقیق کیفی تحلیل مضمون و روش کمی 
استفاده  البالغهنهجزه مدیریت و تن از نخبگان حو ۱۴با همکاری  ایپرسشنامه، اسنادی و ایکتابخانه

دهنده خدامحوری، عدالت، معرفت، درایت، مضمون سازمان 2نتایج ایشان حکایت از شناسایی  .اندکرده
ین المت کمترـوت و سـو ق ذاریـتأثیرگترین ـشـخدامحوری بی بین این درقوت و سالمت داشت که 

 باهدف( نیز برای انجام پژوهش خود 1332خانی)عیسینژاد و . قرباندـاندادهان ـرا نش یرگذاریـأثـت
، در کنار مطالعه کامل کتاب و استفاده از روش البالغهنهجاستخراج الگوی شایستگی مدیران بر اساس 

پنج  نهایت درنفر از افراد خبره مورد ارزیابی قرار داده و  2۱کدگذاری داده بنیاد، الگوی اولیه را توسط 
رفتاری و -و اخالقی گیریتصمیمورزی و انصاف، ، عدالتداریامانتمداری، اصلی تقوی مؤلفه

 .قراردادندالگو  دهیشکلرا مبنای  آنهای زیرمجموعه هاشاخص

  . ضرورت پژوهش1-3

( 133۱بدین ترتیب، پژوهش حاضر به لحاظ موضوع و گستره بررسی با پژوهش ذاکری و همکاران)
هش مذکور بر اساس تحلیل محتوای تفاسیر قرآنی ماجرای خالفت مشابهت دارد با این تفاوت که پژو

 فتهگپیش هایپژوهش. گیردمیصورت  البالغهنهجآدم صورت گرفته و این پژوهش در حوزه محتوایی 
دیگر مراحل  و اندپرداختهی کلیدی مدیران هاشایستگیبه شناسایی و استخراج  البالغهنهجدیگر نیز در 

یشینه در پ شدهمشاهدهنظری  خألکه این  اندندادهرا مدنظر قرار  ساالریشایستهپروری یا و اجزاء جانشین
کی از نیز ی هاشایستگیاست افزون بر آنکه استخراج  یافتهسامانرفع آن  هدف بااست و این پژوهش 

 نیز تفاوت محسوسی بین این پژوهش و دیگر موارد شناسیروشاهداف این تحقیق است. به لحاظ 
 .شودنمیمشاهده 

 

 روش تحقیق .2
گیری و با ماهیت اکتشافی و جهت «(تحلیل تم»نوعِ  )تحلیل محتوا از پژوهش حاضر با رویکرد کیفی

مطالعات از روش  ،آوری اطالعات مورد نیاز تحقیقبرای جمع ای انجام شده است.توسعه -کاربردی
 بردارییشفوری اطالعات در این تحقیق، آابزار گردترین عمده ای( استفاده شده است.آرشیوی)کتابخانه

)ع( )ترجمه استاد امیرالمؤمنین البالغهنهجمندرج در  هایحکمتو  هانامه، هاخطبه که صورتینبد است.
 موردبررسی ،های کارگزاران و جانشین پروری بودندکه مرتبط با موضوع شایستگی محمد دشتی(

( اقدام یلاص)مضامین هاتمبرداری به تحلیل محتوای آنها و استخراج و پس از انجام فیش است قرارگرفته
 ایموعهمج یا هامتن داخل مفاهیم یا هاواژه وجود تعیین برای تحقیقاتی ابزاری محتوا تحلیل. شده است

برای انجام این  .است معنایی تحلیل و )تِم( موضوعی تحلیل اصلی روش دو شامل که ها استمتن از
و  شدهتفادهاس یافتهسازماناست از فرم وارسی بسته و پیش  شده انجامتحقیق که با استراتژی کیفی 

 عنوانبهمنبعث از چارچوب نظری  هایحوزهجمالت و عبارات منتخب به انضمام متن فارسی و آدرس در 
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هر چه بیشتر تحلیل محتوا در  1روایی دستیابی به منظوربهدر این پژوهش  درج گردید. نیازپیشروش یا 
دو سطح جمله و بند انجام شده، در سطح اول، جمالت دارای مضمون مرتبط با موضوع و در سطح دوم، 

جامعه آماری این لذا  )تم( مرتبط با موضوع، مورد تحلیل قرار گرفته است. نیز بندهای دارای مضمون
ریف های کتاب شها و حکمتها، خطبهپروری در نامهمرتبط با شایستگی و جانشین پژوهش، شامل متون

 باشد.البالغه مینهج
اساس  تحقیق بر سؤاالتاست  شده اشارهبر مبنای چارچوب نظری پژوهش که در بخش پیشینه بدان     

ا هگرفته است. که در بخش یافتهقرار  بررسی موردپروری به شرح زیر فرایند جانشین گانهششمراحل 
 آید.می
 

 هایافته. 3
ان نش البالغهنهجی حضرت علی)ع( در کتاب شریف هانامهو  هاحکمت، هاخطبهنتایج تحلیل محتوای 

رادایم پا سازیپیادهامام علی)ع( در دوران کوتاه زمامداری خود اسوه و نمونه کاملی از  امیرالمؤمنین؛ داد که
در حوزه مدیریت  خصوصاًو این امر در تمام شئون حکومتی آن حضرت  هاسالمی را به نمایش گذاشت

مشهود است. الگوی جانشین پروری حضرت  وضوحبهدر دستگاه اداری  ساالریشایستهمنابع انسانی و 
 پیشیندر مباحث  شدهمطرحاساس چارچوب نظری بر بخشو جامع دارد که در این  چندوجهیالگویی 
ر قرا موردبررسیمندرج در چارچوب نظری  ایمرحلهو در الگوی شش  االریسشایستهچارچوب  خصوصاً

 :گیردمی
جامعه و حکومت برای استقرار جانشین پروری مدیران در  سازیآمادهمرحله  :اول سؤال

 است؟ هاییرهیافتشامل چه عناصر و  البالغهنهج

مکتب اسالم است و از زالل وحی و قرآن سیراب گشته بر انتخاب افراد  پروردهدستامام علی)ع( که »
رات : ضایع کردن اصول و دستودانستمیزوال دولت را در چهار مورد  اصوالًخاصی داشتند و  تأکیدشایسته 

اصلی، پرداختن به مسائل فرعی و جزئی، مقدم داشتن فرومایگان و اراذل، عقب راندن شایستگان و افراد 
تمامی اهداف حکومت علوی و تحقق حکمرانی خوب به نوعی بسته به  .(22۱ :1ج )آمدی، «یلتبافض

رعایت این اصل مهم هستند. مادامی که افرادتوانا، کاردان و الیق اداره امور را در دست نداشته باشند نمی 
تربیت در بیانات ایشان،  (.2: 133۱نعل، آبادی و زرینت اهداف حکومت علوی حرکت کرد)شاهتوان به سم

از  و نهی معروفامربهالهی و اهتمام به اصول مترقی و سازنده  یهاباارزششهروندانی کارگزاران و چنین 
منکر زمینه برپایی نظارت همگانی و آثار مثبت آن نظیر مدیریت دانش شهروندان و خبرگان را فراهم 

 اسالمی در مشی سیاسی امام علی)ع( مشهود است. در نظام« مردم»ساخته و این اصول با توجه به عنصر 

                                                           
1. Validity 
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ه حاوی چ البالغهنهجی کلیدی مدیران و کارگزاران نظام اسالمی در هاشایستگی :دوم سؤال

 مواردی است؟

 است: شدهدرجی مدیران از دیدگاه امام علی)ع( در جدول زیر هاشایستگی ترینمهم
 

 کدگذاری باز نکات کلیدی نشانگر

 3۱/خطبه
حق شما بر من، نصیحت و خیرخواهی برای شما و گردآوری و افزون ساختن ...

به شما است تا گرد نادانی نگردید و ادب  یاددادنشما و  المالیتبخراج 
 .آموختن به شماست

 خیرخواهی برای مردم -
 عادل بودن -

 2۱/خطبه
پروردگار خود شد و از  یرابندپخدا رحمت کند کسی را که مراقب و مواظب 

 ..گناهان خود بیمناک گردید، کاری نیک و صالح انجام داد
 تقوی  -
 غلبه بر هوای نفس -

 122/خطبه
برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسالمی  دهیدیمآیا به من دستور 

تا عمر دارم هرگز چنین  والیت دارم استفاده کنم؟ به خدا سوگند هاآنکه بر 
 کاری نخواهم کرد...

 عدالت محوری -

 131/خطبه

و احکام مسلمین، والیت  هایمتغنسزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و ...
هبر ر تواندینمو ستمکار نیز  شود دارعهدهو امامت مسلمین را  و رهبری یابد

و نه  که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند مردم باشد
عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان  المالیتبکسی که در تقسیم 

در قضاوت  خواررشوهو  داردیمداشته و گروهی را بر گروهی مقدم  ومیلیفح
 امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال تواندینم

 کندیم)ص( را ضایع امبرکه سنت پی کسآنو  و حق را به صاحبان آن نرساند
 ...لیاقت رهبری ندارد

 دوری از بخل -
 دوری از رشوه -
 پیامبر یهاسنتتوجه به  -

 1۱3/خطبه
همانا پیشوایان مدبرانی هستند از سوی خدا تا مصالح و امور خلق او را به 

 و از سوی او متصدی کارهای بندگانش باشند. پادارند
 توجه به خیر مردم -
 پذیرییتمسئول -

 213/خطبه

حاالت متصدیان امور، در نظر مردمان  ترینارزشیبو  ترینیفسخ! از مردم ...
برده شود و  هاآنو خودپسندی به  یفخر دوستصالح این است که گمان 

 مخواهیممن از شما  ؛ اماتکبر و خودخواهی نهاده شده باشد یهبر پاکارشان 
 .با من رفتار مکنید یظاهرسازکه مرا با سخنان زیبای خود مستایید و با 

 خیرخواهی زیردستان -
 سالم با زیردستان روابط -

 پرهیز از استبداد  - چنین حقی برای تو نیست که با رعیت با استبداد و خودکامگی رفتار نمایی..... 5/نامه

 13/نامه
سپاهیانی که تحت امر شما هستند، فرماندهی ( را بر شما و مالک اشترمن )

 .ر نگهبان خود برگزینیددادم، از فرمان او اطاعت کنید، او را چونان زره و سپ
 فرماندهی مراتبسلسهرعایت  -

 12/نامه

رش را به من گزا هاآن( و خشونت با یمتم یبن)بدرفتاری تو را با قبیله  ....
امید است آنچه از دست و زبان تو از  !پس مدارا کن ای ابوالعباس...دادند، 

 از گونهینامن و تو در  چراکهشود، خدا تو را بیامرزد، خوب یا بد، جاری می
نظرم  و بینی من نسبت به شما استوار باشدرفتارها شریکیم. سعی کن تا خوش

 دگرگون نشود

 مردمبه نیکی  -
 یردستانزکسب اطالع از کارهای  -
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 13/نامه

دّت و با ش توأمپس در رفتار با آنان، نرمی و درشتی را به هم آمیز، رفتاری  ...
روی را در نزدیک کردن یا دور نمودن، نرمش داشته باش، اعتدال و میانه

 رعایت کن

 رسیدگی به امور زیردستان -
 در رفتار روییانهماعتدال و  -

 2۴/نامه
المال خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو که در بیت بگویندگر به من ا

 .و سرگردان شوی و در هزینه عیال، درمانی بهره شدهکمکه  یرمگسخت
 مالالیتبعدم بخشش خیانت به  -

 روییانهم - ...روی را برگزینو میانه ای زیاد، از اسراف بپرهیز 21/نامه

 22/نامه

ا و ب دروغ نگوید هاآنو به  تندخو نباشد کنم با مردمو به او سفارش می...
سی ک یدارامانت ...داعتنایی نکنحکومت دارد بی هاآنمردم به جهت اینکه بر 

و خود و دین خود  و دست به خیانت آلوده کند که امانت الهی را خوار شمارد
و در قیامت خوارتر  را پاک نسازد، درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده

ن و رسواتری خیانت! خیانت به ملت ینتربزرگو همانا!  رسواتر خواهد بودو 
 .با امامان است یبازدغل، یکاردغل

 تقوی الهی-
 مهربانی با مردم -
 یدارامانت -
 

 22/نامه

 یتهانگاهرو و خندان باش، در و مهربان باش، گشاده خونرممردم فروتن،  با
از مرگ و نزدیک  ...رفتار کن یتساوبهنگاه و خیره شدن به مردم و در نیم

 مردم به خشم نیاور، زیرا خشنودی داشتننگهخدا را در راضی ...بودنش بترسید
، شودجایگزین خشنودی خدا نمی چیزیچهخدا جایگزین هر چیزی بوده اما 

 ...نماز را در وقت خودش بجای آر

 مهربانی با مردم -
 عدالت در رفتار -
 یاد مرگ -
 انجام فریضه نماز -

 معروفامربه - ... ای معاویه در کارهای خود از خدا بترس... 32/نامه

 33/نامه
 یادهنده یحتنصر اداره امور خود هشیارانه و سرسختانه استوار باش، ...د

 ...امام خود باش بردارفرمانو  عاقل، پیرو حکومت
 ارائه مشاوره  -
 از مافوق یبردارفرمانرعایت  -

 32/نامه

ه با آنجا ک... شما فرستادم یسوبهرا  )مالک اشتر(ای از بندگان خدا من بنده
 فرمان کوچ کردن را شماو از او اطاعت کنید، اگر  حق است، سخن او بشنوید

نشینی و عقب و یشرویپکه او در  و اگر گفت بایستید، بایستید داد، کوچ کنید
 .دکنحمله، بدون فرمان من اقدام نمی

 ارتباط و هماهنگی با مافوق -
 خیرخواهی مردم -
 انتخاب مدیران الیق -

 ۱۴/نامه
ت را به من گزارش بده و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی بپس حسا

 است. ترمهمو  تربزرگمردم، 
 اطاعت از مافوق -
 بودن خداایمان قلبی به ناظر  -

 ۱5/نامه

که تو دعوت به مهمانی گروهی را  کردمینممن گمان  ای پسر حنیف!...
و  ازاننییببپذیری که مستمندان و تنگدستان ایشان از در رانده شوند و 

کن در کجایی؟ و بر سر کدام سفره  یشهاند دعوت شوند. هاآنتوانگران 
 ...؟ خورییم

 نظارت  -
 ساده زیستی -

 ۱2/نامه

از خدا یاری بجوی و سختی و شدت کند میمقابل اموری که اندوهناکت  در...
( و فروتن باشکن )را با نرمی و مالیمت بیامیز. بالت برای رعیت را پست 

 ...رفتار نما(با مالیمت و نرمی با ایشان ساز )پهلویت را در برابر آنان نرم 

 رعایت اصول اجتماعی -
 رعایت عدل و انصاف -

 ۱2/نامه
، به ماراشروی نیاورید،...  یاپرستیدن، به کنمیمبه ترس از خدا سفارش  شمارا

 ...کنمیمترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی سفارش 
 تقوی الهی -
 نظم در انجام امور -
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 5۴/نامه

، حال و رفتار خود را درباره رعیت چنین شایسته است کهپس همانا برای والی 
که همانا از شما این حق بر عهده من است که ،...اتباع خویش تغییر ندهدو 

هیچ رازی را، جز در اموری که مربوط به جنگ است، از شما پوشیده ندارم و 
احکام شرعی، بدون مشورت با شما انجام  یاجرا موردرا، جز در  چیزییچه

آن را  و یفکنمن یرتأخندهم و حقی را از شما، از محل و از زمان ادای آن به 
شما در مورد حق در نزد من، باهم برابر و مساوی  کهینامتوقف نسازم و 

 باشید.

 رعایت عدالت  -
  مشورت  -
 در دسترس مردم بودن -

 51/نامه
ا آنان شکیب یهاحاجتو  هاخواستهبا مردم به انصاف عمل نمایید و در برابر 

 ید.اامامان  واموال رعیت و وکیالن امت  دارانخزانهشما  یراستبهباشید که 
 رعایت انصاف -
 یدارامانت-

 53/نامه

ن... ک دارییشتنخوحالل نیست  ازآنچه...پس هوای نفس را در اختیار گیر و 
 مهربانمهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و 

در  دیگر یادستهو  تواندبرادر دینی  یادسته. انددودستهباش... زیرا مردم 
ان عارض بر آن ییهاعلتیا  زندیمگناهی از آنان سر  اگر .تواندآفرینش شبیه 

و بر  اببخشرا  آنان ،شوندیم، یا خواسته یا ناخواسته مرتکب خطایی شودیم
س ، پدهمیم. به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیز فرمان یرگآسانآنان 

خود را همچون خدا بپنداری  ینیبخودبزرگباید اطاعت شود... بپرهیز که در 
چیزها نزد تو، در  ترینیداشتندوستو در شکوه خداوندی همانند او دانی...

 ینترگسترده، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم ترینیانهمحق 
ن... مردم عیوبی دارند که باشد... از رعیت آنان که عیب خوترند از خود دور ک

رهبر امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است... بخیل را در مشورت 
اب بپیوند... آد یانگوراستبا پرهیزکاران و  توانییمکردن دخالت نده... تا 

و ملت اسالم به آن  اندکردهرا که بزرگان این امت بدان عمل  اییدهپسند
 یهاسنتآدابی که به  و اصالح شدند، بر هم مزن. پیوند خورده و رعیت با آن
سپس در امور کارمندان خود  ، پدید نیاور...کندمیخوب گذشته زیان وارد 

با میل شخصی و بدون  ؛ وبگمار هاآنو پس از آزمایش به کار  یندیشب
خود را  گاهیچه مختلف وادار مکن. یکارهارا به  هاآنمشورت با دیگران 

  فراوان از مردم پنهان مدار.

 خودسازی -
 پرهیز از غرور  -
 هاارزش رعایت -
 رازداری -
 مشورت کردن با افراد سالم -
 رعایت اصول اخالقی -
 برآوردن فوری نیاز مردم -
 حضور در بین مردم -

 21/نامه

 ای برایو توشه نکرده فروگذارکه در هواپرستی چیزی  به من خبر دادند 
 کنیای، دنیای خود را با تباه کردن آخرت آبادان میآخرت خود باقی نگذاشته

ت باشد، ، درساین خبرو برای پیوستن با خویشاوندانت از دین خدا بریدی، اگر 
د، و کسی که همانند تو باش تر استو بند کفش تو از تو باارزش اتشتر خانه

تواند کاری را به انجام می و نه نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را دارد
 .رساند

 نظارت بر زیردستان -
 هدایت زیردستان -

 22/نامه
 رو باشو در مقام داوری، گشاده و در مجالس رسمی ه هنگام دیداربا مردم ب

 .و از خشم بپرهیز
 مهربانی -
 ییروگشاده -

 .فرمانروایى، میدان مسابقه مردان است ۱۱1/حکمت
 تجربه -
 مدیرانشناخت از  -

 ۱22/حکمت
ى را به آوارگ یترعکه ستم  و از ستمکارى پرهیز کن عدالت را بگستران...

 . کشاند
 عدالت محوری -
 پرهیز از ستمگری -
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 ت؟اس هاییرهیافتشامل چه عناصر و  البالغهنهجمرحله شایسته شناسی در  -سوم سؤال

 ،هاهکاریبز، هازشتی. اگر کودکی با انواع هاستمدیریت، مدیریت خانواده زیربنای البالغهنهجاز دیدگاه »
بزرگ شود محبت پدر و مادر را ننگرد، با عواطف و احساسات ارزشمند  هاگوییدروغ، هاشتمضرب و 

ران و از مدی یافتدستنگردد، فردا که بزرگ شد و به دانش و تخصص  تأمینخانواده نیازهای روانی او 
واع باشد زیرا با ان گراارزشو  گراواقعتوجه کند و در اداره کشور  هاارزشبه  تواندنمیآمد  حساببهکشور 

او را  هاارزشرشد کرده است و کمبود عاطفه، کمبود محبت و کمبود  هارویکجکمبودها، انحرافات و 
خواهد ی نگوناگون انسان موفق هایمدیریتکه در  کردهتربیتو غیرمنطقی  گراواپسانسانی تندخو، 

که مدیران کشورهای اسالمی را از  دهدمیحضرت به مدیران ارشد خود رهنمون  (.2۱ )دشتی،«بود
سپس برای انتخاب » :نویسدمیبه مالک اشتر  53در نامه  ازجملهپاک و نیکوکار انتخاب کنند.  هایخانواده

، خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیکو و درخشان شدهحساب، دارای شخصیت دارریشه هایخانوادهنظامیان با 
که دالور و سلحشور و بخشنده و بلندنظرند، روابط نزدیک برقرار کن، آنان همه بزرگواری را در خود جمع 

 .«اندگردآوردهرا در خود  هانیکیکرده و 
 که در مسلمانی باتقوا پاکیزه و هایخاندانکارگزاران دولتی را از میان مردمی باتجربه و باحیا، از »    

و کارهایت  بیندیش درستیبهسپس در امور نویسندگان و منشیان » «سابقه درخشانی دارند انتخاب کن.
را به بهترین آنان واگذار... مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و 

نظر زمامداران را به خود جلب  خدمتیخوشو خود تکیه نمایی، زیرا افراد زیرک با ظاهرسازی  باوریخوش
... برای هریک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد و فراوانی کار او نمایندمی

 .(53/نامه«)را درمانده نسازد

 است؟ هاییرهیافتشامل چه عناصر و  البالغهنهجمرحله شایسته پروری در  -چهارم سؤال

امام علی)ع( جدا از آنکه خود یک الگو و اسوه کامل اخالقی و رفتاری در مدیریت جامعه اسالمی است 
و الگوسازی برای مدیران و کارگزاران  وپرورشآموزشی خود نیز از هیچ فرصتی برای هاخطبهو  هانامهدر 

جز  نمکنمیتشویق  ایپسندیدهبه عمل  شمارای مردم! همانا سوگند به خدا من ا. »کندمیخود فروگذار ن
جز آنکه پیش از نهی  دارمبازنمیاز گناهی  شماراو  گیرممیآنکه در عمل کردن به آن از شما پیشی 

از خشونت و  هاییگزارشاز دریافت  پس 12نامه در  (.125/)خطبه«امکردهکردن، خود آن را ترک 
از خشونت  هاییگزارشاز دریافت  پس 13در نامه  وبدرفتاری ابن عباس فرماندار بصره با قبیله بنی تمیم 

ار با در رفت کندمیسفارش  آنانبه  اشفرمانداریو قساوت یکی از فرمانداران نسبت به دهقانان مرکز 
ا در ر رویمیانهبا شدت و نرمش داشته باش، اعتدال و  توأمآنان، نرمی و درشتی را به هم آمیز، رفتاری 

 .نزدیک کردن یا دور نمودن، رعایت کن
در جهت حفظ حقوق مردم و  ایحکیمانهعمیق و  هایتوصیهمالیات  آوریجمعنامه به کارگزاران  در    

از زمین او نگذر و  بازوردر سر راه هیچ مسلمانی را نترسان، یا » :ازجمله فرمایدمیحتی حیوانات مطرح 
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و مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی در کنار آب فرود آی و وارد خانه کسی مشو، از حقوق الهی از ا ترافزون
 سالم کن و در سالم و هاآن؛ به قرارگیریآنان حرکت کن تا در میانشان  سویبهسپس با آرامش و وقار 

شما  ویسبهای بندگان خدا! مرا ولی خدا و جانشین او » :گوییمیتعارف و مهربانی کوتاهی نکن. سپس 
تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در اموال شما حقی است که به نماینده او  ستادهفر

به چوپان سفارش کن تا بین شتر و نوزادش جدایی » :فرمایدمیو در حمایت از حقوق حیوانات « بپردازید؟
ند و عدالت را رعایت ک شترانبر  سوارشدنزیانی وارد شود. در  اشبچهو شیر آن را ندوشد تا به  نیفکند

را در سر راه به  آنهامراعات حال شتر خسته یا زخمی را که سواری دادن برای او سخت است بنماید. 
 .(25/)نامه...«ت به جاده بی علف نکشاند و اس زارعلفکه دو طرف آن  هاییجادهدرون آب ببرد و از 

 ؛گذاردمیاز تربیت فرزند و جانشین را به نمایش  به امام حسن مجتبی)ع( الگوی دقیقی 31در نامه     
از ارزش آموزشی باالیی برخوردار  داریحکومت نامهسیاستتربیتی و  نامهنظامیک  عنوانبهاین نامه 

ر بند و د کندمیزندگی برای انسان اشاره  هایدشواریاست. در بند اول امام به ناپایداری دنیا و انسان و 
شمرند. ترس از خدا، اندرزپذیری، مبارزه را برای فرزند و جانشینشان برمی دوم روش و مراحل خودسازی

 زجملهابا هوای نفس، تقویت جان با حکمت و یقین و یاد مرگ، توجه به تاریخ گذشتگان و ساخت آخرت 
 این رهنمودهاست. 

پس از ضربت خوردن حضرت به پسران بزرگوارش وصیت کرده پندهای ارزشمندی دیگری نامه  در    
، نظم در زندگی و اصالح امور بین مردم، رعایت طلبیحقو  گوییحقدر ترس از خدا، پرهیز از دنیاپرستی، 

و نهی از منکر مطرح  معروفامربهحقوق یتیمان، همسایگان، قرآن، نماز، خانه خدا، جهاد و 
 .(۱2/مه)نانمایدمی
ربان بیندیش که پدری مه ایگونهبهسپس در کارهای آنان » :نویسدمیهمچنین به مالک اشتر نخعی     

. داردازمیبشدن از رعیت زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است  نهان .اندیشدمیدرباره فرزندش 
همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معامالت انصاف ندارند. ریشه 

را با بریدن اسباب آن بخشکان... حق را مال هرکسی که باشد نزدیک یا دور بپرداز و در  شانستمکاری
ه بهترین آنان و کارهایت را ببیندیش  درستیبهاین کار شکیبا باش... سپس در امور نویسندگان و منشیان 

ود تکیه خ باوریخوشواگذار... مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و 
... برای نمایندمینظر زمامداران را به خود جلب  خدمتیخوشنمایی، زیرا افراد زیرک با ظاهرسازی و 

بر او چیرگی نیابد و فراوانی کار او را درمانده هریک از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار 
 .(53/)نامه«نسازد

 پیامبر مرا در اتاق خویش» :فرمایدمیحضرت در باب روش تربیت و پرورش خود توسط پیامبر اکرم     
و در استراحت گاه مخصوص خود  گرفتمیکودک بودم مرا در آغوش خود  کهدرحالی، نشاندمی
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بویاند و گاهی غذایی را و بوی پاکیزه خود را به من می چسباندمی، بدنش را به بدن من خوابانیدمی
 (.132/خطبه«)هرگز دروغی در گفتار من و اشتباهی در کردارم نیافت .گذاردمی دردهانم لقمهلقمه

 ؟است هاییرهیافتشامل چه عناصر و  البالغهنهجمرحله شایسته گماری در  -پنجم سؤال

روی پی ایویژهحضرت در انتصاب مدیران و فرماندهان در مناصب سیاسی، اداری و نظامی نیز از الگوی 
. گیردمیگردش نخبگان و گسترش حلقه مدیریت جامعه صورت  باهدفاین انتصابات گاهی . کنندمی

 منظورهبو گاهی  شودمیانجام  ترمناسبدر جایگاهی  شایسته مدیر هایتواناییاز  گیریبهره باهدفگاهی 
کارگزاری که عملکرد مطلوبی نداشته یا دچار انحراف شده است صورت  جایبهجایگزینی فردی شایسته 

مالک اشتر جایگزین وی در فرمانداری مصر  د ابن ابی بکر کهمبرای مح 3۱در نامه  ازجمله. پذیردمی
، ایدهشناراحت  اتفرمانداریمحل  سویبهکه از فرستادن اشتر  انددادهبه من خبر : »نویسدمیشده است 

را از  . اگر توتودارماین کار را انجام ندادم که تو در تالش خود کند شدی یا انتظار کوشش بیشتری از 
و حکومت تو در آن سامان  ترآسانکه اداره آنجا بر تو  قراردادمفرمانداری مصر عزل کردم، فرماندار جایی 

ا از )عمرو بن ابی سلمه( ر در آستانه جنگ صفین یکی از افسران فداکار کههنگامییا  ؛ و«است ترخوش
 :نویسدمیبه او  نامهدر  ؛او نعمان بن عجالن را منصوب کرد جایبهفرمانداری فارس و بحرین عزل و 

تو را از فرمانداری آن سامان گرفتم که تاکنون زمامداری را به نیکی انجام دادی و امانت را پرداختی. »
ما حرکت کن. .. دوست دارم در این جنگ با من باشی، زیرا تو از دالورانی هستی که در  سویبهپس 

 .(۱2/نامه«)شاءاهلل. انطلبممیجنگ با دشمن و برپاداشتن ستون دین از آنان یاری 
ن در ی آناهاتوانمندیهمچنین در زمان انتصاب کارگزاران شایسته ضمن بیان و تشریح ویژگی و     

 یگردو از سوی  دهدمیدالیل این انتصاب را برای مردم تحت والیت شرح  سویکاحکام انتصابشان از 
تر مالک اشمن » :نویسدمیبرای مردم مصر  ازجمله نمایدمیشروع به کار را برای فرد منصوب تسهیل 

را بر شما و سپاهیانی که تحت امر شما هستند فرماندهی دادم. گفته او را بشنوید و از فرمان « پسر حارث
او اطاعت کنید. او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید زیرا که مالک نه سستی به خرج داده و نه 

زم است کندی دارد و نه آنجا که کندی پسندیده است ؛ نه در آنجایی که شتاب الشودمیدچار لغزش 
  .(13/نامه«)گیردمیشتاب 

آنان را زیر نظر دیگر افراد  نظر موردافراد شایسته  هایضعفبرای جبران در مواردی حضرت همچنین     
زیاد ابن ابیه را بر اهواز و بصره با نظارت ابن عباس  ازجمله. گماشتمیولیت ؤمجرب و معتمد به مس

 المالبیتاگر به من گزارش کنند که در » داد و در دستورالعمل مدیریتی نیز به او هشدار داد: مأموریت
 و خوار و درمانیشده و در هزینه عیال  بهرهکمکه  گیرمسختخیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو 

  (.2۴/نامهسرگردان شوی)
در  ملهازج :فرمودمیافراد ناشایسته با قاطعیت عمل  ساختن برکنارو  هانصبدر مواردی نیز در عزل و     

 امنامه کههنگامی» :یسدنومیکه او را به شام فرستاده بود « جریر بن عبداهلل» نامه به فرمانده نظامی خود
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به دستت رسید، معاویه را به یکسره کردن کار وادار و با او برخوردی قاطع داشته باش، سپس او را آزاد 
 .(2/هنام«)یا تسلیم شدنی خوارکننده... ریزدمیبگذار در پذیرفتن جنگی که مردم را از خانه بیرون 

صر و شامل چه عنا البالغهنهجمرحله ارزیابی فرایند و نتایج جانشین پروری در  -ششم سؤال

  است؟ هاییرهیافت

رد که خود نظارتی دقیق بر عملک کردمیاصل نظارت و ارزیابی را ضروری تلقی  تنهانهنین)ع( مؤامیرالم»
والن ؤو از والیان و مس دادمیآنان را مورد تشویق یا تنبیه قرار  مانندبیکارگزارانش داشت و با عدالتی 

 «بلغنی»با کلمه  هاآنآمده است که در  البالغهنهج. مواردی در گیرند کاربهتا این شیوه را  خواستمیخود 
)به من خبر رسیده است( تعبیر نموده و این از وسعت توجه و عنایت حضرت به عملکرد کارگزاران و حضور 

 (.13: 132۴ ،نزهت) «بازرسان و ناظران او حکایت دارد

 :دپذیریمذیل عناوین زیر صورت  اداری و رفتار کارگزارانآن حضرت بر دستگاه  نظارت هاییوهش    
ارزیابی عملکرد: بخش مهمی از الگوی نظارت و کنترل امام علی بر کارکنان بوروکراسی در  ( نظامالف

. پذیردیمقالب ارزیابی عملکرد ایشان و در چارچوب یک نظام مدیریت منابع انسانی دولتی جامع صورت 
از خود  مرتباًامام اصول و راهبردهای اساسی حکومت را در احکام صادره برای کارگزاران ترسیم کرده و 

که از سایر مجاری  ییهاگزارشو نیز  هاگزارش. بر مبنای این کندمیایشان گزارش عملکرد مطالبه 
مور را اصالح در ا هاییوهشاقدامات تنبیهی و تشویقی گوناگون و  رسدیمدست امام نظارت و بازرسی به
سلمه ابیعمر ابن (،3۱/)نامه بکرابیی تشویقی به محمد ابنهانامه ازجمله .نمایندیمبرای ایشان تبیین 
ی تنبیهی هانامه( و 133۴ قدسی،به نقل از  12: 133۴ ذاکری و همکاران،) مسعود ثقفیمخزومی و سعدبن

(، ۱3/)نامه (، مصقله بن هیبره شیبانی2۴/نامه) زیاد ابن ابیه (،23/)نامه به ابوموسی اشعری یزآمعتابو 
 است. ذکرقابل( ۱1/)نامه ( و ابن عباس21/)نامه منذر بن جارود عبدی

مور نظارت و کنترل ا شخصاًامام علیرغم آنکه در برخی موارد  :و بازرسان مخفی تعیین بازرسان ویژه (ب
در مواردی نیز این وظیفه را به افراد دیگری که مورد اعتماد ایشان بودند واگذار  گرفتمیرا بر عهده 

که به همراه جمعی از یارانش  دهدمی مأموریتبه کعب بن مالک، فرماندار عین التمر  اینامهدر ». نمودمی
ت اعالم و بر امور کارگزاران نظارت کند و گزارش بازرسی خود را به حضر سفرکردهبه شهرهای عراق 

 آشکار، برخی افراد مورد اعتماد را که عیون هایبازرسیامام در کنار  (.152: 132۴ مهاجرنیا،)«نماید
 هاآننموده و از  مأمورجهت کنترل و نظارت مخفی بر کارگزاران حکومتی  نامیدندمی( هاچشم)

را  هاو گزارش هابازرسیو نتیجه برخی از این  نمودمیپیرامون عملکرد کارگزاران دریافت  هاییگزارش
 :فرمایندمیهجری  ۱۴در نامه به یکی از کارگزاران در سال  ازجمله. دادندمیبه خود کارگزاران بازخورد 

از تو خبری به من رسیده که اگر چنان کرده باشی، پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی »
 ؛ («۱۴/نامه)ایکردهخیانت و در امانت خود 
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حائز اهمیت است که حضرت در زمان زعامت،  قدریبه: خودکنترلی در مدیران خودکنترلی هایشیوه ج(
( و 53/)نامه . سفارش مالک اشترنمایدمییاران نزدیک خویش را به آن سفارش  خصوصاًهمه کارگزاران 

مردم در کارهای : »نویسدمیامام به مالک اشتر  ازجمله ( ناظر به این امر است.22/)نامه ابی بکر بن محمد
لح . نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صانگریمیکه تو در کارهای حاکمان پیش از خود  نگرندمیتو چنان 

 .«و درست باشد
نظارت خود مردم  ،راهکارهاى عملى نظارت بر عملکرد حکومت و حاکمان ینترمهماز نظارت همگانی:  (د
امام علی)ع( والی را موظف می داند که در برابر افکار عمومی  صاحبان اصلى حکومت است. عنوانبه

پاسخگو باشد به طوری که اگر مردم نسبت به عملکرد او شبهه و اشکالی داشتند باید برای آنها توضیح 
حق می شود و چنین دهد و این کار موجب آمادگی حاکم و همگامی او با مردم و استواری جامعه در مسیر 

: 1332وظیفه ای به منطله محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سوال و انتقاد است)مروتی و رضایی، 
عت و به مردمى که با ایشان بی اندکردهبه این حق مردم یعنى نظارت بر کار حکومت تصریح  ایشان (.3۱

را از شما مخفى ندارم مگر در مسائل  آگاه باشید که حق شماست بر من که چیزى» :فرمودیمکرده بودند 
که حکم شرع در کار  آنجاکارى را مگر  کهیناباید پوشیده بمانند( و یا  قطعاًنظامى و امور جنگ )که 

 بنا برامام على در موارد متعددى  .«(5۴/نامهندهم )بدون در نظر گرفتن خواست و نظر شما انجام  ،باشد
و این به معناى احترام به  کردیمحاکمان متخلف را عزل ، نظر و نظارت مردم بر کار حاکمان و والیان

 نظارت عمومى بر کار دولت است.
 

 گیرینتیجهبحث و . 4
بررسی و تبیین الگوی جانشین پروری مدیران و کارگزاران در حکومت امام علی)ع(  هدف بااین پژوهش 

 هاییهنظر در ساالریشایستهاست. برای انجام این پژوهش ابتدا مبانی نظری جانشین پروری و  شده انجام
نظری و  و الگوهای هایشهاندقرار گرفت و سپس برای شناسایی  موردبررسیجدید مدیریت منابع انسانی 

ی شش بر اساس الگو به روش تحلیل محتوای کیفی البالغهنهجعملی حکومت علوی نیز کتاب شریف 
گماری ایستهپروری، ششناسی، شایسته، شایستههاشایستگی، تعریف سازیآماده) پروریجانشین یامرحله

)ع( حکومت امام علی ایینهزماما پیش از ورود به بحث الزم است بستر و شرایط ؛ بررسی شد و ارزیابی(
قرار گیرد. در مطالعه تطبیقی حکومت امام علی)ع( و نگاه ساختاری به آن، توجه به  اشاره مورد مختصراً

عنصر سیادت ناشی از فتوحات اسالمی بسیار اهمیت دارد و فتوحات نقطه محوری هرگونه تحلیل ساختاری 
و  و سوابق مبارزاتی سویکاز  ایعشیرهدر چنین بستر اجتماعی و سیاسی که انتساب قومی و قدرت 

در اعطای  کنندهتعیینآغازین حکومت اسالمی، عوامل اصلی  هایسالمجاهدت در کنار پیامبر در 
م خلیفه سو خصوصاًنظامی و سیاسی و اداری بوده است و این امر در دوره خلفای پیشین  هایپست

 رفاًصناشایستگی و انحرافات و سوابق نامطلوب  رغمبهوالیان حکومت  از از قبل شده و بسیاری ترپررنگ
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بر  بودند، ایجاد تحول مبتنی شدهمنصوبخود  هایپستدر  ارتباط نسبی و سببی با خلیفه واسطهبه
که . خاصه آنرفتمیشمار در نظام اداری حرکتی عظیم و پرهزینه برای امام علی)ع( به ساالریشایسته

فراوانی را در جامعه  هایمقاومتپیشین  هایدورهدر  گرفتهشکلی تغییر در ساختارهای ذهنی و اجرای
 ایهجلوه ترینمهمجمل و صفین  هایجنگآورد که  به وجوداسالمی آن روز در برابر حکومت نوپای امام 

 .هاستمقاومتاین 
( که 133۱در پنج مورد با پژوهش ذاکری و همکاران) بررسی موردنتایج این پژوهش به لحاظ مراحل     

مشترک است اما به لحاظ ترتیب مراحل با آن پژوهش  گرفتهانجامآدم)ع(  اللهیخلیفهمبتنی بر ماجرای 
سیر گرفته در این دو پژوهش تف به کاردر الگوی تحلیل محتوای  توانمیتفاوت دارد. دلیل این تفاوت را 

الهی، عدالت محوری،  تقویدر این پژوهش در برخی موارد مانند  شدهراجاستخی هاشایستگی کرد.
زیستی، دانش و تجربه، خودسازی و تزکیه اخالقی و ساده هایویژگیمهربانی و خیرخواهی برای مردم، 

 : 1332 )بنیادی نائینی و کامیفیروزی، در این حوزه اشتراک دارد شدهانجامدیگر  هایپژوهشبا برخی از 
بیگدیلو و نادر؛ 153: 1323 ؛ نصراصفهانی و نصراصفهانی،5۱: 1333 ؛ احمدی و دیگران،25: 1333و 

 شده یاد هایپژوهش(. با این تفاوت که 22: 1332 خانی،نژاد و عیسیقربان ؛132-13۱: 1333 همکاران،
در این  هکدرحالی اندکردهو محدود  بندیطبقهکلیدی  هایمؤلفهرا در قالب  شدهاستخراجی هاشایستگی
ژوهش مطالب این پ بندیجمعاست. با  شده ارائهدر قالب کدهای باز  شدهاستخراجی هاشایستگیپژوهش 

 پروری علوی را در قالب نمودار زیر نمایش داد:الگوی جانشین توانمی
 

 
 

استفاده قرار گیرد؛ از جمله در جذب، های گوناگون سازمانی مورد تواند در حوزهها میلگوی شایستگیا    
های های مدیریتی و در ارزیابی شایستگیو توسعه قابلیت وپرورشآموزشکارگیری مدیران، در گزینش، به
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موارد زیر جهت ارتقاء سطح  بر اساس مدل فوق و نتایج این پژوهشمدیریتی و مواردی از این دست. 
 گردد:در نظام اداری پیشنهاد می ساالریروری و شایستهپهای جانشینفعالیت

 انیزمیمک الگو این سپس. گیرد قرار هاسازمان ارشد مدیران تصویب و بررسی مورد شدهیطراح الگوی( 1
 .گیرد قرار ایران دولتی مدیران هایشایستگی ارزیابی برای

 یوهش دستورالعمل تهیه سنجش، ابزارهای طراحی دست آمدهبه الگوی کردن عملیاتی و استقرار برای( 2
 .صورت گیرد ارزیابان تربیت و آموزش و ارزیابی

و  قومی، سیاسی هایهمبستگیروابط برخاسته از  جایبه مندیضابطهو  ساالریشایستهفرهنگ ( 3
 ترویج گردد. خانوادگی

 تدوین گردد. بر اساس مکارم اخالق اسالمی و علوی نگرجامعشایستگی  هایمدل( ۱
صرف بر تجارب ارزیابان و  اتکا ازو توجه شده پیش از استخدام و شرایط خانوادگی  هایبررسیبه ( 5

  پرهیز گردد. کنندگانمصاحبه

 بتنیم مدیران ارزیابی رویکرد عنوانبه ارزیابی کانون برگزاری و اجرا و ریزیبرنامه جهت الزم امکان( 2
 رفتار هاستانداردشد ارزشیابی از است عبارت ارزیابی کانون. پذیرد صورت مدیریتی هایشایستگی بر

 .شدهسازییهشب هایتمرین و هاشایستگی بر مبتنی داوطلبان

 کارگماری شوند.به قبلی مدیرگرفتن کرامت انسانی جانشین و  نظر دربا و به شکل مناسبی جانشینان ( 2

در خصوص مدیران و عملکرد مستمر و دقیق و واقعی  هایارزیابیو  جانبههمهارزیابی  هایمکانیسم( 2
 استعدادهای جانشین به کار رود.
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 منابع
 قم: انتظار سبز(. ترجمه محمد دشتی1323) .البالغهنهج .. 

 فصلنامه  .«البالغهنهجمدیران از دیدگاه امام علی)ع( در  هایویژگیتبیین » (.1325) .آرش ،آقاجانی

 .2۴-22: 2۱شماره  .اندیشه صادق

 میه قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه عل .دررالکلمتصنیف غررالحکم و  .(تابی) .بن محمد عبدالواحد ،آمدی

 .قم

 ،هایبرنامه عملی تجارب و نظری مبانی آینده، مدیران (.132۱) .عباس غفاری، و بهزاد ابوالعالیی 

 .اول چاپ صنعتی، مدیریت سازمان انتشارات .تهران مدیران پروری جانشین و یابیاستعداد

 طراحی و » .(1333) .، محمد جواد و فاضلی کبریا، حامدفردرویش، حسن؛ سبحانی ؛اکبرعلی سید، احمدی
مون و با استفاده از تکنیک تحلیل مض البالغهنهجی منابع انسانی در هاشایستگیتبیین الگوی مفهومی 

ISM.»  55-22 :2۱ ، شماره12 سال .بسیجفصلنامه مطالعات راهبردی. 

 ی مدیران و فرماندهان هاشایستگیطراحی الگوی » .(1332) .محمدحسن ،کامیفیروزیو  علی ،بنیادی نائینی

 مجله نظارت و .«با استفاده از روش داده بنیاد و الگوسازی معادالت ساختاری البالغهنهجناجا از دیدگاه 

 .22-2: 2۱ شماره ،2 سال .بازرسی

 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: روش .(1331) .آذر، عادلو  مهدیسید ،الوانی ؛حسن ،فردییدانا

 .انتشارات صفار :تهران .چاپ اول. رویکردی جامع

 (133۴ذاکری، محمد؛ اسدی، اسماعیل؛ لطفی، هادی« .) تبیین الگوی پاسخگویی و نظارت در حکومت علوی

 .12-1: ۱ ، شماره2 سال .فصلنامه رسالت مدیریت دولتی «.دموکراسینظر رابطه بوروکراسی و از م

 پروری مدیران با تبیین مدل جانشین» (.133۱) .اهللکرم ،فرددانش و ابوالحسن ،فقیهی ؛محمد ،ذاکری

امه علمی فصلن. «جوادی آملی اهللآیتآدم)ع( بر اساس اندیشه تفسیری  اللهیخلیفهاز داستان  گیریبهره

 .2۱-۱1 :1شماره  ،23 سال. مدیریت اسالمی پژوهشی

 بسترساز تحقق اهداف رعایت اصول حکومت علوی »(. 133۱). آبادی، ابوالفضل و زرین نعل، زینبشاه

 .22-1: 1۴ ، شماره3 ، سالالبالغهفصلنامه پژوهشنامه نهج .«حکومت اسالمی

 امام علی)ع( البالغهنهج بر اساسالگوی شایستگی مدیران » .(1332) .احمد ،خانیعیسی و پریسا ،نژادقربان». 
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