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   هاي حکومتی امام علیبازنمایی نامه

 به کارگزاران و فرماندهان

  1سازندگی محمدتقی

  چکیده

 اصـول و اسـت بـوده سـازمانی و اداري مکاتبـات نـوع از ،امـام علـی هايامهبرخی از ن

 حکـومتی، نخسـت روزهـاي همان در ،اند. امیر مؤمنانداده جاي خود در را مملکت مدیریت

 هـواداران و امیـهبنی میـان از نوعـاً که را کارگزاران پیشین کرد و مدیریتی ساختار تجدید به اقدام

  اد.د تغییر بودند، آنان

هـاي امـام ها و فرمانپژوهش حاضر، به دنبـال بررسـی ایـن مسـئله اسـت کـه دسـتورعمل

طورکلی، روش به کارگزاران حکومت اسلامی، داراي چه ساختار و معیـاري اسـت؟ و بـه علی

  با کارگزاران چگونه بوده است؟ برخورد امام

در ابعـاد فرهنگـی،  علـی هاي امـامها و دستورفرمان رو، هدف از این مقاله بررسیازاین

آگـاهی یـابیم و الگـو  به کارگزاران حکومت است تا از رهنمودهاي امـام سیاسی اجتماعی و

  بگیریم و در ابعاد مختلف زندگی امروزي به کار بندیم.

اي، تلـاش کتابخانـه منـابع اسـاس بـر گیري از روش توصیف و تحلیل ودر این مقاله، با بهره

  هاي خود به کارگزارانش را استخراج کنیم.در نامه هاي امامون فرمانشده است، ابعاد گوناگ

هاي نامـه هـایی اسـت کـه دریکی از نتایج و دسـتاوردهاي ایـن پـژوهش، معیارهـا و ملاك
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جهت مدیریت جامعه اسلامی و نیز روش برخورد با کـارگزاران صـالح و ناصـالح  علیحضرت

  بیان شده است.

سیاسـی بـه کـارگزاران  اجتمـاعی و هاي فرهنگـی،در زمینـه یهاي امام علبررسی نامه

هاي نـوآوري ایـن مقالـه شـمرده حکومت و ضرورت الگوبرداري در جوامع امروزي، یکی از جنبـه

  شود.می

  کلیدواژگان

  .ها.ها، کارگزاران، مدیریت، نامه، حکومت، فرماندهان، فرمانامام علی

  طرح مسئله

هاي کارگزاران حکومتی در جامعه را مانند رشته تسبیح براي دانـه ، جایگاه ویژهعلیامام 

بِالـأَمر مکـانُ  میِّمَکَـانُ القَـ«باشـد: پذیر نمیها بدون آن امکانگیري از دانهآن دانسته که بهره

بِحَـذا  جْتَمـعیَمَّ لَـمْ النِّظامُ تَفَرَّقَ الخَرَزُ وَ ذَهَبَ، ثُ عَفَأِنْ انْقَطَ ضُمُّهُیَوَ  جْمَعُهُیَالنِّظام من الخرز 

کـارگزاران و نسـبت انتصـاب  ياژهیـهتمـام ورو، ابـدین .)146البلاغـه، خطبـه (نهـج» اَبَداً رِهیف

بدون توجه بـه نقـش کـارگزاران صـالح و  یحکومت چیداشتند؛ چراکه ه قیکارآمد و لا فرماندهان

و  ینظـارت کـاف ،است که رهبر جامعه لازم ،نیبنابرا ی را ندارد.به اهداف عال دنیرس توانایی ،مدبّر

اسـت و  يحکومـت، ازآنِ رهبـر یـیاجرا اراتیـاخت زیـراداشـته باشـد؛ را بر منصوبان خـود  یواف

  .باشدنیز  شیعملکرد منصوبان خو باید پاسخگوي تردید،یب

به کـارگزاران حکـومتی، یکـی از مـوارد قابـل تأمـل در  علیها و دستورهاي امام فرمان

هاي مختلـف از جملـه بعد از انتخاب و گـزینش، بـه شـیوه ی ایشان است. امامحکومت سیره

نمـود کـه آنـان را از هایی، تلاش میهاي حکومتی، با ارسال نامهها و دستورعملنظارت و توصیه

 اجتمـاعی و فرهنگی، گوناگون هاىزمینه در هایىنامهبخش مواقع، از بعضى انحراف باز دارد و در

از  علـیهاي امـام توان گفـت یکـی از سیاسـتکرد. میمی رگزاران خود صادرسیاسی، به کا

ها بـه کـارگزارانش و نیـز ها و صـدور دسـتورعملق)، توصـیه.ه 40-35اوایل شروع حکومتش (

  مبارزه با فساد و کارگزاران ناصالح در دستگاه حکومت اسلامی بود.

بـه  سیاسی و نظامی اجتماعی، ت فرهنگی،را با موضوعا علیهاي امام در این مقاله، نامه

در  امـام هایی را که نوع نگـرش و سـیرهها و فرمانکارگزارانش بررسی نموده و دستورعمل
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  کنیم.کند، واکاوي میمدیریت جامعه اسلامی را مشخص می

 (نامـه» اشـترمالک « هاي امیرمؤمنان را به غیر از عهدنامهدر این مسیر، سعی شده است نامه

 است و رویکرد امام هايعهدنامه ترینطولانی و ترینمهم از ) بررسی کنیم. این عهدنامه،53

هـاي حکومـت اسـلامی، جاهلیـت و ویژگی عصـر در را در مورد حکومـت امیرمؤمنان مترقی

حکومت با مردم و حقوق شهروندان و مسائلی از این دست، بیان کرده اسـت کـه وصـف و  رابطه

 هاي امـامهـا و دسـتورعملگنجـد؛ ولکـن در ایـن پـژوهش، فرماناین مقاله نمی بررسی آن، در

  ایم.هاي دیگر مورد بررسی قرار دادهرا در نامه علی

هاي ارزشـمندي از سـبک زنـدگی اسـلامی در زمینـه ، مجموعهعلی دوران حکومت امام

دوران حکومـت  ا در زمینـههاي متعـددي رگوناگون را در خود جاي داده است و این امر، پژوهش

هاي به خود اختصاص داده است. در این پـژوهش، سـعی شـده اسـت کـه نامـه امیرمؤمنان

داري ارسال نموده، مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار را که به کارگزارانش در مدت حکومت امام

دارنـد، اشـاره هایی که مستقیماً با موضـوع ایـن مقالـه ارتبـاط رو، در ادامه به پژوهشدهیم. ازاین

  شود:می

اثـر محسـن بـاقر الموسـوي، در  «1علـی امام دیدگاه از اداري نظام و مدیریت«ـ کتاب 

 فصـل؛ تیریمـد يهـایژگـیل: مفهـوم و وفصل اوّاند از: چهار فصل نوشته شده است که عبارت

 فصـل؛ در روزگـار امـام علـی يادار يهاسوم: سازمان فصل؛ ریمد فیو وظا هایژگیدوم: و

  .سهیو مقا یابیو معاصر ارز کیکلاس یتیریمد شهیو اند یعل امام یتیریمد شهیچهارم: اند

غلامرضـا  نوشـته «2علـیامـام  رهبري سال پنج در اسلامی مدیریت از تحلیلی«ـ کتاب 

سـال  5در دوره کوتـاه  یاسـلام تیریاز مد ياگونهلیتحلو  یبررساشرف سمنانی. این اثر، شامل 

ارائـه  یحکـومت يالگـو کیـعنوان تلاش کرده آن را بـه سندهیاست که نو یعل ماما يرهبر

  .دینما

جهـانبخش  نوشـته 3»اصـلاحات يکـارگزاران حکومـت و راهکارهـا یعل امام« ـ مقاله

، انتخـاب کـارگزاران و علـیثواقب. در این مقاله آمده است که یکی از اصول مدیریتی امـام 

                                            
بـه  1381مشهد در سال  نشرتوسط انتشارات به ،يدیس نیحسدیبا ترجمه س ،يباقر موسوکتاب، نوشته محسن نیا .1

  است. دهیچاپ رس
  است. دهیبه چاپ رس 1393انتشارات بعثت در سال  لهیبه وس یسمنان غلامرضا اشرف فیاثر، تأل نیا. 2
  چاپ شده است. 1380، در سال 22 شماره ،یحکومت اسلام یـ پژوهش یمقاله، در فصلنامه علم نیا .3
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  معیارهاي صلاحیتی و ارزشی است. مدیران دولتی بر اساس

ــه  ــارگزاران از منظــر «ـــ مقال ــوب ک ــدیریت در عملکــرد مطل نقــش اصــلاح ســاختارهاي م

ترابی. نویسندگان در مقاله یادشده، بـه ایـن نتیجـه مجید معارف و میثم کهن نوشته 1»البلاغهنهج

شـرط لـازم اسـت؛  اند که صلاحیت و شایستگی کارگزاران براي موفقیت یک حکومت،دست یافته

  اما کافی نیست و حکومت باید از ساختار صحیحی برخوردار باشد.

را در خـود  ارزشـمندي مطالب هریک هاي بسیاري موجود است کهها و مقالههمچنین، کتاب

هاي پژوهشـی مسـتقل کـه نامـه امـا باشـد؛ نزدیـک موضـوع ایـن به تواندمی جاي داده است و

به کارگزاران را بررسـی کـرده باشـد،  سیاسی اجتماعی و هنگی،فر هاىزمینه در امیرمؤمنان

 علـی هاي امـامکمتر مورد ملاحظه واقع شده است و بیشتر حاوي مطالب کلی است که نامه

 و هاهـا وتوصـیهفرمان کـه اسـت جدیـد جهت این از رو، پژوهش حاضراند. بدینرا بررسی نموده

 بررسـی جدیـد و نو قالبی در ، اجتماعی و سیاسی رادر ابعاد فرهنگی امیرمؤمنان رهنمودهاي

  دهد.روي خوانندگان ارائه میانداز جدیدي را پیشکند و چشممی

 اجتمـاعی و هاي فرهنگـی،، در زمینـههاي امـام علـیها و دستورو تبیین فرمان بررسی

هـا در ومتکارگیري در مـدیریت حکسیاسی به کارگزاران حکومت، جهت معرفی، الگوبرداري و به

  جوامع امروزي، یکی از اهداف این تحقیق است.

بـه  هاي صادرشـده از سـوي امیرمؤمنـاناین نوشتار، یک پژوهش مروري با تکیه برنامه

اسـت و تلـاش شـده بـه منـابع  سیاسـی اجتمـاعی و هاي فرهنگـی،کارگزاران حکومتی در زمینه

هـا و ها، راهنماییهـا، توصـیه، فرمانهـاي روایـی و تـاریخیاوّل مراجعـه گـردد و از کتابدسته

  هاي ایشان را کشف کنیم.به کارگزاران و مسئولان و مدیران در نامه هاي امامدستورعمل

روشن اسـت کـه چنـین تحقیقـی بـا روش توصـیف و تحلیـل و مبتنـی بـر منـابع از جملـه 

در  امـام رود؛ بـا ایـن فرضـیه کـه، پـیش مـیو منابع تاریخ خلافت امـام» البلاغهنهج«

هاي ارسالی به کـارگزاران، خـط مشـی و نـوع رفتـار اسـلامی را بـا روش فرمـان، دسـتور و نامه

  سازد.می آگاه دارد، وجود قدرت طریق در که هاییلغزش به را راهنمایی، آنان

                                            
 است. دهیبه چاپ رس 1394زمستان  ،47 البلاغه در شمارههاي نهجپژوهش یـ پژوهش یمقاله، در فصلنامه علم نیا .1
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  مقدمه

گویند که اداره کـردن امـور ، به کسی می»کارگزار«یا » عمال«در فرهنگ حکومتی، دو واژه 

ي حاکم اسـلامی، ز مال، ملک و کار را به عهده گیرد و متولی آن باشد و به عنوان نمایندهبخشی ا

سیاسـی، اقتصـادي و  اجتمـاعی، هاي: فرهنگـی،يهایی از طـرف وي در زمینـهداراي مسـئولیت

  .باشد وي اطمینان مورد و اسلامی حاکم امین رو، بایدنظامی است. ازاین

 و کـرد مـدیریتی سـاختار تجدید به اقدام حکومتی، نخست زهايرو همان در ،علیامام 

 هايبرنامـه از یکـی .داد تغییر بودند، آنان هواداران و امیهبنی میان از نوعاً، که را پیشین کارگزاران

 امـور مصـادر در صـالح و کارآمـد شایسـته، گزینش و انتخاب نیروهاي ،اصلاحی امیرمؤمنان

 بـدون عـدالت، و دینـداري هايشاخصـه بـا ویژهبـه حکومت، دوام و استقرار بود؛ چراکه حکومت

 جـدي توجـه مـورد و مهـم هايمقولـه از یکـی بـود. بنـابراین، نخواهد عملی شایسته کارگزاران

 مناصـب کـارگزاران در انتخـاب و گزینش چگونگی. بود و مسئولان حکومت کارگزاران ،امام

 شیوه مدیریتی، هايدستورعمل با آنان نمودن آشنا نظامی، و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون

 بـه کـه امور اجراي حُسن منظور به آنان مدیریت و عملکرد بر نظارت و مردم، با رفتار و زمامداري

 اسـت مسائلی از گردد، منجر حکومت ثبات و استحکام مردم، عمومی رضایت جامعه، امنیت تأمین

  .است پرداخته هاان بدانهاي خویش به کارگزاردر نامه امام که

 اسـلامی مـدیریت نظام و الگویی از تا نمونه داشت سعی نظري طرح مبانی با امیرمؤمنان

 سـه کلـی در اصـول و لـازم معیارهـاي نیـز مسلمانان آینده براي و نماید اجرا خویش زمان در را

 ایـن عملـی و نـیعی دهد که تحقق ارائه را »مردمداري« و »عدالت« ،»دینداري« مهم: شاخصه

  دارد. بستگی شایسته و صالح وجود کارگزاران به جامعه، در هاشاخصه
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  علیهاي امام ): مخاطب نامه1نمودار (

  

هـا ها و فرمانبه کارگزارانش را که حاوي دستورعمل علیهاي امام در این پژوهش، نامه

 هاي فرهنگـی،هاي نظـارتی در زمینـههاي حکومتی و رهنمودهاي مـدیریتی و سیاسـتو توصیه

  دهیم.سیاسی است، مورد بررسی قرار می اجتماعی و

  . سلوك فرهنگی کارگزاران1

، در طول خلافت خـود، کوشـش زیـادي را بـراي نهادینـه کـردن فرهنـگ علی حضرت

رگزاران هایی به کـااسلامی و تربیت اخلاقی مردم آغاز نمود و در بُعد فرهنگی، با دستورها و توصیه

نمود. در اینجا بـه خویش، جهت اصلاح سبک زندگی و عمل صالح و خودسازي، آنها را تشویق می

هایش بـه آن تأکیـد داشـته اسـت، اشـاره در نامـه علیبرخی از معیارهاي فرهنگی که امام 

  شود.می

  . خدامحوري1-1

اوج اقتـدار و  در توجـه داشـت وخـدا عظمـت بـه  ،در گفتار، رفتار و کـردارش امام علی

 خوبی نشان داد. حضـرتبه در جنگ خندقرا  یژگیو نیا کهيطوربه ؛خدامحور بود ،اخلاص

جا خـدا را کند همیشه و در همهکه فرماندار مصر بود، توصیه می» بکرابىمحمدبن«اي به در نامه

  مدنظر قرار دهد:



 

  13 رگزاران و فرماندهانبه کا علیهاي حکومتی امامبازنمایی نامه

  

 بـوده؛ چیزى هر جایگزین خدا خشنودى زیرا نیاور؛ خشم به مردم نگهداشتن راضى در را خدا«

 در اینکـه نـه آر؛ جـاى بـه خـودش وقت در را نماز. شودنمى خدا خشنودى جایگزین چیز هیچ اما

 تمـام کـه بدان و بیندازى تأخیر را آن کار، و درگیرى هنگام به و بخوانى وقتش از زودتر بیکارى،

  ).27نامه ،512 ش:1378 ،ی(دشت» است نماز گرو در خوبت، کردار

کـارگزار  شـود؛ امـامفراوان به مشاهده می ، در سخنان اماموجه به عظمت خداوندت

و از آنچـه خواند و اینکه اطاعت خداوند را بر دیگر کارهـا مقـدم دارد خود را به ترس از خدا فرامی

 آنهـا ي ازرویـپ جـز بـا آدمـی که یتدستورا ؛کند يرویها، پدر کتاب خدا آمده، از واجبات و سنّت

. آن حضرت، بـه دیکار نخواهد گردتیکردن آنها جنا عیار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضارستگ

به اجراي دستورات شرعی همچون نماز در اوّل وقـت، و نیـز یـاري دهد که یفرمان م کارگزارش

کنـد یم نیرا تضم یکس يروزیخداوند پ همت گمارد؛ چراکه خدا با دل و دست و زبانرساندن به 

دهد تا نفـس خـود یو به او فرمان م رددایبزرگ م ،بزرگ شمارد که او راآن دهد و ياری که او را

جـز  ؛داردیوا مـ ينفس همواره به بـد«رام کند که  ی،آرزوها باز دارد و هنگام سرکش يرویرا از پ

  )».53: وسفی( که را خدا رحمت آوردآن

  . احیاي سنّت پیامبر1-2

اسـت کـه  هاي اصلاحی فرهنگی امیرمؤمنانی از سیاست، یکوفاداري به سنّت پیامبر

کنـد و تبیـین دیـن رسـول را تأکیـد می سنّت پیـامبر و خدا کتاب به عمل هاي خود،نامه در

 نبـوي سنّت کردن مطرح کوشد بادهد و میرا در رأس اقدامات اصلاحی خود قرار می خدا

نمایـد. حضـرت در  هـدایت اصـلاح سـوي هبـ را جامعه دین، شدهفراموش فروع و اصول احیاى و

  کند:شهادت چنین وصیت می ، هنگامضرورت احیاي سنّت پیامبر

 ایـن .نکنیـد تباه را محمد سنّت و نورزید شرك خدا به که آن است شما به من سفارش«

 سرزنشـى هـیچ سـزاوار آنگـاه نگهداریـد؛ روشـن را چـراغ دو ایـن و دارید پا بر را دین ستون دو

  ).23نامه ،504-503همان: (» بود نخواهید

  رويگرایی و میانه. اعتدال1-3

 همـه در رويمیانه و اعتدال به کارگزاران، هاي حضرتتوجه در نامه مورد مسائل از یکی

 بـه گـرایش و دانـدنمی مقبـول امري هیچ در را تفریط و افراط حضرت. است مسائل زندگی
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، در 1مصـر فرمانـدار اي بهدر نامه داند. امام علیمی تحقیق و حق از انحراف مایه را هرکدام

  نویسد:گرایی زاهدان و دنیاگرایی میمورد اعتدال

 در دنیـا مـردم با. گرفتند را جاودانه آخرت و گذشتند سلامت به زودگذر دنیاى از پرهیزکاران،«

 بهتـرین در ن،پرهیزکـارا نکردنـد. شـرکت آنهـا آخـرت در دنیـا مردم اما گشتند؛ شریک دنیاشان

 چشـیدند را هایىلـذّت همان و خوردند را دنیا هاىخوراك بهترین و کردند سکونت دنیا هاىخانه

 منـدبهره دنیـا متکبـران و سرکشـان کـهگونهآن گرفتند؛ بهره دنیا از و بودند چشیده دنیاداران که

» شـتافتند آخـرت وىسـ بـه پُرسـود، تجـارتى و فراوان توشه و زاد با جهان این از سپس،. بودند

  ).27، نامه511ش: 1378(دشتی، 

  فرماید:اي دیگر میدر نامه امام

 بـه دنیـا امـوال از و بـاش، فـردا فکر به امروز از برگزین. را روىمیانهرا کنار بگذار و  اسراف«

(همـان، » فرسـت پـیش آخـرت در نیازمنـدیت روز بـراى را زیادى و نگهدار، خویش کفاف اندازه

  ).21ه، نام502

 نیتـریبـا مـردم، عـال کـارگزارانبرخورد  يهاوهیو ش تیریاخلاق مد نییدر تب امام علی

 با مردم داشـته باشـند. ياصادقانه بتوانند مردم را جذب کرده و رابطه کارگزارانرهنمود را دارند تا 

د و خطـاب کـرمی کارگزارانش توصیه به را مدیریت در رويمیانه و گراییهمواره اعتدال امام

بـه او  بود، ایران در »فارس« حاکم که »ارحبی سلمهابیعمربن« نامبه  به یکی از فرمانداران خود

  :و نوشت داد هشدار مردم با اشبدرفتاري در خصوص

 یـا کردن نزدیک در را رويمیانه و اعتدال باش، داشته نرمش و شدت با توأم رفتاري آنها با«

  ).19، نامه 500: (همان» کن رعایت کردن، دور

  . شکیبایی و بردباري1-4

، کارگزار باید بردبار و صبور باشد و با شکیبایی امـور مملکتـی در نظام مدیریتی امام علی

 تحمـل بـا و باشـد نداشـته حوصـلگیکم آنـان احتیاجـات و مردم خواست برابر را پیش ببرد و در

هـا را اندوه«ید اندوه را از خود دور کند: ، کارگزار باطبق فرمایش امام .خدمتگزار باشد فراوان

). حضـرت بـه کـارگزار خـویش 31(همان: نامـه » از خود دور کن ،با صبرى استوار و یقینى نیکو

بـر آنچـه تـو را انـدوهگین «کند که در دور کردن انـدوه، از خداونـد اسـتعانت بطلـب: توصیه می

                                            
 هجرى به سوى مصر فرستاد. 37، فرماندار مصر، هنگامى که او را در آغاز سال »بکرمحمدبن ابى«به  نامهحضرت،  .1
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فرماید در راه حق صـبر و شـکیبایی می ). همچنین،46(همان: نامه » از خدا کمک بخواه ،کندمى

نیکـو خصـلتى اسـت  چـه خویشتن را به صبورى در برابر ناخوشایندها عـادت ده، و«پیشه نماید: 

مــدیریتی و  هايدســتورعمل در حضــرت ).31(همــان: نامــه » صـبورى کــردن در راه حــق

  :است خواندهفرا ايبردباري چنین به را کارگزاران خود، حکومتی

 همانـا باشـید. شـکیبا نیازهایشـان آوردن بر در و باشید داشته انصاف مردم، با خود طرواب در«

 او نیازمنـدى از را کسـى هرگز هستید. پیشوایان سفیران ملت و نمایندگان و مردم دارانخزانه شما

  ).51نامه ،565 همان:(» نسازید محروم مشروعش هاىخواسته از و ندارید باز

از روح انسـان  کارهاسـت، یرا که سبب خراب يصبریو ب یحوصلگیشرح صدر، بشکیبایی و 

 کـارگزاران، يبـرا صهیخص نیآورد. ایرا به ارمغان م يو بلند فکر یگشادگ ،و در عوض دیزدایم

 :(همـان» اسـت اسـتیسَعَهُ الصَّدْرِ؛ سعه صـدر، ابـزار ر اسَۀِیَآلَۀُ الرِّ« :است مدیریت و ریاستابزار 

  .)176حکمت 

  واضع و فروتنی. ت1-5

در اثـر  یاما ممکن است کسـان ؛است یدر هر انسان دهیپسند يهااز خصلت ی،تواضع و فروتن

 برخـی در خـارج شـوند. یو از حالت تواضع و فروتنـ گردند مغرور تیبه دست آوردن مقام و موقع

 شـده دیا »جناح خفض« زیباي تعبیر با فروتنی و تواضع از کارگزارنش، به امام علی هاينامه

 بیانــات در .اســت آمــده 1والــدین بــراي تواضــع مــورد در خداونــد کلــام در کــه اســت؛ تعبیــري

اي بـه نامـه در حضـرت .دارد وجـود جامعـه ضـعیف و پایین اقشار بر خاصی تأکید ،حضرت

  :فرمایدمی» اشترمالک «

 نگیـرد، جـامان کـار درشتى با جز که جایى در و کن مدارا است، بهتر کردن مدارا که آنجا در«

 ،559 همـان:(» بـاش فروتن و روىگشاده مردم با بگستران، رعیت برابر را بالت و پَر کن. درشتى

  ).46نامه 

  . عطوفت و دلجویی1-6

 هايسیاسـت از تخطـی بـا خودپسند، و مغرور کارگزارانِ ، برخی ازدر حکومت امام علی

                                            
بـر  ی، بال فروتن یو از سر مهربان راً؛یصَغ یانیما کَما رَبَّوَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَۀِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ: «هیآ .1

 )24): 17(إسراء(» پروردند. يکه مرا در خُردآنان بگستر و بگو: پروردگارا ، آن دو را رحمت کن؛ چنان
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 حاضـر وجـه هـیچ بـه که گرفتمی بالا هایشانرويکج و خلاف قدري به گاهی ،امیرمؤمنان

 عمـل اسـلامی امت مصالح طبق و بردارند خلافشان از دست حضرت، آن تهدید و نصایح با نبودند

 (یا را او عزل حکمی صدور با و شدمی عمل وارد قدرت کمال با موارد، این در حضرت. کنند

ی از کـارگزاران نیـز بـه نمـود. عـزل برخـمی صادر مرکز) به احضار از پس یا و خود کار محل در

از  شـد کـه حضـرتدر آن منطقه انجـام می هاي امامجهت مصالح حکومتی و سیاست

اي بـه شـود. حضـرت طـی نامـهاي اشـاره مینمودنـد کـه در ذیـل، بـه نمونـهآنان دلجویی می

  نویسد:، پس از عزل وي از فرمانداري مصر می»بکرابیبنمحمد«

 ایـن. اىشـده ناراحـت ات،فرماندارى محلّ سوى به اشتر فرستادن از که اندداده خبر من به«

 را تـو اگـر نـدادم؛ انجام تو از بیشترى کوشش انتظار یا اتانگارىسهل و شدن کند دلیل به را کار

 تـو حکومـت و تر،آسان تو بر آنجا اداره که دادم قرار جایى فرماندار کردم، عزل مصر فرماندارى از

  ).34نامه  ،541 همان:(» است ترخوش سامان آن در

 نصـب از پـس بحـرین، فرمانـدار ،»مخزومـى سلمهابىعمربن« به ايدر جایی دیگر، در نامه

  نویسد:گونه میاین »زرقى عجلانبننعمان«

 مـا سـوى بـه پـس،. پرداختـى را امانت و دادى انجام نیکىبه را زمامدارى تاکنون راستىبه«

» باشـى گناهکـار یا و بوده متهم یا شده سرزنش یا گرفته قرار ظن سوء مورد آنکهبى کن؛ حرکت

  ).42نامه  ،552 همان:(

کارگیري قاطعیت به همراه مهربانی و عطوفت و دلجـویی در کنـار هـم، با به امیرمؤمنان

  سعی در استحکام و تداوم حکومت دارد.

  گرایی. آخرت1-7

اي برخـوردار اسـت؛ چراکـه در جلــوگیري از گرایـی بـراي کـارگزاران، از اهمیـت ویـژهآخرت

اي بـه فرمانـدار در نامـه طلبی و انحرافات اداري و مالی، نقش بسزایی دارد. حضـرتریاست

  نویسد:می 1بصره

 دادن دسـت از براى تو اندوه و است مفید تو براى آخرت در که باشد چیزى از تو خوشحالى«

 از دنیـا در آنچـه نسازد. بـراي خوشنود را تو آورى،ىم دست به دنیا از آنچه باشد. آخرت از چیزى

                                            
 ، هیچ سخنى را همانندپس از سخنان پیامبر«هجرى که گفت:  36، فرماندار بصره، در سال »عباسابن«نامه به  .1

 »این نامه سودمند نیافتم.



 

  17 رگزاران و فرماندهانبه کا علیهاي حکومتی امامبازنمایی نامه

  

(همـان: » واگـذار مـرگ از پـس دنیا به را خویش همت و مخور تأسف کنانزارى دهى،مى دست

  ).22، نامه 503

  فرماید:در ضرورت یاد مرگ می امام علی

 از کنیـد. مـرگ، فـراهم مـرگ براى را لازم هاىآمادگى و بترسید بودنش نزدیک و مرگ از«

 حـال در شما سر پشت دنیا شد. زده شما پیشانى بر مرگ، نشانه است. ترنزدیک شما به شما سایه

 عـذابش و شـدید، حـرارتش و زیاد، آن ژرفاى که آتشى از بترسید پس، است. شدن پیچیده درهم

  ).27نامه  ،512 همان:(» شودمى وارد نونوبه

  . سلوك اجتماعی کارگزاران2

هبردها و معیارهـایی بـراي زنـدگی اجتمـاعی در نظـر داشـتند؛ از جملـه: ، راامیرمؤمنان

زیسـتی. در ایـن بخـش، ساده داري، تعاون، صداقت، وفاي به عهد، مردمی بـودن وامانت عدالت،

  شود:چند مورد بررسی می

  مردم با مستقیم . ارتباط2-1

 مـردم بـا را جماعـت و ، با مردم ارتباط مستقیم داشت و نـه تنهـا نمازجمعـهامیرمؤمنان

 توصـیه کارگزارانِ خـویش به نیز و گفتمی سخن آنان با و رفتمی راه بازارها در بلکه خواند،می

اي نامـه در امام .دهند اختصاص کار این به را زمانی و نکنند فراموش را مردم با ارتباط کرد کهمی

  :نویسدمی به کارگزار خود در مکه چنین

 هـیچ و باشد نداشته وجود دربانی ات،چهره جز و مردم، با رسانتپیام دیگري چیز زبانت، جز«

 پایـان در گرچـه شـود، رانده تو درگاه از آغاز در اگر زیرا نگردان؛ محروم خود دیدار از را نیازمندي

  ).67نامه  ،609 همان:( »نستاید را تو دیگر شود، برآورده او حاجت

  مشکلات گیريپی مرکز . تأسیس2-2

ه به اینکه حضرت در پی رفع مشکلات جامعه و مردم بـود، بـه کـارگزاران خـویش نیـز با توج

 نمود که به مشکلات مردم رسیدگی کنند. بر اساس شـواهد تـاریخی، امیرمؤمنـانتوصیه می

 مـردم گیري مطالبات و مشکلات مـردم تأسـیس نمـود.اوّلین شخصی بود که مرکزي را براي پی

تأسـیس . نمـودمی رسیدگی مردم مظالم به شیوه، این با و کردندمی ارائهآنجا  به را خود هاينامه

اسـت  نداشـته سـابقه اسـلام تـاریخ در ایشان از قبل و بود امام این مرکز، یکی از ابتکارهاي
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  .)207: 2تا: جمقریزي، بی(

 درخواسـت بلکـه نمایـد،می مردم به ظلم از جلوگیري به سفارش تنها نه اي،نامه در امام

  :برسانند او به دارند، شکایتی اگر تا نمایدمی

 قـدرت کـه اندشده چیره شما بر لشکریان که اموري در و رسانید من به را خود هايشکایت«

 برطـرف را آن خداونـد، کمـک بـا کـه کنیـد مراجعه من به ندارید، خداوند کمک با جز را آن رفع

  ).59نامه  ،600: ش1378 دشتی،(» کرد خواهم

  فق و مدارا. ر2-3

میـان خـود و کارکنـان را بردارنـد و در  توانند با نرمی و ملایمت و مدارا، فاصـلهکارگزاران می

کـارگزاران  موقعیت و مقام پایداري سبب مردم، به اعماق دل آنها نفوذ کنند؛ رفق و مدارا و محبت

نی شـمرده شـده دی وظیفه یک مردم، به محبت و مهر ،اجتماعی امام علی سیره در. شودمی

  کند:گونه تبیین میمردم را این با برخورد بصره، روش فرماندار به ايدر نامه است. حضرت

 قبیلـه با را تو رفتارى بد. بگشاى آنان هاىدل از را وحشت گره و کن رفتار نیکى به مردم با«

 قرابـت و خویشـاوندى ندپیو ما با آنها همانا دادند. گزارش من به را آنها با خشونت و 1»تمیمبنى«

الـاهى را  کیفـر آنـان، با پیوند گسستن و پاداش دارد آنان، با پیوند و رحم صله که دارند نزدیکى و

  ).18نامه  ،500 همان:(» کن مدارا پس، دارد. در پی

  روییگشاده .2-4

 شـود. کـارگزارانرویی کارگزاران با مردم، موجب برقراري صلح و دوستی و محبـت میگشاده

 امـام برقرار شـود. میان مردم در یو همدل یدوست تا جوّ ،باشند يرودر برخوردها گشاده دیبا

  فرماید:اي به کارگزار خود میدر نامه

 اشـاره و نگـاه در و بـاش، فـروتن و روىگشـاده مردم با بگستران، رعیت برابر را بالت و پَر«

 و نکنند طمع تو ستم در زورمندان تا ش،با یکسان همگان با نمودن اشاره و کردن سلام در چشم،

                                            
و از نوادگـان  »میتمـ« هی. آنها از ذرباشندیم یمشهور عرب و از اعراب عدنان لیقبا نیتراز بزرگ م،یتمیبن لهیقب .1

 لیـقبا انی. در مشوندیم میتقس یو سنّ عهیش يهامنتشرند و به گروه یهستند که در اکثر بلاد اسلام» عدنانمعدبن«

 یفزونـ هـا،رهیتعـدد ت ت،یـکرده است؛ از جمله: کثـرت جمع دایپ تیاز جهات گوناگون اهم میتمیمتعدد عرب، بن

. (ر.ك: دانشـنامه جهـان یمـذهب يهـاشیو گرا یزبان يهایژگیو ،ییایجغراف گستره ،یجنگ يها، شگردهاجنگ

 )3892شماره  ،»میتمیبن«برگرفته از مقاله  ،یدائرة المعارف اسلام ادیاسلام، بن
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  ).46نامه  ،560 همان:(» نگردند مأیوس تو عدالت از ناتوانان

  زیستی. ساده2-5

زاهـد  . انساناست و سازنده باارزش را در اختیار دارد، زهدش المالو بیت قدرت که کارگزاري

بـود،  حکومـت در رأس با اینکه علی رتالگوباشد. حض دیگران براي ساده تواند با زندگیمی

از  مـن« :گفـتداد و میمـی مـردم آوردند، بهمی برایش را که و هدایایی داشت ايزاهدانه زندگی

 خود را از عسـل غذاي توانستممی که؛ درحالیکردم بسنده نان و دو قرص دو جامه به ،شما دنیاي

 ،حضـرت آن). 45(همـان: نامـه » کـنم اسـتفاده ابریشـم پارچـه و از ر دهمقرا مصفا و مغز گندم

  .دانستنمینشینیو گوشه زندگی ترك معناي زهد را به گاههیچ

 مهمـانى دعـوت کـه »انصارى حنیفبنعثمان« بصره، فرماندار اي به، در نامهامام علی

  فرماید:زیستی میساده پذیرفت، در زمینه را بصره مردم از دارىسرمایه

 اسـت. داده رضـایت نان قرص دو و فرسوده، جامه دو به خود دنیاى از شما، امامِ باش! آگاه«

 و پاکـدامنى و فـراوان تلـاش و پرهیزکـارى بـا امـا نداریـد؛ را کارى چنین توانایى شما که بدانید

 از و امنیندوختـه اىنقـره و طلـا شـما دنیـاى از مـن خدا! به سوگند پس،. دهید یارى مرا راستى،

 حتـى دنیا، زمین از و نیفزودم اىجامه امکهنه جامه دو بر ام ونکرده ذخیره چیزى آن، هاىغنیمت

» اسـت نـاچیزتر بلـوط درخـت تلخ دانه از من، چشم در شما دنیاى و نگرفتم اختیار در وجب یک

  ).45نامه  ،555 همان:(

  . عدالت2-6

 امـور همـه اصـل اسـت و زیربنـاي تـرینمهم ،»عـدالت«، لیاجتماعی امام ع در سیره

 خـود، کـارگزاران از یکی به اينامه در دهد. امام علیمی تشکیل را آفرینش بلکه و اجتماعی

  :نویسددر مورد عدالت اجتماعی می

 یکسـان همگـان، بـا و بپذیر خویینرم و روییباگشاده را آنان و باش فروتن رعیت، برابر در«

 اشـارت بـه را یکـی یـا کنـی، نگـاه شانخیره یا افکنی، آنان به چشم گوشه که گاهی کن؛ ررفتا

 عـدالت، از نـاتوان و نبندنـد ناتوان بر ستم طمع تو در بزرگان تا رسانی؛ تحیتی یکی به یا خوانی،

  ).27نامه  ،511 همان:(» نگردد مأیوس

 و بیابـد نُمـود عـدالت باید ه،اشار و نگاه و چشم گردش در حتی ،با دقت در نامه حضرت

  .دارد بنیادي نقش اجتماعی، عدالت بلند بناي در خُرد، ظاهربه کارِ این شود. گرجلوه
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 کـارگزاران از حضـرت 1اسـت؛ اجتماعی بسـیار عدالت اجراي هاينمونه حضرت، حکومت در

 ایـن غیـر در نـد؛بگذار اجـرا بـه دوسـتان و نزدیکان خود، درباره را انصاف و عدالت تا خواستمی

 آخـرت، در سـتم و کیفـر از بگریزنـد، دنیـا در کیفر و بازخواست از هم اگر و اندپیشهستم صورت،

  یافت. نخواهند رهایی

  . سلوك سیاسی کارگزاران3

هاي حکومـت اسـلامی بـود تـا ، ترسیم چهارچوب کلی سیاستسیره سیاسی امیرمؤمنان

هاي خود به طـور از هر فرصتی در نامه نشوند. حضرتامور از آن منحرف  کارگزاران در اداره

 عمـوم و نمودمی تبیین را خویش حکومت کلان سیاست حکومتی، هاينامه در خصوصمستمر، به

را  هاي کلـی امـامدر این بخش، برخی از سیاست .ساختمی آگاه آن از را کارگزاران و مردم

  کنیم.ممکلت اسلامی منعکس شده، بررسی میهاي ارسالی به کارگزاران در سراسر که در نامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نقشه  و کارگزاران

  )10اسلامی( حکومت مختلف مناطق در علیامام  عمال

                                            
نوشته جورج  ،یعدالت انسان يصدا ی، ر.ك: امام علیامام عل يمحورعدالت نهیدر زم شتریب یجهت آگاه .1

 انتشارات بوستان کتاب. ،یخسروشاه يجرداق، ترجمه هاد
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  پذیري. مسئولیت3-1

 کـارگزاران خـود از و کـرده تعیـین گسترده بسیار را پذیريحدّ و مرز مسئولیت ،علی امام

 .باشند پذیرمسئولیت خویش، مناسبات و روابط نیز و اتاقدام و کارها تمام درباره که است خواسته

 خـود، کارهاي و امور تمام در مقابل باشد، که ايمرتبه هر در هرکس معتقد است که حضرت

 را خـود و کنـد رفتـار مردم با خواست، کههرگونه تواندنمی کارگزاري هیچ پاسخگوست. و مسئول

 حتـی افـراد، نـدارد. را مردم به احترامیبی و اهانت رینکمت حقّ بنابراین، کسی نداند. پاسخگو نیز

 بـه در نامـه علـیامـام  مسـئول هسـتند. خویشـتن نیـز رفتـار و بیـان و نگـاه نوع برابر در

  است: شده گونه یادآورپذیري را اینحلوان، مسئولیت لشکر فرمانده ،»قطبهأسودبن«

 در تـوان انـدازه بـه و باشى گهبانن را خویش نفس که آن است توست، بر که حقى جمله از«

 بـدنى نیروى از که است آن از برتر شود،مى تو نصیب راه این در آنچه زیرا کنى؛ تلاش رعیت امور

  ).59نامه  ،599 همان:(» دهىمى دست از خود

 حضرت مسئولیت احساس. دانستنمی مسئولیتبی و آسوده را خود ايلحظه امیرمؤمنان

 ظلـم جلوي و کردمی اقدام درنگبی بلکه نبود؛ عواطف و احساسات ابراز حد در اتنه امور، اداره در

 بـه جانش کارگزاري، نادرست عملکرد از گاهی. پرداختمی مافات جبران به و گرفتمی را ستم و

  شد.می روان دیدگانش از اشک و آمدمی درد

  . نظارت بر اعمال کارگزاران3-2

 خلـاف، مشاهده صورت در اي بر کارگزاران خود داشت وهنظارت ویژه و گسترد امام علی

اي شـدیداللحن، نمود؛ به طـوري کـه در نامـهمی مجازات و برکنار کار از یا عتاب مؤاخذه، را آنان

را به جهت شرکت در عروسی ثروتمندان که غذاهاي رنگـارنگی بـرایش آورده » حُنیفبنعثمان«

  گونه توبیخ نمود:بودند، این

 و شـده، محـروم سـتم بـا نیازمندانشـان کـه بپـذیرى را مردمـى مهمـانى کردمنمى گمان«

 خـورى.مى سـفره کـدام سر بر و کجایى در کن اندیشه اند.شده دعوت سفره سر بر ثروتمندانشان

 حلـال و پـاکیزگى بـه را آنچـه و بیفکن دور دانى،نمى را بودنش حرام و حلال که غذایى آن پس،

  ).45نامه  ،555 همان:(» کن صرفم دارى، یقین بودنش

کـه کـرد؛ چنانکردند، عزل و تنبیـه میالمال خیانت میکارگزارانی را که در بیت حضرت
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  را عزل و زندانی کرد. 1، فرماندار اصطخر»جارود عبديمنذربن«

  نویسد:المال میدر مورد اموال بیت »ارحبی قیسیزیدبن« اي بهدر نامه امام

 ايچـاره اسـت. پوشـیده مـن بر کار، این سبب اي.کرده کوتاهی مالیاتی والام ارسال در تو«

 را پاداشـت مسـلمانان، بـه خیانت با اینکه از و کنم سفارش الاهی تقواي به را تو اینکه جز نیست،

  ).200 :2ج تا]،یعقوبی، [بی(» دهممی پرهیز را تو دهی، باد بر را خویش جهاد و سازي تباه

 خیانـت خـراج پرداخت در مبادا که است »قیسیزیدبن« به جدي اخطار ،موضع امام این

 دلیـل نامه، این البته .کندمی دعوت دنیا بر آخرت برگزیدن و الاهی تقواي به را او حضرت و نماید

 چـرا بگیرد؛ را او احتمالی خیانت جلو خواسته حضرت که است اخطاري بلکه نیست؛ یزید خیانت بر

 ایـن باعـث اسـت ممکـن نفسانی وسوسه و است داشته تأخیر خراج، و الیاتم فرستادن در او که

  .است داشته باز زشت کار این از و نموده نصیحت و موعظه را او حضرت که باشد شده تأخیر

  . پیگیري امور اداري و حکومتی3-3

مطلـوب برسـد.  تحقق کامل اهداف حکومتی، به تلاش و پیگیري جدي نیاز دارد تا به نتیجـه

 از و کـرده سـفارش امور پیگیري به کارگزاران را حکومتی خود، هايدر دستورعمل علیامام 

 دسـتورعملی در حضـرت آن. کننـد عمل پیگیرانه مردمان گزاريخدمت در که است خواسته آنان

  :است فرموده چنین

 از را کسـی و نگذاریـد نـاکرده روا را کسی حاجت و نیاورید خشم به درخواستش از را کسی«

  ).51نامه  ،566 همان:(» ندارید باز اوست، مطلوب آنچه

 حـبس. شـوند سـرگردان و معطـل سـردرگم، مـردم که باشد ايگونه به مدیریتی، نباید نظام

 بـا جـز کـه اسـت اداري و حکـومتی نظام آفات ترینبزرگ از کارها، ساختن متوقف و امور کردن

هایش بـه آن اشـاره ها و خطبـهضـرت در نامـهشود؛ حقیقتی که حنمی رفع جدي پیگیري روحیه

    کند.می
  
  
  
  

                                            
» طهمورث پیشـدادىاصـطخربن«کسى که بناى شهر اصطخر را نهاد،  نیاوّل«نویسد: ق) مى626یاقوت حموى (م.  .1

صورت » ابوموسى اشعرى«و » العاصابىعثمان«هجرت توسط  16دوم و در سال  ر، در عهد خلیفهبود. فتح اصطخ

  ).24: 1350 ،يرازیگرفت (ش



 

  23 رگزاران و فرماندهانبه کا علیهاي حکومتی امامبازنمایی نامه

  
  
  
  
  
  
  
  

  علی هاي امامهاي نامه): کلیدواژه2نمودار (

  گیرينتیجه

هایش بــه در نامــه امیرمؤمنــان هايهــا و دســتورعملفرمان پرتــو در پــژوهش، ایــن در

یریت فرهنگـی، هاي گونـاگون مـدعرصـه در علـیهاي امام توصیه :که کارگزاران دریافتیم

آن  پیـروان و شیعیان براي ویژهبه همه، براي مناسبی الگوي آن، هايموفقیت اجتماعی، سیاسی و

جهت اصلاح جامعه و سبک زنـدگی و نهادینـه » فرهنگی«در محور  امام .است حضرت

 هـا وراهبرد بـا ارائـه» اجتمـاعی«کردن فرهنگ اسلامی، از هیچ تلاشی فروگـذار نکـرد. از نظـر 

 عهـد، به صداقت و وفاي تعاون، داري،ها براي زندگی اجتماعی بر محورهاي عدالت، امانتملاك

، با نظارت ویژه و وسیعی کـه بـر کـارگزاران خـود »سیاسی«تأکید بسیاري نمود. در بعد مدیریت 

  نمود.می مجازات و برکنار کار از یا عتاب مؤاخذه، را آنان خلاف، مشاهده صورت داشت، در

برخـورد  یـابیم کـه شـیوهبـا کـارگزاران و فرمانـدهان، درمی علـیتوجه به رفتار امام  با

اوّل، در قالب تذکر و هشدار بوده است و در صـورت تخلـف و تکـرار آن، بـه  در مرحله امام

ب رسید و در گام سوم، اگر تذکر و هشدار جـواتهدید و بیان عاقبت سخت تخلف کردن می مرحله

 نمـود و در مرحلـهداد و یا عـزل میارگزار و فرمانده متخلف را مورد بازخواست قرار میداد، کنمی

در عـین  علینمود. امام شدت و قاطعانه برخورد کرده و مجازات مینهایی، با فرد خطاکار، به

ت رویی مدارا و رعایـرعایت اخلاق و رفتار توأم با رأفت و عطوفت به کارگزاران حکومتی، با گشاده

داري و فرمانـداري و فرمانـدهی سیاسـی و هاي فراوان، به آنها آموزش حکومـتعدالت، طی نامه

  نمود.شد، قاطعانه برخورد میداد و در جایی که خلاف قانون عمل مینظامی می

 آن ژرف اندیشـه بیـانگر تواندمى کنونى، شرایط در هاي امیرمؤمناننامه بررسی و تحلیل

 بجاسـت نکتـه ایـن تأکید البته. ناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشدابعاد گو در حضرت

 از حکایـت شـود، تفسیر مادیات تنگ زاویه در آنکه از پیش امام حکیمانه هاىدستورعمل که

  دارد. انسان به او الاهى بینش
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  1397 ستانزمو  پاییز ،28 هشمار ازدهم،دو سال/ سخن تاریخ

  منابع

  قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازي.

  .الاعلمی مؤسسۀبیروت:  غه،البلانهج ق)، شرح1415الحدید ( ابیابن

  العربی. التاریخ، بیروت: دار احیاء التراث فیق)، الکامل1408اثیر جزري (ابن

  .دار الکتب العلمیۀتا)، العقد الفرید، محقق محمد قمیحه، بیروت: عبد ربه (بیابن

  .البیتآل قم: مؤسسۀ الشیعه، وسائل تا)،حسن (بیحر عاملی، محمدبن

  .العربى التراث دار احیاء: بیروت ،البلدان ق)، معجم1417(یاقوت  ،حموى

  .3892شماره  اسلامی، المعارف دائرة بنیاد ،»تمیمبنی« مقاله اسلام، جهان دانشنامه

ــد ( ــتی، محم ــج1378دش ــه نه ــهش)، ترجم ــم: مؤسس ــه، ق ــى البلاغ ــاتى فرهنگ  تحقیق

  .امیرالمؤمنین

 رازنامه، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.)، شی1350شیرازي، ابوالعباس احمد زرکوب (

  الفرقان. لندن: تا)، الخطط،علی (بیاحمدبن مقریزي،

  بیروت: دار صادر. الیعقوبی، تا)، تاریخواضح (بیاحمدبن یعقوبی،

بوسـتان قـم:  ،یخسروشـاه يترجمه هاد ،یعدالت انسان يصدا یعلامام ،جورججرداق، 

  کتاب.

  .مسلح يروهاین ییایسازمان جغرافتاریخ شیعه، تهران:  تا)، اطلسجعفریان، رسول، (بی

، متــرجم یعلـ امــام دگاهیـاز د يو نظــام ادار تیریمـد)، 1381( ،باقرمحســن ،يموسـو

  .نشربهمشهد:  ،يدیس نیحسدیس

امـام  يدر پـنج سـال رهبـر یاسـلام تیریاز مـد یلـیتحل)، 1393،(غلامرضـا ی،سمنان اشرف

  .بعثت ، قم:یعل

 ،اصـلاحات يکـارگزاران حکومـت و راهکارهـا یعلـامـام )، 1380( ،هـانبخشج ،ثواقب

  .22 شماره ،یحکومت اسلام یـ پژوهش یفصلنامه علم

در عملکـرد  تیریمـد ينقـش اصـلاح سـاختارها )،1394، (ثمیـم ی،ترابـکهن ،دیمج ،معارف

البلاغـه در هـجهـاي نپژوهش یـ پژوهشـ یفصلنامه علم ،البلاغهمطلوب کارگزاران از منظر نهج

 .47 شماره


