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  28/01/1395ـ پذيرش:  15/09/1394دريافت: 

  چكيده
هـاي آن، سـاختارمندي رفتـار اعضـا، و      هاي يك مجموعه با اهداف و آرمـان  كارآمد براي تطبيق فعاليتنظارت عاملي 

نيازمند نظارت  كنندة جوامع،  ها نيز به عنوان اداره شود. حكومت ضمانتي براي مديريت صحيح آن مجموعه محسوب مي
 - واسطة برخـورداري از مبـاني محكـم اعتقـادي    به   بر عملكرد افراد زيرمجموعة خود هستند. نظام حكومتي امام علي

ديني و قرار داشتن امام در رأس هرم مديريتي آن، توجه ويژه و مضاعفي به مقولة نظارت بـر كـارگزاران داشـته اسـت.     
را  اي، ابعاد نظارت در دستگاه حكومتي امام علـي  برداري كتابخانه و فيش» تحليلي – توصيفي«نوشتار حاضر به روش 

گـذارد. در   را به بحث مـي  بنيانگذار انقالب اسالمي از الگوي نظارتي امام علي هاي كند و سپس الگوگيري بررسي مي
هـاي   بر كارگزاران از جمله نظارت مستقيم، و توجه به گزارش ها و اجزاي الگوي نظارتي امام علي اين پژوهش، روش

از اين الگو به اثبات مـي   ن، تأثيرپذيري امام خمينيمردمي احصا شده است و ضمن استخراج الگوي نظارتي اميرمؤمنا
مند در قالـب يـك    هاي گوناگون و در عين حال، نظام به روش دهد حضرت امير رسد. نتيجة پژوهش حاضر نشان مي

گـو، از  هاي اجرايي اين ال الگو، بر عملكرد كارگزاران نظارت داشتند. بنيانگذار انقالب اسالمي نيز با در نظر گرفتن بايسته
  هاي ذيل آن، به ميزان قابل توجهي تأثير پذيرفته بود.  اجزا و روش

  ، حكومت، نظارت، كارگزاران.، امام خميني امام علي ها: كليدواژه
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  مقدمه

) و بـه  21ص، 1، ج 1368ترين وظايف يا عناصر براي مديريت هر سيستم (كازمـاير،   نظارت از بديهي
هـاي آن اسـت.    هاي يك مجموعه بـا اهـداف و آرمـان    براي تطبيق فعاليتتر، ابزاري كارآمد  بيان دقيق

كننـد تـا اهـداف     تر هر طرح، ناظر يا ناظراني را انتخاب مي رو، امروزه براي اجراي بهتر و دقيق همين از
   شده، به شكلي مطلوب و در زماني مناسب محقق شود. گرفته درنظر

هـاي   انساني، با نظارت بـر عملكـرد افـراد در حـوزه    كنندة جوامع  ها نيز به عنوان اداره حكومت
ها  هاي نظارتي حكومت انداز مطلوب خود هستند. يكي از حوزه گوناگون، به دنبال رسيدن به چشم

هاي خواهان تكامل و تعالي، براي تحقـق   ها و حكومت است. دولت» رفتار عوامل حكومتي «حوزة 
هـاي   ي سطح رضايتمندي مردم در جهت تثبيت پايهاي از اهداف خود، از جمله حفظ و ارتقا دسته

قدرت، حفظ سالمت بدنة دولت و مقابله با فساد اداري و رعايت قـوانين، نـاگزير بـه نظـارت بـر      
  رفتار و عملكرد كاركنان خود هستند.  

ديني و قرار داشتن  - در اين ميان، نظام مقدس علوي به واسطة برخورداري از مباني محكم اعتقادي
دارد. امام » نظارت بر كارگزاران«عصوم در رأس هرم مديريتي آن، توجه ويژه و مضاعفي به مقولة امام م
توجـه جـدي داشـت و در    » نظارت«، بنيانگذار انقالب اسالمي در جهان امروز، نيز به موضوع خميني

پذيري امام  و تأثير تأثير پذيرفته بود. اين نوشتار، دربارة الگوي نظارتي امام علي اين امر، از امام علي
هاي اصلي اين نوشتار عبـارت اسـت از:    كند. سؤال ، از آن امام معصوم در امر نظارت بحث ميخميني

بـر نگـرش امـام     بر كارگزاران چيست؟ آيا الگوي نظارتي امام علي اجزاي الگوي نظارتي امام علي
بر كارگزاران مبتني بر  ت امام علي، به موضوع نظارت بر كارگزاران تأثير گذاشته است؟ نظارخميني

  هايي بود؟  چه روش
، از تأثيرپـذيري امـام خمينـي   «و » بر كارگزاران نظارت امام علي «الزم به ذكر است كه در زمينة 

شـده، نگارنـدگان    هاي انجام كتاب و نيز مقاالتي نگاشته شده است، اما با وجود بررسي» اميرالمؤمنين
را » بـر كـارگزاران   از الگوي نظارتي امـام علـي   تأثيرپذيري امام خميني«مستقالً اي كه  كتاب يا مقاله

  بررسي كرده باشد، نيافتند. 

  نظارت بر کارگزاران در انديشه امام علي

در قبال عوامل حكـومتي بـود كـه در جريـان آن، رفتـار       هاي اميرمؤمنان يكي از انواع كنش» نظارت«
شد. اما آن حضرت در گام نخست، الزم بود بـراي   نترل و ارزيابي ميكارگزاران از سوي آن حضرت، ك



   ۶۳ كارگزاران بر  امام علياز الگوي نظارتي  امام خمينيتأثيرپذيري 

هـاي آن   كنند. اين مطلب عالوه بر قرار داشتن در برنامه حكومت نوپاي خود مديراني صالح انتخاب مي
حضرت، خواست معترضان هم بود و در واقع، توجه مردم به امام، براي حذف عامالن فاسدي بود كـه  

پس از قبول حكومـت، بـا علـم بـه فسـاد        رو، حضرت علي داشتند. ازاين روا مي ها بر مردم ظلم سال
سازي بدنة دولت اقدام  ويژه دولت عثمان، پيش از هر چيز، نسبت به پاك هاي قبلي، به موجود در دولت

). 77ص، 2، ج 1379اي كه بسياري از كارگزاران دولت قبلي را بركنار كردنـد (يعقـوبي،    گونه كردند، به
اي كه امام در اين زمينه در روزهاي نخست حكومـت مرقـوم داشـتند، بـراي اميـران لشـكر        ولين نامها

را   داشـتند و مـردم هـم آن    بود كه مردم را از حق بازعلت تباه شدن پيشينيان شما به اين  «فرستاده شد: 
» دندكرپيروى  آناز ان هم راهى) واداشتند و ايش باطل (ضاللت و گمه و آنها را ب .زير بار رفتند ،پذيرفته

). سپس امام براي هر ايالت، والـي و حكمرانـي تعيـين نمـوده، بـا وجـود       411ص، 1383(نهج البالغه،
گيـري از وقـوع جـرم     به عنوان اولين عامل مهم در پـيش » نظارت«نظر در انتخاب افراد، به موضع  دقت

  اي به خرج دادند.  توسط آنان، توجه ويژه

   تگاه حكومتي امام عليانواع نظارت در دس

نظـارت قبـل از   «بنـدي كلـي، بـه دو نـوع      ، در يـك تقسـيم  در حكومت امام علـي » نظارت«امر مهم 
  شود: تقسيم مي» نظارت در حين انجام مسئوليت«و » سپاري مسئوليت

 سپاري  نظارت قبل از مسئوليت

شود، بلكه  به آنان محدود نمي سپاري ، نظارت بر كارگزاران تنها به زمان مسئوليتاز ديد امام علي
كننـده فراينـد نظـارت بـر      ها و گزينش دقيق افـراد، حلقـة تكميـل    نظارت قبل از سپردن مسئوليت

رو، در حكومـت علـوي، قبـل از سـپردن هرگونـه       كارگزاران در زمان انجام مسئوليت است. ازاين
بـراي گمـاردن فـردي در     گرفت. حتي امام علـي  مسئوليتي به افراد، اقدامات گزينشي صورت مي
شده به عنوان زكـات، بـه دقـت در انتخـاب او،      آوري مسئوليت نگهباني و چوپاني گوسفندان جمع

المـال مسـلمانان    و آنها را به كسي كه به او اطمينان نداري يا نسبت به بيت«فرمودند:   توصيه كرده،
  ).  360ص، 1383(همان،» دلسوز نيست، مسپار
هاي مضاعفي  حساسيت  هاي مهم به افراد، امام علي اولي، براي سپردن مسئوليتبنابراين، به طريق 

  كنيم: دادند. در ذيل، به چند نمونه اشاره مي به خرج مي
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در مورد انتخاب فرماندهان لشكر و ارتش به مالـك اشـتر     امام عليالف) انتخاب فرماندهان سپاه: 
و امام تو بيشـتر،   كه خيرخواهى او براى خدا و پيامبر رماكسى را بگ ،دهى سپاه براى فرمان«فرمودند: 

پذيرتر باشـد، و   د، و عذرنكه دير به خشم آيباشد از كسانى  .برتر باشداش  شكيبايىو تر،  و دامن او پاك
درشتى او را به تجاوز نكشاند، و نـاتوانى   .بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان با قدرت برخورد كند

دار، داراى شخصـيت   هـاى ريشـه   بـا خـانواده   ،نظاميـان خصـوص  ندارد. سـپس در   كت بازاو را از حر
شده، خاندانى پارسـا، داراى سـوابقى نيكـو و درخشـان، كـه دالور و سلحشـور و بخشـنده و         حساب

هـا را در خـود    بزرگوارى را در خود جمع كرده، و نيكى ةآنان هم .قرار كن نظرند، روابط نزديك بر بلند
» و رسيدگى به امور كوچك آنان را به خـاطر رسـيدگى بـه كارهـاى بزرگشـان وامگـذار       اند هگرد آورد

  ). 408ص، 1383البالغه،  (نهج
اين بخش از نامه به وضوح، گوياي اهميت توجه به تعهد و تخصص افراد در واگذاري مسـئوليت  

آيـد كـه آنـان را تـا اوج      شمار مي هاي پرواز كارگزاران به به آنهاست. در حقيقت، تعهد و تخصص، بال
رساند و شكي نيست كه در صورت وجود نقصان در اين زمينه، مقصـود   خدمت به بندگان خداوند مي

  شود.  حاصل نمي
ند كه نوعي نظارت بـر  دار شرايطي را مقرر مي ،انتخاب قاضي بارةدر  علي امام : ب. انتخاب قاضي

از ميان مردم، برترين فـرد   «) 410ص، 1383البالغه، نهجعملكرد وي قبل از سپردن مسئوليت به اوست (
فراوان، آنهـا را بـه سـتوه نيـاورد، و برخـورد       ةكسانى كه مراجع ؛نزد خود را براى قضاوت انتخاب كن

ر اشتباهاتش پافشارى نكنـد، و بازگشـت بـه حـق پـس از      بمخالفان با يكديگر او را خشمناك نسازد، 
بـا تحقيقـى انـدك     ،كن كنـد، و در شـناخت مطالـب    را از دل ريشه دشوار نباشد، طمع يشبرا ،آگاهى

از همـه  بـيش   شاصـرار  ،و در يـافتن دليـل  ، تر عمل كند رضايت ندهد، و در شبهات از همه با احتياط
در كشف امور از همه شكيباتر، و پـس از آشـكار شـدن     .پياپى شاكيان خسته نشود ةباشد، و در مراجع

كسـى كـه سـتايش فـراوان او را فريـب ندهـد، و        ؛تـر باشـد   ه برندهحقيقت، در فصل خصومت از هم
 ةنحـو خصـوص  و چنين كسانى بسيار اندكند. در دسـتوراتى كـه (در    .زبانى او را منحرف نسازد چرب

 ،بـا نـام ديـن    ؛انتخاب قاضي) دادم نيك بنگر كه همانا اين ديـن در دسـت بـدكاران اسـير گشـته بـود      
   ).410ص(همان، » آوردند د را به دست مىو دنياى خوكردند  ميپرستى  هوا

در خصـوص انتخـاب     در جاي ديگري از اين نامـه، امـام   ج. شرايط انتخاب كارگزاران حكومت:
در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمـار، و بـا   «فرمايند:  كارگزاران حكومت مي
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زيرا نـوعى سـتمگرى و    ؛كارهاى مختلف وادار نكنميل شخصى و بدون مشورت با ديگران آنان را به 
، كـه در  اتقـو  هاى پاكيزه و با حيا، از خاندان تجربه و با خيانت است. كارگزاران دولتى را از ميان مردمى با

تر، و طمـع   تر، و آبرويشان محفوظ زيرا اخالق آنان گرامى ؛انتخاب كن ،درخشانى دارند ةمسلمانى سابق
  (همان). »نگرى آنان بيشتر است آيندهشان كمتر، و  و روزى
  ها به جاي ضابطه (آزمايش) قرار داده و مالك را از اينكه معيار رابطه» اختبار«معيار انتخاب را  امام

). بنابراين، اسـتخدام افـراد   19ص، 11، ج 1391دارد (مكارم شيرازي،  حاكم گردد، به شدت برحذر مي
  ترين و توانمندترين افراد به كار گماشته شوند.  مند باشد تا زبده بايد ضابطه

از بيانات گذشته، روشن شد كه در انديشة علوي، داشتن اصالت خانوادگي (البيوتات الصالحه) بـه  
رخـوردار اسـت. عـالوه بـر ايـن،      اند، از جايگاه وااليي ب عنوان محيطي كه افراد در آن رشد و نمو يافته

بن جارود عبدي، مالك انتخاب او به عنوان فرماندار را سابقة ارزشمند  اي به منذر در نامه  اميرالمؤمنين
، 1383البالغـه،   (نهج» شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبين كرد: « فرمايند پدر وي عنوان كرده، مي

ليـاقتي خـود را نشـان داد، امـا ايـن       پاس نداشت و بي ). هرچند منذر حسن اعتماد حضرت را436ص
جمله سندي متقن بر لزوم توجه به سوابق خانوادگي در فراگرد گزينش افراد اسـت. همچنـين عبـارت    

ـ عن م كنَّاهللا! إِ فخَفَ «امام در نامه به حاكم بحرين  ذَ ةيرَشـ  ات ـ ، فَحٍالَص ـ  نـد ع نْكُ صـ  حِال ـ  نِّالظَ »  كبِ
) مؤيد ديگري بر اين تأكيد است كـه در انتصـاب افـراد، بايـد در ريشـة      201، ص2، ج1379(يعقوبي، 

  خانوادگي آنان مداقه و بررسي كرد. 
كننـد،   پيشـه مـي   حضرت همچنين نسبت به خطر انتخاب كارگزاراني كه با زيركي ظاهري، خيانـت 

باوري خود تكيه كني؛  طمينان شخصي و خوشمبادا در گزينش آنان، بر تيزهوشي و ا«دهند:  هشدار مي
كنند كه در پس ايـن   داران را به خود جلب مي خدمتي، نظر زمام زيرا افراد زيرك با ظاهرسازي و خوش

). اين سخن، تأكيدي 412ص، 1383البالغه، (نهج».  ظاهرسازي، نه خيرخواهي وجود دارد و نه امانتداري
ان، نبايد به ظواهر اكتفا كرد، بلكه بايد با نگاهي عميق و دقيـق،  است بر اين نكته كه در گزينش كارگزار

  هاي زيرين شخصيتي آنان را بررسي كرد و آنگاه مطابق توانمندي افراد، به آنان مسئوليتي سپرد.  اليه
ها بـه كسـاني داده شـود كـه در كنـار       در واقع، مطلوب حكومت علوي اين است كه مسئوليت

كـارگيري   ، بـه مومي تصدي هر منصبي را دارا باشند. اميرالمـومنين توانمندي تخصصي، شرايط ع
زوالُ الـدولِ   «دانـد:   هـا مـي   هاي نااليق و دون در مناصب دولتي را ماية تباهي و زوال دولـت  انسان

  ).  343ص، 1366،  تميمى آمدى » ( بِاصطنَاعِ السفَل
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  شرايط عمومي انتخاب كارگزاران
عمومي الزم باشـند. ايـن    دانند كه واجد شرايط تة به دوش گرفتن رداي خدمت ميامام كساني را شايس

  شرايط عبارتند از:
، موضـوع  ترين نكات در فرايند گزينش از منظر حضـرت علـي   يكي از مهم اصالت خانوادگي: - 

اصــالت خــانوادگي اســت. دارا بــودن دودمــاني صــالح و داراي ســابقه درخشــان در اســالم يكــي از  
  اند.  بر آنها تأكيد ورزيده هاي اصالت خانوادگي است كه حضرت علي شاخصه

هـاي عمـومي انتخـاب افـراد بـراي       دارا بودن تجربه و مهارت يكي ديگر از مالكبا تجربه بودن:  - 
شـود و   هاست. از رهگذر اين عنصر مهم، از وقوع بسياري از خطاها جلوگيري مي فعاليت در مسئوليت

  پيمايد.  فتة نابايسته را براي بار ديگر نميهاي ر كسي راه
را بـه عنـوان مالكـي بـراي     » حيـا  «، ويژگي »با تجربه بودن «در كنار  حضرت عليبا حيا بودن:  - 

را در موضوع گزينش متذكر » تخصص«و » تعهد«گزينش افراد مطرح كردند تا لزوم توجه به دو عنصر 
  ). 410، ص1383البالغه، (نهج» الْحياءو جرِبةِالتَّتَوخَّ منْهم أهلَ و «گردند: 

هـاي تخصصـي، زمينـه را بـراي      ، توجه به شرايط عمومي در كنار مهـارت از منظر موالي متقيان
تر، دقت در مرحلة گزينش افراد، گام نخستين  سازد. به بيان دقيق نظارت مطلوب بر كارگزاران فراهم مي

  كند.  كه نظارت در حين انجام مسئوليت را هم تا حدي تسهيل مي در مسير نظارت بر كارگزاران است

 نظارت در حين انجام مسئوليت

هـاي   است كه روش» نظارت مستمر در حين انجام مسئوليت«، دومين نوع نظارت در حكومت امام علي
اشيم كه محسوس است. بجاست توجه داشتة ب ها نظارت غير گيرد. يكي از اين روش بر مي گوناگوني را در

بلَغَنـي   «در نهج البالغه، مربوط به كـارگزاران بـوده و عبـارات    » بلغني«مرتبه كاربرد عبارت  12مرتبه از 10 
) هر كدام يك مرتبـه  33(نامة » فَانَّ عيني كتب الي«) و 63- 43- 41هاي   (نامه  »بلَغَني عنك «)، 3(نامه » أنّك

را   ايگاه واالي نظارت در نگاه مديريتي حضـرت علـي  در خصوص كارگزاران كاربرد داشته است كه ج
  بر كارگزاران در حين انجام مأموريت است:    دهد. موارد ذيل نشانگر نظارت امام نشان مي

اين نامه سندي متقن و جالـب توجـه از نظـارت حضـرت     حاكم بحرين: ه الف. نامه موالي متقيان ب
شياري كامل آن حضرت در كنترل رفتار آنان را نشـان  بر احواالت كارگزاران است كه دقت و هو امير
آن كس كه امانت را خوار شمارد و در خيانت رغبت كند و خود و دين خود را منزه ندارد در  «دهد:  مي

تـر و   كننـده  تـر و پايـدارتر و بـدبخت    تلـخ  و آنچه پس از دنيا در پـيش دارد  ،خود زيان رساندهه دنيا ب
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ات  پس چنـان بـاش كـه دربـاره    . ىهست  اى شايسته تو از طايفه؛ زيرا پس از خدا بترس .تر است طوالنى
شايسـتگى  ه ب(توبه كن و) راست باشد ، من رسيدهه تو ب بارة در خبري كه و اگر آن ،رود گمان نيك مى

 من بنـويس ه سپس ب .وصول كن و خراج خود را كامالً ،خود دگرگون مساز ةمرا دربار ةو عقيد  بازگرد
  ). 201ص، 2، ج1379  (يعقوبي،»  فرمانم به تو ابالغ شود - اگر خدا بخواهد  - تا 

اي ضمن انتقـاد از ايـن موضـوع،     امام در نامهب. نظارت آن حضرت بر احواالت يكي از كارگزاران: 
ن زنى و خوراك رنگارنگ فـراوا  ى و بسيار روغن مىانسوز ام كه تو بخور مى خبر يافته : « مرقوم فرمودند

كارهـاى   آيـى  مـي گويى و چون فرود  كار سخن مى گويان درست چون راستهمخورى و بر منبرى  مي
اى و در  دهى. پس اگر واقع مطلب همـين اسـت خـود را زيـان رسـانده      حالل شمارندگان را انجام مى

روپوش من اسـت و هـر كـس    ، واى بر تو كه بگويى: بزرگى و كبريا اي. قرار دادهمعرض گوشمال من 
 ؛كه روغن بزنـى و خوشـگذران باشـى    دمانعى ندار !گيرم واهد آن دو را از من بربايد بر او خشم مىبخ

اما تو را چه بر آن داشته است كه مردم بر تو گـواهى دهنـد بجـز آنچـه      .ست پيامبر خدازيرا آن توصية 
  ). 202ص، 2، ج 1379 (يعقوبي، » ؟هم باالى منبر گويى، آن مى

هـاي   بر احوال كارگزاران و پرهيز از اكتفا بـه اليـه   نمايانگر عمق نظارت امام عليشده  نمونة ذكر
  رساند.  سطحي نظارت است و اشراف اطالعاتي ايشان را به اثبات مي

بـر   هـاي سـرّي را نيـز در    اشراف اطالعاتي امام حتي محتواي نامـه هاي امام به حاكم فارس:  ج. نامه
نگاري معاويه  يابي خود از نامه اطالع ي است كه طي آن، حضرت عليا گرفت. شاهد اين مدعا نامه مي

را بلغزانـد و   تتا عقلاست اى نوشته  نامه يتاطالع يافتم كه معاويه برا «اند:  بن ابيه را يادآور شده با زياد
 ). مـوالي متقيـان بـا   392ص، 1383  البالغـه،  (نهج!» را سست كند. از او بترس كه شيطان است ات اراده

نگارش اين نامه، موضوع نظارت نامحسوس را به كارگزار خود گوشزد و حجت را بر او تمام كردند تا 
  مبادا دست از پا خطا كند و به اقدامي خالف شرع و شئونات كارگزاران، دست بزند. 

توان در نامة ديگر حضرت به همين كارگزار مشـاهده كـرد. در    نمونة بعدي از نظارت علوي را مي
اى كه كردهـا   كه تو ميان خود و او گفته :گفت ؛من داده ام خبرى شگفت ب فرستاده «امه آمده است: اين ن

اى كه اميرمؤمنان را بـدان خبـر    او گفتهه اى و ب اند تا بسيارى از خراج را بر خود شكسته تو را برانگيخته
را نفرستى چنان بر تـو فشـار   گويى و هر آينه اگر خراجت  همانا تو دروغ !خدا سوگنده ب ،اى زياد .مده

» اى در عهـده گيـرى   جز آنكه آنچه را از خراج نقض كرده ،بار سازد دست و سنگين آورم كه تو را تهي
  ).120ص، 2، ج1379(يعقوبي، 
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سازد، اشـارة آن حضـرت بـه     آنچه عمق اين نظارت را مسلّم ميد. نامه به يكي ديگر از كارگزاران: 
كنـد. بـراي    اران است كه فرصت حاشا و طفره رفتن را از فرد سلب مـي جزئيات احوال و رفتار كارگز

تـك حـاالت وي اشـاره فرمـوده، مرقـوم       مثال، ايشان در خصوص تخلفات يكي از كارگزاران، به تك
المـال كمتـر از حقـت     آرايد كه تو از بيـت  عجبا! چگونه هواى نفس براى تو خود را مى !عجبا« داشتند:
بـيش از حـق   آنـان   ؟اهـل بـدر آشـنايى دارى    ةيك مرد مسلمانى؟ آيا تو با پيشين اى! آيا تو جز برداشته

اى و با شـكم سـير جـا     همين قدر براى تو بس كه مكه را وطن گزيده .كردند واجبشان را دريافت نمى
ف و مكه و مدينه هر چه چشمت بيفتد و هـواى نفسـت بكشـد    ئطا ةاى و از چيزهاى تاز خوش كرده

  ).140ص، 1ق، ج1418جوزي،  (ابن» دهى مال ديگران را مى ،مقابلخرى، و در  مى
شود و ايشان  در اين باب، تنها به يك نمونه محدود نمي كه پيداست، تذكرات حضرت علي چنان

اند تا به نـوعي، سـالمت اداري را در ميـان     بر حسب نقش هدايتگري خود، بارها به نظارت توجه كرده
  ند. عوامل حكومت علوي تقويت كن

ـ  يزيدماجراي نظارت بر عملكرد ه: يزيد بن حجينظارت بر عملكرد  .   ه ة، كسـري خـراج و   بن حجي
طالب،  بن ابي علي «گيري وي نمونة ديگري از اين قبيل است كه در تاريخ به آن اشاره شده است:  دست
صوب كرد. او از خراج [براي بن ثعلبه را به امارت ري و دستبي من  اهللا يمتم ينببن  بن عامر بن حجيه يزيد

  ). 459ص، 2، ج1996(بالذري، » خود] برداشت. پس او را فراخواند و زنداني كرد
با نظارت بر عملكردهاي كارگزاران خود، بـا رويكـرد    اميرالمؤمنين:  يبن قيس ارحب  يزيدو. نامه به 

دانـم   خراجت دير كردى و نمـي  فرستادن در «مرقوم داشتند:   بن قيس ارحبى يزيدگيرانه، خطاب به  پيش
كنم و از اينكه با خيانـت   تو را چه بر آن داشته است، جز اينكه من تو را به پرهيزگارى خدا وصيت مى

پس خدا را پرهيزگار  .دهم مسلمانان اجر خود را ضايع كنى و جهاد خود را باطل سازى بيم مى هكردن ب
. گردم تو را عقوبت كـنم نتا ناچار  ،ود راهى قرار مدهباش و خود را از حرام دور بدار و براى من بر خ

بجـوى  را يان ستم مكن و در آنچه خدا به تو داده است، سـراى آخـرت   مسلمانان را عزيز بدار و بر ذم
كـارى در   نيكى كـن، و تبـه   ،كه خدا با تو نيكى كرده است خويش را از دنيا فراموش مكن، و چنان ةبهر

  ). 201، ص2، ج1379(يعقوبي، » دارد كاران را دوست نمى بههمانا خدا ت .زمين را مجوى
هـاي   كننـد تـا او را از لغـزش    ، كارگزار خود را به رعايت تقواي الهي دعوت مـي  حضرت در اين نامه

تر از پرهيزكاري؟ در مكتـب   راستي، كدام سرمايه باالتر از تقوا؟ و كدام سپر محكم كننده دور سازند. به تباه
ها و ركن ركين ادارة حكومت، قضاوت، جنگاوري، تنظيم دخل و  قوا سرلوحة همة برنامهسياسي علوي، ت
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خرج دولت و تدوين برنامه اقتصادي است كه بايد مدنظر كارگزاران قرار بگيرد تا آنـان را از تخلـف بـاز    
  . بنماياندهاي توبه و جبران را به ايشان  دارد و مرتكبان تخلف را چراغي روشنگر باشد كه راه

بـن هبيـره شـيباني كـارگزار حكومـت علـوي در        مصـقلة مصقله بن هبيـرة شـيباني:    ز. نامه امام به
بـر  خ «اي به وي نوشـتند:   در نامه  المال سخن رفته بود. امام بود كه از خيانت وي به بيت» اردشيرخُرّه «

اى و امـام   كارى از تو به من رسيده است كه اگر چنان كرده باشى، خـداى خـود را خشـمگين سـاخته    
هاى مجاهدان بـه دسـت آمـده و     ها و اسب كه با نيزه ،اى: غنايم مسلمانان را آوردهغصب خويش را به 

ى... آگاه باش ا هاى ايشان بر سر آن ريخته است، ميان نور چشمان از اعراب قوم خود تقسيم كرده خون
آنـان بـراى گـرفتن حـق      .برند، از اين غنيمت يكسان است كه حقّ مسلمانانى كه نزد تو و ما به سر مى

  ).392ص، 1383البالغه،  (نهج» گردند مى گيرند و باز آيند و آن را مى خود نزد من مى
 آن حضرت در منطقة عامل ،بن عجالن قدامة نمونة ديگر نامه امام به : قدامة بن عجالن ح. نامه امام به

پس از حمـد خداونـد، آنچـه از مـال      «). در اين نامه آمده است: 21، ص1368است (دينوري، » كسكر«
تر از ديگري  است و سهم تو از آن، بيش» فيء«خداوند نزد توست، ارسال كن؛ زيرا آن براي مسلمانان، 

است كـه از پـدر و مـادرت بـه ارث      نيست. اي پسر ام قدامه، گمان مكن كه مال كسكر همچون مالي
  ). 160، ص2، ج 1996(بالذري، » اي! پس در ارسال آن و تقديم داشتن به ما عجله كن! برده

دسـتانه و   بر كارگزاران است كه در اقدامي پيش مدارانة حضرت علي اين خاصيت نظارت اخالق
ها و اطمينان از صحت و  يل گزارشگيرانه، با گماردن مخبران و ناظران مخفي، پس از تجزيه و تحل پيش

داشتند، تا در صورت بروز تخلف، حجت بر  سقم آنها، عوامل حكومتي را از ارتكاب جرايم برحذر مي
فـارغ از ميـزان قرابـت و     ـ كارگزاران تمام شده باشد. البته اين موضوع شـامل همـة عوامـل حكـومتي    

  شد.  مي ـ صميميت با آن حضرت و همچنين زهد يا جايگاه علمي آنان
  به مسئوالن اصلي حكومت توصيه امام علي

عالوه بر نظارت مستمر خود بر كارگزاران، آنان را نيز به نظارت بر امور نيروهاي تحت   حضرت علي
داران  بن كعب، يكـي از فرمـان   مالك اي به  در نامه كردند. براي مثال، حضرت علي امر خود توصيه مي
را به جاي خويش بگذارند و خود با شماري از يارانش به سـواد عـراق   دهند شخصي  خود، دستور مي

برود و دربارة عملكرد كارگزاران حضرت بين دجله و عذيب تحقيـق كنـد و آن حضـرت را از نتيجـه     
 بـا  و گـذار ب جانشـين  را كسـى  ،خـود  خـدمت  ةحوز رد«مطلع سازد. در بخشي از آن نامه آمده است: 

 و كارمندان از، عذيب و دجله ميان در و بگذرى عراق سواد ةمنطق به تا رو بيرون خود كسان از گروهى
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 اي اسـت)  ات (نـام منطقـه  بهقباذ به پس. بنگر آنها روش در و كن جوو جست و پرسش من كارگزاران
 نهـاده  تـو  ةعهـد  رب ها سرزمين اين از آنچه در را خدا فرمان و گير عهده رب را آنها با همراهى و بازگرد
(يعقـوبي،  » شـود  مى داده پاداش بدان و گذاشته او حساب به هر انساني كار كه بدان و ريب كاره ب، است
  ).  204ص، 2، ج1379

كارگيري نيروهاي اطالعاتي براي نظارت بـر عملكـرد    حضرت همچنين در نامه به مالك اشتر بر به
كارگزاران تأكيد و به ذكر اوصاف نيروهاي اطالعاتي هم اشاره كردند كه بايد راستگو و وفاپيشه باشند: 

  ). 410، ص1383البالغه،  (نهج» پيشه بگمار بر آنان جاسوساني راستگو و وفا«
مراقبت و بازرسي پنهاني تـو از   «در ادامة پيامد مثبت اين كار را يادآور شده، و فرمودند:  عليامام 

  (همان).»  شود داري و مهرباني آنان با رعيت مي كارهاي آنان، سبب امانت
از گمـاردن بازرسـانى   «دارنـد:   آن حضرت در باب نصب ناظران و گزارشگران مخفـي مرقـوم مـي   

، و كننـد را ثبـت و گـزارش    (كارگزاران) تا خدمات آنان ،گويى غافل مشو و حق دارى مشهور به امانت
   ).203ص، 1388 شعبه حراني،  (ابن آنان نيز از اطالع داشتن تو بر خدماتشان مطمئن گردند

از همكاران، سخت مراقبـت كـن و اگـر يكـي از آنهـا      «كنند:  ها، باز تأكيد مي در ادامة همين توصيه
ن و به همين مقدار گواهى قناعت كو گزارش جاسوسان تو آن خيانت را تأييد كرد  دست به خيانت زد
سـپس او را خـوار دار و    .كـه در اختيـار دارد از او بـاز پـس گيـر     امـوالي را  ، و دهاو را با تازيانه كيفر 

  ).410ص، 1383البالغه،  (نهج نامى به گردنش بيفكن شمار، و طوق بد هكار ب خيانت
خـدا بـوده     نمايد اين است كه استفاده از ناظران مخفي، سيرة رسول ر آن ضروري مياي كه ذك نكته

هنگـامى كـه لشـكرى را بـه      يـامبر پ «در اين خصوص روايت شده است:  است. از حضرت امام رضا
شخصـى را روانـه    ،، و از كسان مورد اعتمـاد خـود  ندگماشت ، اميرى برايشان مىندداشت گسيل مىجايي 

. 60صق، 1409اطـالع دهـد (حرعـاملي،    پيـامبر  بـه  جو كند و و جست ،از احوال آن اميرتا  ندكرد مى
  ). 76، ص1ق، ج1406عطاري، 

  هاي مردمي  از گزارش  استفاده امام علي
هـاي مردمـي را    كردند، بلكه آن حضرت گزارش تنها از گزارش مأموران مخفي استفاده نمي امام علي

ها گاهي حضـوري   دادند. اين گزارش هم در امر نظارت بر عملكرد مديران و كارگزاران، مالك قرار مي
پس از اين  بود؛ مانند گزارش سوده همداني كه موجب بركناري يكي از كارگزاران شد. حضرت علي

از طرف خداونـد بـراي   نام خداوند بخشايندة بخشايشگر.  به «اي به عامل خود نوشتند:  زارش، در نامهگ
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را تمام و كامل بدهيد و از اموال مردم چيزي كم و حقـوق   هوزن و پيمان است، واضح آمده يشما برهان
ي به نظم و اصالح آن نكه قوانين آسماني و دستورات الهآپس از  ،د و در روي زمينيآنان را پايمال نكن

ا در دنيـا و  مبراي سعادت و خوشبختي ش رالبته اين كا .آمد فساد نكنيد و ظلم را در جهان رواج ندهيد
كـه از  را مـرا خوانـدي آنچـه     ةنامـ  اين وقتي. خدا و روز قيامت ايمان داريده اگر ب ،آخرت بهتر است

، »، بـر تـو وارد شـود   گيرد ميتو تحويل از  اموال راالمال در دست توست حفظ كن تا آن كس كه  بيت
 ). 61ص، 3، ج 1991اعثم،  ابن

رسد متنـاظر آن   كه به نظر مي - »بيت القصص «هاي مردمي از طريق دستگاه  همچنين گاهي گزارش
دريافـت   - هـا باشـد   هاي رسيدگي به شكايات مردمـي در اسـتانداري   دفتر هيأت«در جمهوري اسالمي 

ها و شكايات خود را  ع، ستاد خبري حكومت علوي بود كه مردم گزارشدر واق» بيت القصص«شد.  مي
اي  خانـه  اميرالمؤمنين«باره آورده است:  الحديد در اين كردند. ابن ابي آن ارائه مي  به صورت مكتوب به

الحديـد،   (ابـن ابـي  » انداختند ناميده بودند. مردم نامة خود را به آنجا مي» بيت القصص«داشتند كه آن را 
  ).  88ص، 17، ج 1341

حضوري واصل شد، شرح خيانت ابـن هرمـه نـاظر     هاي مردمي كه به صورت غير از جمله گزارش
اي به فرماندار اهواز، دستور برخورد  در نامه هاي الزم، حضرت علي بازار اهواز، بود كه پس از بررسي

را از نظارت بازار بركنار و به مردم  مرا خواندى ابن هرمه ةهنگامى كه نام«قاطعانه با او را صادر كردند: 
گونه  هاى تابع اهواز بنويس كه من اين بخش ةمعرفى كن، و به زندانش افكن، و رسوايش ساز، و به هم

ام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهى كنى، كه نزد خداوند خـوار   عقوبتى (شديد) براى او معين كرده
و  - و خدا آن روز را نيـاورد  -  كنم تو را از كار بر كنار مى ،ترين صورت ممكن شوى و من به زشت مى

تازيانه بزن و در بازارها بگردان. و هر كـس گـواهى    35آور و  چون روز جمعه رسيد او را از زندان در
آورد (كه ابن هرمه از او چيزى ستانده است) او را با گواه خود قسم ده، و مبلغ مورد شهادت را از مال 

... به زندان بـازگردان  - آبرو خوار و سرافكنده و بى - ر و به طلبكار بده. دوباره ابن هرمه راابن هرمه بردا
گونه خيانتى به مردم) چه كـردى،   بازار (و نظارت بر آن و پايان دادن به هر ةو براى من بنويس كه دربار

   ).616ص، 6، ج 1380(حكيمي، » و پس از اين خائن، چه كسى را براى نظارت برگزيدى
كرد كه گزارش رسيده از شهروندان مسـلمان اسـت يـا از     نكتة قابل توجه اينكه براي امام تفاوتي نمي

كه به گـزارش رفتـار نامناسـب ابـن عبـاس بـا گروهـي از          روي، آن حضرت همچنان مسلمانان. بدين غير
بدرفتاري با كافران اهـل  ترتيب اثر دادند، به يكي از كارگزاران خود دربارة  - تميم بني - مسلمانان اهل بصره
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 كـارى  سـتم  و شمردن كوچك و درشتى و سختى دل از تو واليت اهل يانيروستا و دهقانان «ذمه، نوشتند: 
 را آنـان  بودند )مجوس و( مشرك چون .كردم نظر كارشان در من .دارند شكايت) آمده تنگ به سخت ( تو

 مـا  پنـاه  در و( اند بسته معاهده ما با آنها چون ،سوى اين از. كنى مهربانىبر آنان  بسيار كه نديدم آن سزاوار
 بـا  كـه  اي جامـه  آنـان  ةدربـار  ،بنابراين شود. ستم به آنها و شوند رانده يكباره كه نيست خوش) قرار دارند
 ميـان  و، بـاش  نامهربـان  گاهى مهربان و ايشان با گاهى ؛پوشب خويش پيكر به باشدهمراه  نرمى و درشتى
  ).354ص، 1383البالغه،  (نهج» ده پيوند آوردنشان پيش و راندن و، دورى و نزديكى
  بر كارگزاران هاي مستقيم امام علي نظارت
هاي مستقيم و حضوري خـود آن حضـرت را نيـز افـزود و ايـن       شده بايد نظارت هاي ياد به نمونه

مؤيد ايـن مطلـب،   موضع بيش از هر حوزه، در قلمرو فعاليت كارگزاران قضايي نمود داشته است. 
اي را در قصاص  بپرهيز از اينكه قضيه«خود به شريح قاضي فرمودند:  سخني است كه اميرمؤمنان

يا حدي از حدود خدا و يا حقي از حقوق مسلمانان اجرا كني، پيش از آنكه آن را بـر مـن عرضـه    
  ).16ص، 3ق، ج 1404(صدوق، » داري

ابواالسود دوئلي نظارت و پس از مدتي او را  بر قضاوت از همين رهگذر است كه حضرت علي
ديدم بلنـدتر از   «عزل كردند و چون وي از حضرت، علت عزل خود را جويا شد.آن حضرت فرمودند: 

  ). 844، ص2، ج 1386شهري،  (محمدي ري» گويي طرف دعوي سخن مي
ايـن زمينـه    شدند در ها از سوي كارگزاران مي امام همچنين خواستار ارائة صورت وضعيت حساب

فَارفَع إِلَي حسـابك  « داران اشاره كرد كه دستور دادند. توان به نامة ايشان به يكي از فرمان براي مثال، مي
ابِ النَّاسِوسنْ حم ظَمأَع اللَّه ابسأَنَّ ح لَمهـا را   سپس اين گـزارش  ). 388، ص1388البالغه،  (نهج» اع

كه در تاريخ آمده است: پس از ارائة صورت وضـعيت حسـاب    كردند؛ چنان آزمايي مي بررسي و راستي
اي زيـاد! بـه خـدا     «اي به وي نوشتند:  بن ابيه و اثبات تخلف از سوي وي، حضرت در نامه توسط زياد

اي كامل نزد ما نفرستي بر تو بسيار سخت خـواهيم   اي. اگر مالياتي را كه از مردم گرفته قسم، دروغ گفته
خواهي موالي متقيان، قسمي از نظـارت   ). در واقع، اين گزارش204ص، 2، ج 1379(يعقوبي، »  گرفت

گردد، بلكه ديگران نيز بايد گزارش كار خود را به محضر ايشـان   است كه تنها به امور مالي محدود نمي
هر روز خبـري از  بايد  «كه در نامة امام به دو تن از فرماندهان نظامي آمده است:  داشتند؛ چنان تقديم مي

). بر اساس آنچه گفته شـد، الگـوي   946ص، 1376(موسوي، »  اي از سويتان نزد ما باشد شما و فرستاده
  كنيم: نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي را در قالب شكل ذيل ترسيم مي
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  ): الگوي نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي1شكل (

  بر کارگزاران علي تحليلي از الگوي نظارت امام

در اين الگو، فراگرد نظارت در دو بازة زماني قبل و حين مسئوليت افراد تعريف شده است. در بازة قبل 
گيرد، اما سرفصل  هاي زيادي در جهت گزينش افراد صورت مي فعاليت سپاري، گرچه خرده از مسئوليت

فراگـرد نظـارت متشـكّل از چهـار      شود. در طرف مقابل، در بازة حين مسـئوليت،  خاصي مشاهده نمي
محسوس، مسـتقيم و حضـوري، مطالبـه گـزارش عملكـرد و صـورت        هاي غير سرفصل اصلي نظارت

حضـوري   هاي مردمي است كه موضوع اخير نيز به دو شكل حضوري و غير وضعيت و بررسي گزارش
ي مديريتي جهـان اسـت   ها ترين الگوي نظارتي در نظام ترين و جامع شود. اين الگو، منطقي گيري مي پي

دهندگي و تربيت كارگزاران را هدف خود قرار داده است و تمام اجزاي  كه عالوه بر پيشبرد امور، رشد
خورد كه عبارتند از: توجه به نتـايج كـار (بـازخورد)، مقايسـه      تعريف نظارت در اين الگو به چشم مي

) البتـه از  15ص، 1371. (هرسي و كنـت،  ها و اعمال اصالحات مقتضي هاي انجام شده با برنامه فعاليت
رود كه نقش هدايتگري خود را در همـة   نظير مولي الموحدين جز اين انتظار نمي شخصيت ممتاز و بي

وجو كنند؛ زيرا ادارة دولت و سياست  ها را جست نظر قرار داده و همواره فضيلت و تعالي انسان امور مد
)، كه عبارت از دروغ، خدعه و تالش بـراي  6، ص1375عين، خواه به معناي ماكياوليستي آن (م تماميت

  پيشبرد امور به هر شكل ممكن است، در انديشة علوي جايگاهي ندارد. 
ــ ــل  ياز عل ــالص عم ــوز اخ ــير حــق را دان م  آم ــزهش ــل ن  از دغ

  173ص، 1389مولوي، 

نظارت

نظارت در حين مسئوليت

مستقيم و آشكار غيرمحسوس

بررسي گزارشهاي مردمي

غيرحضوري حضوري

مطالبه عملكرد

نظارت قبل از مسئوليت دادن به 
افراد 

گزينش
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در كنـار هـم قـرار دارنـد.     » مـردم «و » حكومـت «شده، دو قطب  نكتة ديگر اينكه در الگوي ترسيم
شـود و در واقـع،    سـويه نگـاه نمـي    بـه عنـوان فراگـردي يـك    » نظـارت «بنابراين، به موضوع مهـم  

آفريني اين دو قطب به معناي نظارت همزمان مردم و حكومت بر كارگزاران است كه به يـك   نقش
  انجامد.   مل، قوي و سازنده مينظارت متعا

  از مدل نظارتي حضرت علي الگوپذيري امام خميني

هـاي متعـالي قـرآن كـريم و تأسـي از سـيرة        گيري از آموزه بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي، كه با بهره
كرد.  تأكيد مي» نظارت «با طاغوت مبارزه كرد و اين نظام را بنيان نهاد، همواره بر اهميت  حضرت علي
جز برخي كه آن هم بنـا بـه    - روي از آن امام معصوم، كه تمام كارگزاران خالفت عثمان را  ايشان به پي

تمـام آنهـايى كـه     «عزل كردند، دستور بركناري خادمان طاغوت را صادر كرد:  - مصالحي بركنار نشدند
اضـى هسـتند، اينهـا را    هاى آنها واضح است و مردم از آنها نار تر در خدمت طاغوت بودند و جرم يشپ

). ايـن فرمـان   397ص، 6، ج 1371(موسوي خمينـي،  » انتخاب نكنند و به نارضايتى مردم اضافه نكنند
نظـارت حـين انجـام     «است كه ضمن تسهيل » نظارت پيش از سپردن مسئوليت«دقيقاً منطبق با موضوع 

 شود.  ، تضميني موقتي براي سالمت بدنة دولت محسوب مي»مسئوليت
ها را مجـدداً   سپاري، دقت در انتصاب در گام دوم و در جهت نظارت پيش از مسئوليت  راحل امام

  تأكيد كردند و فرمودند:
ـ ، اشخاص شرافتمند را در رأس ارتش يا در مواردى كه بايـد بـه كـار بگيرنـد      كـار گيرنـد. در    هب

دولت هـم همـين اسـت.     ةخيلى دقت بكنند كه انتصابات صحيح باشد؛ چنانچه وظيف ،انتصاباتشان
هـا، تمـام ايـن     اين انتصـابات، انتصـاب دادگسـتري    ةانتصاب استاندارها، انتصاب فرماندارها، هم

  (همان). انتصابات بايد بررسى بشود
در واقع، تأكيدي بر اهميت گزينش دقيق و در عين حال، منطقي نيروي انسـاني   اين جملة امام خميني

هاي خود گـام بـردارد؛    تا نظام با سرعت بيشتري در مسير تحقق آرمان كارگيري افراد شايسته است و به
شايسته در مديريت انقالبي و اسالمي، فاقد كارايي الزم هستند. البته موضوع  هاي فاسد و غير زيرا انسان

سـپاري نيـز بـر     شود، بلكه رهبر كبير انقالب پس از مسئوليت به اينجا ختم نمي نظارت در انديشة امام
كه برخي را بـه   - شده از سوي ايشان ورزيد. با تأمل در احكام انتصاب صادره رت در امور تأكيد مينظا

شـده از سـوي امـام     توان به طور قطع گفت: كه در تمام احكـام صـادر   مي - آوريم عنوان شاهد مثال مي
  بيش از هر چيز، بر نظارت توجه شده است: خميني
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  نمونه اول

   دامت افاضاته جوادى آملى آقاى حاج شيخ عبداهللاالسالم  ةحججناب مستطاب 
كـه در شهرسـتان    ،هاى انقالب اسالمى شود كه در دادگاه عالى مأموريت داده مى  به جناب ،بدين وسيله
شركت نماييد و متصدى منصب قضاوت شرعيه گرديد و در احكام صـادره نظـارت    ،شود آمل تشكيل مى

  ).164ص، 8، ج 1371(موسوي خميني،  .اط را مراعات نماييد..احتي ،كامل داشته باشيد و در هر حال

  ة دومنمون

   االسالم آقاى احمدى ميانجى دامت افاضاته ةحججناب مستطاب 
هـا رسـيدگى    عالى مسافرتى به شهرستان ميانه برويد و از نزديك به وضـع كميتـه   الزم است جناب

هاى الزمه را بنماييد و به هر  پاسداران نيز بررسينموده و در اصالح آنها بكوشيد و در مورد زندانيان و 
ها و رسيدگى  سر و سامانى به وضع آنها بدهيد. و ضمناً براى اصالح وضع زنداني ،دانيد نحو صالح مى

هـا اقـدام نمـوده و     شويد كه در تشكيل دادگاه عالى به عنوان قاضى شرع منصوب مى به كار آنها، جناب
 ،ها شركت نماييد و در احكام صادره نظارت كامـل داشـته و در هـر حـال    در آن ،پس از تشكيل دادگاه

  ).324ص، (همان، ..مراعات احتياط را بكنيد.

  نمونه سوم

  سرپرست سپاه پاسداران انقالب اسالمى  - دامت افاضاته - االسالم آقاى الهوتى ةحججناب 
شوراي عالى هماهنگى و  گردد كه الزم است در تمام جلسات به شما ابالغ مى ،به موجب اين حكم

گيرى سپاه پاسداران شركت نموده و نظارت مستقيم داشته باشيد و گزارش كار سپاه را هر هفته  تصميم
جانب برسانيد. الزم به تذكر است كه بيش از پيش بايد به اخالق اسالمى سپاه توجه شـود   به اطالع اين

  ).548ص، 9، ج 1371وسوي خميني، ..(ممظهر كامل سرباز اسالم باشد. ،تا سپاه از هر جهت

  نمونه چهارم

   ه مدنى دامت افاضاتهاللّ االسالم آقاى حاج سيد اسد ةحجخدمت جناب مستطاب سيد العلماء االعالم و 
با احتياج مبرمـى كـه شـهر     ،عالى احتياج داشت، مع ذلك با اينكه شهرستان همدان به وجود جناب

عالى  دارد و از طرف جمعى تقاضا شده است، مقتضى است جنابعالى  بلكه آذربايجان به جناب ،تبريز
هـاى   در تبريز، مدتى اقامت فرماييد و به مسائل و مشكالت آنجا رسيدگى فرموده و نظـارت در كميتـه  

  ).451ص، 10(همان، ج هاى انقالب فرموده و آنان را ارشاد فرماييد  طور دادگاه انقالب و همين

۷۶     ، ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دومم، شماره پنجسال 

كنـد. اعتقـادي كـه از     اعتقاد راسخ امام بر ضرورت نظارت حكايت مـي  تأمل در متن اين احكام، از
، مايه گرفته و ايشـان  تعمق و غور بنيانگذار انقالب اسالمي در تاريخ سراسر درس حكومت امام علي

ترين شخصيت سياسي و ديني قرن حاضر تبديل كرده است. عالوه بر احكام انتصابي، امـام   را به زيرك
شد و ايـن موضـوع را بـه     ها را يادآور مي بيانات خود، نظارت الهي بر اعمال انسان همواره در خميني

فرمود:  جمع فرماندهان سپاه پاسدارانكرد. براي مثال، ايشان در يك سخنراني در  كارگزاران گوشزد مي
كه كارها، تحت مراقبت هستيد  كنيد از خالف طور كه شما مراقبت مى همه تحت مراقبت هستيد. همان «

). ايشان در جاي ديگري با اشـاره بـه حقيقـت نظـارت     386ص، 8(همان، ج » كارى بكنيد مبادا خالف
  معصومان بر اعمال افراد فرمود:

 ترسم كه مايى كه ادعاى اين را داريم كه تبع ايـن بزرگـوار   من مى.. حاال ببينيد كه تحت مراقبت هستيد.
بيند، تحت مراقبت خداسـت   و مى - اعمال را ببيند ةاگر ناماين بزرگوار هستيم،  ةهستيم، شيع [امام زمان]

ايد. اگر اين نوكر شما خالف  شرمنده بشود. شما اگر يك فرزندتان خالف بكند، شما شرمنده -  اللّهنعوذ ب
يا نوكرش اين كـار را   ،شود كه پسرش اين كار را كرده ايد. در جامعه آدم شرمنده مى بكند، شما شرمنده

 اللّـه سـالم   - من خوف اين را دارم كه كارى ما بكنيم كه امام زمـان  ،عش اين كار را كردهكرده، يا اتبا
  ).392ص، 8.. (همان، ج بشود.  پيش خدا شرمنده - عليه

كـرد كـه الزمـة آن     حضرت امام با اين بيانات، بر اهميت و ضرورت خودمراقبتي كارگزاران تأكيـد مـي  
  ). 53(يوسف: » بِالسوء ألَمارةٌإِنَّ النَفس «پرواپيشگي و مبرا ندانستن نفس از انحراف است؛ زيرا 

مسـئوالن بـر    نظـارت  در كنـار  -معمار كبير جمهوري اسالمي همچنين نظارت مردم بر امور را
دانست و عدم تحقق اين مهم را ماية تباهي دولت و ملت ارزيـابي   ضروري مي -مجموعة خود  زير
ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همـه چيـز، اگـر كنـار برونـد،      «كرد و فرمود:  مي

 »شـد بسپارند دست اينها و بروند مشغول كارهايشان بشوند، ممكن است يك وقـت بـه تبـاهى بك   
  ).17ص، 15(همان، ج

ايشان همچنين حفظ امنيت را از پيامدهاي مثبت و سـازندة نظـارت مـردم بـر عملكـرد دولـت و       
بـا حكومـت منتخـب     ا [مـردم] نظارت و همگامى آنه، مشاركت «دانست و اظهار داشت:  كارگزاران مي

). بـه  245ص،  ،4(همـان، ج  » ترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهـد بـود   خودشان، خود بزرگ
اي كـه بـدون    گونـه  دانسـت، بـه   گواهي اين جمالت، حضرت امام مردم را صـاحبان اصـلي نظـام مـي    

آفريني آنان، دولت و حكومت محكوم به شكست است. بنـابراين، نظـارت و ايفـاي نقـش مـردم       نقش
 تضمين بزرگي براي بقاي نظام و در نتيجه، حفظ امنيت در همه ابعاد است. 
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دانسـت و   ضمن تأكيد بر ضرورت نظارت همگاني، اين مهم را وظيفة آحاد جامعه مي امام خميني
  فرمود: خواستار نظارت همة اجزاي مملكت در امور بود و مي

] دولتـى   اجزاى مملكت بايد نظارت در امور بكنند كه نتوانند شياطين باز رخنه بكنند. در[ادارات ةباز هم 
يعنى مثل سـمت بازرسـى و    ؛ها بايد نظارت در كارهاى آنها بكنندكنند، اين اشخاصى كه رفت و آمد مى

كنند، به دستگاه قضايى  خيانتى مى ...كنند كنند، تعمدى مى طور چيزها كه اگر خطايى اينها مى تفتيش و اين
  ).526ص، 5، ج 1371موسوي خميني،  (   اطالع بدهند

را دادند، فرمـان تشـكيل   » بيت القصص «دستور ايجاد ايشان در اين رابطه، با تأسي به موالي متقيان، كه 
  را صادر كرد و چنين مرقوم داشت:» هاي رسيدگي به شكايات مردمي هيأت«

هـايى را كـه    هيـأت  ،ها داري ها و بخش ها و فرمانداري الزم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري 
ابالغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و  انتخاب نمايند و به ملت ،باشند مورد اعتماد و وثوق مى

هـاى   ها ارجـاع نماينـد و هيـأت    بدين هيأت ،زند تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مى
متجـاوزين را   ،گيرى آن مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پي

  ).142ص، 14(همان، ج  رعى مجازات كنندموافق با حدود و تعزيرات ش
آيد كه عالوه بر تحقق نظارت نسـبي،   شمار مي اين اقدام، گامي اساسي در مسير نظارت بر كارگزاران به

  جلوگيري از ظلم را هدف خود قرار داده است. 
الگـوي  بر كارگزاران را  با توجه به اين مطالب، بنيانگذار انقالب اسالمي، الگوي نظارت امام علي

اي محـدود   اي داشت. جدول ذيل مقايسه دانست و به آن توجه ويژه مطلوب نظام جمهوري اسالمي مي
در زمينة نظارت بر كارگزاران است كـه تأثيرپـذيري    ميان رويكرد و رفتار امام راحل با سيرة امام علي

ر فراگـرد نظـارت بـر    كنـد. بنيانگـذار جمهـوري اسـالمي د     را تأييد مـي  ايشان را از الگوي امام علي
  كارگزاران، اين الگو را مالك عمل خويش قرار داده بود. 

  در زمينة نظارت بر كارگزاران با سيرة حضرت علي ): مقايسة رويكرد و رفتار امام خميني1جدول (

 رفتار امام خميني  سيرة امام علي

  طاغوت در زمان حكومت پهلوي دستور بركناري خادمان  بركناري كارگزاران حكومت عثمان(جز چند تن)
  كارگيري اشخاص شرافتمند دستور به دولت و فرماندهان ارتش در زمينة به  كارگيري افراد اليق توصيه به مالك اشتر در زمينة به

  توصيه به منصومان در زمينة نظارت در امور محول شده  توصيه به كارگزاران به نظارت بر عملكرد زير مجموعه خود
  يادآوري نظارت الهي و نظارت امام زمان  نظارت الهييادآوري 

  بر شمردن عواقب عدم نظارت مردم بر كارگزاران ـ  تأكيد بر نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران
  اشاره به اثر سازندة نظارت مردم بر كارگزاران ـ

  تأكيد بر اهميت نظارت همگاني به عنوان وظيفة آحاد مردم ـ
  »هاي رسيدگي به شكايات مردمي هيأت«صدور فرمان تشكيل   »بيت القصص«تشكيل 

۷۸     ، ۱۳۹۵بهار و تابستان ، ۱۲، پياپي دومم، شماره پنجسال 

شده، تنها بـه ايـن جـدول محـدود      در زمينة ياد از الگوي امام علي البته تأثيرپذيري امام خميني
شده است، ولي طرح همة آنها از حوصله اين  شود و مصاديق اين تأثيرپذيري بيش از نكات ياد نمي

 نبشتار، خارج است.  

 يگير نتيجه

قبـل  «بر كارگزاران بر اساس زمان انجام آن، مشتمل بر دو سرفصل اصلي  . فراگرد نظارت امام علي1
هاي  نظارت«است كه در سرفصل اخير، چهار جزء » در حال انجام مسئوليت«و » سپاري از مسئوليت

» دميهاي مر بررسي گزارش«و » مطالبة گزارش عملكرد«، »نظارت مستقيم و آشكار«، »محسوس غير
هاي زمـاني   توان در قالب يك الگو بررسي كرد كه اين الگو با توجه به بازه است. اين فراگرد را مي

  شده، داراي اجزاي گوناگوني است.  تعريف
اسـت كـه در آن، عـالوه بـر     » مـردم  «و » حكومـت  «قطبي شامل  ، يك الگوي دو. الگوي نظارت امام علي2

  كند.   نظارت عالي مسئوالن بر عملكرد زيرمجموعة خود، نظارت همگاني و مردمي، نقش مهمي ايفا مي
، رهبر كبير انقالب اسالمي با نظر به ضرورت الگوگيري از سيرة حكـومتي و مـديريتي امـام علـي      .3

آن حضرت بر كارگزاران را مالك عمل خود براي نظارت بر كـارگزاران جمهـوري   الگوي نظارت 
توجهي تأثير پذيرفت. اين تأثيرپذيري تنها به اجزاي الگو  اسالمي ايران قرار داد و از آن به ميزان قابل

از جملـه   هاي الگوي نظارت اميرالمـؤمنين  بايسته هاي آن محدود نبود، بلكه امام خميني و روش
بخشي را به طـور ويـژه،    دهندگي و تعالي مداري، جلب نظر كارگزاران به تقواي الهي و رشد قاخال
  نظر و مورد عمل قرار داد.  مد

، كامل بودن فراگرد نظارت بر كارگزاران، نيازمند مشاركت مردم و حكومـت   در انديشة حضرت امام  .4
 به تأسي از الگوي نظارت امام علـي است فراگرد نظارت بر كارگزاران در نظام جمهوري اسالمي 

  شامل دو قطب حكومت و مردم است. 
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