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زهرا عامری

بسزا و اساسی دارد ،موضوعی اسن که نمیتوان به آن بیاعتنا بود .اين موضوع بهويژه در
اسالم و اندي ههای سیاسی د اجتماعی امام علی

مورد توجه قدرار ررتتده اسدن و ا

اهمین خاصی برخوردار اسن .مدعای اين نوشتار ،با استناد به آمو ههای امام علدی

در

قلمرو اندي ه سیاسی ،آن اسن که تبیین خط م یها و اصول کوومدن ،طراکدی شدبوه
اطالعاتی و ار شیابی عملورد کاررزاران مراکلِ بار نظارت سیاسدی در اندي ده علدوی

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت کوومدن ني دی

اسن.

کلیدواژگان :انديشه علوی ،نظارت ،قدرت ،کارگزاران.

 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی).
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مقدمه

موضوع نظارت در انديشه علوی از موضوعات بسيار بااهميت در عرصههاای متللا
بهويژه عرصۀ سياسی-اجلماعی است و جهت حسن اجرای وظاي  ،حرکت به سوی تعالی

و رسيدن به هدف تعيينشده امری ضروری میباشد؛ به همين دليل اين نوشلار در پی آن
با واکاوی مفاهيم مربوط بازگو
است تا ابعاد نظارت سياسی را در انديشه اميرالمؤمنين
نمايد و به اين پرسش پاسخ گويد که مراحل نظارت سياسی بر قادرت در انديشاه علاوی
داماند؟
ک 
مبحث اول :مفهوم نظارت سیاسی
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مراد از نظارت سياسی آن نوع نظارتی است که از نظر اعمال حاکميت مطار اسات و
شامل مطالعه ،بازرسی و رسيدگیای است که افراد ،نهادها ،سازمانها يا مقاماات سياسای
دربارۀ جريان امور عمومی کشور ،مراجع و نهادهای حکوملی و مسلتدمان و اماوال آنهاا
انجام میدهند تا از حسن جريان امور اطمينان حاصل شود (عمید نجانی و موسی اده،
 ،9831ص)38؛ بنابراين به هر کاوش از جانب هر عنصار باا صاتحيت سياسای دربااره

حرکت مجموعه اجزای حکومت نظارت سياسی گفله میشود .درنليجۀ اين تعبير ،نظاارت
همگانی مردم نيز نوعی نظارت سياسای اسات .نظاارت همگاانی ريشاه در حان تعياين
سرنوشت دارد .حن تعيين سرنوشت -که امروزه از آن تعبير به حاکميت ملی میشود -باه
جايگاه مردم در تشکيل و تأسيس حکومات اساتمی بااز مایگاردد .در مرحلاه تأسايس
حکومت ،مردم بر اساس آزادی و اخليار تکوينی و حن ذاتی تعياين سرنوشات خاود حان
دارند و بر اساس تکلي شرعی و دينی خود موظ اند کاه زميناههاای برپاايی حکومات
استمی و اجرای احکام استمی را فراهم کنند.
اين حن مردم در تعيين سرنوشت خود و تکلي آنها در تأسيس حکومات اساتمی از
طرين انلتابات محقن میشود که در صدر استم از آن تعبير به بيعات باا ولای مسالمين
میشده است (امام خمینی[ ،بی تا] ،ج  ،02ص  .)139در يک نظام مردمساالر دينی اا

که تأمين جمهوريت و مردمیبودن آن با بيعت محقن میگردد ا اگر حن مردم است کاه
امور سياسی و سياسلگذاری کشور بر آنها پوشيده نباشد و سرنوشت خويش را خود تعياين
کنند ،اين حن عمتً نوعی نظارت را می طلبد؛ لذا نظارت سياسی در اينجاا حاوزۀ کتنای
است که در آن از حن شهروندان در برابر حکومت نيز ستن میرود و درخصوص شيوهها

و ابزارهای الزم جهت تحقن نظاارت شاهروندان بار کاار حکومات انديشايده و مطالعاه
میشود.
مبحث دوم :مراحل نظارت سیاسی در اندیشه علوی

در انديشه علوی در فرايند اعمال نظارت سياسی بر قدرت ساه مرحلاه قابال تماايز و
مشاهدهاند؛ شامل:

مشیهای حاکم بر نظام سياسی؛
ال ) تبيين اصول و خط 
ب) طراحی شبکه نظارتی؛
ج) ارزشيابی عملکردها و اتتاذ تصميم.
سهگانه فوق در نظام و انديشه علوی روشنگر کيفيت نظارت
بررسی هر يک از مراحل 
مینمايد.
بر حکومت است و نمايی تفصيلی از فرايند نظارت در اين نظام را 

اولين قدم در مسير اعمال يک نظارت اصولی در انديشه علاوی تبياينا اصاول و خاط
مشیهای حاکم بر نظام سياسی است؛ اعم از اماوری کاه باياد در فرماانهاا و عملکارد

دسلگاههای اجرايی و مواردی که بايد در گزينش و ب هکارگيری نيروها و کارگزاران به آنها

توجه کرد.
چوبهای نظام سياسی ،در انديشه علوی ،برای کاارگزاران جنباه
چار 
طراحی اصول و 
میشود .امام ب هطاور
راهنمايی و ارشاد دارد و دسلورالعملی برای حاکم و کارگزار محسوب 
بهگونهای روشن و شفاف اصول حاکم بر حکومت را بيان کارده و
مسلمر و طی نامههايی 
هشدار میداد که پس از اين حجت تمام است ،اگر تتلفی صورت گيرد بهانهای پذيرفلنی
نيست (ر.ک :نامههای  39 ،99 ،02 ،02 ،03و  .)38درضمن اين اقدام زمينه الزم برای

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

گفتار اول :تبیین اصول و خط مشیهای نظام سیاسی

کارگزاران و مردم را فراهم میسازد تا در جهت اعمال نظارت سياسی بر قدرت به تعياين

معيارهايی برای نظارت بپردازند که در چارچوب اين اصول باشد.
بند اول :اصول و معیارهای کلی حاکم بر عملکرد نظام سیاسی

آنچه میتوان بهروشنی وجاود آن را در سايره علاوی مشااهده نماود ،هماناا تادوين
چارچوب و اصول اساسی و حااکم بار سيسالم اجرايای کشاور اسات .اميار مؤمناان
بهطورمسلمر در خطبهها ،نامهها ،بهخصوص در نامههای حکوملی سياست کتن حکومت
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خويش را تبيين میکرد و عموم مردم و کارگزاران را از آن آگاه مایسااخت؛ عمادۀ ايان
سياستها به شر ذيلاند:

الف) اصل رهبري و هدايت

يکی از مسائل مهم در هر نظامی ضرورتِ وجود رهبار و رئايس اسات .اهميات ايان
مسئله تا جايی است که آموزههای دينی ،با وجود تقبيح ظلم و بایعاداللی ،حلای وجاود
در اين
رئيس سلمکار را برتر از نبودن رئيس در يک نظام برمیشمارند؛ اميرالمؤمنين
میفرمايد« :وال ظلوم غشوم خير من فتنة تادوم» .والا و اسالاندارپ پارظلام و
زمينه 
سلمگر بهلر است از فلنه و آشوب که ادامه داشله باشد (آمدی ،9823 ،ج ،0ص.)022
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همچنين امام وقلی شنيد خوارج شعار «ال حکم اال للّه» را سر دادهاند ،در مسجد کوفه
لزوم وجود زمامدار را ،چه نيک و چه بد ،گوشزد نمود« :ستن حقّ اسات کاه از آن ارادۀ
باطل شد .آرپ درست است ،فرمان جز فرمان خدا نيست؛ ول اينها میگويند زمامادارپ
جز براپ خدا نيست؛ درحال که مردم به زمامدارپ نيک يا بد نيازمندند تا مؤمنان در ساايه
حکومت به کار خود مشغول و کافران هم بهرمند شوند( »...نهج البالغه ،خطبه .)92
ب) پايبندي به قوانین و حاکمیت قانون در پرتو قرآن و سنت

اللزام به قوانين قرآن و سنت را رويّۀ حاکميلی خود بيان کرده است:
اميرالمؤمنين
«روزپ که ختفت به من رسيد در قرآن نظر افکندم ،هر دسلورپ که داده و هار فرماان
که فرموده پيروپ کردم و به راه و رسم پيامبر (صلّ اللّه عليه و آله و سلّم) اقلادا کاردم»
(همان ،خطبه .)912

مهمترين ويژگی مکلب علوی اين است که همگان در برابر قانون يکسان و از حقوق

مساوی برخوردارند .سيرۀ امام علی سرشار از قانونگرايی و متالفت با حاکميت روابط
نظرگرفلن شتصايت و جايگااه اجلمااعی افاراد اجارا
است .ايشان حدود الهی را بدون در 
چنانکه وساطت افراد در حادنازدن ماردی از بنایاساد را نپاذيرفت (محمددی
میکرد؛ 
ریشهری ،9832 ،ج ،0ص )392؛ همچنين وقلای نجاشای (شااعر ح ارت در جنا
او را حاد زد ،او هام باه معاوياه
صفين) در کوفه عملی ختف شرع انجام داد ،اماام
پيوست و امام را هجو کرد ( ثيفی کوتی ،9838 ،ج ،0ص  .)129چنين مساائلی هرگاز
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نبايد سبب تزلزل يا پشيمانی شود؛ زيرا در راه حن بايد هار هزيناهای را پرداخات و ايان
موضوع از اهم مسائلی است که در مکلب اهل بيت به آن سفارش کرده است .البلاه باياد

توجه داشت که بسله به شرايط نوع برخورد تغيير خواهد کرد.
ج) مشارکتجويی

گياریهاا تأکياد ورزياده و دليال

نظرگرفلن آرای عمومی در تصميم
امام همواره بر در 
پذيرش حکومت را خواست عمومی آحاد مردم ذکر میکند« :سوگند به خداي که داناه را
شکافت و جان را آفريد ،اگر ح ور فراوان بيعتکنندگان نبود و ياران حجّت را بر من تمام
نمیکردند و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفله بود که برابر شکمبارگ سالمگران و

گرسنگ مظلومان سکوت نکنند ،مهار شلر ختفات را بار کوهاان آن انداخلاه ،رهاايش
آنگاه م ديديد کاه دنيااپ
م ساخلم و آخر ختفت را به کاسه اوّل آن سيراب میکردم؛ 
شما نزد من از آب بين بزغالهاپ بیارزشتر است» (نهج البالغه ،خطبه .)912
د ) انتخاب اصلح و اعلم در عهدهداري امور

هـ) مراعات حقوق متقابل مديران و زيردستان

ديگر اصلی که پيش روی يک نظام سياسی شايسله از ديدگاه ح ارت اسات ،اصال
رعايت حقوق ملقابل مديران و زيردسلان است .بر اين مسئله بارها در آماوزههاای دينای
بهويژه در حکومت علوی تأکيد شده است؛ بارای نموناه ح ارت علای در خطباهای
حقوقا ملقابل مردم و کارگزاران را قراردادی الهی برشمرده است و حقوق ملقابل ماردم و
رهبر را بزرگ ترين آنها ذکر کرده که رعايت آنها سبب اسلقرار قرآن و سنت مایشاود و
ناديدهگرفلن آنها موجب تعطيل احکام الهی و سايره نباوی اسات (ر.ک :همدان ،خطبد


نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

یهاای آنهاا در انلصااب و عهادهداری مناصاب ،اصالی
شناخت افراد و توجه به تواناي 
اساسی در هر نظام سياسی اداری است .اين انلصاب بايد ملناسب با توانمندیها و اهليات
چناانکاه

افراد باشد و تا فرد شايسلهتار وجاود دارد ،باه شايساله مسائوليت داده نشاود؛
اميرالمؤمنين در خطبه شقشقيه علت نکوهش ابوبکر و شکوه از او را عدم صتحيت وی و
وجود اصلح از او میدانند« :آگاه باشيد ،به خدا سوگند ،ابابکر جامه ختفت را بر تن کارد؛
درحال که م دانست جايگاه من در حکومت استم چاون محاور آساياب اسات بارای
آسياب که دور آن حرکت م کند؛ او م دانست که سيل علوم از دامن کوهسار من جارپ
است و مرغان دورپرواز انديشهها به بلنداپ ارزش من نلوانند پرواز کرد» (همان).

.)022
و) عدالتمحوري و حقگرايی

تأکيد بر عدالتمحوری و حنگرايی در اصاول و معيارهاای نظاام حکاوملیا شايساله
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آنروست که عهدهداری مناصب حکوملی در ذات خود نوعی قدرتطلبی و تجاوزکااری
از 
میفرمايد« :هار کاس قادرت باه دسات آورد،

به همراه دارد؛ چنانکه اميرالمؤمنين
اينرو مدير و کارگزاران نظام همواره بايد خود را
زورگوي دارد» (همان ،کومن )922؛ از 
ملزم به عدالت و حنگرايی نمايند .امام در نامۀ خود به مالک اشلر در توصايه باه اجارای
عدالت اينگونه سفارش میکند ... « :با مردم و باا خويشااوندان نزدياک و باا افارادی از
رعيت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعايت کن که اگار چناين نکنای سالم روا
داشلی و کسی که به بندگان خدا سلم روا دارد خدا به جاای بنادگانش دشامن او خواهاد
بود( ».همان ،نام .)38
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ح رت امير در توصيه مالک اشلر به حنگرايی میفرمايد« :حن را به صاحب حن ،هر
کس که باشد ،نزديک يا دور بپرداز و در اين کار شکيبا باش و اين شکيباي را به حسااب
خدا بگذار؛ گرچه اجراپ حن مشکتت براپ نزديکانت فراهم آورد؛ تحمّل سانگين آن را
به ياد قيامت بر خود هموار ساز» (همان).
بند دوم :اصول و معیارهای انتخاب کارگزاران نظام سیاسی

تعاملی پويا بين ساخلار کلی هر نظام سياسی و کارگزاران موجاود در آن نظاام وجاود
کاارگازار
دارد؛ بدين معنا که در کارآمدی هر نظام و رسيدن به اهداف منظاور ،سااخلار و 
چنان با يکديگر تتزم دارند که تصور يکی بدون ديگاری ممکان نيسات؛ يعنای سااخلار
اجلماعی يا سياسی نظام با قيد و بندهايی که به کارگزاری میزند ،ياا فرصاتهاايی کاه
برای آن تدارک می بيند ،تداوم می يابد؛ بنابراين هم اصول حاکم بر ساخلار و هام اصاول
کارگزار اصلح باياد
کارگزار در تحليل مسائل نقش دارند .معيارهايی برای انلتاب 
حاکم بر 
وجود داشله باشد تا مديران و کارگزاران با آن معيارها سنجيده و ارزيابی شوند .معيارهايی
عبارتاند از:

که بر طبن آن گزينش کارگزاران در سيره علوی مورد توجه واقع شده است؛
الف) معیار اهلیت و توانايیها
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کارگزاری در حکومت و مديريت استمی ،از منظر استم ،ناوعی اماناتداری اسات و

ايانرو مادير باياد در انلصااب کاارگزاران
کارگزار در هر سطحی بايد امين نظام باشاد؛ از 

صتحيتهای آنها را بسنجد ،بر اساس توانايیها و شايسلگیهای آنان تفويضا مسائوليت

بنزياد نتع فرماندارا «هيت» که به نکاوهش او باه
نمايد .اميرالمؤمنين در نامه به کميل 
سبب شکست از دشمن میپردازد ،دليل شکست را عدم تواناايی و اهليات وی در اجارای
مسئوليت ذکر میکند (همان ،نامه  .)29آن ح رت دربارۀ لزوم گزينش کارکنان به مالک

دسلور میدهد که افرادی باتجربه ،باحيا ،اصيل ،باتقوی و خوشنام برگزيند (همدان ،نامده

 )38و در بيانی ديگر تأکيد میفرمايد« :من أحسن الكفاي اسلحنّ الوالية »؛ کسا کاه
کاردانیاش نيکو باشد سزاوار حکومت و واليت است (آمدی ،9823 ،ج  ،0ص .)819

ب) معیار سوابق و تجارب

توجه به سوابن افراد را يکی از اصول و معيارهای گازينش کاارگازاران
امام علی
میداند؛ چنانکه در نامه به مالک اشلر میفرمايد« :آنها را با خدمات که براپ زماماداران

شايسله و پيشين انجام دادهاند بيازماپ ،به کاتبان و نويسندگان اعلماد داشله باش که در
ميان مردم آثارپ نيکو گذاشله و به اماناتدارپ از هماه مشاهورترند( »...نهدج البالغده،
نام  .)38ح رت امير

درنظرگرفلن اعمال و سوابن افراد را مهمتر از نژاد و افلتاارات


خانوادگی ذکر میکند که نشان دهندۀ اهميت اين موضوع است« :کس که کردارش او را
به جاي نرساند ،افلتارات خاندانش او را به جاي نتواهد رسانيد» (همان ،کومن .)08

نکلۀ ديگری که در گزينش افراد بايد در نظر گرفله شود ،اين است که در ياک نظاام
حکوملی ،عزل و نصبها لزوماً نبايد منجر به تغيير همۀ اصول و قواعد کلی نظاام شاوند؛
چه بسا مدير و کارگزارا پيشين روشی نيکو و منشی اثربتش در مجموعه بنيان نهاده باشد
که اسلمرار آن نهتنها آسيبی را به اصول کلی نظام وارد نمیکند ،بلکه سابب اسالحکام و
بقای بيشلر میگردد؛ در چنين مواردی نبايد به صرف انلصاب کارگزارا جديد همۀ رويّههای
مديريلی را منسوخ کرد .ح رت اميرالمؤمنين نيز در نظام سياسای حکاوملش چناين
امری را الزم شمرده است ،آنجا که به مالک اشلر دسلور میدهد« :آداب پسنديدهاپ را که
بزرگان اين امّت به آن عمل کردند و ملّت استم با آن پيوند خورده و رعيّت با آن اصت
شدند ،بر هم مزن و آداب که به سنّتهاپ خوب گذشله زيان وارد م کند ،پديد نياور کاه
پاداش براپ آورندۀ سنّت و کيفر آن براپ تو باشد که آنها را در هام شکسال » (همدان،

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

ج) استمرار رويههاي مديريتی صحیح کارگزاران گذشته و نسخ سنتهاي نادرست

نامه .)38
گفتار دوم :طراحی شبکه نظارتی

مرحله ديگر در اعمال يک نظارت اصولی ،طراحی يک شبکه نظارتی برای جمعآوری
اطتعات درخصوص عملکردهاست .گردآوری اطتعات از جانب نااظر ياا نااظرين آغااز
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فرايندی است که طی آن هر مجموعه نظارتی يافلاههاای خاويش را باه طارق متللا
گردآوری میکند و سپس به تجزيه و تحليل آنها میپردازد و درنهايت حکم صادر میکند.
یرتباه و
و سفارشهای ايشان به کارگزاران عال 
بررسی اجمالی ستنان امام علی
همچنين سيره عملی آن ح رت در نظارت و کنلرل ،مبيّن آن است که شبکه اطتعااتی
در حکومت علوی از دو طرين نظارت رسمی و نظارت از طرق مجاری غيررسمی باه امار
گردآوری اطتعات میپرداخت.
بند اول :نظارت از طریق مجاری رسمی

ح رت در اين شيوه به دو طرين نظارت آشکار و نظاارت پنهاان ،باا بهارهگياری از
مأمورين و نيروهای حکوملی در داخل سيسلم ،اقدام به گردآوری اطتعات مینمود .شر
فعاليت هر يک از اين شبکهها در ذيل به تفصيل میآيد.
الف) نظارت آشکار
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تشوندگان در نظارت آشکار ،از فرايند نظارت آگاهاند و بهطاور رسامی از روناد و
نظار 
شئون و حدود نظارت مطلع میگردند .اين نظاارت را مایتاوان باه دو شايوه مسالقيم و
غيرمسلقيم انجام داد .مجموع دو قسم مذکور را چنانچه در يک مجموعه ب هکار باريم باه
عنوان (نظارت توأم) نوع سوم نظارت مطر میشود .اين نوع نظارت ب هصورت مسالمر از
سوی ح رت يا نمايندگان ايشان در نقاط متلل صورت میگرفت.
هصورت مستقیم
 .1نظارت ب 

بيانگر اين نکله است که آن ح رت
نگاهی اجمالی به سيره حکوملی اميرمؤمنان
اهلماما خاصی به اين شيوه نظارت و کنلرل داشت .ح رت در تأکيد بر نظارت مسلقيم به
کارگيری افراد ملقی و اهل صت و اصيل برای سرپرسلی
مالک اشلر ،ضمن سفارش بر ب ه 
میفرماياد« :ساپس در اماور کارمنادانت
میداند و 
کارها ،نظارت بر امور آنان را نيز الزم 
بينديش و پس از آزمايش به کارشان بگمار( »...همان).
مایشاود کارکناان

اعمال اين قسم از نظارت آثاری در پی دارد ،از جمله اينکه باعا
بتشهاپ متلل يک مجموعه با توجه و دقت بيشلرپ به کاار و فعاليات بپردازناد و از

کمکارپ و کاسلن از کيفيت کارها بپرهيزند؛ چارا کاه امکاان بازدياد غيارمنلظاره مادير

بهصورت پيوسله محلمل است (آقاپیرو و همواران ،9839 ،ص .)928
 .2نظارت غیرمستقیم

11

شاناد
حاکم و کارگزار در اين شيوه با يک يا چند واسطه که از هر جهت مورد اعلمااد 

گزارشهای مثبت و منفی را میگيرد و در يک جمعبندی کلی وظاي نظارتی خاويش را

از طرين عوامل فعال در سيسلم نظارت اعتن میدارد (تيوی دامغانی ،9832 ،ص .)12
روش نظارت غيرمسلقيم در سيره نظارتی ح رت به طرق ذيل انجام میشده است:

1ـ .2اعزام هیئتهاي بازرسی

بنکعب اسات.
کارگيری اين شيوۀ نظارتی ،نامه ح رت به مالک 
از جمله نمونههای به 
در اين نامه چنين آمده است« :شتص ديگری را به جای خود بگمار و به همراه جمعی از
يارانت از محل خود خارج شو تا به سرزمين كورة السواد برسی؛ پس در آنجا از گماشلگانم

 ،9822ج  ،9ص .)28

بهصراحت بر نظارت و کيفيت انجام آن با هصاورت دقيان تأکياد دارد و
مفاد اين نامه 
ح رت به وی سفارش فرمود که با دقت و رعايت امانت از مراکز دوللی بازرسی نماياد و
از يکايک کارکنان ،طبن موازين شرعی ،پرسشهايی به عمل آورد تاا باا نحاوه عملکارد
وميزان فعاليت آنان آشنا شود و مراتب را دقيقاً به ح رت گزارش دهد.
عتوه بر اين با توجه به روايات فوق ،میبينيم اميرالمؤمنين در نظام حکوملی خود
برای ارزشيابی عملکرد کارگزاران ،دسلور به جمعآوری اطتعاتی دادهاند که در ارتبااط باا
مسئوليت آنان با زيردسلان و عملکرد آنان در امور محوله بوده است و به دنبال جمعآوری
اطتعات شتصی آنان يا اطتعات ملفرقه ديگر نبودهاند و هيچگاه دسلور به چنين اقدامی
ندادهاند .درضمن ح رت بيان میکنند وظاي کارگزار در هنگام نظارت و کنلارل توساط

افراد ديگر بايد انجام شود و پست آنان نبايد خالی بماند؛ چه بسا خالیبودن پستشان خود
باع ايجاد بینظمی در وظاي شود.

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

که ما بين دجله و عذيباند ،بپرس و نيز در روش وکردار آنان بنگر و تحقين نما ،سپس به
بهقياذات برگرد و اداره امور آنجا را به عهده بگير و به طاعت و فرمان پروردگار خود عمل
کن؛ البله در آنچه که او به تو واليت داده است .بدان که هر يک از اعمال فرزند آدم برای
یتاوانی کاار خيار
میشود و در برابرش ،جزا و پاداش داده خواهد شد؛ پس تا ما 
او ذخيره 
انجام بده تا خداوند برای ما و شما خير بتواهد و در پايان اين بازرسی نليجاه تاتش باا
صداقت خودت را برايم گزارش کن» (مرع ی[ ،بدی تدا] ،ج  ،3ص  .328محمدودی،

2ـ .2نظارت با گرفتن گزارش کار از نیروها و کارگزاران

با هصاورت مانظم گازارش فعالياتهاای حاوزۀ
کارگزاران در مديريت امام علی

مسئوليت خويش را به ح رت مایرسااندند و اماام را از حاوزه مسائوليلی خاود خباردار

11

می نمودند و قبل از هر اقدام مهمی از آن ح رت کسب تکلي میکردند (عبدا ندژاد،

 ،9831ص .)003امام با دريافت گزارش کلبای با هطاور غيارمسالقيم رفلاار و عملکارد

کارگزاران را بررسی میکرد؛ برای مثال می توان به مکاتبات محمدبن ابایبکار در زماان
مديريت مصر اشاره کرد .وی پيوسله با امام علی مکاتبه داشت و از اين طرين حوادث
و رويدادها را به اطتع ح رت میرساند .امام نيز به منظور کنلرل اوضاع ،دسلورهايی
برای وی میفرسالادند (ثيفی کدوتی ،9838 ،ج  ،9ص  .)082درواقاع ح ارت بارای
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کنلرل اوضاع ،همواره اطتعات و اخبار بتشها و واحدهای زيرمجموعۀ مديريلی خويش
را کسب مینمود تا از آنها برای اعمال کنلرل و هدايت اسلفاده کند .عبارت «فاارفع الای
حسابک» گزارش عملکرد خود را برای من بفرست که در برخی از ناماههاای ايشاان باه
کارگزارانش وجود دارد ،گويای اين واقعيت است.

ح رت عتوه بر اطتعات رسيده ،بع ی از کارگازاران را باه ح اور مایطلبياد و از
ايشان دربارۀ عملکرد و رفلارهايشان در کارهای انجامگرفله يا کارهاايی کاه باياد انجاام
میگرفت و رسيدگی نشده است ،سؤال میکرد و از همه آنان گزارش میخواست .امام در
نامهاش به مصقله با نکوهش خيانت زمامدار به امت او را نازد خاويش اح اار فرماود :از

خيانتها خيانت به امّت است و بزرگترين دغلکارپ بار مردماان ياک شاهر

بزرگترين

دغلکارپا پيشواپ آنان است .نزد تو از مال مسلمانان پانصد هزار [ساکّه اسات .آن را در
مهام به تو رسيد ،نازد
هنگام که فرسلاده من نزد تو م آيد ،برايم بفرست؛ وگرنه وقل نا 
من بيا (محمدی ریشهری ،9839 ،ص  .089همو ،9831 ،ج  ،9ص  .92محمدودی،
 ،9822ج  ،3ص .)920
ب) نظارت مخفی

دومين روشا نظارت بازرسی و نظارت متفی است .ضرورت اسلفاده از شايوه نظاارت
پنهانی ريشه در اين امر دارد که نظارت مسلقيم حاکمان و فرماندهان صرفاً میتواند ظاهر
صورتیکاه ممکان

کارها و حرفها و روحيهها يا امکانات ظاهری را زير پوشش بگيرد؛ در
است نابسامانی ها و مشکتت درونی و روحی فراوانی در ميان نيروها وجود داشله باشد که
مایفرماياد« :و زمامادار،

اينبااره اماام
با نظارت سطحی رؤيت و درک نمیشود؛ در 
حکمران ،مسئول و مدير هم بشری است ،آنچه را که مردم از او بپوشانند نتواهد فهميد و
برای حن هم نشانههای خاصی وجود ندارد که ب هوسيله آنها راست از دروغ شناخله شود»

(نهج البالغه ،نامه  .)38نظارت نامحسوس عتوه بر اينکه وسيلهای برای ارزيابی عملکرد
کارگزاران است ،به بهبود شيوه رفلار آنان با مردم نيز کمک میکند؛ ح رت در تأکيد بار

اين اثر خطاب به مالک می فرمايد« :پس بازرسی نهانی در کارشان ،آنان را به امانتداری
و نرمی با مردمان وادار میسازد و حجلی برای مجازات خيانلکاران است» (همان).
ح رت در نامهها از بازرسان متفی تعبير به عيون کرده است( ،ر.ک :نامههای  8دد
 98و  99و 93د  00و  03د  02و  88د  82و  83الی  92و  39الدی  39و  32و 32

و  .)22عيون جمع عين است و دارای معانی متللفی اسات؛ از مشالرکات لفظای اسات؛

توجه به اين نکله ضروری است که در ملون استمی و حقوقی از نظارتهای پنهاانی
چه از جانب دشمن باشد و چه از جانب مأموران حکاوملی کاه از جاناب دولات اساتمی
موظ به آن شدهاند ،تعبير به جاسوسی کردهاند و هرچه ملون قديمیتر باشد لفظ عين و
جاسوس بيشلر به چشم میخورد؛ حلی اگر عمل نظارت در موارد خير و باه امار پياامبر و
امام باشد.
بع ی از حقوقدانان ضامن تقسايم جاسوسای باه جاسوسای مشاروع و غيرمشاروع،
جاسوسی برای کنلرل و اصت امور ک ارگزاران و همچنين جاسوسی برای کنلرل فعاليات
متالفان و دشمنان حکومت را جاسوسی مشروع و جاسوسی و تفحص در اماور شتصای
ديگران و جاسوسی بيگانگان در کشور اساتمی و کشا اسارار مسالمانان را جاسوسای
غيرمشروع دانسل هاند ( راعن ،9822 ،ص )922؛ اما بايد گفت هرچناد در صادر اساتم
همواره برای مراقبت از نحوه انجام وظيفه کارگزاران حکوملی بازرسانی از جانب حکومات
معين و به انجام وظيفه می پرداخلند ،ب هنظر مایرساد انلتااب اصاطت بازرسای بارای
مجموعه عملياتی که در جهت کنلرل و اصت امور کارگزاران از جانب حکومت اساتمی
صورت میگيرد مناسبتر باشد تا اصطت جاسوسی؛ همچنين تفحص در اماور فاردی و
خانوادگی ديگران قبيح و ناشايست است؛ اماا ايان قسام جاسوسای محساوب نمایشاود

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

مانند چشم و چشمه و طت (واثقای ،1981،ص )111و گفلاه شاده از جملاه معاانی عاين
مراقب ،ديدهبان و جاسوس است و توجه به معنای آن سرّی و پنهانی و متفيانهبودن کاار
بازرسی را میرساند؛ لذا کلمه عيون بهکار گرفله نمیشود ،مگر دربارۀ نيروهای اطتعااتی
متفی؛ جمله «فأن تعاهدک فی السر المورهم» هم صراحت به بازرسی سارّی و پنهاانی
دارد (جواهری ،9832 ،ص .)30
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(اشراقی ،9832 ،ص .)33
یدهد که بازرسان بايد از اعلمااد
ح رت با توجه به حسّاسيت بتش بازرسی هشدار م 
یدهند براپ زمامدار حجت باشد و مورد رسيدگ
رهبر برخوردار باشند و گزارشهايی که م 
قرار گيرد؛ زيرا اگر بازرسان دربارۀ معايب و مفاسد کارمندان گزارش دهناد و درباارۀ ايان
گزارشها شک و ترديد باشد و مورد توجه و رسيدگ قرار نگيرد ،ديگار کسا باه نظاام

بازرس اعلناي نتواهد کرد و افراد نادرست بدون بيم و هراس به فسااد و خيانات اداماه
خواهند داد و جامعه را به منجتب خواهند افکند (تاضل لنورانی ،9822 ،ص .)929
بند دوم :نظارت از طریق مجاری غیررسمی
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درونحکوملی بر سر منافع قدرت
احلمال مصالحه در نظارت از طرين مراجع رسمی و 
و عليه منافع و امنيت مردم ،به هر حاال ،وجاود دارد؛ باه هماين دليال توجاه باه مناابع
غيررسمی برای اخذ اطتعات از طرين برقراری تعامل و ارتباط با آنها میتواند ملصاديان
امر نظارت را ياری رساند .تعامل کارگزاران و مسئوالن باا ايان مجااری ايان فرصات را
درنليجاه ماديران و
فراروی آنها قرار مایدهاد تاا انحرافاات را کشا و کنلارل کنناد؛ 
کارگزارانی که فاقد تعامل و ارتباط غيررسمی با ديگران باشند ،از منافع ايان مناابع مهام

مهمترين اين مجاری غيررسمی ارتباطاتِ قوی مردمی است.
محروم خواهند ماند .
نهتنها «حن» که «حکم» شارعی و «تکليا »
نظارت در نظامهای مردمساالر دينی 
مردم تلقی میشود و تفاوت بنيادين اين دو آشکار است .حن سلطه و اخلياری اسات کاه
حقوق هر کشور برای حفظ منافع اشتاص به آنان میدهد .بديهی است اعماال حان بار
شهروندان واجب نيست و آنان می توانند به هر دليلی از اجرای حن خاويش چشامپوشای
کنند.
اما آنچه دراصطت فقهای «حکام» ياا «تکليا » نامياده مایشاود« ،باياد»هاا ياا
«نبايد»هايی است که اشتاص ناگزير از اجرای آن هسلند .اين اجبار ناشی از «مصالحت
ملزمه»ای است که خصوصاً بنابر فقه شيعه در ملعلن احکام نهفله است؛ به عبارت ديگار
هرگاه منافع فردی يا جمعی در موردی چنان باشد که به هيچ رو نلوان از آن چشم پوشيد،
نظاامهاای
شهروندان جامعه استمی نمیتوانند و نبايد در تحقن آن کوتاهی کنند؛ لذا در 
مردمساالر دينی نظارت مردم بر روند امور در جامعه اساتمی ،ناهتنهاا حان کاه وظيفاه

تتل ناپذير آنان است (اسماعیلی ،9839،ص .)098
یهای دقين و نظاميافله که نيروهاای رسامی
امام در حکومت علوی ،عتوه بر بازرس 

یشد.
یدهند ،از مجراهای ديگری نيز از عملکرد کارگزاران خويش آگاه م 
حکومت انجام م 
اصل پيوسلگی و قطعنکردن ارتباط با مردم يکی از مشتصاههاای مملااز و ارزشامند در
در قول
ارتباطات و گفلگوهای علوی است .اين اصل در سراسر دوران حکوملی امام
یشود؛ ح رت با عبارات صريح و گوياا ،باه عناوان فرماان حکاوملی،
و عمل متحظه م 
فرموده که « :ميان تو و رعيلت فاصله طوالنی ايجاد نشود» (نهدج البالغده ،نامد .)38
میکناد و پاس از جنا
کارگزاران معرفی 
بهطور آشکارا مردم را ناظر بر کارکرد 
ح رت 
بنعباس را جانشين خود بر شاما قارار دادم،
جمل خطاب به مردم بصره فرمود« :عبد اللّه 
ستن او را بشنويد و فرمان او را تا هنگامی که از فرمانهای خدا و رسول (صلّی اللّه عليه
و اله) پيروی میکند ،اطاعت کنيد و اگر ميان شما بدعلی پديد آورد يا از حن منحرف شد،
بدانيد او را از فرماندهی بر شما کنار خواهم زد» (مفید9999 ،ق ،ص.)902

یکرد و شتص سلمديده به
ج  ،3ص  .)889اگر حاکم و مديری به احدی از مردم ظلم م 

یکرد و حلی در برخای ماوارد
ینمود ،امام بتفاصله آن شتص را مؤاخذه م 
امام گزارش م 
بنشابيل احمسای از
عبداهلل 

ینويسد« :
عزل مینمود .وی طی نامهای به قيس بن سعد م 
من درخواست کرده به تو سفارش کنم با او بهنيکی برخورد کنی .مان او را ماردی آرام و
افلاده ديدم .تو نيز رفلارت را نرم کن و در خانهات را به روی مردم بگشا و به حن اعلمااد
کن» (يعيوبی[ ،بیتا] ،ج  ،0ص .)020

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

بانصاوحان،
ايشان شتصاً دربارۀ عملکرد کارگزاران از مردم پرسش مینمود .صعصعه 
زمانی که ابنعباس از طرف امام حاکم بصره بود ،به آن شهر سفری نمود .پس از بازگشت
وی به کوفه امام از او در مورد ابنعباس و اوضاع آن شهر سؤال کرد (ابنکثیر9923 ،ق،

بدرفلاری ابنعباس با قبيله بنیتميم موجب شد آنان به ح ور ح ارت بيايناد و از او

یتميم در جن جمل جزء سپاه جمل
شکايت کنند .علت اين بدرفلاری آن بود که اغلب بن 
بنقداماه» باود کاه
بودند و رو در روی سپاه ح رت قرار داشلند .از جملۀ شاکيان «جاري ه 
برای ح رت نامهای نوشت و از ابنعباس شکايت کرد .بر همين اساس ،امام به ابنعباس
نامه نوشت و در اين نامه به او هشدار داد (خويی ،9833 ،ج  ،93ص  :)802به من خبر
یتميم بدخوي و درشل کردهای ...پس ای ابوالعباس 1،خدايت رحمت کند ،در
رسيده با بن 
بنعبدالمطلب ،از تیره بنیهاشم ،از قبیله قریش بود .کنیه وی به سببب نبا
 .1عبداهلل فرزند عباس 
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آنچه از نيک و بدپ بر دست تو جارپ م شود ،مدارا کن که ما هر دو در آن شاريکيم و
چنان باش که گمانم به تو نيکو گردد و انديشهام درباره تو بد نگاردد (نهج البالغه ،نامد
.)93
خود را در مقابل تتلفاات زيردسالان مسائول مایداناد و از ماردم
ح رت علی
میخواهد اگر از آنان شکايت دارند به او مراجعه کنند تا آنان را به سازای اعماال بدشاان
برساند :من خود پشت سرا سپاه در حرکلم؛ شکايات خود را پيش من آورياد و در ماواردی
که آنان بر شما چيره شدهاند و شما قدرت دفع آن را جز با کمک خداوند و من نداريد ،باه
من مراجعه کنيد که من به کمک خداوند آن را تغيير میدهم و دگ رگون میسازم (همان،
نام .)22
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بنابراين در عين حال که مسائ وليت باه صاورت سلساله مراتبای توزياع شاده اسات،
مسئوالن فرادست در قبال عملکرد فرودسلان سهيماند و در صاورت کوتااهی بازخواسات
میگردند.
البله امام اينگونه نبود که فقط به گزارشهای مسلمانان يا وفاداران به خود بها دهاد؛
بلکه به تمامی گزارشهای مردمی که در قلمرو حکومت او میزيسلند و مسئول امنيات و
آسايش آنان بود بها میداد و به ديد احلرام مینگريست؛ هنگامی کاه دهقاناان ايرانای از
برخوردهای خشن عمروبنسلمه ارحبی ،کارگزار حرکات در منطقاه ،شاکايت کردناد ،آن
ح رت در نامهای وی را از برخورد خشونتآميز با آنان بازداشت و نکلههايی دربارۀ شايوه
برخورد با مردم به وی يادآوری فرمود (همان ،نامه .)91
یشادند و
بيشلر شهروندان و ملقاضيان گفلگو با امام علی ،خدمت ايشان شارفياب ما 
یکردند .اما ممکن بود گروهی  -به هر دليل -از نشسات
ح وراً مشکتتشان را مطر م 
ح وری عذر داشله باشند و نليجه مطالب آنان به ح رت منلقل نشود و ميان آنان و مقام
قطع ارتباط شود .اماام بارای جلاوگيری از چناين رخادادی ابلکاار
واالی امام علی
ويژهای را برای اولين بار به کار گرفت و با تأسيس بيتالقصص زمينه دريافت شاکايات و

تظلمات را فراهم آورد و کسانی که به هر دليل نمیخواسلند بهصاورت شافاهی بار ضاد
کارگزاران شکايت کنند شکايت خود را مینوشلند و در آن مکان قرار میدادند و امام از آن
بنمحمد ،اسدالغابه فی معرف الصحابه ،ج  ،3ص .181
فرزند بزرگش ابوالعباس بود .ر.ک :علی 

آگاهی میيافت (رشاد ،9830،ج  ،2ص .)933
تأسيس چنين محل يا صندوقی به اين موضوع اشااره دارد کاه چاه بساا اگار شااکی
شناخله شود و نيازش را بهجز حاکم بقيۀ مردم بدانند ،به شتص شاکی آسيب وارد شود يا
اينکه کارگزاران جزء او را بازخواست کنند که در هر دو صورت ،کرامت انساانی خدشاهدار
میشود .امام خود در ميان مردمان ندا در داد که هر کس را نياازپ اسات و نما خواهاد
یاش را کس بداند تا از شناخلهشدن مصاون بماناد ،خواسات خاود را در نوشالارپ
واگوي 
بنويسد و در بيتالقصص بيفکند (مَنْ کانَتْ لَهُ اِلیَّ مِنْکُم حاجَ ٌ فَلْيَرْفَعْها فی کِلابٍ لِاَصُونَ
وُجُوهَکُمْ عَنا المَسأَلَ ِ) (ابنعبد ربه9929 ،ق ،ص.)911
گفتار سوم .ارزیابی عملکرد

به مقدار شايسلگی آنهاست.
ح رت در نامه خود به مالک اشلر وی را به ارزشيابی کارکنان و فرقگذاشالن مياان
آنان بر مبنای عملکردشان ترغيب میکند و عواقب ناخوشايند تفکيک قايلنشادن مياان
کارکنان خوب و بد را ملذکر شده و میفرمايد« :هرگز نيکوکار و بدکار در نظرت يکساان
نباشند؛ زيرا نيکوکاران در نيکوکارپ ب رغبت و بدکاران در بدکارپ تشوين میگردند؛ پس
هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش ده» (نهج البالغه ،نامه  .)22وی در توصيه
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چنانچه کار در مرحله نظارت پيش از اجرا يعنی تعيين اهداف و اصول و تبيين معيارها
در چارچوب اصول بهخوبی انجام شاده باشاد ،ارزشايابی و سانجش عملکارد بار اسااس
اطتعات دريافلی با سهولت و اطمينان بيشلری انجام میشود .بايد توجه داشات يکای از
عوامل اساسی که انگيزههای ارزشمندانه را در افاراد تحکايم مایکناد و رشاد مایدهاد
عملکاردشاان مایباشاد

ارزشگذاری کار آنان و رفلار مناسب و معقول با آنها ملناسب با

(آقاپیرو و همواران ،9839 ،ص .)29پس ارزشيابی مقدمه برخورد صحيح با کارکناان

به فرمانداران خويش میگويد مسئوالن درسلکار بايد تشوين شوند« :بايد بين کارگزارانی
که در قلمرو مسئوليلشان به نيکوترين شکل عمل میکنند با کسانی کاه اهال اهماال و
سسلی و خيانتاند تفاوت قايل شد» (رشاد ،9830 ،ج  ،2ص .)939
ثمررساندن نلااي بازرسایا رسامی از ساوی
هم در به 
بر اين اساس اميرالمؤمنين
چنانکه در عهدنامه مالک اشلر فرمود :گزارش نيروهای کنلرل و
حکومت تتش میکرد؛ 
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بازرسی (که مورد اعلماد و دقين هسلند) متک عمل قرار گيرد (نهج البالغه ،نامده )22

همچنين به اخبار و اطتعات مردمی ترتيب اثر مایداد و آنهاايی را کاه حان مایيافات،
بهسرعت پيگيری میکرد .صارف نظار از دخالاتدادن نلااي بررسایهاا و اطتعاات در

پس
وليتهای جديد ،تصميماتی که امام
برنامههای آينده و انلتاب مديران برای مسئ 

از تحليل گزارشها و بررسیهای دريافلی اتتاذ میکرد ،به دو شکل تشوين و تنبيه قابل
مشاهده است .بنابراين پس از ارزشيابی اعمال ،تشوين و تنبيه ،تبشير و انذار شيوۀ حااکم
بر آموزههای ح رت در مسئوليتخواهی است .در نگاه امام علی هدف از تشوين و تنبياه
چنانکه ح رت در کتمی شيوا از نقش تشاوين و تنبياه در
تربيت و اصت انسان است؛ 
اصطت و تربيت آدمی ستن گفله و فرمود« :اصت کردن نيکان با گرامیداشلن آنهاست
و اصت کاردن بادکاران باا تأدياب (تنبياه) آناان» (اربلدی9839 ،ق ،ج ،0ص .)891
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همچنين ايشان در کتمی ديگر تنبيه را مايه اصت انسان دانسله و فرمودند« :هر که باا
خوشرفلاری اصت نشود ،با کيفرکردن اصات مایشاود» (آمددی ،9822 ،ص .)831
تشوين و تنبيه ،در سيرۀ ح رت انواع گوناگونی دارد که هر کدام را میتوان ملناساب باا
نوع عمل و جايگاه فرد به کار برد .سيسلم تنبيه و تشويقی که ح ارت بارای نيروهاای
سياسی خود اتتاذ میکردند ،همگی میتواند ياک الگاوی مناساب در باهکاارگيری ايان
روشها در جامعه امروز ما باشد.

سیاستهای تشویقی

بند اول:

سياستهای تشويقی ح رت در سه بعد تصريح به خدمات کارکنان ،تکريم معازوالن

شايسله و ارتقا به مأموريتهای مهمتر است.
.1تشويق و قدردانی و تصريح به خدمات کارکنان

یکند« :پس اميدهايشان را نيک برآور و پيوساله باه
به مالک توصيه م 
امام علی
نيکیشان بسلاپ و رن هاي را که تحمل کردهاناد ،هماواره بار زباان آر؛ زيارا ياادکردن

کارهاپ نيکشان دليران را برمیانگيزد و ازکارماندگان را به کار ترغيب ما کناد» (نهدج
البالغه ،نامه  .)22ح رت فرماندار مدائن را که به نيکی انجام وظيفه کرده بود ،اين گونه
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تشوين میکند« :تو به شيوۀ مردان پرهي زکار و نجيب و نيکوکاار در تاأمين مناابع ماالی
دولت استمی کوشيدهای و از پروردگارت اطاعت نموده و امام خود را خشانود سااخلهای؛
پس خدا گناهانت را ببتشد و تتشت را قبول و عاقبت تو را به خير خلم نمايد» (بالذری،

9992ق ،ج ،0ص .)933
. 2تکريم معزوالن شايسته

در نظام استمی بايد با خائنان و ملتلفان با قاطعيت و در پرتو قانون برخورد شود و از
صورتیکه عزل يک کارگزار نه به سبب خيانت بلکه به

مناصب حکوملی عزل شوند؛ اما در
داليل ديگر باشد ،بايد حرمات او حفاظ شاود و عازل او از مسائوليت هماراه باا تکاريم
شتصيت و قدردانی از خدمات شايسله وی باشد .اين امار نکلاهای ظريا اسات کاه از
اصول عزل کارگزاران در آموزههای دينی است؛ چنانکه ح رت امير  ،پاس از عازل
ابایبکار
بن 
بناب بکر و نصب مالک اشلر به فرماندارپ مصر براپ دلجوي از محمّد 
محمد 

نوشلند« :پس از ياد خدا و درود به من خبر دادهاند که از فرسلادن اشلر باه ساوپ محالّ
ساهلانگاارپات ياا انلظاار

فرماندارپات ناراحت شدهاپ؛ اين کار را به دليل کندشادن و
کوشش بيشلرپ از تو انجام ندادم؛ اگر تو را از فرماندارپ مصر عزل کردم ،فرماندار جااي
قرار دادم که ادارۀ آنجا بر تو آسانتر و حکومت تو در آن سامان خوشتار اسات» (نهدج
همچنااين پااس از عاازل عمااربااناباایساالمه متزوم ا فرماناادار بحاارين و نصااب
بنعجتن زرق در نامهای به او با سلايش سوابن خدماتی شايسله وی او را فاردی
نعمان 

امين در انجام مسئوليت خطاب کردند و از هر تهمت و اتهامی تبرئه میکنند و باه کااری
در چند جملۀ کوتاه و پرمعنا باه او اطميناان
ديگر میگمارند (همان ،نامه  .)90امام
میدهد خطايی از او سر نزده است و با جملاۀ «لَقَادْ أَحْسَانْتَ الْوِلَايَة َ» کاار او را ماد و
سلايش میکند.
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البالغه ،نامه .)89

.3ارتقا به مأموريتهاي مهمتر

هر کس در کار خود موفن باشد ،شايسله سلايش و شايد ارتقا به مأموريتهای دقينتر
و مهمتر است؛ همانگونه که برای والی بحرين اتفاق افلاد .وقلی امام تصميم گرفات باه
ابیسلمه متزومی را که اعلماادش را باهدسات آورده باود،
بن 
سوی شام حرکت کند عمر 
بانعجاتن زرقا را بار
فراخواند تا به رکابش درآيد و برايش چنين نوشت« :من نعماان 
یآنکه بر تو نکوهش و سرزنش باشد ،از آنجاا برداشالم .تاو
بحرين امارت دادم و تو را ب 
وظيفۀ خويش در امارت را نيک به جاپ آوردپ و امانل را که به تو سپرده بودم ،نيک ادا
کردپ .اينک به نزد من بيا؛ نه به تو بدگمانم و نه تو را متمت م کنم و نه ملهم هسال
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و نه گنهکار .م خواهم بر سلمکاران شام بلازم و دوست دارم که تو هم باا مان باشا ؛
نگهداشلن دين به تو پشتگارم تاوان
زيرا از کسان هسل که در جهاد با دشمن و برپاپ 
شد» (همان) .امام با اين تعبيرات کامتً به او اطمينان میدهد کاه ايان تغييار مأموريات
نهتنها به علت کوتاهی او در انجام وظيفه نبوده ،بلکه به اين علات باوده کاه مایخواهاد

مأموريت مهمتری را بر دوش او بگذارد (موارم شیرا ی ،9832 ،ص .)990
ب) سیاستهاي تنبیهی

کارگرفله مایشاود کاه راهای ديگار بارای
به 
تنبيه امری تبعی و نه اصلی است؛ آنجا 
بيدارکردن و درمان نمودن وجود ندارد؛ به بيان امام علی «کسی که با خوشرفلاری اصت

نشود با خوب کيفرکردن اصت میشود» (آمدی ،9822 ،ص .)831
بانقَايس،
بتشنامههای امام و نامههای آن بزرگوار به کارگزاران ملتل مانند اشاع  

بنمُسلمه
بنحَجيه ،عُمَر 
بنهُبَیره ،يزيد 
بنعَجالن ،مَصقَل  
بنعباس ،قُدام  
بنأبيه ،عبداهلل 
زياد 
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بنجارود نشان می دهد که آن ح رت در مقابل رفلارهاای ناشايسات ،باه تناساب
و مُنذِر 
میکرده است .اگر خبر میرسيد که يکی از کاارگزاران باا
شرايط و عمل ،شتص را تنبيه 
مردم تندخويی کرده يا در امانت خيانت ورزيده ،بهسرعت اقدام میکردند و ابلدا وی را باه
نرمی و با موعظه و ارشاد هشدار میدادناد و ساپس در صاورت تکارار قاطعاناه برخاورد
میکردند .تنوع تذکرات و مؤاخذهها و توبيخها از نکلههای ماورد توجاه در روش نظاارتی
ح رت است؛ لحن ح رت ملناسب با تتل انجامشده غليظ يا شديد يا ميانه میشود .بر
مبنای اين شدت و حدت ،سياست تنبيهی ح رت را در قالاب موعظاه و ارشااد ،تاوبيخ و
تهديد و عزل و برکناری میتوان بررسی کرد .گفلنی است در نامههای امام ،بارای تنبياه
کارگزاران ،موضوع تتل و جرم کامتً مشتص بوده و آنچنان از ظرافاتهاای تربيلای
برخوردار است که ب هصورت عاملی بيدارکننده و بازدارنده از بدی عمل مینمايد.
 .1موعظه و ارشاد
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بنحني میفرمايد« :اپ پسر حني به من گازارش
ح رت در نامه خويش به عثمان 
دادند که مردپ از سرمايهداران بصره تو را به مهمان خويش فرا خواند و تو بهسرعت باه
درپای
ی
سوپ آن شلافل  .خوردن هاپ رنگارن براپ تو آوردند و کاسههاپ پر از غاذا پا 
یکردم مهمان مردما را بپاذيرپ کاه نيازمندانشاان باا سالم
جلوپ تو نهادند .گمان نم 
محروم شده و ثروتمندانشان به سر سفره دعوت شدهاند .انديشه کن در کجاي و بار سار
کدام سفره م خورپ .پس آن غذاي که حتل و حرامبودنش را نما دانا دور بايفکن و

آنچه را به پاکيزگ و حتلبودنش يقيندارپ مصرف کن» (نهج البالغه ،نامه .)93
درواقاع اشااره
نکله درخور توجه آنکه ح رت با عبارت «و ما ظننت انّاک تجياب »...
داشلند که اين توقع و انلظار به دليال جايگااه و موقعيات او باوده اسات و باا توجاه باه
بنحني » بود .اين خطاب بيانگر آن است که به رعايت تناسب
عثمان 
شتصيت و منزلت « 
مجازات با عمل شتص خطاکار و سنتيت آن با شتصيت وی بايد توجه کرد (مرداندی،
 ،9812ص .)929

 ،9829ج ،0ص  .)999اين نامه دليل بر خيانت يزيد نيسات؛ بلکاه اخطاارپ اسات کاه
ح رت خواسله جلو خيانت احلمال او را بگيرد؛ چرا کاه او در فرسالادن مالياات و خاراج
تأخير داشله است و وسوسۀ نفسان ممکن است باع اين تأخير شده باشد که ح رت او
را موعظه و نصيحت نموده و از اين کار زشت باز داشله است.
بنعجتن در فرسلادن اموال بيتالمال به مرکاز
همچنين به امام گزارش رسيد نعمان 
کوتاهی ورزيده؛ گويا قصد خيانات دارد .اماام طای ناماه ای باه موعظاه و ارشااد او
پرداخت « :هر کسی امانت را خوار شمارد و ميل به خيانات کناد و جاان و آياين خاود را
مهذّب نسازد ،خويشلن را در سرای دنيا تباه ساخله است و آنچه را در آن سارا باه دسات
یتر است؛ بنابراين از خدا بلرس؛ تو از قبيله
خواهد آورد ،تلختر ،بادوامتر ،ستتتر و طوالن 
یبری؛ پس اين گمان نيکو را در حان خاويش پااس دار» (محمددی
شايسلهای نسب م 


نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

بنقيس ارحبی نشان ديگری از اين حقيقت است« :اما بعد تو در
به يزيد 
نامه امام
چاارهای نيسات
ارسال اموال مالياتی کوتاهی کردهای؛ سبب اين کار بر من پوشيده است؛ 
جز اينکه تو را به تقوای الهی سفارش کنم و از اينکه با خيانت به مسلمانان پاداشت را تباه
سازی و جهاد خويش را بر باد دهی ،تو را پرهيز مای دهام؛ بناابراين از خادا پاروا کان،
خويشلن را از آلودهشدن به حرام منزه دار ،راه بازخواست و نکاوهش مارا بار خاود ببناد،
احلرام مسلمانان را نگه دار و به پناهجويان مملکت اساتمی سالم روا مادار» (يعيدوبی،

ریشهری ،9831 ،ج ،2ص .)319
اين موعظه و ارشاد کارگزاران در حين تنبيه نشاندهنده اين موضوع اسات کاه تنبياه
بايد عاملی بيدارکننده و بازدارنده از خطا و اشلباه باشد و همچنين تنبيه بايد از سر محبات
و شفقت باشد نه از سر قساوت و خشونت.
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.2توبیخ و تهديد

نامه امام به زيادبنابيه از نامههای توبيتی وی بود؛ آن هنگام که از طرين ماأمورانش
اينرو نامهای به وی نوشت «:باه خادا
مطلع شد زياد گزارش غلط به ايشان داده است؛ از 
سوگند م خورم ،سوگندپ راست که اگر به من خبر رسد که در غنايم مسلمانان به اندک
يا بسيار خيانت کردهاپ ،چنان بر تو ستت گيرم که کممايه مان و باار هزيناه عياال بار
دوشت سنگين کند و حقير و خوار شوپ ،والستم (نهج البالغه ،نامه .)02
بنقيس فرمود« :آنچه بر عهده تو اسات ،ادا نماا؛ وگرناه تاو را باا
به اشع  
عل
شمشير خواهم زد» (محمدی ریشهری ،9839 ،ص .)008
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بنجارود عبدی نيز از قدرت و ثروت حکوملی مغرور شده بود و به جای خدمت به
منذر 

پس از آگاهی از عملکرد نابتردانۀ او
یپرداخت .امام
مردم به خوشگذرانی و تفريح م 
نسان که به من خبر رسيده تو فرمانبردارپ از نفس خاود را
طی نامهای مرقوم داشت« :آ 
یخاواه
ینه و با ويرانسااخلن آخرتات ما 
فرو نم ده و براپ آخرتت اندوخلهاپ نم 
یپيوندپ .اگر آنچه مرا
دنيايت را آبادان سازپ و به بهاپ بريدن از دينت به عشيره خود م 
خبر داده اند ،درست باشد ،پس اشلر قبيلهات و بند کفشت از تو بهلر توانند باود .کساان
همانند تو هيچ مرزپ را اسلوار نلوانند داشت و الين آن نيسلند کاه بار رتباه و مقامشاان
افزوده شود يا در امانل شريکشان سازند يا از خيانلشان در امان تواند بود .اين نامه من که
به تو رسيد برفور به نزد من در حرکت آپ » (نهج البالغه ،نامه .)29

ح رت حلی ياران نزديک به خويش را در صورت قصور در انجام وظيفه توبيخ میکرد
چنانکه ضمن ناماهای
میشد؛ 
و شهرت اين کسان مانع از انلقاد و خرد ه گيری بر ايشان ن 
اينگونه سرزنش کرد« :سسل انساان
کميل را به سبب رهاکردن حوزه مأموريت خويش 
در انجام کارهاي که بر عهده اوست و پافشارپ درکارپ که از مسئوليت او خاارج اسات،
نشانه ناتوان آشکار و انديشه ويرانگر است .اقدام تو به تاراج ماردم «قرقيساا» در مقابال
رهاکردن پاسدارپ از مرزهاي که تو را بر آن گمارده بوديم و کس در آنجا نيست تا آنجا
را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد ،انديشهاپ باطل است .تو در آنجا پل
شدهاپ که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوسلانت تهاجم آورند؛ نه قدرت دارپ که با تاو
نبرد کنند و نه هيبل دارپ که از تو بلرسند و بگريزند؛ نه مرزپ را م توان حفظ کنا و
نه شوکت دشمن را م توان درهم بشکن ؛ نه نيازهاپ مردم ديارت را کفايت م کنای و

نه امام خود را راض نگه م دارپ» (همان ،نامه .)29
.3عزل کارگزاران

عزل و برکناری کارگزاران از منصبهای متلل حکومات آخارين مرحلاه از مراحال
تنبيه میباشد .آن هنگام که کاارگازاران مغارور تهديادها و تاوبيخهاای اماام را نادياده
میگرفلند و همچنان بر خطا و اشلباه خود پافشاری مینمودند ،امام با کماال قادرت وارد

بانعبااس را
عمل میشد و خطاکاران را برکنار میساخت .ح رت امير زمانی که عباداهلل 
باارای حکوماات بصااره ماأمور ماایساااخت ،خطاااب بااه مااردم فرمااود« :ای مااردم ،ماان
بنعباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاکم و والی قرار دادم ...اگر بدعلی نهاد
عبداهلل 

يا از حن رويگردان شد به من اطتع دهيد تا او را از حکومتکردن بر شاما عازل کانم»
(مفید9999 ،ق ،ص .)909-902

ص.)32
بر اصطتر حکومت داشت ،کارهااپ
اميرمؤمنان
بنجارود عبدپ که از جانب 
منذر 

ختف از او گزارش رسيد .آن ح رت پس از ارسال ناماهاپ شاديداللحن او را باه کوفاه
اح ار فرمود و نتسلين تصميم که دربارهاش اتتاد نمود ،عزل و برکنارپ او بود (ثيفی

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

چند نکله درخور توجه در اين عبارت وجود دارد :اوالً متک تبعيت از حاکم ،حرکات و
رفلار او بر مبنای شريعت و حن و احکام الهی است؛ ثانيااً وظيفاه ماردم نظاارت بار کاار
حاکمان است و در صورت مشاهده ختف شرع و حکم خرد جمعی مسلمانان موظا باه
برکناری اويند؛ ثالثاً اين برکناری بايد قانونمند و از طرق قانونی صاورت گيارد و در ياک
ايانرو ح ارت
نظام حکوملی مردمساالر همه چيز بر وفن قاانون باياد صاورت گيارد .از 
بنعباس از حن به من اطتع دهيد تا او را عازل کانم».
فرمود« :در صورت خروج عبداهلل 
يعنی خودسرانه عمل نکنيد و نظم و امنيات جامعاه را بارهم نزنياد (هدزاوه ای،9821 ،

کوتی ،9838 ،ج  ،0ص .)039
بنشُوَرا ذُهَلی از جانب امام باه حکومات گساکر منصاوب شاد؛ اماا خيانات باه
قعقاع 

بيتالمال سبب برکناری وی شد .از زبان امام گفله شده که او صد هزار درهم باه کاابين

زنی داد (همان ،ص .)388-380
یگماشت و اگر خيانل
بر شهرها ،دينداران و امانتپيشگان را م 
بدين ترتيب عل
درحقيقت ،شما را از جانب پروردگارتان
ینوشت « :
یرسيد ،برايش م 
از يک از آنان به وپ م 
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پند و اندرزپ آمده است؛ پس پيمانه و ترازو را دادگرانه تمام نَهياد و اماوال ماردم را کام
مدهيد و در زمين به فساد سر برمداريد .اگر مؤمن باشيد ،باقيمانده [حتلا خداوناد باراپ
شما بهلر است و من بر شما نگاهبان نيسلم .هنگام که نامهام به تو رسيد ،وظايف که بر
عهدهات بود ،سامان ده تا شتصا را رواناه کنايم و از تاو تحويال بگيارد» (محمددی

ریشهری ،9831 ،ج ،9ص .)39
نتیجهگیری
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موفقيت کارنامه ای يک برنامۀ نظاارتی مساللزم ايان اسات کاه ابلادا اصاول و خاط
مشیهايی که ترسيمکننده چارچوب کلی عملکرد حاکمان و کارگزاران است ،باهصاراحت

چراکه تبيين اصول حاکم بر نظاام سياسای
برای آنان و همچنين برای مردم تبيين گردد؛ 
نقش درخور توجهی در تعيين معيارهای الزم برای نظارت دارد .ساپس در چاارچوب ايان
اصول و بر اساس معيارهای تدوينشده ،نظارت مسالمر و باه شاکل علنای و متفای بار
کارکنان حکومت صورت پذيرد و درنهايت عملکرد افراد بر مبنای اطتعات گردآوریشده

ارزشيابی گردد وبازخوردهای مثبت و منفی و نلاي ارزشيابی آن بررسی و تحليل شود.
دقتها و حساسيتهايی کاه ح ارت در تبياين اصاول حکومات و
در انديشه علوی 
یدادند ،حاکی از آن است که اعطای مسئوليت به افراد ناالين
انلتاب کارگزاران به خرج م 
کارگزاران حلی صالح و ملعهد به حال خود و عدم نظارت بر آنان نليجهای جز
يا واگذاری 
فروپاشی و زوال تدريجی حکومت را در پی نتواهد داشت؛ لاذا کاارگزاران کاه الگوهاای
جامع هاند ،بايد واجد ويژگی ها و اوصاف خاص باشند و در انلتاب آنان دقت بسيار صاورت
گيرد.
بهرهگيری از شيوههاای متللا
در برنامه منسجما نظارتی موجود در حکومت علوی ،
گردآوری اطتعات نشان میدهد اين امر میتواند از يک يا چند طرين و ب هصورت يک يا
چند روش در زمانهای ملفاوت و ملناسب و از يک مکان يا واحدها و مکانهای ملفااوت
و ملعدد صورت پذيرد.
زمانها يا اشاتاص مزباور بارای
تشتيص اينکه از کدام يک از شيوهها ،طرق ،ابزار ،
نظارت بايد اسلفاده نمود ،خود امری اقل ايی و تابع تحليل عقتنی درست از موضوع مورد
نظارت میباشد و ح رت در موقعيتهای ملفاوت از روشهای متللفای بارای نيال باه
شيوههاای
کارگيری عيون از 
اطتعات بهره میجست .توجه گسلرده به نظارت پنهان و ب ه 

نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی

ويژگیهای مهم حکوملی اميرالمؤمنين ايان باود

مطر نظارت در انديشه علوی است .از
خبرگيران (عيون) را عليه سيسلم حکوملی و کارگزاران خود و به نفاع ماردم باه کاار
که 
میگرفت.

بررسیها حاکی است امام با مطالعه و بررسی همۀ جوانب ق يه و اطمينان از صحت و

سقم اطتعات گردآوریشده ،با قاطعيت و بدون اتتف وقت و مسامحه وارد عمل میشاد
و با تمايز بين کارکنان بر مبنای عملکردشان با ناهنجاری برخورد و از شايسلگان تمجياد
میکرد .اينچنين تشوين و تنبيه در سيره ح رت ،انواع گونااگونی دارد کاه هار کادام را

می توان ملناسب با نوع عمل و جايگاه فرد به کار برد .سيسلم تنبيه و تشويقی که ح رت
برای نيروهای سياسی خود اتتاذ میکردناد همگای مایتواناد ياک الگاوی مناساب در
کارگيری اين روشها در جامعه امروز ما باشد.
به 

يقيناً اگر مجموعۀ اين مراحل نظارتی که ح رت در حکومت خود بدان تأکيد کردهاند
در حکوملی فراهم باشد و نظارت مسلمر جهت تداوم حسن سالوک و تعامال مطلاوب باا
میتوان به اقامه عدل و قسط در جامعه اميدوار بود .بديهی است تنها در
مردم حاکم باشد؛ 
میکنند و خواهان تداوم آن میباشند؛
اين صورت است که مردم به اينگونه نظامها اقبال 
وگرنه ديری نمیپايد که پايههاای نظاام حااکم از درون سسات و ملتشای مایشاود و
یگردد؛ زيرا اگر در جامعهای عدالت اجلماعی پياده
زمينههای زوال و فروپاشی آن فراهم م 

نشود آن حکومت محکوم به سقوط خواهد بود.
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