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  كارگزاران بر امام علياز الگوي نظارتي  امام خمينيتأثيرپذيري 

 
 سيد روح اهلل طباطبايي ندوشن/ كارشناس ارشد علوم و قرآن حديث دانشگاه يزد sr.tabatabae@ostanyazd.ir 

 almirjalili@yazd.ac.ir اهلل حائري ميبدةآيعلي محمد ميرجليلي/ دانشيار دانشگاه 

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

 چكيده

هـاي آن  سـاارارمندي رفرـار اع ـا  و هاي يک مجموعـ  بـا اهـدا  و آرمانكارآمد براي تطبيق فعاليتنظارت عاملي 
نيازمنـد نظـارت كنندة جوامع  ها نيز ب  عنوان ادارهشود. حکومتضمانري براي مديريت صحيح آن مجموع  محسوب مي

 -بـاني محکـا اعردـاديواسـطة براـورداري از مب   بر عملکرد افراد زيرمجموعة اود هسرند. نظام حکومري امام علي
اشـر  اسـت. دارگزاران كـديني و قرار داشرن امام در رأس هرم مديريري آن  توج  ويژه و م اعفي ب  مدولة نظـارت بـر 

را  اي  ابعاد نظارت در دسرگاه حکـومري امـام علـيبرداري كرابخان و فيش« تحليلي –توصيفي»نوشرار حاضر ب  روش 
گـذارد. در ا بـ  بحـث مير بنيانگذار اندالب اسالمي از الگوي نظارتي امام علـي هايكند و سپس الگوگيريبررسي مي

هـاي ارگزاران از جمل  نظارت مسرديا  و توجـ  بـ  گزارشكبر  ها و اجزاي الگوي نظارتي امام علياين پژوهش  روش
ين الگو بـ  اثبـات مـي ااز  ن  تأثيرپذيري امام امينيمردمي احصا شده است و ضمن اسرخراج الگوي نظارتي اميرمؤمنا

منـد در قالـي يـک هاي گوناگون و در عين حـا،  نظامب  روش دهد ح رت اميررسد. نريجة پژوهش حاضر نشان مي
گـو  از هاي اجرايي ايـن البايسر  الگو  بر عملکرد كارگزاران نظارت داشرند. بنيانگذار اندالب اسالمي نيز با در نظر گرفرن

 ابل توجهي تأثير پذيرفر  بود. قهاي ذيل آن  ب  ميزان اجزا و روش

   حکومت  نظارت  كارگزاران.  امام امينيامام علي ها:كليدواژه
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 مقدمه

( و بت  21ص  1  ج 1368ترين وظايف يا عناصر براي مديريت هر سيستم  کاازمتاير  نظارت از بديهي

هتاي آن استت  هتاي يتم موعهعت  بتا اهتدار و آرمانبراي تطبيق فعاليتتر  ابزاري اارآمد بيان دقيق

اننتد تتا اهتدار تر هر طرح  ناظر يا نتاظراني را انماتام ميرو  امروزه براي اجراي بهمر و دقيقهعيناز

  شده  ب  شکلي مطلهم و در زماني مناسب محقق شهد گرفم درنظر
هتاي انساني  با نظتارت بتر ععلکترد افتراد در حهزهانندة جهامع ها نيز ب  عنهان ادارهحکهمت

ها هاي نظارتي حکهمتانداز مطلهم خهد هسمند  يکي از حهزهگهناگهن  ب  دنبال رسيدن ب  چش 
هاي خهاهان تکامل و تعالي  براي تحقتق ها و حکهمتاست  دولت« رفمار عهامل حکهممي»حهزة 
هاي طح رضايمعندي مردم در جهت تثبيت پايت سي اي از اهدار خهد  از جعل  حفظ و ارتقادسم 

رت بتر قدرت  حفظ سالمت بدنة دولت و مقابل  با فساد اداري و رعايت قتهانين  نتاگزير بت  نظتا
 رفمار و ععلکرد اارانان خهد هسمند  

ن داشتم ديني و قرار -در اين ميان  نظام مقدس علهي ب  واسطة برخهرداري از مباني محک  اعمقادي
متام دارد  ا« ننظارت بر اتارگزارا»عصهم در رأس هرم مديريمي آن  تهج  ويژه و مضاعفي ب  مقهلة امام م

ت و در تهجت  جتدي داشت« نظتارت»  بنيانگذار انقالم اسالمي در جهان امروز  نيز ب  مهضهع خعيني
پذيري امتام و تأثير يتأثير پذيرفم  بهد  اين نهشمار  دربارة الگهي نظارتي امام عل اين امر  از امام علي

هاي اصلي اين نهشتمار عبتارت استت از  اند  سؤال  از آن امام معصهم در امر نظارت بحث ميخعيني
رش امتام بتر نگت بر اارگزاران چيست؟ آيا الگهي نظارتي امام علتي اجزاي الگهي نظارتي امام علي

ان مبمنتي بتر بر اارگزار ت امام علي  ب  مهضهع نظارت بر اارگزاران تأثير گذاشم  است؟ نظارخعيني
 هايي بهد؟ چ  روش

  از تأثيرپتذيري امتام خعينتي»و « بتر اتارگزاران نظارت امام علي»الزم ب  ذار است ا  در زمينة 
شتده  نگارنتدگان هاي انوامامام و نيز مقاالتي نگاشم  شده است  اما با وجتهد بررستي« اميرالعؤمنين
را « بتر اتارگزاران لتياز الگهي نظتارتي امتام ع تأثيرپذيري امام خعيني»مسمقالً اي ا  امام يا مقال 

 بررسي ارده باشد  نيافمند  

 نظارت بر کارگزاران در انديشه امام علي

در قبال عهامتل حکتهممي بتهد ات  در جريتان آن  رفمتار  هاي اميرمؤمنانيکي از انهاع انش« نظارت»
شد  اما آن حضرت در گام ناست  الزم بتهد بتراي نمرل و ارزيابي مياارگزاران از سهي آن حضرت  ا
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هاي آن انند  اين مطلب عالوه بر قرار داشتمن در برنامت حکهمت نهپاي خهد مديراني صالح انماام مي

حضرت  خهاست معمرضان ه  بهد و در واقع  تهج  مردم ب  امام  براي حذر عامالن فاسدي بتهد ات  

پس از قبتهل حکهمتت  بتا علت  بت  فستاد  رو  حضرت عليداشمند  ازاينروا مي ها بر مردم ظل سال

سازي بدنة دولتت اقتدام ويژه دولت عثعان  پيش از هر چيز  نسبت ب  پاکهاي قبلي  ب مهجهد در دولت

(  77ص  2  ج 1379اي ا  بسياري از اارگزاران دولت قبلي را برانتار اردنتد کيعقتهبي  گهن اردند  ب 
اي ا  امام در اين زمين  در روزهتاي ناستت حکهمتت مرقتهم داشتمند  بتراي اميتران لشتکر ولين نام ا

را  داشتمند و متردم هت  آنبهد ا  متردم را از حتق بازعلت تباه شدن پيشينيان شعا ب  اين »فرسماده شد  

« دنتدارپيروى  آناز ان ه  راهى( واداشمند و ايشباطل کضاللت و گ   و آنها را ب  زير بار رفمند  پذيرفم 

(  سپس امام براي هر ايالتت  والتي و حکعرانتي تعيتين نعتهده  بتا وجتهد 411ص  1383کنهج البالغ  

گيتري از وقتهع جترم ب  عنهان اولين عامتل مهت  در پيش« نظارت»نظر در انماام افراد  ب  مهضع دقت

 اي ب  خرج دادند  تهسط آنان  تهج  ويژه

 تگاه حكومتي امام عليانواع نظارت در دس

نظتارت قبتل از »بندي التي  بت  دو نتهع   در يتم تقستي در حکهمتت امتام علتي« نظارت»امر مه  

 شهد تقسي  مي« ن انوام مسئهليتنظارت در حي»و « سپاريمسئهليت

 سپارينظارت قبل از مسئوليت

شهد  بلک  حدود نعيب  آنان م سپاري  نظارت بر اارگزاران تنها ب  زمان مسئهليتاز ديد امام علي

اننتده فراينتد نظتارت بتر ها و گزينش دقيتق افتراد  حلقتة تکعيلنظارت قبل از سپردن مسئهليت

رو  در حکهمتت علتهي  قبتل از ستپردن هرگهنت  اارگزاران در زمان انوام مسئهليت است  ازايتن

بتراي گعتاردن فتردي در  گرفت  حمي امام علتيمسئهليمي ب  افراد  اقدامات گزينشي صهرت مي
شده ب  عنهان زاتات  بت  دقتت در انماتام او  آوريمسئهليت نگهباني و چهپاني گهسفندان جعع

العتال مستلعانان و آنها را ب  اسي ا  ب  او اطعينان نداري يا نسبت ب  بيت»فرمهدند   تهصي  ارده 

 (  360ص  1383کهعان « دلسهز نيست  مسپار

هاي مضتاعفي حساسيت هاي مه  ب  افراد  امام علياولي  براي سپردن مسئهليتبنابراين  ب  طريق 

 اني  شاره ميادادند  در ذيل  ب  چند نعهن  ب  خرج مي
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التم اشتمر مدر مهرد انماام فرماندهان لشکر و ارتتش بت   امام عليالف( انتخاب فرماندهان سپاه: 

ام تته بيشتمر  و ام ا  خيرخهاهى او براى خدا و پيامبر رعااسى را بگ  دهى سپاهبراى فرمان»فرمهدند  

 پتذيرتر باشتد  ود  و عذرنا  دير ب  خش  آيباشد از اسانى   برتر باشداش شکيبايىو تر  و دامن او پاک

تهانى اند  و نتادرشمى او را ب  تواوز نکشت  بر ناتهان رحعت آورد  و با قدرتعندان با قدرت برخهرد اند

دار  داراى شاصتيت هتاى ريشت بتا ختانهاده  نظاميتانخصتهص نتدارد  ستپس در ات بازاو را از حر
 شتده  خانتدانى پارستتا  داراى ستهابقى نيکتته و درخشتان  اتت  دالور و سلحشتهر و باشتتنده وحسام

د هتا را در ختهبزرگهارى را در خهد جعع اترده  و نيکتى ةآنان هع  قرار اننظرند  روابط نزديم بربلند

« ذارو رسيدگى ب  امهر اهچم آنان را بت  ختاطر رستيدگى بت  اارهتاى بزرگشتان وامگت اندهگرد آورد

 (  408ص  1383البالغ   کنهج

ليت اين باش از نام  ب  وضهح  گهياي اهعيت تهج  ب  تعهد و تاصص افتراد در واگتذاري مستئه

تتا اوج  آيتد ات  آنتان راشتعار ميرگزاران ب هاي پرواز ااب  آنهاست  در حقيقت  تعهد و تاصص  بال
رساند و شکي نيست ا  در صهرت وجهد نقصان در ايتن زمينت   مقصتهد خدمت ب  بندگان خداوند مي

 شهد  حاصل نعي

ظتارت بتر نند ا  نتهعي دارشرايطي را مقرر مي  انماام قاضي بارةدر علي امام :ب. انتخاب قاضي

از ميان مردم  برتترين فترد »( 410ص  1383البالغ  نهجععلکرد وي قبل از سپردن مسئهليت ب  اوست ک

و برختهرد  فتراوان  آنهتا را بت  ستمهه نيتاورد  ةاسانى ا  مراجع ؛نزد خهد را براى قضاوت انماام ان

س از پتر اشتمباهاتش پافشتارى نکنتد  و بازگشتت بت  حتق بماالفان با يکديگر او را خشعناک نسازد  
نتدک بتا تحقيقتى ا  ان انتد  و در شتناخت مطالتبرا از دل ريشت  دشهار نباشد  طعتع يشبرا  آگاهى

هعت   ازبتيش  شاصترار  و در يتافمن دليتل  تر ععل انتدرضايت ندهد  و در شبهات از هع  با احمياط

کار شتدن در اشف امهر از هع  شتکيباتر  و پتس از آشت  پياپى شاايان خسم  نشهد ةباشد  و در مراجع

استى ات  ستمايش فتراوان او را فريتب ندهتد  و  ؛تتر باشتد  برنتدهحقيقت  در فصل خصهمت از هع

 ةهنحتخصتهص و چنين اسانى بسيار اندانتد  در دستمهراتى ات  کدر   زبانى او را منحرر نسازدچرم

  يتندبتا نتام  ؛انماام قاضي( دادم نيم بنگر ا  هعانا ايتن ديتن در دستت بتدااران استير گشتم  بتهد
  ( 410صکهعان  « آوردندد را ب  دست مىو دنياى خهاردند ميپرسمى هها

در خصتهص انماتام  در جاي ديگري از ايتن نامت   امتام ج. شرايط انتخاب كارگزاران حكومت:

در امهر اارمندانت بينديش و پس از آزمايش بت  اارشتان بگعتار  و بتا »فرمايند  اارگزاران حکهمت مي
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زيترا نتهعى ستمعگرى و  ؛اارهاى ماملف وادار نکنميل شاصى و بدون مشهرت با ديگران آنان را ب  

  ات  در اتقههاى پتاايزه و بتاحيا  از خاندانتورب  و باخيانت است  اارگزاران دولمى را از ميان مردمى با

تر  و طعتع تر  و آبرويشان محفته زيرا اخالق آنان گرامى ؛انماام ان  درخشانى دارند ةمسلعانى سابق

 کهعان(  «نگرى آنان بيشمر استآيندهشان اعمر  و و روزى

 ها ب  جاي ضتابط بط کآزمايش( قرار داده و مالم را از اينک  معيار را« اخمبار»معيار انماام را  امام
(  بنتابراين  استمادام افتراد 19ص  11  ج 1391دارد کمکارم شيرازي  حاا  گردد  ب  شدت برحذر مي

 ين افراد ب  اار گعاشم  شهند  ترين و تهانعندترمند باشد تا زبدهبايد ضابط 

 الح ( بت از بيانات گذشم   روشن شد ا  در انديشة علهي  داشمن اصالت خانهادگي کالبيهتتات الصت

يتن  رختهردار استت  عتالوه بتر اوااليتي ب اند  از جايگاهعنهان محيطي ا  افراد در آن رشد و نعه يافم 

بن جارود عبدي  مالک انماام او ب  عنهان فرماندار را سابقة ارزشتعند اي ب  منذردر نام  اميرالعؤمنين

  1383البالغت   کنهج« شايسمگي پدرت مرا نسبت ب  ته خهشبين اترد  »فرمايندپدر وي عنهان ارده  مي
ليتاقمي ختهد را نشتان داد  امتا ايتن پاس نداشتت و بي (  هرچند منذر حُسن اعمعاد حضرت را436ص

بتارت عجعل  سندي ممقن بر لزوم تهج  ب  سهابق خانهادگي در فراگرد گزينش افتراد استت  هعينتين 

ِعَن مِت مَنَّاهلل! إِ فَاَفَ»امام در نام  ب  حاا  بحرين  « مَبِت نِّالظَت حِالِصتَ  نتدَعِ نْکُت  فَحٍالَصتَ  اتِذَ ةيرَش  

ريشتة  ( مؤيد ديگري بر اين تأايد استت ات  در انمصتام افتراد  بايتد در201  ص2  ج1379کيعقهبي  

 خانهادگي آنان مداق  و بررسي ارد  

اننتد  پيشت  ميحضرت هعينين نسبت ب  خطر انماام اارگزاراني ا  بتا زيراتي ظتاهري  خيانت
باوري خهد تکيت  انتي؛ طعينان شاصي و خهشر تيزههشي و امبادا در گزينش آنان  ب»دهند  هشدار مي

انند ا  در پتس ايتن داران را ب  خهد جلب ميخدممي  نظر زمامزيرا افراد زيرک با ظاهرسازي و خهش

ين سان  تأايتدي ا(  412ص  1383البالغ  کنهج«  ظاهرسازي  ن  خيرخهاهي وجهد دارد و ن  امانمداري

دقيتق   واهي ععيتق ان  نبايد ب  ظهاهر اامفا ارد  بلک  بايد با نگاست بر اين نکم  ا  در گزينش اارگزار

 رد  هاي زيرين شاصيمي آنان را بررسي ارد و آنگاه مطابق تهانعندي افراد  ب  آنان مسئهليمي سپالي 

ها بت  استاني داده شتهد ات  در انتار در واقع  مطلهم حکهمت علهي اين است ا  مسئهليت
اارگيري   بت عهمي تصدي هر منصبي را دارا باشتند  اميرالعتهمنينتهانعندي تاصصي  شرايط ع

 زَوَالُ التدووَلِ»دانتد  هتا ميهاي نااليق و دون در مناصب دولمي را مايتة تبتاهي و زوال دولتانسان

 (  343ص  1366  تعيعى آمدىک« بِاصْطِنَاعِ السِّفَل
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 شرايط عمومي انتخاب كارگزاران

ععتهمي الزم باشتند  ايتن  رايطشدانند ا  واجد مة ب  دوش گرفمن رداي خدمت ميامام اساني را شايس

 شرايط عبارتند از 

  مهضتهع ترين نکات در فرايند گتزينش از منظتر حضترت علتييکي از مه  اصالت خانوادگي: -
اصتتالت ختتانهادگي استتت  دارا بتتهدن دودمتتاني صتتالح و داراي ستتابق  درخشتتان در استتالم يکتتي از 

 اند  ها تأايد ورزيدهبر آن هاي اصالت خانهادگي است ا  حضرت عليشاخص 

هتاي ععتهمي انماتام افتراد بتراي دارا بهدن تورب  و مهارت يکي ديگتر از مالکبا تجربه بودن:  -

شتهد و هاست  از رهگذر اين عنصر مه   از وقهع بسياري از خطاهتا جلتهگيري ميفعاليت در مسئهليت

 پيعايد  فمة نابايسم  را براي بار ديگر نعيهاي راسي راه

را بت  عنتهان مالاتي بتراي « حيتا»  ويژگتي «با تورب  بتهدن»در انار  حضرت عليبا حيا بودن:  -
ممتذار  را در مهضهع گتزينش« تاصص»و « تعهد»گزينش افراد مطرح اردند تا لزوم تهج  ب  دو عنصر 

 (  410  ص1383البالغ  کنهج« الْحَيَاءِوَ جْر بَة التَّتَهَخَّ مِنْهُ ْ أهْلَ وَ»گردند  

هتاي تاصصتي  زمينت  را بتراي   تهج  ب  شترايط ععتهمي در انتار مهارتاز منظر مهالي ممقيان

تر  دقت در مرحلة گزينش افراد  گام ناستمين سازد  ب  بيان دقيقنظارت مطلهم بر اارگزاران فراه  مي

 اند  يما  نظارت در حين انوام مسئهليت را ه  تا حدي تسهيل  در مسير نظارت بر اارگزاران است

 نظارت در حين انجام مسئوليت

هتاي است ات  روش« نظارت مسمعر در حين انوام مسئهليت»  دومين نهع نظارت در حکهمت امام علي

اشتي  ات  محسهس است  بواست تهج  داشمة بها نظارت غيرگيرد  يکي از اين روشبر ميگهناگهني را در

بَلَغَنتي »عبتارات  ودر نهج البالغ   مربهط بت  اتارگزاران بتهده « بلغني»مرتب  ااربرد عبارت  12مرتب  از 10

( هر اتدام يتم مرتبت  33کنامة «  عَيني امب اليفَاِنَّ»( و 63-43-41هاي کنام  «بَلَغَني عنم»(  3کنام  « أنّم

را  ايگاه واالي نظارت در نگاه متديريمي حضترت علتيدر خصهص اارگزاران ااربرد داشم  است ا  ج

 بر اارگزاران در حين انوام مأمهريت است   دهد  مهارد ذيل نشانگر نظارت امامنشان مي
اين نام  سندي متمقن و جالتب تهجت  از نظتارت حضترت حاكم بحرين: ه الف. نامه موالي متقيان ب

شياري اامل آن حضرت در انمرل رفمار آنتان را نشتان بر احهاالت اارگزاران است ا  دقت و هه امير

آن اس ا  امانت را خهار شعارد و در خيانت رغبت اند و خهد و دين خهد را منزه نتدارد در »دهد  مي

تتر و اننتدهتتر و پايتدارتر و بتدباتتلخ و آنيت  پتس از دنيتا در پتيش دارد  خهد زيان رسانده  دنيا ب
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ات پتس چنتان بتاش ات  دربتاره  ىهسم اى شايسم ته از طايف ؛ زيرا پس از خدا بمرس  تر استطهالنى

شايستمگى   بتکتهب  اتن و( راست باشد   من رسيده  ته ب بارةدر خبري ا  و اگر آن  رودگعان نيم مى

 متن بنتهيس  سپس ب  وصهل ان و خراج خهد را اامالً  خهد دگرگهن مساز ةمرا دربار ةو عقيد بازگرد

 (  201ص  2  ج1379 کيعقهبي « فرمان  ب  ته ابالغ شهد -اگر خدا باهاهد  -تا 

اي ضتعن انمقتاد از ايتن مهضتهع  امام در نام ب. نظارت آن حضرت بر احواالت يكي از كارگزاران: 
ن زنى و خهراک رنگارنت  فتراواى و بسيار روغن مىانسهزام ا  ته باهر مىخبر يافم »  مرقهم فرمهدند

اارهتاى  آيتىميگهيى و چتهن فترود اار سان مىگهيان درستيهن راستهعخهرى و بر منبرى مي

اى و در دهى  پس اگر واقع مطلتب هعتين استت ختهد را زيتان رستاندهحالل شعارندگان را انوام مى

هتر اتس  وروپهش متن استت   واى بر ته ا  بگهيى  بزرگى و ابريا اي قرار دادهمعرض گهشعال من 

 ؛ان باشتىا  روغتن بزنتى و خهشتگذر دمانعى ندار !گيرمهاهد آن دو را از من بربايد بر او خش  مىبا

 د بوتز آنيت اما ته را چ  بر آن داشم  است ا  مردم بر تته گتهاهى دهنت  ستپيامبر خدازيرا آن تهصية 
 (  202ص  2  ج1379کيعقهبي  « ؟ه  باالى منبر گهيى  آنمى

هاي امفتا بت  اليت ابر احهال اارگزاران و پرهيتز از  نعايانگر ععق نظارت امام عليشده نعهنة ذار

 رساند  سطحي نظارت است و اشرار اطالعاتي ايشان را ب  اثبات مي

بتر هاي سترّي را نيتز دراي نامت اشرار اطالعاتي امام حمتي محمتههاي امام به حاكم فارس: ج. نامه

نگاري معاويت  يابي خهد از نام اطالع ي است ا  طي آن  حضرت علياگرفت  شاهد اين مدعا نام مي

لغزانتد و برا  تتا عقلتاست اى نهشم  نام  يتاطالع يافم  ا  معاوي  برا»اند  بن ابي  را يادآور شدهبا زياد
 (  متهالي ممقيتان بتا392ص  1383 البالغت  کنهج« !را سست اند  از او بمرس ا  شيطان استت اتاراده

ردند تتا انگارش اين نام   مهضهع نظارت نامحسهس را ب  اارگزار خهد گهشزد و حوت را بر او تعام 

 مبادا دست از پا خطا اند و ب  اقدامي خالر شرع و شئهنات اارگزاران  دست بزند  

تهان در نامة ديگر حضرت ب  هعتين اتارگزار مشتاهده اترد  در نعهنة بعدي از نظارت علهي را مي

اى ات  اردهتا  ا  ته ميان خهد و او گفم  گفت ؛من داد  ام خبرى شگفت بفرسماده»ام  آمده است  اين ن

ن خبتر نتان را بتدااى ا  اميرمؤماو گفم   اى و باند تا بسيارى از خراج را بر خهد شکسم ته را برانگيام 
 بتر تته فشتار را نفرسمى چنانگهيى و هر آين  اگر خراجت هعانا ته دروغ !خدا سهگند  ب  اى زياد  مده

« اى در عهتده گيترىجز آنک  آني  را از خراج نقت  اترده  بار سازددست و سنگينآورم ا  ته را تهي

 ( 120ص  2  ج1379کيعقهبي  
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ستازد  اشتارة آن حضترت بت  آني  ععق اين نظارت را مستلّ  ميد. نامه به يكي ديگر از كارگزاران: 

انتد  بتراي اران است ا  فرصت حاشا و طفره رفتمن را از فترد ستلب ميجزئيات احهال و رفمار اارگز

تتم حتاالت وي اشتاره فرمتهده  مرقتهم مثال  ايشان در خصهص تالفات يکي از اتارگزاران  بت  تم

العتال اعمتر از حقتت آرايد ات  تته از بيتعوبا! چگهن  ههاى نفس براى ته خهد را مى !عوبا» داشمند 

 بتيش از حتقآنتان  ؟يى دارىاهتل بتدر آشتنا ةيم مرد مسلعانى؟ آيا ته با پيشتين اى! آيا ته جزبرداشم 
اى و بتا شتک  ستير جتا هعين قدر براى ته بس ا  مک  را وطن گزيده  اردندواجبشان را دريافت نعى

متد و هتهاى نفستت بکشتد ف و مک  و مدين  هر چ  چشعت بيفئطا ةاى و از چيزهاى تازخهش ارده

 ( 140ص  1ق  ج1418جهزي  کابن« دهىمال ديگران را مى  مقابلخرى  و در مى

شتهد و ايشتان   يم نعهن  محدود نعيدر اين بام  تنها ب ا  پيداست  تذارات حضرت عليچنان

اند تا بت  نتهعي  ستالمت اداري را در ميتان بر حسب نقش هدايمگري خهد  بارها ب  نظارت تهج  ارده

 ند  عهامل حکهمت علهي تقهيت ان
 وة  استري ختراج بن حويتيزيتدماجراي نظارت بر ععلکترد ه: يزيد بن حجينظارت بر عملكرد  . ه

طالتب  بن ابيعلتي»گيري وي نعهنة ديگري از اين قبيل است ا  در تاريخ ب  آن اشاره شده است  دست

بتراي م ارد  او از ختراج  صهبن ثعلب  را ب  امارت ري و دسمبي من اهللي تعِينببن بن عامربن حوي يزيد

 (  459ص  2  ج1996کبالذري  « خهد[ برداشت  پس او را فراخهاند و زنداني ارد

ا رويکترد بتبا نظارت بر ععلکردهاي اارگزاران ختهد   اميرالعؤمنين: يبن قيس ارحبيزيدو. نامه به 

دان  خراجت ديتر اتردى و نعتي فرسمادن در»مرقهم داشمند   بن قيس ارحبىيزيدگيران   خطام ب  پيش
نتت ک  بتا خياان  و از اينته را چ  بر آن داشم  است  جز اينک  من ته را ب  پرهيزگارى خدا وصيت مى

ر پرهيزگتا پس خدا را  ده مسلعانان اجر خهد را ضايع انى و جهاد خهد را باطل سازى بي  مى  اردن ب

  ن ا عقهبتت اتگردم تته رنتا ناچار   هد راهى قرار مدهباش و خهد را از حرام دور بدار و براى من بر خ

 بوتهىرا ت يان سم  مکن و در آني  خدا ب  ته داده استت  ستراى آخترمسلعانان را عزيز بدار و بر ذمّ

اارى در  نيکتى اتن  و تبت  ا  خدا با ته نيکى ارده استتخهيش را از دنيا فرامهش مکن  و چنان ةبهر

 (  201  ص2  ج1379کيعقهبي  « داردااران را دوست نعىب هعانا خدا ت  زمين را موهى
هتاي اننتد تتا او را از لغزش  اارگزار خهد را ب  رعايت تقتهاي الهتي دعتهت ميحضرت در اين نام 

تتر از پرهيزاتاري؟ در مکمتب راسمي  ادام سرماي  باالتر از تقها؟ و ادام سپر محک اننده دور سازند  ب تباه

ها و ران راين ادارة حکهمت  قضاوت  جنگاوري  تنظتي  دختل و قها سرلهحة هعة برنام سياسي علهي  ت
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خرج دولت و تدوين برنام  اقمصادي است ا  بايد مدنظر اارگزاران قرار بگيترد تتا آنتان را از تالتف بتاز 

   بنعاياندهاي تهب  و جبران را ب  ايشان دارد و مرتکبان تالف را چراغي روشنگر باشد ا  راه

بن هبيتره شتيباني اتارگزار حکهمتت علتهي در مصتقلةمصققله بقن هبيقري شقيباني:  ز. نامه امام به

بتر خ»اي بت  وي نهشتمند  در نام  العال سان رفم  بهد  امامهد ا  از خيانت وي ب  بيتب« اردشيرخُرّه»

اى و امتام اارى از ته ب  من رسيده است ا  اگر چنان ارده باشتى  ختداى ختهد را خشتعگين ستاخم 
متده و آهاى مواهتدان بت  دستت ها و استبا  با نيزه  اى  غناي  مسلعانان راآوردهغصب خهيش را ب  

ش ى    آگاه بتااهاى ايشان بر سر آن ريام  است  ميان نهر چشعان از اعرام قهم خهد تقسي  اردهخهن

رفمن حتق آنتان بتراى گت  برند  از اين غنيعت يکسان استتا  حقّ مسلعانانى ا  نزد ته و ما ب  سر مى

 ( 392ص  1383البالغ   کنهج« گردندمى گيرند و بازآيند و آن را مىخهد نزد من مى

 ضرت در منطقتةآن ح عامل  بن عوالنقدامةنعهنة ديگر نام  امام ب  : قدامة بن عجالن ح. نامه امام به

پتس از حعتد خداونتد  آنيت  از متال »(  در اين نام  آمده است  21  ص1368است کدينهري  « اسکر»
تر از ديگتري است و سه  ته از آن  بيش« فيء»خداوند نزد تهست  ارسال ان؛ زيرا آن براي مسلعانان  

ارث  استت ات  از پتدر و متادرت بت  نيست  اي پسر امّ قدام   گعان مکن ا  مال اسکر هعيهن متالي

 (  160  ص2  ج 1996کبالذري  « اي! پس در ارسال آن و تقدي  داشمن ب  ما عول  ان!برده

دستمان  و ر اقتدامي پيشبر اارگزاران است ات  د مدارانة حضرت علياين خاصيت نظارت اخالق

ها و اطعينان از صتحت و يل گزارشابران و ناظران مافي  پس از توزي  و تحلگيران   با گعاردن مپيش

داشمند  تا در صهرت بروز تالف  حوت بتر سق  آنها  عهامل حکهممي را از ارتکام جراي  برحذر مي
ابتت و فتارغ از ميتزان قر تاارگزاران تعام شده باشد  البم  اين مهضتهع شتامل هعتة عهامتل حکهممي

 شد  مي ت صعيعيت با آن حضرت و هعينين زهد يا جايگاه علعي آنان

 به مسئوالن اصلي حكومت توصيه امام علي

عالوه بر نظارت مسمعر خهد بر اارگزاران  آنان را نيز ب  نظارت بر امهر نيروهاي تحتت  حضرت علي

داران بن اعتب  يکتي از فرمتانمالماي ب  در نام  اردند  براي مثال  حضرت عليامر خهد تهصي  مي

را ب  جاي خهيش بگذارند و خهد با شعاري از يتارانش بت  ستهاد عتراق دهند شاصي خهد  دسمهر مي

برود و دربارة ععلکرد اارگزاران حضرت بين دجل  و عتذيب تحقيتق انتد و آن حضترت را از نميوت  

 بتا و گتذارب جانشتين را استى  ختهد ختدمت ةحتهز رد»مطلع سازد  در باشي از آن نام  آمده است  

 و اارمنتدان از  عذيب و دجل  ميان در و بگذرى عراق سهاد ةمنطق ب  تا رو بيرون خهد اسان از گروهى
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 اي استت(ات کنتام منطقت بهقبتاذ بت  پس  بنگر آنها روش در و ان جهوجست و پرسش من اارگزاران

 نهتاده تته ةعهتد ربت هاسترزمين اين از آني  در را خدا فرمان و گير عهده رب را آنها با هعراهى و بازگرد

کيعقتهبي  « شتهدمى داده پتاداش بدان و گذاشم  او حسام ب  هر انساني اار ا  بدان و ريب اار  ب  است

 (  204ص  2  ج1379

اارگيري نيروهاي اطالعاتي براي نظتارت بتر ععلکترد حضرت هعينين در نام  ب  مالم اشمر بر ب 
شتند  فاپيشت  باواارگزاران تأايد و ب  ذار اوصار نيروهاي اطالعاتي ه  اشاره اردند ا  بايد راسمگه و 

 (  410  ص1383البالغ   کنهج« پيش  بگعاربر آنان جاسهساني راسمگه و وفا»

ه از مراقبت و بازرستي پنهتاني تت»در ادامة پيامد مثبت اين اار را يادآور شده  و فرمهدند   عليامام 

 کهعان( « شهدي آنان با رعيت ميداري و مهرباناارهاي آنان  سبب امانت

ازرستانى از گعتاردن ب»دارنتد  آن حضرت در بام نصب نتاظران و گزارشتگران مافتي مرقتهم مي

  و اننتدارش را ثبتت و گتز کاتارگزاران( تا خدمات آنان  گهيى غافل مشهو حق دارىمشههر ب  امانت
  ( 203ص  1388شعب  حراني  کابن آنان نيز از اطالع داشمن ته بر خدماتشان مطعئن گردند

از هعکاران  ستات مراقبتت اتن و اگتر يکتي از آنهتا »انند  ها  باز تأايد ميدر ادامة هعين تهصي 

ن و عت اتب  هعين مقدار گهاهى قناو گزارش جاسهسان ته آن خيانت را تأييد ارد  دست ب  خيانت زد

 وا ختهار دار رستپس او   ات  در اخميتار دارد از او بتاز پتس گيترامتهالي را   و دهاو را با تازيان  ايفتر 

 ( 410ص  1383البالغ   کنهج نامى ب  گردنش بيفکنشعار  و طهق بد اار بخيانت

ختدا بتهده  نعايد اين است ا  اسمفاده از ناظران مافي  سيرة رستهلر آن ضروري مياي ا  ذانکم 
  هنگتامى ات  لشتکرى را بت يتامبرپ»در اين خصهص روايت شده استت   است  از حضرت امام رضا

وانت  شاصتى را ر    و از استان متهرد اعمعتاد ختهدندگعاشم  اميرى برايشان مىندداشمگسيل مىجايي 

  60صق  1409اطتالع دهتد کحرعتاملي  پيتامبر بت  جه انتد و وجستت  از احهال آن اميرتا  نداردمى

 (  76  ص1ق  ج1406عطاري  

 هاي مردمي از گزارش استفاده امام علي

هتاي مردمتي را اردند  بلک  آن حضترت گزارشتنها از گزارش مأمهران مافي اسمفاده نعي امام علي

ها گتاهي حضتهري دادند  اين گزارشه  در امر نظارت بر ععلکرد مديران و اارگزاران  مالک قرار مي

پس از ايتن  بهد؛ مانند گزارش سهده هعداني ا  مهجب براناري يکي از اارگزاران شد  حضرت علي

از طترر خداونتد بتراي نام خداوند باشايندة باشايشگر  ب »اي ب  عامل خهد نهشمند  زارش  در نام گ



  71 كارگزاران بر امام علياز الگوي نظارتي  امام خمينيتأثيرپذيري 

را تعام و اامل بدهيد و از امهال مردم چيزي ات  و حقتهق   وزن و پيعان است  واضح آمده يشعا برهان

ي ب  نظت  و اصتالح آن نک  قهانين آسعاني و دسمهرات الهآپس از   د و در روي زمينيآنان را پايعال نکن

ا در دنيتا و عبراي سعادت و خهشبامي شت رالبم  اين اا  آمد فساد نکنيد و ظل  را در جهان رواج ندهيد

ات  از را مترا خهانتدي آنيت   ةنامت ايتن وقمتي  خدا و روز قيامت ايعان داريد  اگر ب  آخرت بهمر است

  «  بتر تته وارد شتهدگيتردميته تحهيتل از  امهال راالعال در دست تهست حفظ ان تا آن اس ا  بيت
 (  61ص  3  ج 1991اعث   ابن

رستد ممنتاظر آن يا  ب  نظر م -«بيت القصص»هاي مردمي از طريق دسمگاه هعينين گاهي گزارش

دريافتت  -ها باشتدهاي رسيدگي بت  شتکايات مردمتي در استمانداريدفمر هيأت»در جعههري اسالمي 

ها و شکايات ختهد را دم گزارشع  سماد خبري حکهمت علهي بهد ا  مردر واق« بيت القصص»شد  مي

اي خانت  اميرالعتؤمنين»باره آورده است  الحديد در ايناردند  ابن ابيآن ارائ  مي ب  صهرت مکمهم ب 

الحديتد  کابتن ابي« انداخمنتدناميده بهدند  مردم نامة خهد را بت  آنوتا مي« بيت القصص»داشمند ا  آن را 
 (  88ص  17  ج 1341

حضهري واصل شد  شرح خيانتت ابتن هرمت  نتاظر هاي مردمي ا  ب  صهرت غيراز جعل  گزارش

اي ب  فرماندار اههاز  دسمهر برختهرد در نام  هاي الزم  حضرت عليبازار اههاز  بهد ا  پس از بررسي

بت  متردم  وار برانار را از نظارت باز مرا خهاندى ابن هرم  ةهنگامى ا  نام»قاطعان  با او را صادر اردند  

گهنت  اين هاى تابع اههاز بنهيس ا  منباش ةمعرفى ان  و ب  زندانش افکن  و رسهايش ساز  و ب  هع

هار خداونتد خت ام  مبادا در موازات او غفلت يا اهتاهى انى  ا  نزدعقهبمى کشديد( براى او معين ارده
و  -ختدا آن روز را نيتاورد و - ان ته را از اار بر انار مى  ترين صهرت معکنشهى و من ب  زشتمى

ر اتس گتهاهى تازيان  بزن و در بازارها بگتردان  و هت 35آور و چهن روز جعع  رسيد او را از زندان در

ز متال هادت را اآورد کا  ابن هرم  از او چيزى سمانده است( او را با گهاه خهد قس  ده  و مبلغ مهرد شت

    زگردانب  زنتدان بتا -آبروهار و سرافکنده و بىخ -ر و ب  طلبکار بده  دوباره ابن هرم  راابن هرم  بردا

ردى  ردم( چت  اتمگهن  خيانمى ب  بازار کو نظارت بر آن و پايان دادن ب  هر ةو براى من بنهيس ا  دربار

  ( 616ص  6  ج 1380کحکيعي  « و پس از اين خائن  چ  اسى را براى نظارت برگزيدى
ارد ا  گزارش رستيده از شتهروندان مستلعان استت يتا از نکمة قابل تهج  اينک  براي امام تفاوتي نعي

ا  بت  گتزارش رفمتار نامناستب ابتن عبتاس بتا گروهتي از  روي  آن حضرت هعينانمسلعانان  بدينغير

بدرفماري با اتافران اهتل ترتيب اثر دادند  ب  يکي از اارگزاران خهد دربارة  -تعي بني -مسلعانان اهل بصره
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 تته اارىسم  و شعردن اهچم و درشمى و سامىدل از ته واليت اهل يانيروسما و دهقانان»ذمّ   نهشمند  

 را آنتان بهدنتد (موتهس وک مشترک چتهن  اردم نظر اارشان در من  دارند شکايت( آمده تن  ب  ساتک

 متا پنتاه در وک اندبستم  معاهتده ما با آنها چهن  سهى اين از  انى مهربانىبر آنان  بسيار ا  نديدم آن سزاوار

 بتا ات  ايجامت  آنتان ةدربتار  بنتابراين شهد  سم  ب  آنها و شهند رانده يکباره ا  نيست خهش( قرار دارند

 ميتان و  بتاش نامهربتان گتاهى مهربان و ايشان با گاهى ؛پهشب خهيش پيکر ب  باشدهعراه  نرمى و درشمى
 ( 354ص  1383البالغ   کنهج« ده پيهند آوردنشان پيش و راندن و  دورى و نزديکى

 بر كارگزاران هاي مستقيم امام علينظارت

هاي مسمقي  و حضتهري ختهد آن حضترت را نيتز افتزود و ايتن شده بايد نظارتهاي يادب  نعهن 
طلتب  مؤيد ايتن ممهضع بيش از هر حهزه  در قلعرو فعاليت اارگزاران قضايي نعهد داشم  است  

اي را در قصاص بپرهيز از اينک  قضي »خهد ب  شريح قاضي فرمهدند   ساني است ا  اميرمؤمنان

ن عرضت  يا حدّي از حدود خدا و يا حقي از حقهق مسلعانان اجرا اني  پيش از آنک  آن را بتر مت

 ( 16ص  3ق  ج 1404کصدوق  « داري

را  ابهاالسهد دوئلي نظارت و پتس از متدتي او بر قضاوت از هعين رهگذر است ا  حضرت علي

ديتدم بلنتدتر از »عزل اردند و چهن وي از حضرت  علت عزل خهد را جهيا شد آن حضرت فرمهدند  
 (  844  ص2  ج 1386شهري  کمحعدي ري« گهييطرر دعهي سان مي

نت  ايتن زمي شتدند درها از سهي اتارگزاران ميامام هعينين خهاسمار ارائة صهرت وضعيت حسام

ا» داران اشاره ارد ا  دسمهر دادند تهان ب  نامة ايشان ب  يکي از فرمانبراي مثال  مي بَمَ فَتارْفَعْ إِلَتيَّ حِستَ

هتا را ستپس ايتن گزارش ( 388  ص1388البالغ   کنهج« اعْلَ ْ أَنَّ حِسَامَ اللَّ ِ أَعْظَ ُ مِنْ حِسَامِ النَّاسِوَ

ا  در تاريخ آمده است  پس از ارائة صتهرت وضتعيت حستام اردند؛ چنانآزمايي ميبررسي و راسمي

اي زيتاد! بت  ختدا »اي بت  وي نهشتمند  بن ابي  و اثبات تالف از سهي وي  حضرت در نام تهسط زياد
اي اامل نزد ما نفرسمي بر ته بسيار ستات ختهاهي  اي  اگر مالياتي را ا  از مردم گرفم قس   دروغ گفم 

خهاهي مهالي ممقيتان  قستعي از نظتارت (  در واقع  اين گزارش204ص  2  ج 1379کيعقهبي  « گرفت

شتان گردد  بلک  ديگران نيز بايد گزارش اار خهد را ب  محضتر اياست ا  تنها ب  امهر مالي محدود نعي

هتر روز خبتري از بايتد »ا  در نامة امام ب  دو تن از فرماندهان نظامي آمده است  داشمند؛ چنانتقدي  مي

(  بر اساس آني  گفمت  شتد  الگتهي 946ص  1376کمهسهي  « اي از سهيمان نزد ما باشدشعا و فرسماده

 اني  نظارت بر اارگزاران در حکهمت علهي را در قالب شکل ذيل ترسي  مي
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 (: الگوي نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي1شكل )

 بر کارگزاران علي تحليلي از الگوي نظارت امام

قبتل    در بازةدر اين الگه  فراگرد نظارت در دو بازة زماني قبل و حين مسئهليت افراد تعريف شده است

گيرد  اما سرفصتل هاي زيادي در جهت گزينش افراد صهرت ميفعاليتسپاري  گرچ  خردهاز مسئهليت
فراگترد نظتارت ممشتکّل از چهتار  ة حتين مستئهليت شهد  در طرر مقابل  در بازخاصي مشاهده نعي

محستهس  مستمقي  و حضتهري  مطالبت  گتزارش ععلکترد و صتهرت هاي غيرسرفصل اصلي نظارت

حضتهري هاي مردمي است ا  مهضهع اخير نيز ب  دو شکل حضتهري و غيروضعيت و بررسي گزارش

ي متديريمي جهتان استت هاترين الگهي نظارتي در نظامترين و جامعطقيشهد  اين الگه  منگيري ميپي

اي دهندگي و تربيت اارگزاران را هدر خهد قرار داده است و تعتام اجتزا  عالوه بر پيشبرد امهر  رشد

 خهرد ا  عبارتند از  تهجت  بت  نمتايج اتار کبتازخهرد(  مقايست تعريف نظارت در اين الگه ب  چش  مي
( البمت  از 15ص  1371  کهرستي و انتت  ها و اععال اصالحات مقمضيهاي انوام شده با برنام فعاليت

رود ا  نقش هتدايمگري ختهد را در هعتة نظير مهلي العهحدين جز اين انمظار نعيشاصيت معماز و بي

وجه انند؛ زيرا ادارة دولت و سياستت ها را جستنظر قرار داده و هعهاره فضيلت و تعالي انسانامهر مد

(  ا  عبارت از دروغ  خدع  و تتالش بتراي 6  ص1375عين  خهاه ب  معناي مااياوليسمي آن کمتعاميت

 پيشبرد امهر ب  هر شکل معکن است  در انديشة علهي جايگاهي ندارد  

 آمتتهز اختتالص ععتتل ياز علتت

 

 از دغتتل نتتزهشتتير حتتق را دان م 

 173ص، 1389مولوي،  

نظارت

نظارت در حین مسئولیت

مستقیم و آشکار غیرمحسوس

بررسی گزارشهای مردمی

غیرحضوری حضوری

مطالبه عملکرد

ه نظارت قبل از مسئولیت دادن ب

افراد 

گزینش
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در انتار هت  قترار دارنتد  « متردم»و « حکهمتت»شده  دو قطب نکمة ديگر اينک  در الگهي ترسي 

شتهد و در واقتع  ستهي  نگتاه نعيبت  عنتهان فراگتردي يم« نظتارت»بنابراين  بت  مهضتهع مهت  

آفريني اين دو قطب ب  معناي نظارت هعزمان مردم و حکهمت بر اارگزاران است ا  ب  يتم نقش

 انوامد  مل  قهي و سازنده مينظارت ممعا

 از مدل نظارتي حضرت علي الگوپذيري امام خميني

هتاي ممعتالي قترآن اتري  و تأستي از ستيرة گيتري از آمهزهبنيانگذار نظام جعههري اسالمي  ا  با بهره
اترد  تأايد مي« نظارت»با طاغهت مبارزه ارد و اين نظام را بنيان نهاد  هعهاره بر اهعيت  حضرت علي

ن هت  بنتا بت  آجز برخي ا   -روي از آن امام معصهم  ا  تعام اارگزاران خالفت عثعان را ايشان ب  پي

تعتام آنهتايى ات  »زل اردند  دسمهر براناري خادمان طاغهت را صتادر اترد  ع -مصالحي برانار نشدند

نهتا را اضتى هستمند  ايهاى آنها واضح است و مردم از آنهتا نارتر در خدمت طاغهت بهدند و جرميشپ

رمتان ف(  ايتن 397ص  6  ج 1371کمهستهي خعينتي  « انماام نکنند و ب  نارضايمى مردم اضاف  نکنند

نظتارت حتين انوتام »است ا  ضعن تستهيل « نظارت پيش از سپردن مسئهليت»دقيقاً منطبق با مهضهع 
 شهد    تضعيني مهقمي براي سالمت بدنة دولت محسهم مي«مسئهليت

ها را موتدداً سپاري  دقت در انمصتامدر گام دوم و در جهت نظارت پيش از مسئهليت راحل امام

 تأايد اردند و فرمهدند 
كار گيرنقد. در هبق، اشخاص شرافتمند را در رأس ارتش يا در مواردى كقه بايقد بقه كقار بگيرنقد

دولت هقم همقين اسقت.  ةخيلى دقت بكنند كه انتصاباتْ صحيح باشد؛ چنانچه وظيف ،انتصاباتشان

 ها، تمقام ايقنايقن انتصقابات، انتصقاب دادگيقتري ةانتصاب استاندارها، انتصاب فرماندارها، هم

 )همان(. انتصابات بايد بررسى بشود

وي انستاني در واقع  تأايدي بر اهعيت گزينش دقيق و در عين حال  منطقي نيتر اين جعلة امام خعيني

هاي ختهد گتام بتردارد؛ سير تحقق آرمانمتا نظام با سرعت بيشمري در  اارگيري افراد شايسم  استو ب 

شايسم  در مديريت انقالبي و اسالمي  فاقد اارايي الزم هسمند  البمت  مهضتهع هاي فاسد و غيرزيرا انسان

ستپاري نيتز بتر شهد  بلک  رهبر ابير انقالم پتس از مسئهليتب  اينوا خم  نعي نظارت در انديشة امام

  بتات  برختي را  -شده از سهي ايشانورزيد  با تأمل در احکام انمصام صادرهرت در امهر تأايد مينظا
متام شتده از ستهي اتهان ب  طهر قطع گفت  ات  در تعتام احکتام صادرمي -آوري عنهان شاهد مثال مي

 بيش از هر چيز  بر نظارت تهج  شده است  خعيني
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 نمونه اول

 دامت افاضات  جهادى آملى آقاى حاج شيخ عبداهللاالسالم  ةحججنام مسمطام 

هرستمان شات  در   هاى انقالم استالمىشهد ا  در دادگاهعالى مأمهريت داده مىب  جنام  بدين وسيل 

ت شرات نعاييد و ممصدى منصب قضاوت شرعي  گرديد و در احکتام صتادره نظتار  شهدآمل تشکيل مى
 ( 164ص  8  ج 1371کمهسهي خعيني    اط را مراعات نعاييد  احمي  اامل داشم  باشيد و در هر حال

 ة دومنمون

 االسالم آقاى احعدى ميانوى دامت افاضات  ةحججنام مسمطام 

هتا رستيدگى عالى مسافرتى ب  شهرسمان ميان  برويد و از نزديم بت  وضتع اعيمت الزم است جنام

بت  هتر  بنعاييد و هاى الزم  راپاسداران نيز بررسينعهده و در اصالح آنها بکهشيد و در مهرد زندانيان و 

 ها و رستيدگىسر و سامانى ب  وضع آنها بدهيد  و ضعناً براى اصالح وضع زنتداني  دانيدنحه صالح مى
هتا اقتدام نعتهده و شهيد ات  در تشتکيل دادگاهعالى ب  عنهان قاضى شرع منصهم مىب  اار آنها  جنام

  ر حتالها شرات نعاييد و در احکام صتادره نظتارت اامتل داشتم  و در هتدر آن  پس از تشکيل دادگاه

 ( 324ص  کهعان    مراعات احمياط را بکنيد 

 نمونه سوم

 رپرست سپاه پاسداران انقالم اسالمى س -امت افاضات د -االسالم آقاى الههتى ةحججنام 

نگى و شهراي عالى هعتاه گردد ا  الزم است در تعام جلساتب  شعا ابالغ مى  ب  مهجب اين حک 

 ا هتر هفمت گيرى سپاه پاسداران شرات نعهده و نظارت مسمقي  داشم  باشيد و گزارش اار سپاه رتصعي 
هد اه تهجت  شتجانب برسانيد  الزم ب  تذار است ا  بيش از پيش بايد ب  اخالق اسالمى سپب  اطالع اين

 ( 548ص  9  ج 1371هسهي خعيني    کممظهر اامل سرباز اسالم باشد   تا سپاه از هر جهت

 نمونه چهارم

 ت افاضات   مدنى داماللّاالسالم آقاى حاج سيد اسد ةحجخدمت جنام مسمطام سيد العلعاء االعالم و 

  شتهر بتا احميتاج مبرمتى ات  عالى احمياج داشت  مع ذلمبا اينک  شهرسمان هعدان ب  وجهد جنام

عتالى امدارد و از طرر جععى تقاضا شده است  مقمضى استت جنعالى بلک  آذربايوان ب  جنام  تبريز
هتاى عيمت در تبريز  مدتى اقامت فرماييد و ب  مسائل و مشکالت آنوا رسيدگى فرمتهده و نظتارت در ا

 ( 451ص  10کهعان  ج هاى انقالم فرمهده و آنان را ارشاد فرماييد طهر دادگاهانقالم و هعين
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 انتد  اعمقتادي ات  ازاعمقاد راسخ امام بر ضرورت نظتارت حکايتت مي تأمّل در ممن اين احکام  از

و ايشتان    ماي  گرفمت تععق و غهر بنيانگذار انقالم اسالمي در تاريخ سراسر درس حکهمت امام علي

ترين شاصيت سياسي و ديني قرن حاضر تبديل ارده است  عالوه بر احکام انمصتابي  امتام را ب  زيرک

شتد و ايتن مهضتهع را بت  ها را يادآور ميبيانات خهد  نظارت الهي بر اععال انسان هعهاره در خعيني

  فرمتهد جعع فرماندهان سپاه پاستدارانر يم سانراني در دارد  براي مثال  ايشان اارگزاران گهشزد مي
ات  ميد اارها  تحت مراقبت هستانيد از خالرطهر ا  شعا مراقبت مىهع  تحت مراقبت هسميد  هعان»

ارت (  ايشان در جاي ديگري بتا اشتاره بت  حقيقتت نظت386ص  8کهعان  ج « اارى بکنيدمبادا خالر

 معصهمان بر اععال افراد فرمهد 
 زرگقواربترسم كه مايى كه ادعاى اين را داريم كه تبق  ايقن من مى.. حاال ببينيد كه تحت مراقبت هيتيد.

بيند، تحقت مراقبقت خداسقت مى و -اعمال را ببيند ةاگر ناماين بزرگوار هيتيم،  ةهيتيم، شيع ]امام زمان[

ما خقالف ايد. اگر اين نوكر شقشرمنده بشود. شما اگر يك فرزندتان خالف بكند، شما شرمنده -اللّهنعوذ ب

ار را يا نقوكرش ايقن كق ،شود كه پيرش اين كار را كردهايد. در جامعه آدم شرمنده مىبكند، شما شرمنده

 اللّقهسقالم  -من خوف اين را دارم كه كارى ما بكنيم كقه امقام زمقان ،عش اين كار را كردهكرده، يا اتبا

 (.392ص، 8.. )همان، ج بشود. پيش خدا شرمنده -عليه

اترد ات  الزمتة آن حضرت امام با اين بيانات  بر اهعيت و ضرورت ختهدمراقبمي اتارگزاران تأايتد مي

 (  53ف  کيهس« هءِبِالسُ ألَمَّارَةٌإِنَّ النَفسَ »پرواپيشگي و مبرا ندانسمن نفس از انحرار است؛ زيرا 

مستئهالن بتر  نظتارت ر انتارد -مععار ابير جعههري اسالمي هعينين نظارت مردم بر امهر را
دانست و عدم تحقق اين مه  را ماية تباهي دولت و ملت ارزيتابي ضروري مي -موعهعة خهد زير

يتز  اگتر انتار برونتد  ملت اگر نظارت نکنند در امهر دولت و مولس و هعت  چ»ارد و فرمهد  مي

 «شتدبسپارند دست اينها و بروند مشغهل اارهايشان بشهند  معکن است يم وقتت بت  تبتاهى بک

 ( 17ص  15کهعان  ج

 وايشان هعينين حفظ امنيت را از پيامتدهاي مثبتت و ستازندة نظتارت متردم بتر ععلکترد دولتت 

بتا حکهمتت منماتب  ا  متردم[نهتآنظارت و هعگامى   مشارات»دانست و اظهار داشت  اارگزاران مي
 (  بت 245ص    4کهعتان  ج « ترين ضعانت حفظ امنيت در جامعت  خهاهتد بتهدخهدشان  خهد بزرگ

اي ات  بتدون گهنت دانستت  ب گهاهي اين جعالت  حضترت امتام متردم را صتاحبان اصتلي نظتام مي

آفريني آنان  دولت و حکهمت محکهم ب  شکست استت  بنتابراين  نظتارت و ايفتاي نقتش متردم نقش

 تضعين بزرگي براي بقاي نظام و در نميو   حفظ امنيت در هع  ابعاد است  
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دانستت و ضعن تأايد بر ضرورت نظارت هعگاني  اين مه  را وظيفة آحاد جامعت  مي امام خعيني

 فرمهد خهاسمار نظارت هعة اجزاي معلکت در امهر بهد و مي
[ دولتقى اتاجزاى مملكت بايد نظارت در امور بكنند كه نتوانند شياطين باز رخنقه بكننقد. در]ادار ةباز هم

و  يعنقى ملقل سقمت بازرسقى ؛ها بايد نظارت در كارهاى آنها بكنندكنند، ايناشخاصى كه رفت و آمد مى

اه قضقايى كنند، به دستگخيانتى مى ...كنندكنند، تعمدى مىطور چيزها كه اگر خطايى اينها مىتفتيش و اين

 (.526ص، 5، ج 1371موسوي خميني، ) اطالع بدهند

کيل را دادنتد  فرمتان تشت« بيت القصص»دسمهر ايواد ايشان در اين رابط   با تأسي ب  مهالي ممقيان  ا  

 را صادر ارد و چنين مرقهم داشت « ايات مردميهاي رسيدگي ب  شکهيأت»
هقايى را كقه هيأت ،هقاداريها و بخشها و فرمانقداريالزم است در سراسر كشور، در مراكز اسقتانداري

جقاوز و تابالغ شود كه شكايات خود را در مورد  انتخاب نمايند و به ملت ،باشندمورد اعتماد و وثوق مى

هقاى هقا ارجقاع نماينقد و هيأتبقدين هيأت ،زندتعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مى

وزين را متجقا ،گيقرى آنمذكور نتيجه را به آقايان تيليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات ميقوول و پي

 (.142ص، 14)همان، ج  رعى مجازات كنندموافق با حدود و تعزيرات ش

آيد ا  عالوه بر تحقق نظتارت نستبي  شعار مياين اقدام  گامي اساسي در مسير نظارت بر اارگزاران ب 

 جلهگيري از ظل  را هدر خهد قرار داده است  
الگتهي ران را بر اتارگزا با تهج  ب  اين مطالب  بنيانگذار انقالم اسالمي  الگهي نظارت امام علي

اي محتدود اي داشت  جدول ذيل مقايست دانست و ب  آن تهج  ويژهمطلهم نظام جعههري اسالمي مي
  تأثيرپتذيري اتدر زمينة نظارت بر اارگزاران استت  ميان رويکرد و رفمار امام راحل با سيرة امام علي

ر فراگترد نظتارت بتر انتد  بنيانگتذار جعهتهري استالمي درا تأييتد مي ايشان را از الگهي امام علتي
 اارگزاران  اين الگه را مالک ععل خهيش قرار داده بهد  

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

 رفتار امام خميني سيري امام علي

 طاغوت در زمان حكومت پهلوي دستور بركناري خادمان بركناري كارگزاران حكومت علمان)جز چند تن(

 كارگيري اشخاص شرافتمنددستور به دولت و فرماندهان ارتش در زمينة به يقالكارگيري افراد 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 ق تأكيد بر نظارت مردم بر عملكرد كارگزاران

 اشاره به اثر سازندي نظارت مردم بر كارگزاران ق

 تأكيد بر اهميت نظارت همگاني به عنوان وظيفة آحاد مردم ق

 «شكايات مردمي هاي رسيدگي بههيأت»صدور فرمان تشكيل  «بيت القصص»تشكيل 
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شده  تنها بت  ايتن جتدول محتدود در زمينة ياد از الگهي امام علي البم  تأثيرپذيري امام خعيني

شده است  ولي طرح هعة آنها از حهصل  اين شهد و مصاديق اين تأثيرپذيري بيش از نکات يادنعي

 نبشمار  خارج است  

 يگيرنتيجه

قبتل »صتلي ابر اارگزاران بر اساس زمان انوام آن  مشمعل بر دو سرفصل    فراگرد نظارت امام علي1

هتاي نظارت»است ا  در سرفصل اخير  چهار جزء « در حال انوام مسئهليت»و « سپارياز مسئهليت
« دمتيهاي مربررسي گزارش»و « مطالبة گزارش ععلکرد»  «نظارت مسمقي  و آشکار»  «محسهسغير

هتاي زمتاني تهان در قالب يم الگه بررسي ارد ا  اين الگه با تهج  بت  بازهاست  اين فراگرد را مي

 شده  داراي اجزاي گهناگهني است  تعريف

استت ات  در آن  عتالوه بتر « مردم»و « حکهمت»قطبي شامل   يم الگهي دو  الگهي نظارت امام علي2

 اند  يمنظارت عالي مسئهالن بر ععلکرد زيرموعهعة خهد  نظارت هعگاني و مردمي  نقش مهعي ايفا 

  رهبر ابير انقالم اسالمي با نظر ب  ضرورت الگهگيري از ستيرة حکتهممي و متديريمي امتام علتي  3
ي آن حضرت بر اارگزاران را مالک ععل خهد براي نظارت بتر اتارگزاران جعهتهرالگهي نظارت 

اجزاي الگه  تهجهي تأثير پذيرفت  اين تأثيرپذيري تنها ب اسالمي ايران قرار داد و از آن ب  ميزان قابل

از جعلت   لعتؤمنينهاي الگهي نظتارت اميرايسم با هاي آن محدود نبهد  بلک  امام خعينيو روش

باشتي را بت  طتهر ويتژه  دهندگي و تعاليمداري  جلب نظر اارگزاران ب  تقهاي الهي و رشدقاخال

 نظر و مهرد ععل قرار داد  مد

  اامل بهدن فراگرد نظارت بر اارگزاران  نيازمند مشارات متردم و حکهمتت در انديشة حضرت امام  4
 م علتيب  تأسي از الگهي نظارت امتااست فراگرد نظارت بر اارگزاران در نظام جعههري اسالمي 

 شامل دو قطب حکهمت و مردم است  
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 منابع
 سس  فرهنگي تحقيقاتي اميرالعؤمنين ؤ  ترجعة محعد دشمي  چ نهزده   ق   م1383نهج البالغ   

اهلل مرعشتي حعد ابهالفضل ابراهي   ق   اماباان  آيتت  تصحبح  مشرح نهج البالغه  1341  الحديد و هعکارانابن ابي

 نوفي  

   داراألضهاء    بيروت  تحقيق على شيرىالفتوحم  1991  و هعکاران  بن اعث  اهفىا

  الرضيالشريف  ق   األئمةكر خصائص في ذ األمةالخواص من  ذكرةتق  1418  قزاوغلي بن  يهسفجهزي بنا

 م ترجعة  مهدي سازندگي  ق   نهيد اسال  الرسولالعقول عن آلتحف  1388    حسن بن عليحراني شعب ابن

 يروت  دارالفکر  ب  سهيل ذاار و رياض زرالي  انياب االشراف تحقيقم  1996بن يحيي  بالذري  احعد

   ق   بهسمان امام  «غ هاي نهج البالهاي سياسي  تربيمي علهي در نام انديش »  1388بهشمي  احعد  

   مکمب االعالم االسالمي  ق   صنيف غرر الحكم و درر الكلمت  1366بن محعد  الهاحدعبد  تعيعى آمدى

 البيت  آل مؤسسة ق    هالشيعتفصيل وسائل   ق1409محعدبن حسن  عاملى   حر

   شر فرهن  اسالمىندفمر   ترجعة احعد آرام  تهران  الحياة  1380رضا و هعکاران  محعدحکيعى  

   منشهرات الرضى  ق   المنعم عامرتحقيق عبداخبار الطوال،   1368  بن داووددينهري  احعد

   مدرسين ةجامع  چ دوم  ق   من ال يحضره الفقيه  ق1404  بن علىمحعدصدوق  

   مشهد  آسمان قدس رضهي  ميند اإلمام الرضاق  1406  عزيزاهلل  عطاردى

ز آمتهزش ن و آرمتن مهترونان  چ ستهم  تهتران  مرات  ترجعة  اصغر زمرديتااصول مديريت  1368اازماير  لئهنارد  

 مديريت دولمي  

   چ شش   ق   دارالحديث  منتخب ميزان الحكمه  1386شهري  محعد  محعدي ري

   چ ده   تهران  اميرابير  فرهنگ فارسي  1375معين  محعد  

   االسالمي  دارالکمب  چ هفم   تهران  پيام امام اميرالمؤمنين  1391مکارم شيرازي  ناصر 

   چ دوم  تهران  مؤسسة تنظي  و نشر آثار امام خعيني  صحيفة امام  1371مهسهي خعيني  روح اهلل  

  مشتهد  مؤسستة امتام   مصححان محعتد عستار و هعکتارانالبالغهتمام نهج  1376صادق  مهسهي  سيد

  صاحب الزمان

 هنرمندان     تهران  خانةمثنهي معنهي  1389الدين  مهلهي  جالل

 د    ممرج   قاس  ابيري  تهران  مؤسس  ماج«مديريت رفمار سازماني»  1371هرسي  پال/ بالنيارد انث  

 ه العسيردار  بيروت  تاريخ اليعقوبي  1379  يعقهمبيا بنحعديعقهبي  ا


