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 Purpose: This research was conducted with the purpose of getting 

to know the political role of agents in the government and its impact 
on the lifestyle of Muslims. 

Materials and Methods: Since the lifestyle of political agents is a 

fundamental and real part of society's progress, this matter should 
be paid more attention than in the past. The correct and well-

considered behavior of officials plays an essential role in 

strengthening the foundations of the government and its 
permanence, and this work is only possible by choosing worthy and 

worthy people and paying attention to their continuous political 

training, because position and power may gradually cause deviation 

or Change their nature. 
Findings: Therefore, the selection and appointment of officials of 

various administrative and executive levels is one of the important 

and necessary issues and one of the serious duties of the Islamic 
government. Because the most important factor for the durability of 

a system and government is the wisdom and competence of the 

officials and agents of that system. The importance of government 
agents is such that every society should benefit from worthy and 

committed agents in order to be able to see prosperity and improve 

its affairs. Regarding the importance of the role of agents in the 

stability of a system, it is enough that the weakness of the agents of 
that political system has caused its legitimacy to deteriorate even in 

cases where it had initial legitimacy. Time to gain popular 

acceptance and legitimacy. 
Conclusion: Therefore, the durability and consistency of 

governments depends on the role of government officials. Also, the 

spread of Islamic values in the society for Islamic civilization is 

possible by modifying the lifestyle of agents. The method of this 
research is descriptive-analytical with library technique. 
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 چکیده

 در کارگزاران سیاسی نقش با آشنایی هدف با پژوهش این: هدف
 .است شده انجام مسلمانان زندگی سبک بر آن تاثیر و حکومت

 سیاسی کارگزاران زندگی سبک که جایی آن از :ها روش و مواد
 از بیش امر این به باید است جامعه پیشرفت حقیقی و اساسی بخش

 اماستحک در کارگزاران سنجیده و درست رفتار. شود توجه گذشته
 جز کار این و دارد اساسی نقشی آن ماندگاری و حکومت های پایه

 ستمرم سیاسی تربیت به توجه و شایسته و الیق افرادی انتخاب با
 جتدری به قدرت و مقام است ممکن که چرا نیست، پذیر امکان آنان

  .گردد آنان ماهیت تغییر یا و انحراف سبب
 داریا مختلف ردههای مسئولین انتصاب و انتخاب بنابراین :ها یافته

 خطیر وظایف از و ضـروری و مـهم مـسایل از یکی اجرایی، و
 و نظام یک دوام عامل مهمترین که چرا است؛ اسالمی حکومت
 امنظ آن کارگزاران و مسئولین شایستگی و فرزانگی حکومت،

 ای جامعه هر که است چنان حکومتی کارگزاران اهمیت. میباشد
 از دبای شود، اصالح آن امور و ببیند سعادت روی بتواند آنکه برای

 رد کارگزاران نقش اهمیت در. گیرد بهره متعهد و الیق کارگزاران
 تیح سیاسی نظام آن کارگزاران ضعف که بس همین نظام یک ثبات

 آن زوال موجب است داشته اولیه مشروعیت که مواردی در
 لیهاو مشروعیت فاقد نظام یک گاه عکس، بر است، شده مشروعیت

 مانز مرور به مدیران و کارگزاران توانمندی دلیل به است توانسته
  .کند کسب مردمی مشروعیت و مقبولیت

 هب چیز هر از قبل ها حکومت قوام و دوام بنابراین، :گیری نتیجه
 ایارزشه گسترش نیز و. دارد بستگی حکومتی کارگزاران نقش

 زندگی سبک اصالح با اسالمی تمدنسازی برای جامعه در اسالمی
 فن اب تحلیلی-توصیفی تحقیق این روش. یابد می امکان کارگزاران

  .است ای کتابخانه
 

 سبک قرآن، البالغه، نهج حکومت، کارگزاران،: واژه ها کلید
 .زندگی

 
 05/06/1401تاریخ دریافت: 
 17/07/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولhmdftln@gmail.com 

 مقدمه
جانبه است که برای همه امور دین اسالم یک دین کامل و همه

یکی از ابعاد  .های جامعی داردها و دستورالعملبرنامه، زندگی انسان
 حکومت و د اجتماعی اوست که سیاستبع، زندگی انسان

سیاست و  ،گونه که دینآن ؛گیردمی قرار بعد این زیرمجموعه
این سه مقوله از هم جدا نبوده و رهبران و مسئولین جامعه  ،اخالق

های دین اسالم و اصول اخالقی پایبند آموزه به خود سیاست د دربای
های جمهوری اسالمی در چهار دهه گذشته بسیاری از چالش. باشند

های مرتبط چالش آنها میان ، که درمربوط به عرصه سیاست بوده
 کارگزاران از اهمیت بیشتری برخورداربا عملکرد و رفتار سیاسی 

بروز ، حاصل سیاسی بین کارگزارانهای بیشیوع نزاع .است
است که ریشه در رفتاره از جمله این... رفتارهای سیاسی نامناسب و

اخالقی و  ،های اعتقادیتربیت سیاسی غیر الهی دارد و از ضعف
ارتقای  تحقق و ،رفت از آنهاگیرد و راه برونمی نشأترفتاری 

البالغه بیان هایی که قرآن و نهجلفهمؤتربیت سیاسی الهی بر اساس 
  .کنند امری ضروری استمی

این موضوع را به ، های جامعه شناسانهمطالعات انسانی و پژوهش
ها در زمینهو تعالی ملت ترقیاثبات رسانده است که یکی از عوامل 

 ایتو باکف باتدبیر های گوناگون وجود رهبران آگاه و کارگزاران
اند با درنظر گرفتن شرایط از امکانات موجود که توانسته ؛بوده است

به بهترین وجه استفاده کرده و پیروزی و موفقیت را برای مردمان 
با اند جوامعی که و در مقابل کم نبوده؛ خود به ارمغان بیاورند

لیاقتی سردمداران بهترین و بیشترین امکانات فقط و فقط به دلیل بی
شان ارمغان حکومت وابستگی زونیفرسیده و فالکت  نقطهخود به 

 ست.برای آنها بوده ا
 1۳6۸سال  دانشجویان در نیخود ب یدر سخنران یام معظم رهبرمق

دشمنان نا امیدی ب ، موجمردم و مسئوالن یاسیس رشد: »فرمودند
او  و سخن یریگه حرکت و موضعکاست  یدستگاه ،است. مجلس

 یدهنده حرکت کلنشان ی،المللنیب یهااستیدر سطح جهان و س
جمهور در  سیرئو را که مجلس  یریثأنظام است و شما امروز ت

 یدر سطح جهان یاسالم ینظام جمهور هایو تببین سیاست میترس
 .«دینیب یدارند را م

ی اسیس تینام ترببه یندیرآف نوهمر یمردم هایی حکومتداریپا
 گریبه نسل د یرا از نسل یتیحاکم یانتقال ارزشها نهیکه زم است

به یهر حکومت مردم یرو شیپ ندآیفر نیکند و مهمتریفراهم م
ر و انقطاعمستم یو عمل طرحانسان م یطول زندگ ررود و دیشمار م

 هیبق و تیریمد ایفلسفه ی، اقتصادی، اسیاست. اگر علوم س ریناپذ
ی ماد یهاباشد و با ارزش ایبه دن ینگرش ماد بر یمبتن یانسان علوم

را که  یاجامعه یهاها و آرمانتواند خواستهینم طبعاً، شده باشد بنا
 برآورده کند.  دهستن یمن به معارف اسالممؤمسلمان و 

 قیمحاسبه نفس دقی و تقوا و طهارت و پاک تینظام جز با رعا نیا
 الیخ ینخواهد رفت. اشتباه است اگر کس شیپ یهر مسئول حیو صح

 کارگزاران گریها و دحکومت گریرا که د ییکند همان کارها
، میدار یاصولما  .مدهی انجام را ما هم همانها کنند،می ایدر دن دولتها

نهج  ،ت گرفته از قرآنأکه نش میدار را ودمخصوص به خ یهاشور
 ت.اس (نیاجمع همیاهلل علسالم ) نیالبالغه و رفتار و گفتار معصوم

اصول غلط نه حاکم شود  ایبر دن دبای استیها و اصول سلفهؤم نیا
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 نیمهمتر کند. لیخودش را بر ما تحمی و استکبار یجاهل یایدن
غه نهج البال یابر مبن یکارگزاران حکومت رفتار سیاسی یهالفهؤم

و صلح  تیامن جادیا ی،شیبه آزاد اند : رساندن انسان عبارت است
 یوفا ی،مدارحق ی،ساالرستهیشا ،صداقت ی،عدالتخواه ،مردم یبرا

 ی،زیاستکبار ست ی وزیظلم ست ،تیمدارا با مردم و رع ،به عهد
گو با عالمان و مشورت خواستن از گفت ،کارگزاران گریوحدت با د

است  نیت بر ادر این تحقیق هماست.  ی و...رداامانت ،نظارت ،آنها
 هآنها پرداخت یخارج استیس و کارگزاران یداخل استیسبه که 

 هاییمؤلفه لیو تفص حیبه تشر یداخل استیگردد. در عرصه س
خام و  یهااز دادن وعده زیپره ،ریاز اسراف و تبذ یهمچون دور

 استیدر مبحث س ... وو یامانتدار یی،راستگو ،به مردم یعمل ریغ
دشمن  ،مردم یادگو آزحفظ عزت  ملی، تیامن نأمیبه ت یخارج
حفظ  ها،حکومت گریتعامل درست با د یهاوهیش ی،شناس

 پرداخته شود. نخوردن بیفر ی،ریپذتیوال، انقالبی هاارزش
دعوت به و اصل جهاد با طاغوت  یکارگزاران حکومتهمچنین 

 گریروابط خود با د یو مبنا ؛مورد توجه قرار دهند دیرا با دیتوح
ز و ا دهندقرار  تبرّی و یتولّی، جوامع را بر اساس صلح و دوست

بر جامعه  گانگانیکه منجر به تسلط ب یاهرگونه رابطه یبرقرار
 خی. پروردگار متعال همواره در طول تارندیشود اجتناب نما یاسالم

ده بندگانش بو نیبهتر انیل خود که منتخب از مسُبشر با ارسال رُ
و سعادت قرار داده و  یرشد و بالندگ ریانسان را در مس ،است

ی ها در همه ابعاد وجودانسان تیبدر تر همواره سعی امبرانیپ
 ان خود جهتمز امبریاز پ لیاسرائ یاز بن ی. آنجا که گروهاندداشته

آنها ملک و  یبراتا خداوند غلبه بر سپاه دشمن درخواست کردند 
 یکه مرد دیآنها طالوت را برگز یبراخداوند  ،قرار دهد یفرمانده

در  .دثروتمند نبو یاما به لحاظ ماد ؛شجاع و دانا بود ،رومندین
که پادشاه خواست به  یالسالم هنگامهیعل وسفیحضرت  یماجرا

و  نیامرا  وسفیعلت انتخاب  ،بدهد ی پیشنهادپست مملکت شانیا
ذکاوت  السالم هم باهیعل وسفیحضرت و برشمرد  شدرستکار بودن

کل کشور را  یدارخزانه د،موجود داشتن تیکه به وضع یو اشراف
 یو دانا که تخصص کاف نیمرا ا یشکردند و خو شنهادیپ خود یبرا

رفتار سیاسی  یهالفهؤم گرینمودند. از د یمقام دارند معرف نیدر ا
م؛ ظلکه قرآن مورد توجه قرار داده است یکارگزاران حکومت یبرا
نشانه ی ددمدر زمان پادشاه یسران حکومت ی ازتعداد کم یزیست
قتیچشم حقو متاع دنیوی نتوانست بر شنهاداتیپ. است انوسیقد
 نیقرآن در رابطه با ا اتیآاز دیگر . آن جوانمردان پرده افکند نیب

است که با استفاده درست از  نیالقرنیذکر داستان ذ ،قیتحق نهیزم
توانست جوامع مختلف با ، داشت اریتکه در اخ یابزار و امکانات

وضع نامطلوب کند و  تیریها و مشکالت گوناگون را مدیژگیو
به خداوند  رانعمدر سوره مبارکه آلهمچنین  .آنها را سامان بخشد

در  .و رهبران اشاره کرده است رانیمشورت و توکل مد عطوفت،
یهم گشته آنجا که م نیقر ییبا خداگرا یتوسعه اقتصاد، قرآن
وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ : »دیفرما

سوره هود ـ «)مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِکُمْ وَ ال تَتَوَلَّوْا مُجْرِمینَ
طلب بخشش کنید، ای قوم من ! از خدا به خاطر گناهانتان (؛ 52آیه 

سپس توبه نموده و به سوی او بازگردید تا از آسمان بارانی پیاپی 

بفرستد و به نیروی شما نیروی دیگری بیفزاید. بنابراین از راه حق 
 روی برنتابید و در جاده گناه قدم نگذارید.

اقتصاد جامعه  که داران باشدحکومت یبرا یتواند درس یم هیآ نیا
 گره نزنند. گانگانیداشتن به ب دیشم امو چ یرا به وابستگ

 یادهیعدم رفتار سیاسی کارگزاران مشکالت عد ،راخی سال در چند
ه ب یداشتن سابقه براباید دانست که ملت به وجود آورد.  یرا برا

تار سیاسی به رف دیدولت با. ستین یکاف یدست گرفتن پست مملکت
سرنوشت  یافراد نکهیداران توجه داشته باشد و قبل از احکومت

کند.  تیآنها را آگاه و ترب ،رندیمردم جامعه را به دست گ
و اداره حکومت جامعه  تااسیدرباره س السالمین علیهمنؤرالمیام

 انصاحبو دهند که مشرکان یم هشدارن مناسب ابه صاحب یاسالم
 کانام که چرا دگردن کیبه آنها نزد دینبا یاسالمریغ یآسمان دیعقا

 یهااز اشکال کودتا و روش یکیکه  نای نه مگر و هست توطئه
 میمستق، گانهیاز ب یکه افراد است نیچن لیاص یهاسقوط حکومت

کرده و موجب سقوط  دایداران نفوذ پحکومت به میمستق ریغ ای
ث همدانی( ارح به) 6۹حضرت در نامه . گردندیآنها و حکومت م

را به عنوان  لیقرار داده و موارد ذ تیو ترب أدیباو را مورد ت
به : »ندیفرمایشمارند و میبرم یخصائص کارگزاران حکومت

حالل و ش را حالل ،ریپذ حتیو از آن نص نچنگ ز داخ سمانیر
 ،ریعبرت گ ندهیآ یاز حوادث گذشته براحرام بدان.  را حرامش

 شبه آغاز ایدن انیپا بوده و نندهما گریکدبا ی که حوادث روزگار
ه ک یو از هر کار پنهان اوریبر زبان ن یحق سخنبه  ز. جونددیپیم

کننده آن  ، از هر کاری که ازکن زیپره یدار شرم از آشکار شدنش
ان نش . خشم را فروکن یکند دور یعذرخواه ای ردیپذنپرسش کنند 

 «. ... نگام قدرت ببخشه و به
 د،نتسهکه قرآن ناطق  (نیاجمعهمیعلاهللسالمین)ت معصوماحضر

هوشمندانه عمل ی به قدر شیخو بهیط اتیهرکدام در زمان ح
بهره نتریکوچک نتوانستند عصر حاکم جبار دستگاه که کردند

سالم)حضرت زهرا  هیخطبه فدک .داشته باشند شانیاز ا یاسیس یکش
 یزندگ یاسیس خیمقاطع تار نیتراز حساس یکیکه در  (هایعلاهلل

استناد آیه  20 بیش از در آن به دداشتن رادیاخود کوتاه اما پربرکت 
 دم ومر یاسیباال بردن فهم س یرتش براحضمعنا که  نیبه ا ؛کردند

رآن ق ینوران اتیکارگزاران حکومت از آ یرفتار سیاسی برا البته
 یبرا یبستر مناسب تواندیم شانیرفتار و گفتار ا و استفاده نمودند

ا ر تیوسدقحو  استیس کباشد که تشنگان در یاهرودخان انیجر
 قرآن در کالس درسعدم تلمّذ  خیدر طول تار اًسلم. مدینما رابیس

 یعل نیمنؤرالمیام قدست محساویژه به نیمعصوم شاتیو فرما
 ینها را در تنگناهاداران، آو حکومتمردم  ( توسطالسالمهیعل)

کما اینکه اگر  ؛قرار داده استهالکت بعضاً ورطه  و یریگمیتصم
یک تار یهاالبالغه را در کورانپرفروغ قرآن و نهج راغدر ابتدا چ

 .البته بهتر بود و گرید ایاوضاع به گونه ،دادندیخود قرار م یفرارو
توان یم قیتحق نیبه عنوان ضرورت انجام ا یمختلف یهاجنبهبه 

آن رفتار  به نبعو  تیترب تیبه مسئله اهموهله اول اشاره نمود. 
امع جو یتمام یبرا یو تعال تیتربزیرا از دیرباز گردد. یسیاسی برم

 عظیمبا توجه به نقش  و رفته استیاز مسائل مهم به شمار م یبشر
شقاوت  یا در سعادت و یو برجسته رهبران و کارگزاران حکومت

گردد. یم ترلموسموضوع م نیا رامونیها ضرورت بحث پملت
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  و همکاران     برزگر اعظم  102

 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یمسائل نیترو حساس نیمهمتر ، یکیانقالب مسئله تداوم نیهمچن
و اسالم و بلکه سرنوشت  رانیاست که در رابطه با سرنوشت ا

و امامت آنها پس  نیمستضعف یجهان و حکومت جهان نیمستضعف
با توجه  یرفمطرح است. از ط رانیدر ا یانقالب اسالم یروزیاز پ
همواره در صدد بودند که ای عده ،گذشته یهادر دهه نکهیبه ا

انکار کنند  یدارو حکومت استیس وهیاسالم را در ش یرهنمودها
حکومت یو برا ستین یجامع نیکه اسالم د ندیوانمود نما نیو چن

برنامه ندارد و آنچه که در اسالم مطرح هست فقط راجع به  یدار
کنند اسالم را از صحنه یم یاست و سع یعباد اماحک و یفرد یزندگ

همچنین در طول سالیان متمادی و حکومت کنار بگذارند.  استیس
کرده و با ورود به  یراه استکمال خود را ط یدارحکومتپیوسته 

 یدر زندگ یمجاز یفضا والنو ج دیو عصر جد سمیدوران مدرن
امر  نیداشته و جامعه ما هم از ا دیتحوالت رو به تزا نیا ،بشر

غه به قرآن و نهج البال دیجد کردیبه رو اجیاحتو  استنبوده  یمستثن
بدان معنا  نیالبته ا .جامعه انسان معاصر است یازهاین اساس بر
 خصوص صورت نگرفته بلکه نیدر ا یتالش چیکه تاکنون ه ستین

  است. قاتیگونه تحق نیبه ا شتریب ازین یبه معنا
های آن، وظایف ها و برنامهدرباره سیستم حکومت اسالمی، ویژگی

حاکم، سیره حکومتی رهبران و رفتار سیاسی کارگزاران، از طرف 
نویسندگان و متفکران اسالمی، کُتُب جامع و کافی تألیف نگردیده 
است و اساساً درباره این مسأله حیاتی کمتر بحث شده است و 
درنتیجه برای جویندگان همچنان یک خأل فکری باقی مانده است. 

پیرامون این موضوع یافت شد  برخی از کتب و مقاالتی که در
 عبارتنداز:

از استاد گرانقدر آقای عباسعلی  "مبانی اندیشه سیاسی اسالم"ـ 1
سیاسی و اندیشه( که در این کتاب پیرامون مباحث 16)عمید زنجانی

پردازد و یمدیدگاه های فلسفی اسالمی و تجربی  ،های سیاسی اسالم
های سیاسی غرب و شهمقایسه اندی ،به رابطه میان دین و دولت

گیریکه شامل قرآن و موضع)اندیشه سیاسی در متون اسالمی  ،اسالم
نقش بنیادی قدرت سیاسی (، باشدمی السالم(ئمه)علیهمهای سیاسی ا

در پایان به مسئله حقوق بشر در اندیشه و یری آن گو عوامل شکل
 .پردازدسیاسی اسالم می

از دیدگاه امام خمینی)ره( که های رفتار سیاسی ـ مبانی و مؤلفه2
فر ـ مقاله پژوهشی توسط احمد سلحشوری ـ محمدجواد یداللهی

اند : یکی از ( که اینگونه بیان کرده15معصومه خنکدار طارسی )
های سیاسی از طریق آن ابعاد تربیت، رفتار سیاسی است که نظام

هور توانند ارزشهای خاص خود را در افراد نهادینه کنند. با ظمی
دوره رنسانس، در مفهوم رفتار سیاسی تغییر و دگرگونی رخ داد که 
باعث چرخش سیاست از اخالق به سمت قدرت شد و این چرخش 
پایه و اساس رفتار سیاسی غرب را شکل داد امام در دیدگاه اسالم، 
سیاست در خدمت اخالق و تربیت است. مبانی رفتار سیاسی از 

محوری، توان توحیدمحوری، فطرتمنظر امام خمینی)ره( را می
مداری، آگاهی، خودشناسی، آزادی، استقالل و محوری، اخالقتزکیه

 عدالت نام برد.
 ،"شناسی رفتار کارگزاران حکومتی از منظر اسالمآسیب "ـ ۳

های (  که نویسنده آسیب14مسعود راعی ـ محمدفالح سلوکالیی)
توان در دو را می هارفتاری متعددی را برشمرده است. این آسیب

بخش اخالقی حاکمیتی و اخالقی شخصیتی مورد بحث قرار داد. 
ویژگی منحصر به فرد مکتب حقوقی ـ سیاسی اسالم آن است که 

های باتوجه به اهداف استکمالی انسان و ازجمله حاکم به آسیب
مذکور توجه نموده است. بر همین اساس، راهکارهای ارائه شده در 

ز آنکه بیرونی و متکی به ساز و کارهای نظارتی این مکتب بیش ا
بیرونی و از باال به پایین باشد، بر ساز و کارهای درونی و تکیه بر 

 تقوا و درک این معنا که عالم محضر خداوند است بنا شده است.
های مختلف علوم، متفاوت رفتار :تعریف رفتار در رشته تعریف

عبارت است از :مشاهده و  است. مثالً تعریف رفتار در روانشناسی
های یک ارگانیسم در شرایط مشخص به یک مطالعه و ثبت پاسخ

 محرک بیرونی.
ای است که برای نفوذ رفتار سیاسی در سازمان شامل اعمال آگاهانه

منظور دستیابی یا حفاظت از منافع خود ها بهبر افراد یا گروه
 گیرد.های متضاد صورت میحلهنگام وجود راهبه

( سوسی-ساس)عربی و از ریشه  ایسیاست واژه: تعریف سیاست
 ،امر و نهی ،ریاست، گرفته شده است. در لغت به معنای حکومت

پرورش و پروراندن و پرداختن به امور مردم بر طبق  ،ا و تنبیهسز
 . (1.)آمده است انصالحشم

 حکم ، حراست،نگهداریهمچنین به معنای پاس داشتن مُلک، 
در متون جدید و قدیم  .ریاست و داوری آمده است ،یتبر رع راندن

 و "مجازات و عقوبت کردن"ادبیات فارسی بیشتر در دو معنای 
 .کار رفته استبه "اداره امور کشور"

کند کارگزار عبارت است از شخصی که عمل می: کارگزار تعریف
 .ایجاد کند یبندد تا چیزی را انجام دهد یا اثریا قدرت به کار می

 کند وهمچنین به معنای کسی که از طرف دیگری کار را اداره می
ارگزار ت. چون کآمده اس "مور دولت یا حکومتأم" به معنای

 ،کارگیری قدرت و اعمال نفوذ در مدیریت جامعه استهمراه با به
ثیر أبنابراین بر مسائل سیاسی و اجتماعی و رشد و انحطاط جامعه ت

کارگزار هم بر اشخاص  ،ر این نوشتارگفتنی است د .بسزایی دارد
 .صاحب مسئولیت و هم بر نهادهای نظام اسالمی داللت دارد

حکومت :حکومت در لغت به معنای فرمان دادن و  تعریف
فرمانروایی کردن بر یک شهر یا یک کشور و اداره کردن شئون 

 (2اجتماعی و سیاسی مردم آمده است. )
، حکومت در اصطالح حکومتی : منصوب و متعلق به حکومت

شود. گاهی واژه حکومت بر جدید بر معانی مختلفی اطالق می
شود که در تمامی سازمانهای حاکم بر یک کشور اطالق می

شود. گاهی صورت شامل تمامی قوای مقننه، مجریه و قضائیه میاین
کارگیری قدرت و اعمال مقصود از واژه حکومت، روش به

صورت مقصود از حکومت، سیستم باشد که در اینحاکمیت می
 (۳حکومتی جامعه است.)

 نقش سیاسی کارگزاران در حکومت 
    رهبر. 1 هر حکومتی دارای سه محور اساسی است که عبارتند از:

 دولتمردان. ۳    مردم. 2

که هر یک از سه محور جایگاه ویژه ای در اداره حکومت دارد. 
السالم باید گفت ومنین علیهآن روز امیرالمدر رابطه با مردم جامعه 

مردم در آغاز همکاری و تبعیت خوبی از امیرالمومنین نمودند تا 
کم اما کم جایی که مورد تحسین و تمجید آن حضرت قرار گرفتند
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خرج داده و دستورات حضرت را نشنیده گرفتند و آن ه کوتاهی ب
تا آنجا که امام علیه السالم از  ،وجود مبارک را عمالً تنها گذاشتند

زندگی کردن در میان آنان خسته شده و از خداوند مرگ خود را 
 طلب نمود. 

با تمام  ،السالمکارگزاران در حکومت علی علیهاما در رابطه با 
دانیم تحقیق صورت نگرفته و اهمیتی که داشته است تا آنجا که می

  ت.کتاب مستقلی نوشته نشده اس

ه حائز اهمیت است این که اگر مردم به روش و سیره نکته ای ک
مشکل بتوان با شیوه جدید بر آنان  ،حکومتی عادت کرده باشند

تر و بر محور حق حکومت کرد هر چند که دومین روش عادالنه
السالم یکی دیگر از مواردی که در حکومت امام علی علیه . باشد

تواند به می و دآن مبادرت ورزی هخورد که حضرت ببه چشم می
عزل  ،عنوان الگویی برای روسای جمهور کشور اسالمی باشد

 یهایکارگزاران عثمان است و برای بهتر شدن ابعاد قضیه به نمونه
  اشاره می شود.

ها به اقوام و خویشاوندان خود را عثمان سعی در واگذاری پست
داشت و بسیاری از کسانی که برای سرپرستی مناطق اسالمی می

آشنایی چندانی با شرع و مکتب نداشته و گاه دسته گلهایی  ،فرستاد
همین ها بودند  .شدندبه آب داده و سبب آبروریزی برای خلیفه می

که مردم را از حکومت وی بیزار کرده بود و سرانجام نیز عثمان را 
 .ندبه قتل رساند

کتابی که از سوی پروردگار عالم و خالق و پرورش  ،قرآن کریم
نده تمام موجودات از جمله انسان نازل گردیده بیان کننده ده

ه چنان ک ،ستونیازهای زندگی بشری برای رشد و تعالی و تکامل ا
 .ءکل شیل آن کتاب فرمود: تبیان در آیات گوهربار

پیامبر  ،از طرفی آیات این سلسله هدایت بر مدیر جامعه اسالمی
اعظم صلی اهلل علیه و آله نازل گردیده که خود اقدام به تشکیل 

سال نموده و در تمام لحظات و  10حکومت و اداره آن به مدت 
 های وحیانی راهگشای وی بوده است.عنایات و راهنمایی ،مشکالت

به آیات برای شناخت تاریخ و سرنوشت رهبران   رویکرد رجوع
ری می تواند راهگشا و سازنده باشد زیرا ن رهبؤبشری و شرایط و ش

این نگاه در چارچوب های تعریف شده علم مدیریت صورت نمی 
ن برای اداره جامعه مطرح گردیده مورد آگیرد بلکه هر آنچه در قر

 . توجه قرار می گیرد
 نقش سیاسی کارگزاران در حکومت امیرالمومنین علیه السالمالف. 

 ر :مالک اشت( 1

شتر در سرزمین یمن به ایغوث نخعی معروف ن حارث بمالک بن  
و از قبیله مذحج بود. ا .ای به نام بیشه چشم به جهان گشوددر قریه

مان عثمالک اشتر و یارانش آنقدر به افشاگری علیه  ،در زمان عثمان
کار را  ،ادامه دادند که مردم شهرهای مختلف آگاه شدهش و والیان

 (4)قتل رسید. مان تنگ نمودند تا بهعثبر 

مالک اشتر در دوره خالفت امیرالمومنین به عنوان یکی از یاران 
فرهنگی و سیاسی  ،های مختلف نظامیخاص آن حضرت در زمینه

 .نقش بسزایی ایفا نمود

 !کاش: »امام علی علیه السالم در وصف او به سایر یارانش فرمودند 
بلکه کاش یک نفر بود که نظرش  ؛در میان شما دو نفر مثل او بود

 (5«.)در مورد دشمنانم همچون نظر او بود

 : نقش سیاسی مالک اشتر

دادند و از پس از قتل عثمان مسلمانان همه با صدای بلند شعار می
حکومت را به دست  مخواستند که زماامام علی علیه السالم می

به استقبال ما »حاضر به پذیرش آن نبود و می فرمود: او گیرد اما 
دل  . های مختلف و جهات گوناگونی داردزی می رویم که چهرهچی

 .« مانداستوار و عقل ها ثابت نمی رام این ها بر
 (6فَاِنّا مُستَقبِلونَ اَمراً لَهُ وُجوهٌ وَ لَهُ اَکوانٌ التَقومُ لَهُ القُلوبُ. )

نخستین کسی که پیش آمد و اصرار  ،ولی مردم دست بردار نبودند
کرد اشتر بود. میداشت دست امام را به بیعت بفشارد و امام امتناع 

آیا بعد از سه نفر هنوز هم حاضر : »اشتر با ناراحتی عرض کرد
اگر این بار از دست برود  ؟)حکومت را به عهده بگیری منیستی زما

: الخره اهل کوفه گوینداو ب« انجامید؟کار اسالم به کجا خواهد 
بیر و ز طلحه و وااز پس  ،بیعت کرد اشتر بود نخستین فردی که به

سپس قرار بر این شد که مردم فردا در مسجد با او  .ای دیگرعده
 (7)د.نبیعت کن

اشتر کسی است : »کندشیخ مفید از امام صادق علیه السالم نقل می
شود و در عصر عجل اهلل زنده میکه به هنگام ظهور حضرت ولی

 «.کردرکاب آن حضرتش جنگ خواهد 
   : قیس بن سعد بن عباده( 2

از انصار و مردم مدینه است و پدرش  بن دیلم هقیس بن سعد بن عباد
رئیس قبیله خزرج بود که در زمان پیغمبر غالباً پرچم انصار را 

ی صائب و أدارای ر ،یس فردی شجاعق .سپردبه قیس می )ص(پیامبر
 (.10(، )۹( ، )۸).سخاوتمند و زیرک بود ،تدبیر

 : سی قیس بن سعدسیاقش ن

ه قیس بن سعد را ب ،وقتی امیرالمومنین علیه السالم به خالفت رسید
فرمانش را نوشت و  منصوب کرد و مصر کارگزاری استان حساس

نیز با خود ببر تا بر  راجمعی از سپاهیان : »فرمود سسپ .به وی داد
ممکن است شما به : »قیس عرض کرد .«بیفزاید تشوکت و عظمت

گذارم و من با چند نفر آنها را برای شما می ،سپاهیان نیاز پیدا کنید
قیس با هفت نفر از نزدیکانش عازم .« روماز بستگانم به مصر می

 (.11(، ) ۹(، )5)مصر شد.
در جمع مردم حاضر شد و دستور داد  قیس بعد از ورود به مصر 

را وشته ای که امیرالمومنین علیه السالم برای مردم مصر ننامه
من قیس بن سعد انصاری : »در قسمتی از نامه امام آمده است .بخوانند

کمک کنید و در اجرای حق از او به او  ،را به امیری شما فرستادم
م که به نیکان شما خوبی نموده و اهبه او دستور داد .حمایت کنید

به افراد مشکوک سخت بگیرد و با افراد خاص و عام شما مدارا 
و از جمله افرادی است که روشش مورد رضایت من است و ا نماید.

 (.5(، )12«)امید به اصالح و خیرخواهی او دارم.
بعد از قرائت نامه امیرالمومنین علیه السالم قیس به پا خاست و  

حمد و سپاس خدای را که حق را : »ضمن سخنانش برای مردم گفت
ما  !رد. ای مردمآورد و باطل را از بین برد و ظالمان را سرنگون ک

اس برخیزید و بر اس ،با بهترین فرد بعد از پیامبران بیعت کردیم
و سنت پیامبرش بیعت کنید. بنابراین اگر ما به  هکتاب خدا و سیر

عهده شما  بیعتی بر ،کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نکردیم
 همان(«.)نیست
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 1401زمستان ، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

برای  مارت راارسیم که او یبا مالحظه سخنان قیس به این نتیجه م
طلبی خدمت به مردم قبول کرده بود نه به خاطر قدرت و ریاست

 ست.و این عین سیاست صحیح حکومت داری ا

شخصی به نام محمد بن مسلمه بن مخلد در  امارت قیس، در ایام 
قیام کرد و مردم را به خونخواهی عثمان دعوت کرد.  خَرِبتا قریه

ام علیه من قی ،ی بر تووا» فرستاد:به او قیس پیامی به این مضمون 
کرده ای؟ به خدا قسم من مایل نیستم تو را بکشم و در برابر آن 

از آن من باشد. تو خونت را حفظ کن و بیهوده  حکومت شام و مصر
ا ت: »محمد بن مسلم در پاسخ قیس نوشت.« دهمشتن ک  خودت را به

ن ای «من کاری به تو نخواهم داشت. ،وقتی که تو والی مصر باشی
طلب نیز بیانگر این است که قیس از سیاست خوبی در خاموش م

چرا که او فردی زیرک  ،ها برخوردار بودها و قیامساختن شورش
معاویه بارها به انحای گوناگون  ی و اندیشه بود.أو صاحبه ر

گاهی اوقات  .خواست تا با حیله قیس را از امیرالمومنین جدا سازد
ن تهدید و گاهی استفاده از لحن تطمیع با نوشتن نامه و بکار بردن لح

نیرنگش  دربه صراحت دنبال این هدف بود اما هر بار  هم و گاهی
چون قیس دل و قلبی ماالمال از ایمان و اخالص  گشت.یناامید م

داشت و تقوا و اخالص او نسبت به امیرالمومنین علی علیه السالم 
که از سیاست  مانع جدایی او از آن حضرت گردید و باالخره قیس

خوبی برخوردار بود نقش بسیار مثبتی در خالفت امیرالمومنین ایفا 
 . کرد

 : حمد بن ابی بکر در خالفت امیرالمومنین علیه السالم( م۳

محمد بن ابی بکر در ابتدا همسر جعفر طیار مادر اسما بنت عمیس 
 جعفر در جنگبعداز آنکه برادر امیرالمومنین علیه السالم بود که 

عقد ابوبکر ابی قحافه درآمد و از او محمد متولد  به، وته شهید شدم
امیرالمومنین او را به عقد خود ، شد و بعد از درگذشت ابی بکر

حضرت بزرگ شده و تربیت یافت و  ورد و محمد در دامانآدر
شناخت و برای هیچکس جز او فضیلتی او پدری برای خود نمی جز

با سایر فرزندانش فرقی نداشت  در خانه آن حضرت و معتقد نبود
از محبت آن بزرگوار برخوردار بود تا جایی که  یزیرا به تمام معن

 (5«)ابی بکر محمد فرزند من است از صلب: »ن حضرت می فرمود آ

 : قش سیاسی محمد بن ابی بکرن

را  او علی علیه السالم که در حاالت قیس بن سعد بن عباده گذشت
و محمد بن ابی بکر را به حکومت  از حکومت مصر عزل نمود

یکی از یاران مخلص و معتمد حضرت علی علیه وی  مصر گماشت.
امیرالمومنین طی حکمی استانداری مصر را به وی  السالم بود.

وقتی که محمد بن ابی بکر به  واگذار و او را روانه آن دیار کرد.
منین مصر رسید در جمع مردم حاضر شد و دستور داد فرمان امیرالمو

حضرت او را به تقوا و رفتار  ،در این نامه علیه السالم را بخوانند.
 جمع آوری خراج و.... سفارش نمود. ،قضاوت به حق ،صحیح با مردم

برای مردم  محمد بن ابی بکر ،پس از قرائت نامه امیرالمومنین
اگر دیدید اعمال و » سخنرانی کرد و در ضمن سخنانش چنین گفت:

طاعت و تقوای الهی است خداوند را بر آن شکر رفتار من برای 
کنید زیرا که او هدایتگر به آن بوده است. و اگر عمل غیر حق را 

و سرزنش نمایید زیرا که من  دیدید به من بازگردانید و مرا عتاب
به عتاب سزاوارترم و شما نیز به انتقاد کردن سزاوارید. خداوند با 

از سخنان محمد « صالح موفق کند.رحمتش ما و شما را به انجام عمل 

بن ابی بکر در آغاز حکومتش بر مصر به دست می آید که او 
چگونه سیاستی را دنبال می کرده است. یعنی می توان گفت که او 
تالش می کرده که به مردم مسلمان خدمت نماید و کارهای خوب 

ی والگ ،این نوع سیاست و رفتار .انجام شده را به خود منصوب نسازد
کارگزاری جوان  محمد مناسبی برای همه کارگزاران مسلمان است.

امیرالمومنین  یشو با جوش و خروش بود و ارادت خاصی به موال
با دشمنان امیرالمومنین در مصر مماشات او  .علیه السالم داشت

نکرد و آنها را بین بیعت با امام یا خروج از مصر مخیر ساخت. اما 
ت جسارت نداشتند تا اینکه أستند و جرآنها از محمد مهلت خوا

قضیه حکمیت پیش آمد که جو عراق  صفین به آخر رسید وگ جن
اینجا بود که  .و در میان مردم اختالف بروز کردمتشنج شد 

ت ابراز مخالفت را پیدا کردند و با أطرفداران عثمان در مصر جر
منطقه مصر دچار اضطراب  ،شدندحمایتی که از جانب معاویه می

محمد بن ابی بکر گرچه مدیری فعال و پرتالش بود  و تشنج گردید.
ی اما توان اداره، ای در انجام وظیفه کوتاهی به خرج نمی دادو ذره

امام علیه السالم او را در  .های بحرانی را نداشتمصر در حالت
میرالمومنین بعالوه ا .دور از تشنج حاکم آنجا نموده حالت عادی و ب

علیه السالم غیر از محمد کسی را نداشت که صالحیت حکومت 
 بر مصر را داشته باشد چرا که امام بعد از شهادت محمد فرمود:

به خدا سوگند که . جوانی نورس بود  .خدا رحمت کند محمد را»
به  .هاشم بن عتبه بن ابی وقاص را والی مصر کنم خواستم مرقالمی

مصر بود میدان را برای عمروعاص و یارانش باز خدا اگر او والی 
شد جز اینکه شمشیرش در دستش بود و نمی گذاشت و کشته نمی

کنم محمد را زیرا وی کوشش خود را کرد و به نکوهش نمی
 .« سرانجام خود رسید

نکات کاربردی و قابل توجه از رفتار سیاسی کارگزاران با توجه ب. 
 به آیات قرآن

کتاب و حکمت  )ع(خداوند به حضرت عیسی:شته آگاهی از گذ( 1
 (4۸/آل عمران) و تورات و انجیل آموخت

دیران باید از قوانین گذشته آگاه باشند و بدانند در گذشته چه م 
. اتفاقاتی در سازمان رخ داده و چه مقرراتی وضع گردیده است

را که قوانین گذشته  )ع( توراتچنان که خداوند به حضرت عیسی)
 (.وختبود آم

خداوند از پیامبران پیمان گرفت که : یمان و پشتیبانی از مدیران( پ2
هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم و سپس پیامبری آمد که آنها 

آل )کرد به او ایمان آورید و او را یاری کنید را تصدیق می
 (۸1/عمران

ها گرفتن پیمان است که در مدیریت اسالمی الزمه سپردن مسئولیت
انجام تکلیف شود . مدیران قدیمی باید از  ،طبق موازین و اصولبر 

مدیران جدید پشتیبانی کنند و مدیران جدید هم باید از مدیران 
 .قدیمی تجلیل کنند

من تالش هیچ صاحب عملی را : رزیابی عملکرد نظریه سیستمی( ا۳
 (1۹5 /آل عمران) همه از یکدیگرید ،زن باشد یا مرد ،تباه نمی کنم

سازمانها باید روشی جهت شناسایی کسانی که وظیفه خود را به در 
دهند وجود داشته باشد تا ضمن تشویق آنها انگیزش خوبی انجام می

ا کاره، سازمانی را تقویت نمود. تالش و تالشگر هر دو مهم هستند
نیت )داشته باشد و هم حسن فاعلی  (شکل درست)هم باید حسن فعلی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1337-fa.html


 105...  تاثیر و حکومت در کارگزاران سیاسی نقش بررسی  
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اسالمی همه افراد سازمان مثل اعضای یک در سازمانهای  .  (درست
پیکرند در نتیجه تخریب یک فرد به مثابه تخریب سازمان است . 

همه اعضا باید با هم رشد کنند لذا باید امکان رشد  ،در یک بدن
سازمانی برای همه افراد فراهم باشد و تالش مدیریت عالی سازمان 

 .بر ارتقای کیفی همه افراد معطوف گردد

منافقان به هنگام روز در محضر پیامبر  :گانحذف دو چهره( 4 
ی ول !ید درست استیگفتند : هر چه شما بگوصلی اهلل علیه و آله می

های او عمل میهنگامی که از نزد پیامبر می رفتند برخالف گفته
کردند . خداوند می فرماید : ای پیامبر از ایشان اعراض کن. 

 و اید از تشکیالت سازمان حذف شوندافراد دو چهره ب(؛ ۸1ء/نسا)
 . های کلیدی قرار نگیرندیا الاقل در پست

بینی که در گناه و بسیاری از مدعیان ایمان را می : ساد اداری( ف5
 (62/مائده)خواری شتاب می کنند.ظلم و حرام

 (اثم)و فساد اخالقی (عدوان)از فساد اجتماعی )سُحت(فساد اداری 
لذا اولین گام در راستای اصالح سازمان است.تر و بدتر خطرناک

ها و فرآیندهای سازمانی جهت از بین رفتن فساد تغییر در رویه ،ها
 . اداری است

من ادعا  : ای پیامبر به مردم بگو:  فاف سازی روش مدیریت( ش6
دانم و ادعا های خداوند نزد من است و غیب میکنم که گنجینهینم

شود بلکه من آنچه را که به من وحی می ،ماهکنم که من فرشتنمی
 (50/انعام)کنم.پیروی می

اهداف و شیوه کار مدیر باید صریح و روشن بیان شود . مدیران باید 
همچون دیگران در زندگی شخصی از امکانات عمومی استفاده کنند 

 . باشدو استفاده از امکانات ویژه صحیح نمی

در امر جهاد به شما تخفیف  اکنون خداوند:  مدیریت اقتضایی( 7
  (66/انفال)داد.

نامهینآی ضائات،گاهی باید به دلیل تغییر شرایط و اقت ،در مدیریت 
  .ها تغییر کند و این امر با قاطعیت در مدیریت منافاتی ندارد

گرایی، برتری بر اساس لیاقت : برادران یوسف گفتند: ( گروه۸
ترند، درحالیکه از ما محبوبیوسف و برادرش بنیامین نزد پدرمان 
(؛ تبعیض با تفاوت یکسان ۸ما گروهی نیرومند هستیم. )یوسف/

نیست. تبعیض، برتری دادن بدون دلیل است و تفاوت، برتری بر 
ای هاساس لیاقت. لذا برتری دادن افراد بر اساس لیاقتهایشان در رده

ن وگرایی، اگر بدمدیریتی، اصلی معقول و تأییدشده است. گروه
گیری منفی و مخرب پیدا کند باید رهبری صحیح باشد و جهت

کند ) شدیداً کنترل شود، زیرا عوامل سقوط را سریعتر فراهم می
برادران حضرت یوسف)ع( به همین دلیل دچار انحراف شدند و 
هنگامی که تحت نظارت و هدایت یوسف)ع( قرار گرفتند از 

 اشتباهات خود بازگشتند.(
د : و اینگونه یوسف)ع( را در زمین قدرت ( توانایی رش۹

 (21بخشیدیم.)یوسف/
هیچگاه نباید زیردستان را دست کم گرفت، چون ممکن است 
توانایی رشد و طی مدارج عالی را داشته باشند. )یوسف)ع( برده 

 پادشاه شد(

یوسف گفت: هفت  : برنامه ریزی استراتژیک مدیریت بحران( 10
چه را درو کردید جز اندکی را که می درپی کشت کنید و آنسال پی

 (47)یوسف/ ش کنار بگذاریداهخورید در خوش

ازجمله وظایف مهم مدیریت بحران است  تشریح وضعیت بحران،
برای خروج از وضعیت بحرانی نیز  (طرح و برنامه)و ارائه راه حل 

برنامه ریزی در تولید و صرفه جویی در  از وظایف ایشان است.
اد پشتوانه، یک ضرورت برای کشورهای درحال مصرف برای ایج

توسعه است. در برنامه ریزی مصرف، سهم نسل آینده حفظ و 
مراعات شود. طرح ها باید به نحوی قابلیت عملی شدن داشته باشد. 

سیلو و انبار، واگذاردن گندم  دونبهترین راه ذخیره سازی گندم ب)
 .در خوشه اش بود تا دچار فساد زودرس نشود

هنگامی که پادشاه مصر خوابی ( : اتاق فکر)مشاوره تخصصی  (11
خواست که یوسف را نزد وی آورند تا در مورد خواب  ،عجیب دید

 (50/یوسف)سال کند.

در شرایط بحرانی سازمان، برای حل معضالت و مسائل از مشاوران  
اندازی اتاق و نخبگان باید بهره برد. یکی از راهکارهای عملی آن راه

 .فکر در هر سازمان استهای 

قرآن کتابی استوار است تا عذاب شدید را هشدار :  دفع تهدیدها( 12
   (2/کهف)منان بشارت دهد.مؤدهد و به 

سازمان ها باید در اولویت  مهمتر از جلب منفعت است. دفع ضرر،
بین دفع ضرر احتمالی و منافعی که ناشی از انجام تصمیم و  بندی

تن پیشی گرف)اقدامی در سازمان است، ابتدا به دفع ضرر بپردازند. 
 (.کننده این معنا است تبیین هشدار عذاب بر بشارت،

: درباره هیچ چیز و هیچ کار نگو که من  از وعده دادن ( دوری1۳
 (2۳/دهم.)کهفحتماً آن را فردا انجام می

مدیران و رهبران سازمان باید به این نکته توجه کنند که فراهم 
کردن امکانات و مقدمات انجام برنامه ها، تضمین کننده قطعیت 
اقدامات نیست، چون عوامل و متغیرهای دیگری وجود دارند که به 

 .توانند شرایط را به گونه ای دیگر رقم بزنندراحتی می

رت خضر به حضرت موسی گفت: آن حض:  دفع افسد به فاسد( 14
آن را معیوب کردم زیرا پادشاهی  کشتی متعلق به چند یتیم است،

    (7۹/کهف)در کمین بود که کشتی های سالم را غصب می کرد.

یکی از نکاتی که مدیران در طرح ها و برنامه ریزی ها و تصمیمات 
خود باید لحاظ کنند دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم 

 (.داشتن کشتی معیوب بهتر از نداشتن آن است). است

خداوند در مورد گفتگو و بحث با اهل :  یریت مذاکرات( مد15
بر بیان نقاط مشترک تاکید می کند و  (یهودیان و مسیحیان)کتاب 

بگویید ما به آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل  می فرماید:
 46عنکبوت  . ما یکی استشده، ایمان داریم و خدای ما و خدای ش

در مذاکرات، قبل از بیان نظات خود، آنچه را که مورد اتفاق و 
قبول طرفین است مطرح شود تا فضای مذاکره آماده پذیرش آراء 

 گردد.
ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که :  قدرت و بصیرت( 16

 (45)ص/دارای قدرت و بصیرت بودند.

و  (برای انجام مسئولیت)رهبران و مدیران باید دارای قدرت  
 .باشند (برای شناخت مسئولیت)بصیرت 

آیا منافقان را در اطراف خود نمی  !ای پیامبر:  طر جاسوسان( خ17
 (11/حشر؟)بینی

ا هها و طرحمدیران باید توجه داشته باشند که همواره افرادی نقشه
 رسانند .وش رقیبان میهای سازمان را به گو استراتژی
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هنگامی که پسران یعقوب :  م اعتماد سریع به افراد بد سابقه( عد1۸
 را همراهشان (بنیامین)از حضرت یعقوب خواستند که برادر یوسف 

ببرند ، یعقوب گفت: آیا شما او را مثل امانت نگاه خواهید  به مصر
 (64؟)یوسف/داشت

گذشته سوء آنها را مدنظر داشته مدیران باید در اعتماد به افراد ، 
 باشند.

و چون یوسف رشته قضاوت :  رفیع، شفاف سازی، وارستگی( ت1۹
و علم دادیم و اینگونه پاداش نیکوکاران  (نبوت)رسید، به او حکم 

 (22/یوسف)دهیم.را می

رد ف اگر زودتر باشد .دپذیرترفیع افراد باید در وقت خود صورت 
گر دیرتر باشد انگیزش افراد کاهش میصالحیت الزم را ندارد و ا

ها را باید بیان کرد تا فضای رقابت در و نصب  یابد. دلیل عزل
را نیکوکار بودن  )ع(خداوند دلیل نصب یوسف)سازمان حاکم شود 

پذیری کافی نیست، تنها علم و توان برای مسئولیت (.او شمرده است
 (المحسنین) نیکوسیرتی نیز شرط است.و بلکه وارستگی 

از نگاه صاحب تفسیر مجمع  لفه های رفتار سیاسی کارگزارانؤمب. 
 البیان

  سوره واقعه :
در فضیلت تالوت این سوره آمده است که: عثمان در آخرین 
روزهای زندگی به دیدار عبداهلل ابن مسعود رفت که در شدت 

هم برایت ددستور   بیماری قرار داشت و به او گفت : می خواهی
 عثمان طبیب من را بیمار کرده است.د: جواب دا ؟ ب بیاورندطبی

اجازه نمی دهی تا دستور دهم حقوقت را از بیت المال  :پرسید
آن روز که نیازمند بود مرا محروم و حقوقم را  :پاسخ داد ؟بپردازند

ندارم میخواهی دستور دهی  اینک امروز که نیاز به پول ،قطع کردی
 ؟!بدهند

شود که کارگزاران باید به موقع نسبت به داشت میاز این مطلب بر
و م رعیت اقدام ورزند چرا که گاهی اوقات پرداخت حقوق مسلّ

شاید گفت در بیشتر مواقع دیرکرد در پرداخت سودی به حال آنها 
  .ندارد و زمان طالیی گذشته است و دیگر قابل جبران نخواهد بود

 : هعَالرافِ هٌضَخافِ

را به ذلت می کشد و به کیفر  گروهی ،دهندهاین رویداد تکان 
کردار شان می رسند و گروهی به پاداش عملکرد شایسته و درست 

 . خویش به عزت و سرفرازی اوج می گیرند یاندیش

مفهوم روشن تر و کامل تر این است که : روز رستاخیز با رخ 
گشودنش گروهی از انسانها که عنوان های پر زرق و برقی چون 

فرماندهی و  قضاوت، وکالت، رهبری، فقاهت، وزارت، ریاست،
نظیر اینها را در دنیا یدک کشیده و دست به ستم و شقاوت یازیده

کشد و در برابر ور دوزخ میبه ذلت و حقارت و آتش شعله اند،
آزادمنش و بشردوست که در فرهنگ و طلب ستمدیدگان حق انآن

قدار، محکوم بودند، به آن شقاوت پیشگان و اصالح ناپذیر آن بی م
ه خدا هدایت رنعمتو به بهشت پ  بخشدو سرفرازی اوج می  عزت

 (1۳)می کند.
 : سوره جمعه

 (2هُوَالّذی بَعَثَ فِی األُمّیّین رَسوالً مِنهُم )آیه 
دانشگاه ندیده و خدایی است که در میان درس نخوانده ها او همان 

و  و اندیشاندن آنان شادها ، پیام آوری بزرگ از خود آنان برای ار

ایجاد تحول مطلوب در اندیشه و باور و رفتار و اخالق جامعه و 
از تیره و  او از خود آنان،، ریآ .دنیای تیره و تار آن ها برانگیخت

 .و مردم آن سامان بود جامعهتبار آنان، از نژاد و منطقه آنان و از 

ب نمایندگان منتخ توان از این آیه این نکته را برداشت نمود که:می 
برای هر منطقه و اقلیمی برخاسته از همان دیار باشد تا مردم حرف

ها به سهولت گردن نهند. اگر و به فرمان شنوی بیشتری داشته باشند
ای که ترک زبان یا کرد زبان است مسلماً مسئولین آنها می منطقه

 .دنتوانند از همزبانی با مردم تحت حوزه مدیریت خود بهره ببر

لسوزی دصفت دومین ویژگی ممتاز برشمرده در این آیه برای پیامبر، 
و حریص بودن پیامبر بر هدایت مردم است. یک مسئول باید نسبت 
به مردم دلسوز باشد و هدایت و ایمان و دین مردم برای او در 
اولویت قرار داشته باشد نه اینکه گمان کند فقط برای مباحث 

لکه ب . گماشته شده است...ی و سیاسی ودنیوی نظیر مسائل اقتصاد
، را بر الگوهای دینی شهایبرنامه ،عالوه بر توجه به وظیفه خود

 .اخالقی و اعتقادی بنا کند

 (4یه )آ شان یَمَ وتیهِیُ اهللِ ضلُفَ کَذلِ 

این مقام واالی رسالت و نبوت، بخشش خداست که آن را به هرکس 
دن بار گران این مسئولیت بخواهد و او را برای به دوش کشیکه 

 . شایسته بنگرد، ارزانی می دارد

در ادامه آیات قرآن از :  نکوهشی تفکر انگیز از عالمان بی عمل
 و دانایان و عالمان که بر اساس دانش و آگاهی خویش رفتار نکنند

در اشاره به آن گروه از یهود  - سازند لو خلق را پایما حقوق خدا
  فرماید:می -تورات را وانهاده بودندکه عمل به رهنمودهای 

 سفاراًاَ لُحمِیَ مارِالحِ لِثَمَا کَوهَلُحمِم یَلَ مَّثُ هِلوالتورامِّحُ ذینَالّ لُثَمَ
 (5)آیه 

وصف و حال آن کسانی که تورات بر آنان فرود آمد، اما آنگونه 
که شایسته بود حق آن را رعایت ننموده و به وظایف خویش عمل 

وصف درازگوشی است که کتابهای دانش و حکمت   ان، بس نکردند
از نه را بر پشت خویش می کشد، اما نه آنها را مطالعه می کند و 

نماید و نه اصالح ت و نه به آنها عمل میمفاهیم آنها آگاه اس
توان به افراد صاحب منصب و ر توضیح این آیه میپذیرد .دمی

هت رفع نقایص جامعه صاحب علمی اشاره کرد که از علم خود در ج
و بهبود زندگی مردم و هدایت آنها استفاده نکردند و چه زیان 

و   ای که صرف علم اندوزی کردندو هزینه  نان زمانآ آشکاری.
 ،ی سوددهی برسانندمی توانستند با خدمت بهتر به خلق اهلل به منصه

  .و در قبال آن دریافت مثبت نداشتند هبیهوده و عاطل گذاشت

 اهللِکرِلی ذِوا اِاسعَفَ هِعَمُالجُ ومِیَ هِ مِناللصّلِ یَودِذا نُاِ وانُآمَ ذینَا الّهَیُّیا اَ
  (۹)آیه ونمُعلَم تَنتُن کُم اِکُلَیرٌم خَکُذلِ یعِوالبَرُذَ وَ

با توجه به این آیه یکی از بهترین زمانها و مکانها برای آگاهی 
مدیران جامعه و بخشی به مردم در رساندن سخن از سوی رهبران 

روز جمعه و تریبون نماز جمعه است که نباید مسئولین از  ،اسالمی
ای یکبار این فرصت مناسب غافل شوند. در چه روزی آن هم هفته

بنابراین خطبه ؟ مسلمین را گردهم آورد می توان چنین اجتماعی از
برای سخن  یهای نماز جمعه مخصوصاً دومین خطبه فرصت مناسب

گفتن از طرف رهبر یا سخنرانی قبل از نماز برای مدیران و 
ایشان در نماز  .همچنین حضور .باشدکارگزاران حکومتی می

عالوه بر فواید مذکور می تواند زمینه مالقات مسئولین و  جمعه
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مردم را فراهم آورد که آنها مشکالت مردم را شنیده و در جهت 
  .رفع آن اقدام نمایند

  (17)آیه  یداوَم رُلهُمهِاَ رینَلکافِا لِهِّمَفَطارق : سوره  

اینک که چنبن است به این ظالمان و  ! هان ای پیامبر
و به تدبیر  در نابودی آنان شتاب مورزو  مهلت ده  کفرگرایان

 .و اندکی آنان را به حال خود واگذار کیفر آنان راضی باشدر   خدا

 دو اصل مترقی شکیبایی و مدارا در مدیریت جامعه :  
قرآن کریم درس شکیبایی و مدارا و تحمل و پایداری قهرمانانه ، نه 
تنها در برابر تنوع سلیقه ها و اندیشه ها و دیدگاه ها ، که حتی در 

 ییرا تا آنجا ندیشی ها و شرارت هاو مرگ ا برابر بد اندیشی ها
و این دو اصل را از موفقیت و  که ممکن است به تابلو می برد،

سازندگی می شمارد و رمز توفیق در اداره و اصالح جامعه، درست 
به همین دلیل است که به پیشوای بزرگ توحید نه تنها تحمل و 

یان های مدارا با درست اندیشان و کمال جویان و اندیشه ها و جر
متنوع را می دهد که حتی به آن حضرت دستور می دهد با بد 
اندیشانی که او را به باد مسخره می گیرند تا آنجا که ممکن است 

  .با مهر و مدارا رفتار کند و به هر حال از مرز عدالت نگذرد

 
 نتیجه گیری

ئه انسان، ارا یبه جهت پرداختن به تمام ابعاد زندگ مکری قرآن (1
 انیب با وبهتر را فروگذار نکرده است  تیحاکم یاصول و قواعد برا

همیعل)امامان معصوم  . نیزنموده است قیدر قرآن ارائه طر ییهامثال
 ند.اهموضوع پرداخت نیهم که قرآن ناطق هستند، به ا (السالم

جامعه نبهتری عنوان به (السالمهیعل) یحضرت عل نیمنؤرالمامی (2
، شیشناس در مدت کوتاه اما موفق و پربار حکومت عدل خو

 نیبهتر به به کارگزاران حکومتش، ییهاارسال نامه یهمواره ط
یاسیو باال بردن سواد س ی، جهت ارتقاء آگاهشانای ارشاد بهوجه 
 اند.توجه داشتهشان 

کنند یانتخاب م کارآمدتر نمسئولی باشد ترآگاه جامعه هرچه (۳
 یاسیآن در بعد س یدو گروه مردم و حکومت حیصح افتنیتیو ترب

 . دارد هیدو سو راتیثأو ت امدهایپ
 یراو ب ندیموعظه نمامردم را کنند کمتر  یسع دیبا کارگزاران (4

 یگذارلیشوند. لکن با ر دانیوارد م یرفع مشکالت به صورت عمل
 شهدا، منش و اخالق مردم و سرلوحه قراردادن یدر سبک زندگ

 دی. دولت باندیمطلوب اجرا نما قیخود را به طر فوظای و هابرنامه
بپردازد که به طور خاص به  ییهارشته جادیبه ا هادر دانشگاه

 یحکومت یهایکرس یریگدستمسئول جهت به یعنصرها تیترب
عهده به یتیو مسئول دینایچند نفر ب اینفر  کی نکهیمبادرت ورزد. ا

 تاسیس نهیآشنا با اصول و قواعد در زم یحت نکهیبدون ا دنریگب
 رتیمغا کارآمد و صالح حکومت و دولت جادید، با اهداف انباش

 . دارد
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