
 

 

  9- 38: 1391، بهار و تابستان 1شماره  ،20، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  پیشرفت و تعالیویژگیهاي 
  سالمال هاي امام علی علیه در پرتو رهنمود

  * پورعزتاصغر  علی
  **سعدآبادي اصغر علی

  23/3/91: پذیرش نهایی        25/8/90 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هاي مسلمان مانند ایران اسالمی که به  هاي در حال توسعه، بویژه کشور در بسیاري از کشور
دنبال الگویی مناسب براي رسیدن به پیشرفت و تعالی هستند، استفاده از الگویی که در مذهب آنان 

طباق بیانات امام با مسائل فرهنگی، اجتماعی و با توجه به ان. ریشه داشته باشد، کارساز است
تواند به عنوان الگوي مادر در جهت  رسد الگوي توسعه علوي می مذهبی کشور ما به نظر می

هاي امام براي گذار از دوران فقر  استفاده از رهنمود. رسیدن به پیشرفت و تعالی مد نظر قرار گیرد
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از . رودمی و عقب ماندگی، نوعی سرمایه معنوي به شمار

الگوي سه شاخگی به بررسی توصیفی ـ تحلیلی اهداف و شاخصهاي توسعه و تعالی در سه شاخه 
بپردازد، سپس با تحلیل متون و ) ع(اي از دیدگاه امام علی  اصلی رفتاري، ساختاري و زمینه
اي و اسنادي، الگویی از پیشرفت و تعالی منطبق  مستقیم کتابخانه  گردآوري اطالعات به شیوه غیر

  .ارایه دهد) ع(با بیانات امام علی 
هاي توسعه و تعالی، اهداف توسعه و تعالی، تعالی  توسعه، پیشرفت و تعالی، شاخص :ها واژه کلید

  .انسانی
  
  
  
  
  
  
  

 pourezzat@ut.ac.ir                                           دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران *
  alisadabadi@ut.ac.ir    دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران: نویسنده مسئول** 
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  مقدمه
هاي در حال توسعه، صرفا به دنبال پیروي و تقلید کورکورانه از الگوهاي غربی هستند و  کشور

و عمدتا تسلط بر منابع اقتصادي جهان این در حالی است که جوامع غربی در وضعیتی خاص 
حتی ). 2: 1974، 1راموس(اند  پیشرفت کرده) بویژه با غارت کشورهاي عقب مانده فعلی(

اند و  امروزي نیز خط مسیرهایی متعدد، گوناگون و گاهی بسیار مختلف داشته  کشورهاي پیشرفته
قبول دربست ). 19: 1976، 2یرزاییم(است   رسیدن به توسعه براي همه آنها به یک قیمت تمام نشده

سازي نسبت به فرهنگ، مذهب و دیگر  نظریات وارداتی توسعه، بدون کارهاي تطبیقی و بومی
بنابراین ). 54: 1380قورچیان، (هاي راهبردي توسعه است  مسائل بومی به معناي شکست در برنامه

هم از جهت بومی و دینی با  هاي علمی را در برداشته، و اگر الگویی ساخته شود که هم جنبه
؛ لذا در توان به تحقق پیشرفت و تعالی امیدوار بود فرهنگ ملی و اسالمی همخوانی داشته باشد، می

 )ع(این پژوهش تالش شده است یک الگوي بومی از پیشرفت و تعالی مبتنی بر دیدگاه امام علی 
هاي امام، بعد از  ها و حکمت نامه در نظر بسیاري از دانشمندان دنیاي اسالم، سخنان، .عرضه شود

  .قرآن کریم، واالترین سخنان از جهات فصاحت، بالغت، محتوا، غنا و جامعیت است
  

  اهداف کلی پژوهش
  )ع(هاي امام علی  عرضه الگوي پیشنهادي براي دستیابی به پیشرفت و تعالی با الهام از آموزهـ 
هاي پیشرفت و تعالی با الهام از  براي مفاهیم و سازه) عوامل و شاخصها(استخراج محتوا ـ 
  السالم  هاي امام علی علیه آموزه

  :توان به شرح زیر فهرست کرد مهمترین سؤاالت این پژوهش را می
 چیست؟) ع(تعریف پیشرفت و تعالی از دیدگاه امام علی ـ 

  کدام است؟) ع(ز دیدگاه امام علی اهداف و شاخصهاي توسعه و تعالی اـ 
  
 

 
1- Ramos 
2- Mirzai 
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  نوع پژوهش
ماهیت تحقیق نیز . این پژوهش از نظر جهتگیري، بنیادي، و بر مبناي اهداف، اکتشافی است

هاي مورد نیاز و از حیث روش کار، این  بر اساس چگونگی به دست آوردن داده. کیفی است
ژوهش توصیفی ـ تحلیلی از نوع روش این پ. گیرد پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی قرار می

هاي یک موضوع و متن با هدف تحلیل  سازي محور تحلیل محتوا در پی برجسته. تحلیل محتواست
نمونه آماري . جامعه آماري این پژوهش تمام منابع اسالمی است. و توصیف و عرضه واقعیتها است

البالغه، غررالحکم و  در نهج) ع(هاي امام علی  این پژوهش، شامل تمام سخنان و رهنمود
و سایر منابع اعالم شده  اعیان الشیعهالبالغه، تفاسیر معتبر غررالحکم،  دررالحکم، تفاسیر معتبر نهج

هاي  ابتدا به روش تفسیري، شاخصها و اهداف توسعه و تعالی در عرصه .در فهرست منابع است
سپس با روش تحلیل ان، و تعالی انسانی، پیشرفت سیاسی و پیشرفت اقتصادي در مکتب علوي بی

اي و اسنادي، الگویی از پیشرفت و تعالی  مستقیم کتابخانه متون و گردآوري اطالعات به شیوه غیر
اي است،  از آنجا که بخش عمده این پژوهش، کتابخانه. منطبق با بیانات امام عرضه شده است

ها و نیز پایگاه  مقاالت، پایان نامهشامل کتابها، (آوري اطالعات  پژوهشگر از منابع گوناگون جمع
هاي داده هاي این پژوهش، شامل انواع گوناگونی از داده. ، استفاده کرده است)اینترنت و نمایه

هاي عمومی، کتابهاي ذکر شده، یادداشتهاي روزانه کیفی نظیر گفتگو، مشاهده، مصاحبه، گزارش
، "هاي توسعه سیر تطور الگو"  در بخش .پاسخ دهندگان و تعامالت و تفکرات خود پژوهشگر است

از  و هاي گوناگون کرده است اهمیت موضوع پژوهشگران را ناچار به تباین و مقایسه دیدگاه
  .    رایج در مطالعات تطبیقی چون تباین ساده و چندگانه استفاده شده استهاي شیوهروشها و 

  
  مبانی نظري پژوهش

جریانی پیوسته، "، )1972رانس بین المللی رفاه اجتماعی طبق توافق ایجاد شده در کنف(توسعه  
منظم و واحد است که هدف آن برخاسته از آرمانها و تمایالتی است که مردم براي خود و جامعه 

  ).19: 1976میرزایی،  ( "کنند خود طلب می
 سازيرچه یکپا با که است يگردفرا توسعه، توسعه از متحد ملل سازمان تعریفبر اساس 

 را آنها ،منطقه هر در فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي ود اوضاعـبهب رايـب تـدول و مردم شهايکوش
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   ). 56: 1990، 1داب(ازد ـمیس پیشرفت ملی در مشارکت به قادر
 براي زیست محیطی و اجتماعی، اديـاقتص دافـاه قـتلفی یـمعن هـب پایدارتوسعه 

 کردن برآورده براي یندهآنسلهاي ایی ـتوان هـب آسیب بدون ،فعلیانسان  رفاه حداکثرسازي
 را ننساا با ننساا تعامل و محیط و ننساا تعامل ساماندهی و تنظیم ارپاید توسعه .تـاس انـنیازهایش

  ).607-21: 1991، 2للی(د برمیگیردر 
منظور از پیشرفت و تعالی، تغییري همه جانبه و چند بعدي است که همه ابعاد زندگی اجتماعی 

بنابراین، آرمان . سازد را با استفاده از یک چهارچوب نظري و برنامه عملی واحد، متحول می انسان
توسعه فقط پیشرفت اقتصادي یک ملت نیست؛ و عالوه بر آن، اصالح چگونگی عرضه خدماتی 
براي بهبود وضعیت آموزش، بهداشت، مسکن، تأمین اجتماعی، اشتغال و توزیع عادالنه ثروت را 

ان جزء اهداف توسعه قرار داد به طوري که قدرت همه افراد جامعه در انتخاب و تو نیز می
  ).59-65: 1969، 3سیرز(گیري در باره مسایل مهم زندگی افزایش یابد  تصمیم

توان  آید و می هاي منطقی به شمار می ها از نوع الگو بندي الگو  در طبقه 4سه شاخگیالگوي 
هاي فراگیر را در قالب این الگو بررسی و تجزیه و تحلیل  ها و پدیده بسیاري از مفاهیم، رویداد

عوامل رفتاري، (بر این اساس، عوامل ایجاد کننده هر مسئله در قالب سه دسته از عوامل . کرد
این پژوهش بر  5چارچوب مفهومی. گیرند مورد بررسی قرار می) ايزمینه عوامل ساختاري و عوامل

  ). 383-412: 1976میرزایی، (اساس این الگو ساختار یافته است 
ـ تمام عوامل و شاخصهاي مربوط به نیروي انسانی است که در  6)محتوایی(عوامل رفتاري 

  .پیشرفت و تعالی مؤثر است
  انسانی همچون ساختار، قوانین، مقررات، روشها و رـ تمام عوامل غی7عوامل ساختاري

  .ها است که در پیشرفت و تعالی مؤثر است اي از روابط حاکم بر افراد و گروهمجموعه
ـ تمام عواملی است که خارج از حیطه اختیارات و کنترل ما است و 8)محیطی(اي عوامل زمینه

 
1- Dube 
2- Lélé 
3- Seers 
4- The three Dimentional Model of co-structure- content- context  
5- Conceptual Models 
6- Content Factors 
7- Co- Structure Factors 
8- Context Factors 
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  .تعالی تاثیرگذار است ساز عوامل رفتاري و ساختاري، و بر پیشرفت و زمینه
  

  مرور ادبیات پژوهش
با مراجعه به آثار اندیشمندان مدیریت اسالمی در دوران معاصر، شاهد آثار گوناگونی از باب 

  ):103: 1384خنیفر، (انطباق مباحث مربوط به پیشرفت و تعالی با بیانات امام هستیم 
البالغه به  یاسی از دیدگاه نهجو توسعه س )ع(توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی کتابهاي 

توسعه کتاب ). 1381و  1379علیخانی، (پردازد  گسترش و بررسی توسعه سیاسی از دیدگاه امام می
حاجیلو، (پردازد  به بررسی تعالی فرهنگی از دیدگاه امام می )ع(فرهنگی از دیدگاه امام علی 

یاسی، پیشرفت اقتصادي و تعالی کتاب عهدنامه امیر به طور اجمالی، گسترش پیشرفت س). 1388
 ؛ هم چنین در کتاب)1389عزت،  پور(فرهنگی در عهدنامه مالک اشتر را مدنظر قرار داده است 

زاده  حسن (است  ، مراتب تعالی انسانی از دیدگاه امام تحلیل شده البالغه انسان کامل از دیدگاه نهج
  ). 1360: آملی
توان متوجه  می, المــعلیهالس امیرالمؤمنین قصار ماتکل و نامهها ،خطبهها تحلیل محتواي با

بدین ترتیب، هر چند آثار قابل تأملی به طور اهمیت مبحث پیشرفت و تعالی از دیدگاه امام شد؛ 
 اند، تاکنون الگویی جامع براي فهم پیشرفت و تعالی از کلی توسعه را از دیدگاه امام بررسی کرده

عرضه نشده است، لذا در این پژوهش سعی در عرضه الگویی جامع از ) ع(دیدگاه امام علی 
  .السالم شده است پیشرفت و تعالی بر اساس بیانات امام علی علیه

  
  هاي توسعه در یک قرن اخیر سیر تطور الگو

در  پیشرفت به دستیابی براي شده ریزي برنامه و نهادي آگاهانه، کوشش در مفهوم توسعه
 قرن  آغاز در نوظهور اي پدیده توان می را اقتصادي و اجتماعی هاي  ها از جمله زمینه همه زمینه

هاي اقتصادي  مفاهیم اولیه از توسعه بیشتر ناظر بر جنبه. شد آغاز 1917 سال از که دانست بیستم
درآمد ملی کشورها به صورت چشمگیري افزایش یافته  با این تلقی هر چند ).1شکل شماره (بود 
  ). 3-8: 2002، 1ریست( اي از آن نبرده بودند هیچ بهره ،بخش عظیم جمعیت فقیر جوامع، بود

 
1- Rist 
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=  
  الگوي توسعه در اوایل قرن بیستم :1 شکل

کاهش "شد، اما این رشد با  می بیینت "رشد اقتصادي"توسعه همچنان بر مبناي  از تعریف دوم
اجتماعی وضعیت همراه بود و در نتیجه، توسعه با معیار بهبود  "فقر زدایی"و شعار  "نابرابري

  .)8-11: 2002ریست، ( شد سنجیده می
: 2002ریست، (اجتماعی سیاسی و  عواملمین نیازهاي اقتصادي، أتعریف سوم، عالوه بر ت  در

  )2شکل ( نیز مورد توجه قرار گرفت )28-24

  
  

  نسل سوم از تعریف توسعه :2شکل
 نايمع هـب پیشرفت و تعالی. میالدي، پیشرفت و تعالی وارد ادبیات توسعه شد 1980از میانه دهه 

 بدون ،فعلیانسان  رفاه حداکثرسازي براي زیست محیطی و )1(اجتماعی، اديـاقتص دافـاه قـتلفی
). 607-621: 1991للی، (ت ـاس انـنیازهایش کردن وردهابر براي یندهآ لهايایی نسـتوان هـب آسیب

  .تفاوت این تعریف با تعاریف گذشته، اضافه شدن عامل محیط زیست به سایر عوامل بود

  
  عوامل اصلی پیشرفت و تعالی از دیدگاه دانشمندان عصر حاضر :3 شکل

توسعه  
پایدار

توسعه  
اقتصادي

توسعه  
سیاسی

توسعه  
اجتماعی

توسعه پایدار

توسعه انسانی  
پایدار

توسعه سیاسی  
پایدار

توسعه اقتصادي  
پایدار

محیط زیست

توسعه 
 اقتصادي

 توسعه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 15 /  ویژگیهاي پیشرفت و تعالی در پرتو رهنمودهاي امام علی علیه السالم

 

  السالم الگوي اقتباس شده پیشرفت و تعالی از بیانات امام علی علیه
) اجتماعی(السالم، تعالی انسانی  در الگوي اقتباس شده پیشرفت و تعالی از بیانات امام علی علیه

در دیدگاه علوي، پیشرفت اقتصادي براي رسیدن . به عنوان مهمترین عامل در نظر گرفته شده است
این . یردبه پیشرفت سیاسی ـ اداري است و این دو، باید در خدمت تعالی انسانی ـ اجتماعی قرار گ

  . فراگرد باید با احترام به محیط زیست به مثابه امانت خدا دادي، در جریان باشد
  

 

  السالم تعالی اقتباس شده از بیانات امام علی علیه الگوي پیشرفت و: 4شکل
  

اي است در جهت دستیابی به  در دیدگاه علوي، پیشرفت و تعالی هدف نیست، بلکه وسیله
 بشر دستیابیدیدگاه امام،  از مطلوب توسعه به رسیدن شرط. کمال انسان به مثابه اشرف مخلوقات

 و است هتدارج فرایندي ،علوي توسعه .تسا )طیب حیات(زندگانی پاکیزه  یا معقول حیات به
 فرهنگ و بینی جهان براساس که اوست مقام شایسته کمال به انسان رسیدن آن نهایی هدف

   .)61-87: 1386خلیلیان، (  است اهللا الی قرب انسان نهایی کمال اسالمی،
. از دیدگاه امام معرفی شده است سیاسی ـاداري مهمترین ابعاد پیشرفت ، 1در ادامه در بخش 

، شاخصهاي تعالی 3در بخش . عوامل پیشرفت اقتصادي از دیدگاه امام مرور شده است، 2در بخش

 پیشرفت و تعالی

توسعه 
 اقتصادي

 توسعه اداري و
 سیاسی

توسعه فرهنگی، 
 انسانی اجتماعی و

 محیط زیست محیط زیست

 محیط زیست محیط زیست
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محیطی   ، عوامل زیست4بخش مورد بررسی قرار گرفته و در انسانی در پرتو بیانات امام  ـ اجتماعی
ر بخش با استفاده از الگوي سه شاخگی، در پایان ه. مؤثر بر توسعه از دیدگاه امام معرفی شده است

  .بندي شده است اي دسته اهداف و شاخصهاي آن بخش در سه شاخه رفتاري، ساختاري و زمینه
 )ع(پیشرفت اداري ـ  سیاسی در پرتو بیانات امام علی ابعاد ـ 1

  :توان به شرح زیر فهرست کرد سیاسی از دیدگاه امام را می ـ مهمترین ابعاد پیشرفت اداري
انسانی، مهمترین شاخص پیشرفت سیاسی از دیدگاه امام است تعالی رسد  به نظر می) الف

هاي متفاوت با رنگ، زبان و  در بیانات امام بین مردم از نژاد. )322: 1381غررالحکم، . ك.ر(
و همه از سهم مساوي در پیشرفت و بهره هاي آن  است  ، فرقی گذاشته نشدهمختلفهاي  گویش

در بحث از پیشرفت و تعالی، حکومت باید براي تمام ). 390-398: 1968المحمودي، (برخوردارند 
ایشان . فرمایند به رفتار مسئوالن و وظایف پیروان اشاره می 34امام در خطبه  .ملت اداي وظیفه کند

کنند  مکاري را در ساخت جامعه بر همگان گوشزد میسازي دعوت، و لزوم ه همه را به جامعه
 ).57: البالغه، ترجمه جعفري نهج(

یکی از مهمترین .  رضایت آحاد مردم، معیاري براي ارزیابی پیشرفت سیاسی است) ب
، البالغه نهج(است  )2(شاخصهاي ارزیابی حکومتها و متصدیان آنان، همانا رضایت آحاد مردم

لت باید بتواند به عامه مردم، هویت سیاسی دهد و آنها را به حضور فعال دو). 446: ترجمه جعفري
گامی در جهت پیشرفت برداشته نخواهد شد مگر مردم با اختیار در فرایند . در جامعه ترغیب کند

هاي خرد و به ظاهر ناچیز را به  تأکید امام بر این است که رسیدگی به کار. پیشرفت مشارکت کنند
بدین ). 450-451: البالغه، ترجمه جعفري نهج(هاي کالن به مردمان وا مگذارید  کار بهانه رسیدن به

  .ترتیب، کسب رضایت آحاد مردم، حتی در امور جزئی، شاخص ارزیابی توفیق حکومت است
عدالت در  تحققیند اعدالت اجتماعی بر. گسستنی دارد پیشرفت و تعالی رابطه نا باعدالت ) پ

امام . اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاري است هاي در عرصهجامعه  گوناگوننهادهاي 
السالم عدالت را شرط ضروري استواري روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت جامعه  علی علیه

پیشرفت و تعالی به تسري عدالت در تمام کارها موکول  .)615: البالغه، ترجمه فاضل نهج( داند می
  . است

هیچ حقی . لیت شناسی متقابل کارگزاران و مردم در تمام کارها ضرورت داردمسئو) ت
بزرگترین حق، حق والی . یکطرفه نیست و هرجا که سودي حاصل شود، مسئولیتی نیز به دنبال دارد
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هرگز مردم اصالح نشوند مگر والیان اصالح شوند، و والیان . بر مردم و حق مردم بر والی است
: ، ترجمه جعفري215البالغه، خطبه  نهج(پیروان پایداري و ایستادگی کنند اصالح نشوند، مگر 

رهبر و پیرو باید در تمامی کارها با هم تشریک مساعی داشته باشند و این امر باید با رضایت ). 340
  .همراه باشد تا به پیشرفت و تعالی منجر شود) 51-60: 1958، 1کلمن(باطنی پیروان 

وجود . یدن به پیشرفت و تعالی، وجود سامانه اطالعاتی مناسب استیکی از ملزومات رس) ث
ها و اهداف اجتماعی  سامانه اطالعاتی جامع و اثربخش، الزمه موفقیت حکومت در تحقق برنامه

: 2004، 2کرنن(هاي توسعه است  است و پیشرفت و تعالی در گرو ارتباط منطقی اهداف و برنامه
البالغه بر ضرورت استفاده از عیون و نگهبانان براي  نهج 53نامه از این رو امام در ). 823-809

  .اند گزارش کارها به حاکم تاکید کرده
هاي مردم،  دسته. براي پیشرفت و تعالی، همکاري همه اقشار جامعه ضروري است) ج

هیچ ). 53البالغه، نامه  نهج(رسد  گوناگونند و کار بعضی جز در وابستگی به دیگران به سامان نمی
اي مهلک بر روند  اي از دسته دیگر بی نیاز نیست و چشم پوشی از هر قشر، ممکن است ضربه دسته

  .پیشرفت به وجود آورد
در مجموعه نظام سیاسی . در مسیر پیشرفت اجتناب ناپذیر است گوییخاصل نظارت و پاس)  چ

، ارزش و او  گی و کاراییو به هر شخصی به میزان لیاقت، شایست ،کارکنان سنجیده باید کیفیت کار
باید تنبیه و  ن آنعامال ،سطح صورت پذیرد ین تخلفی در هرکتراهمیت داده شود و اگر کوچ

ر ب فرد برتر هر لی موقعیتو است؛سیاسی اجتماعی افراد برابر  حرمتبنابراین . مجازات شوند
ار و تالش هرچه بیشتر ، افراد شایسته به کبه این ترتیب .شود او تعیین می  میزان شایستگی حسب

و بتدریج مدیریتهاي ضعیف یابد  امانه افزایش میاجزاي س ضریب دقت سایر و می شونددلگرم 
البالغه چنین  نهج 53در نامه . شد  دو مدیریتهاي قوي و باکفایت جایگزین خواه می رودکنار 

کوکار را در یرغبت نات برابر آید که آن،  کوکار و بدکار در دیدهین امباد تصریح شده است که
  ). 448: البالغه، ترجمه جعفري نهج( دکننیکی کم کند و بدکردار را به بدي وادار 

نظارت بر کار : فرمایند امام همواره بر ضرورت نظارت بر کار کارگزاران تأکید می کند و می
: مه جعفريترج البالغه، نهج(کارگزاران را در دستور کار خویش و از مهمترین کارها قرار دهید 

 
1- Kelman 
2- Korhonen 
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453-452 .(  
مسئولیت یک ". فرمایند و می امام مسئولیت و منصب دولتی را امانتی از جانب خدا می دانند

و در امتداد همین ) 375: البالغه، ترجمه جعفري نهج( "حرفه نیست، بلکه امانتی است از جانب خدا
این . گیرد أکید قرار میطرز تلقی است که پاسخگویی مسئوالن در مقابل پروردگار متعال مورد ت

پاسخگویی باید به تمام ارکان جامعه تسري یابد؛ به گونه اي که تمام افراد جامعه، خود را در مقابل 
این چنین تعهدي به مسئولیت، . خداوند مسئول بدانند و در محضر او و  براي رضاي او فعالیت کنند

  .کرد پیشرفت و تعالی را محقق خواهد 
حضرت در تمامی کارها مردم را به . به رعایت اصل اعتدال موکول است پیشرفت و تعالی)ح

: البالغه، ترجمه جعفري نهج(شمارند  پسند می روي را نا روي و تند فرمایند و کند اعتدال دعوت می
مالک اشتر در موقعیت لزوم سرعت، هرگز سستی نکند و :  چنین آمده است در وصف مالک  ). 31

). 383: البالغه، ترجمه جعفري نهج(تأمل و درنگ بهتر است، هرگز شتابزده نیست  آنجا که
زدگی یا کندروي، همواره باعث  هاي در حال توسعه نیز بیانگر این است که شتاب تجربیات کشور

  ). 8-23: 1974راموس، (شود  انحطاط مسیر پیشرفت و تعالی می
ها پس از رسیدن به قدرت، مردم را  وعدهحاکمیت اخالق بر رفتار حکومت و تعهد به ) خ

دشمنی بزرگی است نزد خدا که چیزي را که . دهد امیدوار ساخته، اعتماد آنها را افزایش می
اي دهی و برخالف آن عمل کنی  مبادا به مردم وعده).  3/ صف (گویید به عمل در نیاورید  می

شود و پایبندي به  ستینی که انتخاب میعدم تغییر در راه را). 461: البالغه، ترجمه جعفري نهج(
اصول فرهنگی، مذهبی، اجتماعی از وظایف کارگزاران براي اداره کشور در جهت دستیابی به 

وفاداري حاکم موجب دلگرمی پیروان به حقانیت و درستی رهبران و در . پیشرفت و تعالی است
  .نتیجه همکاري عملی آنان در راه پیشرفت است

حکومت، مدیریت . سوء تدبیر، مانع تحقق اهداف حکومت اسالمی و پیشرفت و تعالی است) د
سوء تدبیر به آشفتگی . البالغه کتاب تدبیر و خردورزي است نهج). 8: 1381غررالحکم، (است 

اند؛ سوء مدیریت  بینی کرده امیه پیش براي حکمرانی بنی 97انجامد؛ چنانکه امام در خطبه  کارها می
اي بر دنیایشان  اي بر دینشان و عده ها کار را به جایی خواهد رساند که همه مردم بگریند، عدهآن
براي رسیدن به پیشرفت، مدیریت منابع و روشها، گامی اساسی ). 134: ترجمه جعفريالبالغه،  نهج(
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موجود به بهترین شود همه منابع  ؛ گامی که طی آن تالش می)44-58: 2009، 1ساي و چو تی(است 
  .وري برسد سطح بهره

در  و همه از حقوق برابر برخوردارند در مکتب علوي،. همه باید در برابر قانون برابر باشند) ذ
 فردي بر فردثروت نمی تواند موجب تبعیض و برتري  و برابر قانون، حزب، گروه، طبقه، لباس

ي کار بپرهیز از مقدم داشتن خود در :چنین روایت شده استامام خطاب به مالک از . شوددیگر 
 دربارهاي که قانون فقط  در جامعه). 461: ترجمه جعفري البالغه، نهج( که مردم در آن مساویند

پیشرفت و  ،نخبگان از آن مستثنی باشند و ناثروتمندان، متنفذ و می شودپناهان اجرا  ضعیفان و بی
 ،با هر یک از شما در حق و وظیفه برابرم ؛شمایممن یکی از  !اي مردم" .یافتنی نیست تعالی تحقق 

البالغه،  نهج( "تر یابد سخت باشد ستم را سخت که عدل بر او آن همانا در عدل گشایشی است و
  ).61: ترجمه آیتی

دیرزمانی است نیرنگ و زدگی مانع پیشرفت و تعالی است؛  هرچند  و سیاست بازي نیرنگ) ر
است که تصور جدایی آن دو و حتی موفقیت   به هم آمیختهفریب چنان با سیاست و حکمرانی 

حاضر وضعیتی هیچ  طی حکومت خود، دردر  امام. رسدبه نظر می دشوارسیاست بدون نیرنگ، 
 ،از سوي حاکم را حیلهو  مکر اهتمام به امام، .انسانی بهره گیرد اخالقی و غیر هاي غیر نشد از شیوه

حاکمی که مکر  برآنند که دانند ومی او عقلیحماقت و بیموجب دوام حکومت شود از  حتی اگر
  ). 51:1371قزوینی،(دارد می عقلی و حماقت خود در حکومتش پرده برتکبر کند از بی و حیله یا

مهمتر . شایسته ساالري در انتصابات حکومتی براي رسیدن به پیشرفت و تعالی ضروري است) ز
مقدم ـ  3تمسک به فروع  ـ 2ضایع گذاشتن اصول  ـ1 :استچیز  چهار رگشتن دولتهابدلیل اینکه 

در واقع ). 376: 1381غررالحکم، (واال و قابل خر داشتن مردمان ؤمـ 4 داشتن مردمان پست و ناقابل
در فضاي سیاسی منحرف، شایستگان که توانایی . ساالري مقدمه پیشرفت سیاسی است شایسته

الیق پر خواهند  مانند و جاي آنها را افراد نا متی به دور میهاي حکو اجراي کارها را دارند از کرسی
مترادف کردن پارسایان  بیکاربا  حاکمیت بیخردانضمن اینکه  ؛)185-192: 1389عزت،  پور(کرد 
البالغه،  نهج(شد خواهد  منجرجنگ با پارسایان و یاري کردن فاسقان  و این چنین سیرتی به است

: 1381غررالحکم، (امعه را در معرض هالکت قرار خواهد داد و فقراي ج) 22: ترجمه جعفري
377 .(    

 
1- Tsai & Chou 
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 شایسته. مشروعیت نظام و اعتماد مردم به حکمرانان براي پیشرفت و تعالی ضروري است) ژ
به هر حال، رسیدن به . دهد افزاید و مشروعیت نظام را افزایش می ساالري به اعتماد مردم می

ت در نقش راهبر پیشرفت از دیدگاه مردم مشروع باشد پیشرفت در گرو آن است که حکوم
  ). 111: 1973، 1تالیس(

امام از . هاي دستیابی به پیشرفت است از جمله راهبرد پرهیز از خشونت گفتمان و حاکمیت) س
البالغه،  نهج(دانست  می  جنگ و خونریزي بیزار بود و خونریزي به ناحق را از عوامل زوال حکومت

خشونت، جنگ و باید از وجود دارد  بحران امکان حل مسالمت آمیزبراین هرگاه بنا). 53نامه 
کنندگان به  ن حکومت یا توهینادر برابر مخالف) ع(یاران امام  حتی گاهی که. پرهیز کردخونریزي 

از ایشان  اي نامه در ؛ چنانکهکرد می منع خشونتامام آنها را از  ،بردنددست حضرت به شمشیر 
کار به عدالت کن و از ستم  :چنین آمده است )حاکم فارس و شهرهاي تابع(به زیاد ابن ابیه  خطاب

البالغه،  نهج( میان آرد بهشمشیر را  ،را به آوارگی وادارد و بیدادگري مردم ،پرهیز که ستمبو بیداد 
م از راه سازي و جلب مشارکت فعال مرد  بنابراین، باید براي متقاعد). 574-575: ترجمه جعفري

   .)36: 1381علیخانی، (گفتگو و مباحثه تالش شود 
هاي خود  خواهی و اندرز مرا به نیک. پذیري، راهی فراروي پیشرفت است فرهنگ نقد) ش

پیشرفت، فرایندي ). 275البالغه، ترجمه آیتی،  نهج(هایی پیراسته از فریب و ریا  یاري دهید؛ اندرز
گیري از  بنابراین، مراوده با مردم و بهره. گیرد و مردم شگل میپیچیده است که در تعامل بین دولت 

  .شود انتقادات آنان موجب هدایت بهتر منابع توسعه می
پرهیز از فرد محوري و اهتمام به کار گروهی براي رسیدن به پیشرفت و تعالی ضرورت )  ص

- 192: 1389عزت،  پور(محوري است  پیشرفت سیاسی، مشروط به پرهیز از استبداد و خود. دارد
شورا همواره مورد احترام امام بود . ها نخواهد بود صرف حاکم بودن، دلیلی بر صحت گفته). 185

؛ ضمن اینکه در اسالم، همواره تصمیمات گروهی بر )447-8: ترجمه جعفري البالغه، نهج(
  . تصمیمات فردي برتري دارد

رشد و  در واقع. به پیشرفت سیاسی استالزمه رسیدن  ناانگاران و متخلف برخورد با سهل)  ض
در جهت  و) 153: 1389پورعزت، ( ستمنوط ا سالمت نظام سیاسی جامعهحفظ به  پیشرفت جامعه

در سامانه  .گریستنبا دیده اغماض  نباید اداري امانهبه کوچکترین تخلفی در س مهمحفظ این 
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  .فاسد، اهداف توسعه محقق نخواهد شد
؛ زیرا  این حق مردم است )،53البالغه، نامه  نهج(ز کارها آگاه سازد حاکم باید مردم را ا) ط

هاي اصلی حکومت، همواره  مردم به عنوان پایه. که در جریان تمام کارهاي مملکتی قرار گیرند 
رعایت اصول اخالقی حکومتداري، . حق دارند که در جریان همه مسائل کشور قرار گیرند

  ). 47-49: 2000، 1موریتو(رود از لوازم پیشرفت و تعالی به شمار می سازي و پرهیز از استبداد شفاف
در . کند مشاوره با متخصصان و دانشمندان در کارها، روند پیشرفت را تسریع و تصحیح می) ظ

مالک با دانشمندان بسیار به بررسی بپرداز و با فرزانگان : خطاب به مالک چنین آمده است 53نامه 
پیشرفت فراگردي راهبردي، ). 449: البالغه، ترجمه جعفري نهج(می بنشین بسیار به گفتگوي عل

چندوجهی و پیچیده است  و براي فایق آمدن بر این پیچیدگیها، جلب همکاري متخصصان و 
  ).37-60: 2004، 2خورخنسن(هاي گوناگون، ضروري است  خبرگان زمینه

در مکتب علوي برتري منافع . ی استخواري، الزمه تحقق پیشرفت و تعال جلوگیري از  ویژه) ع
؛ زیرا )446: البالغه، ترجمه جعفري نهج(است   اي خاص بر عموم ملت، تقبیح شده و نکوهیده عده
  ). 34-85: 1991، 3پارتو(خواري مانعی بزرگ در مسیر پیشرفت و تعالی است  ویژه

ه شاخگی، به سه ، عوامل پیشرفت سیاسی ـ اداري علوي را در قالب الگوي س1جدول شماره 
  .بندي کرده است اي دسته شاخه رفتاري، ساختاري و زمینه

 با الگوي سه شاخگی با استناد به منابع )ع(تطبیق عوامل پیشرفت اداري ـ سیاسی استخراج شده از دیدگاه امام علی :1 جدول

  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص  نوع عامل

ایی
حتو

ل م
وام

ع
  

  437: ، ترجمه جعفري47نامه . البالغه نهج  ایجابی  فردي  حاکمیت اصل نظم
  446: ، ترجمه جعفري53نامه . البالغه نهج  ایجابی  رضایت توده مردم

  442: ، ترجمه جعفري51نامه . البالغه نهج  ایجابی  اصل سعه صدر
  375: ، ترجمه جعفري5البالغه، نامه  نهج  ایجابی  امانت دانستن مسئولیت حکومتی

  446:، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  پرهیز از استبداد و ظلم فردي و بین فردي 
  444- 5: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجایی  تقویت روحیه خودنظارتی

  375: ، ترجمه جعفري5البالغه، نامه  نهج  ایجابی  نگرش به پست و مقام به مثابه امانت و تعهد الهی
  461: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  ها  عمل به وعده
  52: 741، 1381غررالحکم،   ایجابی  عدالت فردي

 
1- Morito 
2- Jørgensen 
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 با الگوي سه شاخگی با استناد به منابع) ع(تطبیق عوامل پیشرفت اداري ـ سیاسی استخراج شده از دیدگاه امام علی: 1 ادامه جدول

مل
عوا

 
ري

ختا
سا

  

  22:جعفري ترجمه ،البالغه و نهج 376: 1381رالحکم،غر  ایجابی  ساالري در انتصابات حکومتی شایستهنظام 
  22: ، ترجمه آیتی5البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  شناسی سیاسی وقت

  61: ، ترجمه آیتی15البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  عدالت ساختاري
  444-5؛ 452- 3: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  انطباق پست و شرایط احراز آن

  437: ، ترجمه جعفري47نامه . البالغه نهج  ایجابی  حاکمیت انضباط
  340: ، ترجمه جعفري215البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  ارتباط دوجانبه مسئوالن و مردم

  448: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  اصل نظارت و پاسخگویی
  445: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  اصل سلسله مراتب

  574-5: ، ترجمه جعفري446البالغه، حکمت  نهج  سلبی   حاکمیت گفتمان و پرهیز از خشونت
  446:، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  پرهیز از استبداد و ظلم ساختاري

  53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  اصل مشروعیت نظام
  449: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  ایجابیرایزنی با متخصصان و دانشمندان در تمام مراحل پیشرفت

  702-3: 1381غررالحکم،   ایجابی  راهبردي  ریزي برنامه لزوم طرح
  153: 1389پورعزت،   سلبی  انانگاران و متخلف برخورد با سهل
  53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  سازي مردم ضرورت آگاه
  446: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  سلبی  خواري  پرهیز از ویژه

  51: 1371قزوینی،   سلبی  پرهیز از نیرنگ در سیاست 
  53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  سامانه اطالعاتی هدفمند

  453: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  اصل نظارت و پاسخگویی
  437: ، ترجمه جعفري46  نامهالبالغه،  نهج  ایجابی  اصل انعطاف پذیري در کارها 

  449: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  بسیج منابع

مینه
ل ز

وام
ع

  اي 

  53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  همکاري بین تمامی اقشار جامعه
  446:، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  ظلم ستیزي
  275، ترجمه آیتی، 117البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  پذیري  فرهنگ نقد
  447-8: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  سلبی  محوري و نیاز به کار گروهی  پرهیز از فرد

  390-8: 1968المحمودي،   ایجابی  مشارکت اجتماعی  توسعه
  61: ، ترجمه آیتی15البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  اي زمینه عدالت

  444: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه  نهج  ایجابی  پایبندي به اصول اسالمی 
  31: البالغه، ترجمه جعفرينهج   ایجایی  روي در کارهامیانه 

  461: ، ترجمه جعفري53  نامهالبالغه،  نهج  ایجابی   برابري در مقابل قانون
  437: ، ترجمه جعفري46  نامهالبالغه،  نهج  ایجابیپذیري و گشادگی در برابر تغییر  پذیرش فرهنگ انعطاف
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 )ع(ـ ابعاد پیشرفت اقتصادي پایدار در پرتو بیانات امام علی  2

  :توان به شرح زیر فهرست کرد را می )ع(مهمترین ابعاد پیشرفت اقتصادي از دیدگاه امام علی 
شود، باید  ارزش شمرده می هرچند دنیا محل گذر است و نسبت به سراي آخرت، بی) الف

تعابیري  ـ 1 :شود البالغه دو نوع تعبیر از دنیا مالحظه می در نهج. حداقل رفاه مردم در آن تأمین شود
براي من  آیا ،اي دنیا از من دور شونظیر اینکه  کید داردأاعتباري مال دنیا ت ارزشی و بی که بر بی

، 74ه، حکمت البالغ نهج( بازگشتی نباشد دیگر در آن ام تا را سه طالقه کرده تو ،کنی خودنمایی می
عین حال توجه به آخرت  در تعابیر دیگري که دنیا مدح و ستایش شده در ـ 2). 829: ترجمه آیتی

البالغه، ترجمه  نهج(؛ به عبارت دیگر دنیا مزرعه آخرت تلقی شده است است  نیز مورد عنایت بوده
امام هرگز با دنیا و مواهب آن . در این طرز تلقی، دنیا محل رشد و کسب بلوغ است). 859: آیتی

: فرماید می بن ابوبکر هنگام سپردن والیت مصر به وي محمد خطاب به 27 مخالف نیست و در نامه
هاي  ین دنیاي زودگذر سود بردند و هم در آخرت؛ آنها با مردم دنیا در کارپرهیزگاران هم در ا

البالغه،  نهج(هاي اخروي شراکت نکردند  دنیوي شراکت جستند، ولی مردم دنیا با ایشان در کار
اي  گویا در این نامه، وضعیت مطلوب جامعه اسالمی وصف شده است؛ جامعه). 643: ترجمه آیتی

بختیاري، (مند باشند تا حدي که آنها را کفایت کند  اید از لذتهاي حالل دنیا بهرهمرفه که افراد آن ب
چه کسی چنین آمده است که  32ضمن اینکه در این باره در سوره اعراف، آیه ) 115-91: 1380

   . است  زینتی را که خدا براي بندگانش پدید آورده و خوردنیهاي پاکیزه را حرام کرده
کنترل میزان فقر و تالش براي . در راه رسیدن به پیشرفت و تعالی است فقر مانعی بزرگ) ب

اگر ). 779-783: 2011، 1دوور(ریشه کن کردن آن از ملزومات دستیابی به پیشرفت و تعالی است 
استفاده ه شکل مطلوب ن است که از مواهب الهی بایبه دلیل  وجود دارددر جامعه فقیر و نیازمند 

شایسته نیست در جامعه . اند ره ازمتاع دنیا بیش از نیاز بهره برده مباتمندان شکیا ثرو و است  نشده
در واقع وجود فقر در جامعه، ننگ حکومت و ننگ کسانی . اسالمی کسی دچار فقر و فالکت شود

: 1389پورعزت، (آیند  کنند و یا با آن کنار می است که به گونه اي از وضع موجود حمایت می
تو  من از فقر بر اي فرزند :فرماید بن حنفیه سفارش می به فرزند خود محمد امام). 174-165

کند و  و عقل را سرگردان می ،دین انسان را ناقص ،از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر ؛هراسناکم

 
1- Dower 
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هرکس به فقر مبتال "که است نقل شده  اماماز . برانگیزاننده خشم خدا و خشم بندگان خداست
شعیري، ( "ضعف یقین، نقصان عقل، سستی دین و کم حیایی: خصلت گرفتار شود د به چهارشو

1363 :163 .(  
عامل انسانی یا کار ، ترین عوامل پیشرفت یکی از اساسی. کار و تالش، سرمایه توسعه است) پ

التستجن و ( دکن نیاز جامعه کمک می خدمات مورد و به تولید کاال گوناگوناست که در سطوح 
 ،فعالیت انسانی توجه زیادي مبذول السالم به کار و حضرت علی علیه). 223-54: 2003، 1بوم شانن

بن محمد تمیمی در  عبدالواحد. ندبه فعالیتهاي تولیدي اشتغال داشت انهمواره در طول حیاتش و
لت گوید که بطا ، می"بطالت است ،آفت عمل"؛ یعنی»الْعملِ البِطالَۀ  آفَۀ«تفسیر این کالم امام که 

بختیاري، ( بودن و مراد این است که آفت عمل، عادت کردن به بطالت و بیکاري است یعنی بیکار
همواره کار  ،که خلیفه مسلمانان بود و بیت المال را در اختیار داشت در حالی امام). 110: 1380

هاي  نمونه. دکر سیر می نیز کرد، بلکه گرسنگان را کرد و نه تنها با دستمزد کار خود گذران می می
است که ایشان براي   د؛ از جمله نقل شدهکرتوان مشاهده  متعددي در سیره عملی آن حضرت می

ال و جواب در مورد وضعیت مزرعه به نقل یکی از ؤروند و پس از س اي می سرکشی به مزرعه
آن گاه . کلنگ را از زمین برداشته، شخصا داخل قناتی شدند که آبش بند آمده بود امامکارگران، 

پس از مشاهده آب،  امام. آب آن جاري شد ، وآن قدر به کار و تالش ادامه دادند که قنات احیا
در مکتب ). 434: 1406امین عاملی، ( دو قلم خواستند و قنات را وقف فقراي مدینه نمودن مرکب

 .علوي کار براي به دست آوردن روزي حالل مقدس انگاشته شده است

. حکومت اسالمی موظف به تأمین افراد جامعه در جهت دستیابی به پیشرفت و تعالی است) ت
مند کردن آنها از وضع اقتصادي بهتر و رفاه نسبی  هاي مردم و بهره وظیفه حکومت، کاهش مشقت

البالغه،  نهج(اهمیت توجه جدي به فقیران و فرودستان، حق مردم بر رهبر اسالمی است . است
هاي دولت دچار   مشی اگر فرد یا گروهی از مردم از تصمیمات و یا خطی).  57: فريترجمه جع

حکومت باید براي خروج از بحران . خسران و زحمت شود، وظیفه حکومت جبران خسارت است
. ریزي و تدبیر کند هاي رکود و تورم و اصالح کارهاي اقتصادي، برنامه و  پشت سر گذاردن دوره

به  يفردبا این حال، اگر . ی، عمران و آبادي سرزمینهاي اسالمی استوظیفه حکومت اسالم

 
1- Latesteijn & Schoonenboom 
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از وظایف دولت اسالمی است که  و دچار فقر گردد دشون خود موفق به غلبه بر مشکالت ،دالیلی
اقشار   انگاري درباره خداوند حکام را به دلیل کوچکترین سهل .مین کندأتنیازهاي اساسی او را 

  ).165 -174: 1389پورعزت، (دهد  رار میفقیر، مورد بازخواست ق
امام از  روایتی ،شیخ حرعاملی. وظیفه حکومت اسالمی  است که نیاز بازنشستگان را براورد) ث

. کرد گذشت امام بر پیرمردي درمانده که گدایی میحاکی از اینکه  کند السالم نقل می علی علیه
تا وقتی : امام فرمود. شخصی است نصرانی: شدپاسخ داده  است؟ این چه وضعی: منین پرسیدؤامیرالم

مخارج او را از  ؛اید جوان بود از او کار کشیدید، اینک که پیر و درمانده شده، طردش کرده
در واقع ارج نهادن به تالشهاي گذشتگان، حرمت ). 425: 1409حر عاملی، ( المال بپردازید بیت

ساز پیشرفت و تعالی است  ید آیندگان، زمینهحاضران و امید آیندگان را در پی خواهد داشت و ام
  ).256-67: 2003بوم،  التستجن و شانن(

در روایتی از قول امام به یکی از کارگزاران . ساختها بر عهده حکومت است توسعه زیر) ج  
موریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر أگروهی از حوزه م: حکومتی آمده است که

غیر قابل استفاده آنها الیروبی و حفاري شود، شهرهاي آنها آباد و بر اداي خراج نهر متروك و 
اي بنگارم  شود و از من درخواست کردند، براي تو نامه مد مسلمین افزوده میاتوانمند و در نتیجه در

آن به   مین هزینهأعمران نهر و ت که در چنین کاري آنها را جمع کنی و نیروي آنها را در حفر و
و  يعمران نهر شوکار و اگر دست به  دهم واست آنها را به شما ارجاع میخ من. کارگیري

 مد مالی باقی بماننداتقویت شود از نظر من بهتر است تا اینکه در ضعف در هاوضعیت مالی آن
کارهاي زیرساختی نیازمند سرمایه گذاریهاي سنگین مالی است که . )395: 1968المحمودي، (

ساخت ملزومات زیر بنایی کشور در جهت دسیابی به . آید بخش خصوصی بر نمی   از عهدهمعموال
ساختها باید در جهت تأمین امنیت،  زیر. پیشرفت و تعالی از جمله وظایف حکومت اسالمی است

  .)453: البالغه، ترجمه جعفري نهج(رفاه مسلمانان و آبادانی کشور توسعه یابد 
المال نه مال من  بیت. المال الزمه پیشرفت و تعالی است ول از بیتاستفاده صحیح و معق)  چ

) 430: البالغه، ترجمه جعفري نهج(ده  در استفاده از آن، حق را بر باطل برتري. است و نه مال تو
المال باید صرف اقداماتی شود که منافعش، تمام مردم و یا حداقل طیف وسیعی از  سرمایه بیت

المال به عنوان اندوخته مملکت، باید در  بیت). 446: البالغه، ترجمه جعفري هجن(مردم را در برگیرد 
  .راه عمران و آبادانی کشور صرف شود
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امام یکی از مهمترین . اهتمام به آبادانی زمین از طریق دریافت عادالنه مالیات میسر است)  ح
خطاب و ) 537: 1381الحکم، غرر(داند  وظایف حاکم مسلمانان را آبادانی و پیشرفت همه جانبه می

باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از گردآوري خراج باشد که خراج  :فرمایند چنین میبه مالک 
گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد،  جز به آبادانی فراهم نمی

 اندك مدتی دوام نیاوردکند و حکومتش جز  شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می
  ). 453: البالغه، ترجمه جعفري نهج(

، نقش )351-353: 1997، 1کامینال(هاي دولت  ترین درامد مالیات به عنوان یکی از اصلی
مالل در موجب آوري آن،  اما نباید مقدار یا شیوه جمع. مؤثري در تأمین مالی طرحهاي توسعه دارد

خطاب به مالک در همین راستا امام  ).160-5: 2009، 2نسنآیدت و ی( بین توده مردم موجب شود
اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب " :فرمایند می چنین

ها یا خشکسالی در گرفتن مالیات به میزانی  سیالب ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در چشمه
هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد؛ زیرا آن تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و 

تو را  تاي است که در آبادانی شهرهاي تو و آراستن والیتهاي تو نقش دارد و رعیت اندوخته
شد و به افزایش قوت آنان تکیه خواهی  ستاید و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی می

بگذاري، با شادمانی خواهند پذیرفت؛  آنهاید و به عهده کاري پیش آ ،آن گاه اگر در آینده. کرد
  ). 453-454: البالغه، ترجمه جعفري نهج( کند قدرت تحمل مردم را زیاد می ،زیرا عمران و آبادانی

از اشرافیت و زندگی تجملی بیزار است و در جامعه اسالمی، که افرادي فقیر ) ع(امام علی ) خ
 ،373: ، ترجمه جعفريالبالغه نهج(داند  ظایف حاکمان اسالمی میدارد، ساده زیستی را از جمله و

ترین افراد جامعه آگاهی  شود حاکمان از چگونگی زندگی فقیر این امر موجب می). 482 و 432
دیگر، این امر اعتماد عمومی پیروان را به رهبر  سوياز . پی برطرف کردن آن برایند یابند و در
  .شود سبب می

؛ نامه 53اابالغه، نامه  نهج(اخت حقوق کافی به کارگزاران از وظایف رهبر اسالمی است پرد) د
ساز ترقی و پیشرفت  رساند، زمینه این کار ضمن اینکه فساد اداري را به حداقل ممکن می). 26

  .فردي کارکنان می شود و انگیزه کار را در آنها را افزایش خواهد داد

 
1- Caminal 
2- Aidt & Jensen 
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اقتصادي علوي را در قالب الگوي سه شاخگی، به سه شاخه  ، عوامل پیشرفت2جدول شماره 
  .بندي کرده است اي دسته رفتاري، ساختاري و زمینه

 با الگوي سه شاخگی با استناد به منابع )ع(تطبیق عوامل پیشرفت اقتصادي استخراج شده از دیدگاه امام علی :2 جدول
  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص  نوع عامل

مل 
عوا

ایی
حتو

م
  

  434: 1406امین عاملی،   ایجابی  نگاه به کار به مثابه یکی از مصداقهاي عمل صالح
  435: 1406امین عاملی،   ایجابی  مقدس انگاشتن روزي حالل

  482: 71؛ نامه432: 45نامه   سلبی  بیزاري از اشرافیت و زندگی تجملی
  444: ، ترجمه جعفري53نامهالبالغه،  نهج  ایجابی  کار در الهی قرب نیت داشتن

مل
عوا

 
ري

ختا
سا

  

  425: 1409حر عاملی،   ایجابی  تأمین افراد جامعه در دوره بازنشستگی
آسان سازي تجارت بر موازین عدل و جلب تجار و بازرگانان 

  به شهر هاي مسلمانان
  455: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی

  57: ، ترجمه جعفري34البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  توان جامعه تأمین افراد نا
  393: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه نهج  ایجابی  احترام به حق مالکیت خصوصی

  455: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  ها و مجازات محتکران جلوگیري از احتکار و افزایش قیمت
  453: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  دستیابی به منافع عامهبرداري از منابع خدادادي در جهت  بهره

  537: 1381غررالحکم،   ایجابی  حساسیت و جدیت در آمایش سرزمین
هاي  ثباتیبی    مقابله با رکود و بحرانهاي اقتصادي و رفع 

  455: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  اقتصادي و مالی

  26؛ نامه 53اابالغه، نامه  نهج  ایجابی  کافی به کارگزاران پرداخت حقوق
  395: 1968المحمودي،   ایجابی  ساخت و توسعه ملزومات زیر بنایی کشور

  453: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  دریافت مالیات عادالنه براي عمران و آبادانی
  430: ، ترجمه جعفري43نامه . البالغه نهج  ایجابی  المال استفاده صحیح و معقول از بیت

  537: 1381غررالحکم،   ایجابی  ها ها و شهر توجه به آبادانی زمین
خواري و  هاي مالی ناشی از رانت جلوگیري از سوء استفاده

  خواران مجازات رانت
  455: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی

مینه
ل ز

وام
ع

  اي 

و  829: ، ترجمه آیتی74البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  به دنیا و مسائل دنیويدرك منطق نگاه اسالمی 
  859: ، ترجمه آیتی126البالغه، حکمت  نهج

  434: 1406امین عاملی،   ایجابی  بازنمایی کار و تالش به مثابه اقدام ارزشی و مذهبی
  373: ، ترجمه جعفري3البالغه، نامه  نهج  ایجابی  ساده زیستی

  163: 1363شعیري،   سلبی  فقرنکوهش 
  502: ، ترجمه جعفري7البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  زادي انتخاباصل آ

  502: ، ترجمه جعفري7البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  له قضا و قدرئمس رویکرد خردمندانه به

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1391، بهار و تابستان 1شماره  ،20سال   مدیریت اسالمیپژوهشی   دو فصلنامه علمی ـ / 28

 )ع(تعالی انسانی ـ اجتماعی در پرتو بیانات امام علی  و پیشرفتـ ابعاد  3

شود؛ با این حال، گاهی  اجتماعی، معموال با هدف بهبود وضع زندگی انسان واقع میتغییرات 
انسان را باید به منزله کانون طرحهاي پیشرفت و بهبود در نظر گرفت و ! شود خود انسان فراموش می

اد تا آنها نظر قرار داد که ابتدا باید انسانها را تغییر د هاي تغییر، مد همواره این فکر را سرلوحه برنامه
صرف نظر از رشد، همه انواع تغییر به . خودشان بتوانند موقعیت زندگی خود را بهبود بخشند

اي با ارزشهاي انسانی و اجتماعی ارتباط دارد و جهت و چگونگی حرکت یا تغییر با همین  گونه
ک راه حل میزان تفاوت و تنوع این ارزشها به حدي است که دستیابی به ی .شود ارزشها تعیین می

بنابراین هر کشور و هر . سازد هاي کلی براي دستیابی به پیشرفت را دشوار می عمومی یا تنظیم برنامه
نظر قرار   ها و ارزشهاي خود، الگوي خاصی را براي پیشرفت مد ها، نیاز جامعه باید فراخور دیدگاه

توان به  السالم را می علی علیه اجتماعی از دیدگاه امام ـ انسانیتعالی و پیشرفت مهمترین ابعاد . دهد
  :شرح زیر فهرست کرد

هاي ماتریالیستی، چنین  در رویکرد. انسان را باید به مثابه محور پیشرفت در نظر آورد) الف
دهد و بنیان  مسیر حرکت و فعالیت انسان را شکل می ،استعدادهاي ماديشود که فقط  فرض می

با  البالغه انسان گیرد در حالی که در نهج میفلسفی اصالت فرد نیز از همین دیدگاه شکل 
انسان . است او توجه شدهمادي و معنوي همزمان به ابعاد و  ،بعدي در نظر گرفته  چند ویژگیهاي

  ).2البالغه، خطبه  نهج(است نماینده و ولی خدا  ،البالغه نهج آرمانی در فرهنگ
عبادي ، ره تعادل بین فعالیتهاي تولیديهموا گونه به انسان مردود، و در مکتب علوي، نگاه ابزار

زمانی : من باید شبانه روز خود را به سه قسمت تقسیم کندؤم. در نظر گرفته شده است ،و استراحت
براي نیایش و عبادت پروردگار، زمانی براي تأمین هزینه زندگی و زمانی براي واداشتن نفس به 

   .)560: عفريالبالغه، ترجمه ج نهج(  استفاده از لذتهاي حالل
علم و دانش از دیدگاه . است  هاي توسعه سرمایه دانشی و انسانی از جمله مهمترین سرمایه) ب

:  از امام خطاب به کمیل چنین روایت شده است. شود اي بس ارزشمند تلقی می ، سرمایهامام
مال با بخشش . زیرا علم نگهبان توست و مال را تو باید نگهبان باشی ؛دانش بهتر از مال است"

نابودي  کاستی پذیرد، اما علم با بخشش فزونی گیرد و مقام و شخصیتی که با مال به دست آمده با
اند، اما دانشمندان تا دنیا  اند؛ گرچه به ظاهر زنده اي کمیل ثروت اندوزان بی تقوا مرده. نابود گردد

 "یاد آنان همواره در دلها زنده استاست، پنهان  زمین بدنهایشان گرچه در. اند ست زندهبرقرار ا
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انگیز است که  اي شگفتاندازه البالغه بر آموزش به کید نهجأت. )516: البالغه، ترجمه جعفري نهج(
ه جامع يکه به تعبیر ،آن روز جامعه عربستانوضعیت در  ایشان .سازد انسان امروز را متحیر می

 کنند به عنوان حق براي عموم مردم اعالم می کسب آموزش و سواد را سواد بود، بدوي و بی
انسانی، تعالی رسد مهمترین عامل در دستیابی به  به نظر می). 57: البالغه، ترجمه جعفري نهج(

علیم و تربیت یکی از وظایف مهم بنابراین ت ).166-174: 2009، 1لیتل و گرین(باشد  آموزش 
و این  داند مردم میو آموزش یکی از اهداف حکومت خود را اصالح   امام .یت استحاکم

البالغه، ترجمه  نهج(بخش باشد  هاي گوناگون باید با حسن خلق همراه باشد تا اثر آموزشها در زمینه
  ).396: جعفري
ي براي پیشرفت و تعالی ضرورله قضا و قدر ئمس رویکرد خردمندانه به زادي انتخاب وآ) ج
برخی پیشرفت  تا جایی کهآزادي انتخاب است  ،پیشرفتمؤثر بر    ل عمدهیمسا یکی از. است

بحث جبر و اختیار و اعتقاد به قضا  ،از این رو .دانند گسترش آزادیهاي انسان می گرداقتصادي را فرا
علت عمده  پژوهان دانشاي از  عده. نقش مهمی در پیشرفت داشته باشد ممکن استو قدر 

اند که داشتن  این گونه نتیجه گرفتهدانند و جبري میقضا و قدر  ماندگی مسلمانان را اعتقاد به عقب
 ،در این طرز تفکر، تالش و کوشش .ندک آزادي و اختیار را از انسان سلب می ،چنین اعتقادي

 اي به اراده و مشیت حضرت حق مستند به گونه کارهاهمه  و است اثر دانسته شده ثمر و بی بی
داند و اگر بیکار است تن به مذلت داده، دلیلی براي  ناحیه خدا می اگر فقیر است فقر را از. دشو می

به این . است  بیند؛ زیرا معتقد است که خدا چنین خواسته جستجو کردن و پیدا نمودن کار نمی
. شود قف میموتور توسعه متو ایستد و می عامل اصلی پیشرفت از حرکت باز، انسان به منزله ترتیب

به مردي شامی که  به طوري که شمارند دانند و درك آن را مشکل می قضا و قدر را پیچیده می امام
د که نده پاسخ می "؟آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی مربوط است" :کند ال میؤاز ایشان س

ترجمه  البالغه، نهج( "!اگر چنین بود پاداش و کیفر، بشارت و تهدید الهی، بیهوده بود! واي بر تو"
هرگز از پیشامدهاي ناگوار  ،که به تقدیر الهی معتقد استدر فلسفه اسالمی، هر ). 502: جعفري

 و این حوادث جزئی از هاي طلب و اراده در جهان کارسازندبلکه با اعتقاد به اینکه نیرو ؛هراسد نمی
- 115: 1380بختیاري، ( شود دگی دلسرد نمیهرگز از کار و زن تدابیر مبتنی بر حکمت الهی است،

91.(  
 

1- Little & Green 
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فراگرد پیشرفت، . براي دستیابی به پیشرفت و تعالی، رویکرد آینده پژوهانه ضرورت دارد) د
همواره ). 165-174: 1389پورعزت، (ها دنبال شود  است که باید در وراي نسلها و عصر پیچیده 

مالحظه کرد؛ زیرا اهداف راهبردي چون  مسائل راهبردي و کالن کشور را باید در بعد زمان
، 1کان(شود  ریزي می مدت از حال تا آینده دور، برنامه هاي بلند پیشرفت و تعالی در قالب برنامه

کند و گذشته را مملو از امام پیروان خویش را به تفکر و تفحص در تاریخ دعوت می .)104: 1994
، ترجمه 4خطبه ، 31نامه البالغه،  نهج(دانند  و مینیک  هاي ارزشمند براي رسیدن به آینده  تجربه

اول، حفظ دارایی مادي براي : نظر است نگري مد البته در اینجا دو سطح از آینده). 21: جعفري
ریزي کرد و دوم، حفظ دارایی معنوي  اي که بتوان زندگی معقولی را برنامهفرداي نزدیک به گونه

  .را دریابداز طریق انفاق به طوري که آخرت 
و تعالی انسانی ـ اجتماعی مستخرج از بیانات امام را در قالب  پیشرفت، عوامل 3جدول شماره 

  .بندي کرده است اي دسته الگوي سه شاخگی، به سه شاخه رفتاري، ساختاري و زمینه
  
السالم با  یهاجتماعی استخراج شده از دیدگاه امام علی عل ـ و تعالی انسانی پیشرفتتطبیق عوامل  :3 جدول

 الگوي سه شاخگی با استناد به منابع
  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص  نوع عامل

ایی
حتو

ل م
وام

ع
  

  560: ، ترجمه جعفري366البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  گوناگون تعادل بین فعالیتهاي
  444: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  عدم پیروي از نفس

  396: ، ترجمه جعفري27البالغه، نامه  نهج  ایجابی  حسن خلق در آموزش

  ایجابی  تعلیم و تربیت فردي
و  516: ، ترجمه جعفري134البالغه، حکمت  نهج
  57: ، ترجمه جعفري34البالغه، خطبه  نهج

  786: 1381غررالحکم،   ایجابی  احسان
  29: ، ترجمه جعفري16البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  تقوا

  199: 1381غررالحکم،   ایجابی  امر به معروف
  199: 1381غررالحکم،   سلبی  نهی از منکر

  461: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  سلبی  پرهیز از خودپسندي
  516: ، ترجمه جعفري134البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  معرفت

؛ خطبه 208: جعفري، ترجمه 146البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  توکل به خدا و اخالص در کارها
195 :314  

 
1- Conn 
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  اجتماعی استخراج شده از دیدگاه ـ و تعالی انسانی یشرفتپتطبیق عوامل  :3 جدولادامه 
  سه شاخگی با استناد به منابعالسالم با الگوي  امام علی علیه

  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص  نوع عامل

مل
عوا

 
ري

ختا
سا

  

  396: ، ترجمه جعفري27البالغه، نامه  نهج  ایجابی  کاربست سامانه آموزشی مناسب

  ایجابی  نسلی توسعه فرا 
، ترجمه 4البالغه، خطبه  ؛ نهج31البالغه، نامه  نهج

  21: جعفري
  396: ، ترجمه جعفري27البالغه، نامه  نهج  ایجابی  نظام تشویق سازمانی

  ایجابی  توجه سازمانی به تعلیم و تربیت
و  516: ترجمه جعفري، 134البالغه، حکمت  نهج
  57: ، ترجمه جعفري34البالغه، خطبه  نهج

  199: 1381غررالحکم،   ایجابی  تشویق فرهنگ امر به معروف در محیط سازمانی
  199: 1381غررالحکم،   سلبی  تشویق فرهنگ نهی از منکر در محیط سازمانی

مینه
ل ز

وام
ع

  اي 

  2البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  درنظر گرفتن انسان به عنوان محور پیشرفت
  2البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  توجه به انسان به عنوان سرمایه انسانی

و  516: ، ترجمه جعفري134البالغه، حکمت  نهج  ایجابی  تعلیم و تربیت دایمی
  57: ، ترجمه جعفري34البالغه، خطبه  نهج

  199: 1381غررالحکم،   ایجابی  فرهنگ امر به معروف
  199: 1381غررالحکم،   سلبی  از منکرفرهنگ نهی 

  396: ، ترجمه جعفري27البالغه، نامه  نهج  ایجابی  حاکمیت نظام تشویق
  8: ، ترجمه جعفري1البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  ها حاکمیت اسالم در تمامی عرصه

  
 )ع(ـ محیط زیست در دیدگاه امام علی  4

بینی  محور است؛ زیرا برگرفته ازجهان خدامحیطی، اخالقی  در مکتب اسالم، اخالق زیست
توحیدي است که در آن، خدا، محور جهان، خالق و نگهدارندة آن است؛ بنابراین، مراقبت از 

البالغه  در منابع دینی بویژه نهج. محیط زیست، مراقبت از چیزهایی است که به خداوند متعلق است
ی است به دنبال آن روش صحیح برخورد با هر جا سخن از استفاده و برخورداري از مواهب طبیع

محیطی مانند توجه و  هاي اخالق زیست نکته. بومها و چگونگی استفاده از آنها بیان شده است زیست
، سفارش به حفظ حقوق کشاورزي و )537: 1381غررالحکم، (اهتمام به آبادانی زمین و طبیعت 

هاي  ت عدالت در رفتار با حیوانات و بچه، رعای)453-454: البالغه، ترجمه جعفري نهج(دامپروري 
حصر و اجتناب از اذیت و آزار موجودات در سیرة علوي   و  حد اي بیهآنها، پرهیز از استفاده

اي دارد و  ، بویژه در کتاب نهج البالغه بازتاب گسترده)394-395: البالغه، ترجمه جعفري نهج(
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رضایی، (ز محیط زیست را عرضه کرده است راهکارهاي عینی حفاظت ا) ع(علی افزون بر آن، امام
1389 :145 .(  

محیطی مؤثر بر پیشرفت و تعالی مستخرج از بیانات امام را در  ، عوامل زیست4جدول شماره 
  .بندي کرده است اي دسته قالب الگوي سه شاخگی به سه شاخه رفتاري، ساختاري و زمینه

  
  السالم با الگوي و تعالی از دیدگاه امام علی علیه محیطی مؤثر بر پیشرفت تطبیق عوامل زیست :4 جدول

  سه شاخگی با استناد به منابع
  استناد به منابع  نوع شاخص  شاخص  نوع عامل

ایی
حتو

ل م
وام

ع
  

  394: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  ایجابی  مراقبت از حیوانات
  394-5: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  ایجابی  رعایت عدالت در رفتار با حیوانات و نوزادان آنها

  394-5: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  سلبی  حصر از طبیعت و حد بی  پرهیز از استفاده
  394: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  سلبی  اجتناب از اذیت و آزار موجودات

افکندن میان حیوانات و  پرهیز از جدایی
  394-5: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  سلبی  نوزادانشان

  395: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  ایجابی  اطعام کردن حیوانات
ري

ختا
 سا

مل
عوا

  
  537: 1381غررالحکم،   ایجابی  اهتمام به آبادانی طبیعت

  394: جعفري، ترجمه 25البالغه، نامه  نهج  سلبی  ساختار هدفمند براي مبارزه با حیوان آزاري
ساختار هدفمند براي مبارزه با تخریب کنندگان 

  زیست محیط
  394: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  سلبی

  453- 4: ، ترجمه جعفري53البالغه، نامه نهج  ایجابی  سفارش به حفظ حقوق کشاورزي و دامپروري
ایجاد تشکیالت مناسب براي مبارزه با استفاده 

  طبیعتحصر از  و حد بی
  394-5: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  سلبی

مینه
ل ز

وام
ع

  اي 

  8- 9: 1البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  دیدن محیط زیست به عنوان شگفتی آفرینش
  221: ، ترجمه جعفري154البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  دیدن حیوانات به عنوان شگفتی آفرینش
  394: ، ترجمه جعفري25البالغه، نامه  نهج  ایجابی  فرهنگ اسالمی استفاده از محیط زیست

  9: 1البالغه، خطبه  نهج  ایجابی  زیست به مثابه امانت خدادادي نگاه به محیط

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، مذهبی و ملیتی  زمینه وجود الگویی جامع، که پیش
هاي  بسیاري از کشور. ها را مدنظر داشته باشد براي دستیابی به پیشرفت و تعالی ضرورت دارد کشور
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نشان داده  اند؛ اما تجربه پیشرفته الگوهاي موفقی را در زمینه پیشرفت و تعالی، طراحی و اجرا کرده
از این حیث، هر ملت به یک . ها را عینا در کشوري دیگر اجرا کرد توان این الگو است که نمی 

  . هاي خود نیاز دارد الگوي جامع مطابق با ارزشها و هنجار
در زمانی که توسعه به معناي کمی آن مورد توجه بود، شاخصهاي اقتصادي چون درامد، 

آنجا که این   شد؛ اما از هایی براي توسعه شناخته می ص، معیارزیربناي فیزیکی و تولید ناخال
به تنهایی معیاري براي توسعه در نظر گرفته ) ع(هاي اسالمی و بیانات امام علیشاخصها در آموزه

کارکردي دانستند؛ این در حالی  هاي اسالمی را براي دوران کنونی غیر اي رهنمود شد، عده نمی
جام شده در زمینه توسعه و هم چنین تعریف شاخصهاي جدید براي است که با پیشرفتهاي ان

ارزیابی آن، مشخص شد که با گذر زمان تعاریف نوین از توسعه به تعاریف اسالمی نزدیکتر 
هاي اسالمی کمتر به این سرمایه معنوي و اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت  شود؛ اما در کشور می

ش شاخصها و اهداف توسعه و تعالی از دیدگاه امام علی لذا در این پژوه. توجه شده است
 .بندي شد اي شناسایی و طبقه السالم در سه شاخه اصلی رفتاري، ساختاري و زمینه علیه

در دیدگاه امام، ضمن اینکه پیشرفت اقتصادي مورد عنایت است، تعالی انسانی به عنوان 
در دیدگاه علوي، پیشرفت . رودشمار می مهمترین عامل در جهت دستیابی به پیشرفت و تعالی به

اقتصادي براي رسیدن به پیشرفت سیاسی ـ اداري است و این دو، در جهت دستیابی به تعالی انسانی 
زیست  البته طی این جریان، نیازمند استفاده صحیح از محیط. گیرد ـ اجتماعی مورد استفاده قرار می

اند تا قرن اخیر  ام تحت عنوان تعالی انسانی مطرح کردهمسائلی که ام. به مثابه امانت خدادادي است
  . بر جوامع امروزي پوشیده بود

اي،  در این پژوهش، عوامل پیشرفت و تعالی در قالب سه شاخه رفتاري، ساختاري و زمینه
  ).5جدول (بندي شد  دسته
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  3Cالگوي السالم در قالب  عوامل پیشرفت و تعالی در پرتو بیانات امام علی علیه :5 جدول
  الگوي سه شاخگی  

  اي عوامل زمینه  عوامل ساختاري  عوامل رفتاري انواع توسعه

ري
 ادا

فت
شر

پی
- 

سی
سیا

  

  حاکمیت اصل نظم -1
  فردي

  رضایت توده مردم -2
  اصل سعه صدر -3
امانت دانستن مسئولیت  -4

  حکومتی
پرهیز از استبداد و ظلم  -5

  فردي و بین فردي
تقویت روحیه  -6

  خودنظارتی
نگرش به پست و مقام  -7

  به مثابه امانت و تعهد الهی
  ها عمل به وعده -8
  فردي عدالت -9

  ساالري در انتصابات حکومتی نظام شایسته -1
  عدالت ساختاري -2
  انطباق پست و شرایط احراز آن -3
  حاکمیت انضباط -4
  ارتباط دوجانبه مسئوالن و مردم -5
  اصل نظارت و پاسخگویی -6
  اصل سلسله مراتب -7
  حاکمیت گفتمان و پرهیز از خشونت -8
  پرهیز از استبداد و ظلم -9

  اصل مشروعیت نظام -10
  رایزنی با متخصصان و دانشمندان در تمام مراحل پیشرفت -11
  راهبردي  لزوم طرحریزي برنامه -12
  انانگاران و متخلف با سهلبرخورد  -13
  سازي مردم ضرورت آگاه -14
  خواري پرهیز از ویژه -15
  پرهیز از نیرنگ در سیاست -16
  سامانه اطالعاتی هدفمند -17
  اصل نظارت و پاسخگویی -18
 اصل انعطاف پذیري در کارها -19

 بسیج منابع -20

  شناسی سیاسی وقت -21

همکاري بین تمامی اقشار  -1
  جامعه

 م ستیزيظل -2

  پذیري فرهنگ نقد -3
محوري و نیاز به  پرهیز از فرد -4

  کار گروهی
  مشارکت اجتماعی  توسعه -5
  اي عدالت زمینه -6
  پایبندي به اصول اسالمی -7
محوري و نیاز  اجتناب از فرد -8

  به کار گروهی
 روي در کارها میانه -9

  برابري در مقابل قانون -10
پذیرش فرهنگ  -11

پذیري و گشادگی در  انعطاف
  برابر تغییر
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  3Cالگوي السالم در قالب  عوامل پیشرفت و تعالی در پرتو بیانات امام علی علیه :5 جدولادامه 
  الگوي سه شاخگی  

  اي عوامل زمینه  عوامل ساختاري  عوامل رفتاري انواع توسعه

دي
صا

ت اقت
شرف

پی
  

نگاه به کار به مثابه یکی  -1
  مصداقهاي عمل صالحاز 
مقدس انگاشتن روزي  -2

  حالل
بیزاري از اشرافیت و  -3

  زندگی تجملی
 الهی قرب نیت داشتن -4

  کار در

  تأمین افراد جامعه در دوره بازنشستگی -1
آسان سازي تجارت بر موازین عدل و جلب تجار و  -2

  بازرگانان به شهر هاي مسلمانان
  توان جامعه تأمین افراد نا -3
  احترام به حق مالکیت خصوصی -4
  ها و مجازات محتکران جلوگیري از احتکار و افزایش قیمت -5
  برداري از منابع خدادادي در جهت رسیدن به منافع عامه بهره -6
  حساسیت و جدیت در آمایش سرزمین -7
هاي  مقابله با رکود و بحرانهاي اقتصادي و رفع بی ثباتی -8

  اقتصادي و مالی
  حقوق کافی به کارگزارانپرداخت  -9

  ساخت و توسعه ملزومات زیر بنایی کشور -10
  دریافت مالیات عادالنه براي عمران و آبادانی -11
  المال استفاده صحیح و معقول از بیت -12
  ها توجه به آبادانی زمینها و شهر -13
خواري و  هاي مالی ناشی از رانت جلوگیري از سوء استفاده -14

  رانخوا مجازات رانت

درك منطق نگاه اسالمی به  -1
 دنیا و مسائل دنیوي

بازنمایی کار و تالش به مثابه  -2
  اقدام ارزشی و مذهبی

  ساده زیستی -3
  نکوهش فقر -4
  زادي انتخاباصل آ -5
قضا و  رویکرد خردمندانه به -6

  قدر

ت 
شرف

پی
و 

عی
تما

 اج
الی

تع
 - 

انی
انس

  

 تعادل بین فعالیتهاي -1
  گوناگون

  عدم پیروي از نفس -2
  حسن خلق در آموزش -3
  تعلیم و تربیت فردي -4
  احسان -5
  تقوا -6
 امر به معروف -7

  نهی از منکر -8
  پرهیز از خودپسندي -9

توکل به خدا و  -10
 اخالص در کارها

  معرفت -11

  کاربست سامانه آموزشی مناسب -1
  نسلی توسعه فرا  -2
  نظام تشویق سازمانی -3
  تربیت دایمیتوجه سازمانی به تعلیم و  -4
 تشویق فرهنگ امر به معروف در محیط سازمانی -5

  تشویق فرهنگ نهی از منکر در محیط سازمانی -6

درنظر گرفتن انسان به عنوان  -1
  محور پیشرفت

توجه به انسان به عنوان  -2
  سرمایه انسانی

  تعلیم و تربیت دایمی -3
  حاکمیت نظام تشویق -4
حاکمیت اسالم در تمامی  -5

 اه عرصه

 فرهنگ امر به معروف -6

  فرهنگ نهی از منکر -7
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  3Cالگوي السالم در قالب  عوامل پیشرفت و تعالی در پرتو بیانات امام علی علیه :5 جدولادامه 
  الگوي سه شاخگی  

  اي عوامل زمینه  عوامل ساختاري  عوامل رفتاري انواع توسعه

ست
ط زی

محی
  

  مراقبت از حیوانات -1
رفتار رعایت عدالت در  -2

  با حیوانات و نوزادان آنها
  پرهیز از استفاده -3

  حصر از طبیعت و حد بی
اجتناب از اذیت و آزار  -4

  موجودات
افکندن  پرهیز از جدایی -5

  میان حیوانات و نوزادانشان
  اطعام کردن حیوانات -6

  

 اهتمام به آبادانی طبیعت -1

 ساختار هدفمند براي مبارزه با حیوان آزاري -2

 ساختار هدفمند براي مبارزه با تخریب کنندگان محیط -3
  زیست

  سفارش به حفظ حقوق کشاورزي و دامپروري -4
 و   حد ایجاد تشکیالت مناسب براي مبارزه با استفاده بی -5

  حصر از طبیعت 

دیدن محیط زیست به عنوان  -1
 شگفتی آفرینش

دیدن حیوانات به عنوان  -2
 شگفتی آفرینش

استفاده از  فرهنگ اسالمی -3
 محیط زیست

زیست به مثابه  نگاه به محیط -4
  امانت خدادادي

  
توان در  بندي شده است؛ علت آن را می برخی از شاخصها در بیش از یک شاخه دسته

توان در هر  پذیري این شاخصها جستجو کرد؛ مثال مفهومی چون عدالت را می گستردگی و تعمیم
جو،  در بعد رفتار فرد، فرهنگ عدالت و ساختار عدالت بندي کرد، چون عدالت سه شاخه دسته

  .شود مطرح می
رسد در پیشرفت و تعالی علوي،  به نظر می. شاخه ساختاري داراي بیشترین تعداد عامل است

ماندگی  اصالح ساختار، قوانین، مقررات و روشها، بیشترین تأثیر را در گذار از دوران فقر و عقب
توان  بیشتر این وظایف بر عهده حکومت اسالمی قرار داده شده است، میاز آنجا که . داشته باشد

  .ترین نقش را در فراگرد پیشرفت و تعالی بر عهده دارد گفت، دولت مهمترین و اساسی
هاي مختلف، نتایج قابل توجهی را در روند  هاي امام در زمینه همواره استفاده از دیدگاه

هاي امام را در زمینه  ال اینکه تا کنون، ما کمتر دیدگاهپیشرفت و ترقی کشورمان داشته است ح
  .ایمپیشرفت و تعالی مدنظر قرار داده

  یادداشتها
گیرد، ولی به فراخور  ـ در این تعاریف، عوامل انسانی، اجتماعی و فرهنگی، همسان و در یک طیف قرار می1

  .استزمان، در هر دوره از یک یا ترکیبی از این نامها استفاده شده 
  .در جمع اقشار مردم 25/03/1358سخنرانی ). ره(امام خمینی . ـ میزان رأي ملت است 2
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