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شيوههاي کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران
در مديريّت علوي
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ميرزايي

چکيده
هر نظام حکومتي براي ادامة حيات ،کارآمدي و جلب رضايت مردم نيازمند مديراني صالح ،کاردان
و متعهد است .اين امر نيازمند تقويت بنيه اعتقادي و باورمندي ديني آنان است که با خودکنترلي
و خويشتنباني مستمر به حفظ صالحيتهاي مورد نظر کمک ميکنند و به عنوان پروژة مکمل
رصد و پايش مستمر کارگزاران حکومتي و صاحبان قدرت ،داراي ضرورت تام است که در معرض
خطر انحراف هستند .ايمنسازي جامعه و حکومت نيازمند مرکزي هوشمند براي جمعآوري،
تجزيه ،تحليل و پردازش اخبار واصله و تبديل آن به اطالعات قابل بهرهبرداري و تصميم جدي
بر اساس آن است .در منهج و مسلک علوي ،حکومت ،هدف محوري و در جهت تعالي جامعه و
توسعه و تعميق معنويت و پرورش انسانهاي رباني است و به همين دليل به کنترل نظامند و
رصد هوشمند و سيال و اقتضايي کارگزاران که در مهندسي فرهنگ عمومي نقش تاثيرگذاري دارند،
توصيه اکيد شده است .جامعهسازي سالم و پارسا در اين منطق از حلقة نخبگان سياسي و مديريتي
بهصورت هدفمند شروع و به بدنة جامعه تسري مييابد .گماشتن عين (جاسوس) و ايجاد شبکه
جمعآوري اخبار و جامعه اطالعاتي و اشرافيت اطالعاتي بر حوزة حکومتي و تصميمگيري بر اساس
اطالعات موثق ،از ممشاي مديريتي امام علي قابل اصطياد است .در اين پژوهش با استناد به
فرامين و رفتار مديريتي آن حضرت ،پايش و رصد مستمر کارگزاران به صورت يک فرهنگ
قابل تأسي و هنجارساز مورد واکاوي قرار ميگيرد.
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کليدواژهها:

نظارت ،جمعآوري ،اشرافيت اطالعاتي ،اخبار ،اطالعات.

مقدمه
در تاريخ تمدن اسالم ،دورة حکومت کوتاه مدت امام علي يکي از قلههاي رفيع جامعة سالم
انساني و عدالتمحور مردمنهاد ديني است .در اين دوره تالش مستمر معطوفبه احياي سيماي
واقعي حکومت ديني و رباني و اجراي عدالت اجتماعي بود .حضرت در اين دوره تالش کردند هم
مباني نظري و بنيادي حکومت اسالمي و انساني و خصايص کارگزاران حکومتي را تبيين نمايند
و هم آن مباني را در مرحلة عمل به منصة ظهور برسانند.
عصبيتهاي احيا شده بعد از رحلت پيامبر و رخنة افراد دنياطلب در نظام کارگزاري و
توسعة قلمروي جامعة تحت حکومت اسالمي و برخورد با فرهنگها و تمدنهاي ديگر ،مشکالت
عديدهاي را براي اجراي منويات الهي حضرت علي پديد آورد .مرکز ثقل اين مشکالت ،تعدادي
از کارگزاران ناکارآمد و غيرمهذب و مردم تنبل ،بيانگيزه و فاقد دغدغه بود .ايشان در آسيبشناسي
و ترميم مشکالت حکومتي کنترل نظاممند کارگزاران را وجهة همت خود قرار دادند .بررسي فرامين
و توصيههاي حکومتي آن حضرت مبين اين شيوة مديريتي است.
مرامنامة حکومتي آن دوره با محوريت نامة  53منشوري جهاني و انساني قابل تأسي است و
بهعنوان رفتار و گفتار معيار الگوگيري و هنجارسازي در جامعه اسالمي را در دسترس قرار ميدهد
و يکي از پيشفرضهاي بازتوليد تمدن نوين اسالمي است و در جهان امروز موجب مفاخره و
مباحي است.
درس بزرگ نظارت بر کارگزاران اين است که گزينش اوليه حتي در حکومت معصوم براي
استمرار صالحيت افراد هر چند از شروط الزم است ولي کافي نيست و انسان بهويژه در مقام
قدرت و رياست در معرض لغزش است و عالوه بر ضرورت خودکنترلي دروني در پرتو باورهاي
ديني ،نيازمند مراقبت بيروني و رصد مستمر از سوي نظام نظارتي سالم است.
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توصيف چند واژه کليدي
در فهم و درک درست موضوع هر پژوهشي ،بررسي مباحث معناشناسانه 1و اصطالحشناسي 2از
اهميت خاصي برخوردار است .ابهام در واژههاي کليدي ،روند منطقي بحث را در حوزه تصور و
تصديق و قضاوت دچار مشکل خواهد کرد .لذا نظارت سازماني در حوزة حکومتي به تشکيالتي با
مؤلفههاي خاص نياز دارد و پيش از هر چيز ،منظومة معرفتي آن بايد مورد شناخت کامل قرار گيرد.
خبر:
گزارهاي غير انشايي از واقعهاي که محتملالوجهين است و احتمال صدق و کذب دارد.
اطالع:
به خبر بررسيشده و پرورشيافته و تعيين موقعيت شده از حيث صدق و کذب که قابل بهرهبرداري
سازماني و مديريتي است ،اطالق ميشود.
جمع آوري:
کليه اقداماتي را که براي بهدست آوردن اخبار و اطالعات مورد نياز از منابع خبري در راستاي
هدف مورد نظر صورت ميگيرد ،جمعآوري ميگويند .جمعآوري به دو صورت آشکار و پنهان
انجام ميشود (آشنايي با حفاظت اطالعات.)100 :1383 ،
جمعآوري ،يک فرآيند است و متشکل از منبع ،عامل و موضوع مورد نظر ميباشد.
منبع خبر ميتواند انسان ،رسانه (وسايل ارتباط جمعي ،مطبوعات ،وسايل الکترونيکي) ،کتب،
اسناد ،اشياء ،اماکن و تأسيسات و  ...باشد.
جامعة اطالعاتي:
زماني که دغدغههاي امنيتي از مرکزي هوشمند ،نخبه و تصميمگير به بدنة جامعه تسري يابد و
در باورهاي مردم بنشيند و دغدغه و دلمشغولي مشابه برانگيزد و در جامعه و فرهنگ عمومي
اجماعسازي در مورد مخاطرات احتمالي و ضرورت مصونيتسازي شکل بگيرد و آحاد مردم در
خصوص امنيت عمومي احساس مسئوليت نمايند و بر اساس اين باور رفتار خاصي از آنها سر
بزند ،جامعة اطالعاتي تشکيل ميشود.
1. Semantics.
2. Terminology.
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گزارشنويسي:
گزارش ،عبارت از انعکاس اخبار و اطالعات به بهترين وجه به صورت شفاهي و يا کتبي است.
گزارش بايد به صورتي نوشته شود که خواننده و بهرهبردار به سرعت ،بهصورت صحيح و
واضح پيام را دري افت کند و اقدام الزم را انجام دهد .گزارش پايه و منشأ تصميمگيري است
(علويفر ،)388 :1385 ،لذا فرآيندي تصميمساز است .به اين دليل براي ارتقاي کيفي گزارش رعايت
چهار نکته ضروري است:
 .1مفيد بودن گزارش؛
 .2خوانا بودن و رعايت نکات ادبي و نگارشي؛
 .3مبهم و گنگ نبودن گزارش و عدم استفاده از کلمات نامفهوم در آن؛
 .4رعايت وحدت موضوع در گزارش.
نظارت:
نظارت و بازرسي به دو صورت انجام ميگيرد:
 .1نظارت آشکار که با آگاهي قبلي و آمادگي نظارت شوندگان انجام ميگيرد .در اين نوع
نظارت ،ميتوان با سندسازي و رفتار تصنعي تا حدودي نظارتکنندگان را تحت تأثير قرار دهد.
 .2نظارت پنهان که بدون آگاهي نظارتشوندگان و با استفاده از شبکه عيون و ابزار خاص
انجام ميگيرد .در اين نوع نظارت ،نمودهاي واقعي و تأثيرات حقيقي رفتار مديريتي مورد توجه
است و بهدور از صحنهسازي ،سندسازي و رفتارهاي تصنعي احتمالي ،نظارت اعمال ميگردد و
کنشهاي واقعي ناشي از صرافت طبع نظارتشوندگان قابل مشاهده و ثبت است.

ايجاد گفتمان و هنجارسازي و اجماعسازي براي نزاهت نفس در کارگزاران حکومتي
کنترل مديران با دو مکانيسم مکمل ،در تدابير علي برنامهريزي ميگردد؛ از طريق نظارت دروني
که جانماية آن ،تقواي ديني است و نظارت بيروني که با ابزار عرفي و عقالني صورت ميگيرد.
اصل در عالم هستي ،عمل مطابق ناموس و سنت خدايي و دين فطري است و از وظايف مهم
حکومتي حاکمان اسالمي ،احياي سنتهاي فراموششدة الهي است.
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حضرت بعد از نفي هدف صرفاً دنيايي از برپايي حکومت ،محورهاي اصلي حکومت الهي خود
را بهصورت جامعاالطراف بيان ميکنند:
لنرد المعالم من دينک و نظهر االصالح في بالدک ،فيامن الظلومون من عبادک ،و تقام المعطلة من
حدودک؛ ميخواستيم نشانههاي حق و دين تو را به جايگاه خويش برگردانيم و در سرزمينهاي
تو اصالح را ظاهر کنيم ،تا بندگان ستمديدهات در امن و امان زندگي کنند و قوانين و مقررات
فراموش شدة تو بار ديگر اجرا گردد (نهجالبالغه ،نامه .)53

تعظيم شعائر و نکوداشت دين ،ناشي از باورمندي عميق به دين است ،به همين دليل حضرت
از کارگزاران ميخواهد خود را در محضر الهي به صفات ممتاز و خصلتهاي منيع ديني بيارايند
و از خصلتهاي نکوهيدة غيرديني پرهيز کنند .اگر خويشتنباني و مراقبت از خود و ممانعت از
طغيان نفس براي هر مؤمن باورمندي پسنديده است ،براي حاکم و پيشواي مؤمنين اولويت
بيشتري دارد:
...امره بتقوى اهلل و ايثار طاعته و اتباع ما امر به في كتابه من فرائضه و سننه التي ال يسعد احد اال
باتباعها و ال يشقى اال مع جحودها و اضاعتها و ان ينصر اهلل سبحانه بقلبه و يده و لسانه فانه جل
اسمه قد تكفل بنصر من نصره و اعزاز من اعزه و امره ان يكسر نفسه من الشهوات و [ينزعها]
يزعها عند الجمحات فإن النفس امارة بالسوء اال ما رحم اهلل؛  ...او را به ترس از خدا فرمان ميدهد،
و اينکه اطاعت خدا را بر ديگر کارها مقدم دارد ،و آنچه در کتاب خدا آمده ،از واجبات و سنتها
را پيروي کند ،دستوراتي که جز با پيروي آن ،رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضايع کردن
آن جنايتکار نخواهد شد .به او فرمان مي دهد که خدا را با دل و دست و زبان ياري کند ،زيرا
خداوند پيروزي کسي را تضمين کند که او را ياري دهد و بزرگ دارد آنکس را که او را بزرگ
شمارد .به او فرمان ميدهد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد ،و به هنگام سرکشي ،رامش
کند که همانا نفس همواره به بدي واميدارد جز آنکه خدا رحمت آورد (نهجالبالغة ،نامه.)53

جوهر انسان مؤمن ،عبوديت است .لذا هر نوع خودبزرگبيني ،آفت آن است و قدرت ،از
عوامل خودبزرگبيني کاذب است.
و اذا احدث لک ما انت فيه من سلطانک ابهة او مخيلة فانظر الى عظم ملک اهلل فوقک و قدرته
منک على ما ال تقدر عليه من نفسک فان ذلک يطامن اليک من طماحک و يكف عنک من غربک
و يفيء اليک بما عزب عنک من عقلک اياک و مساماة اهلل في عظمته و التشبه به في جبروته فان
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اهلل يذل كل جبار و يهين كل مختال؛ و اگر با مقامي و قدرتي که داري ،دچار تکبر يا خود بزرگبيني
شدي ،به بزرگي پروردگار که برتر از تو است ،بنگر که تو را از آن سرکشي نجات ميدهد ،و
تندروي تو را فرو مينشاند و عقل و انديشهات را به جايگاه اصلي بازميگرداند .بپرهيز که خود را
در بزرگي همانند خداوند پنداري و در شکوه خداوندي همانند او داني ،زيرا خداوند هر سرکشي
را خوار ميسازد و هر خودپسندي را بيارزش ميکند (همان).

التزام به دين و اکتساب خصلتهاي ممتاز بهنحوي که حاکمان و کارگزاران صاحب قدرت
در ميدان جاذبههاي کاذب اهداف دنيوي گرفتار نشوند ،مورد اهتمام جدي در ممشاي حکومت
اميرالمومنين علي است .التزام به دين و تعظيم شعائر ديني که از آن بهياري خدا و دين تعبير
ميشود ،موجب جلب نصرت و ياري خداوند است.

اتخاذ روشهاي عقالني و حکيمانه از موارد کارآمدي نظام مديريتي و کنترل مديران است.
دانستن ،علم است ولي بکار بردن آن ،فن و مهارت است و ترکيب آنها در مديريت ،الزمة کارآمدي
است .لذا حضرت علي به مديران ياد ميدهند چگونه کار کنند که هم ضريب خطا پايين آيد
و هم به کارآمدي نظام کارگزاري منتهي شود.
عدم تعجيل در کار زمانبر.
و اياک و العجلة باالمور قبل اوانها و التواني فيها حين زمانها و امكانها و اللجاجة فيها اذا تنكرت
و الوهن اذا تبينت فانَ لكل امر موضعا و لكل حالة حاال؛ مبادا! هرگز در کاري که وقت آن نرسيده
شتاب کني ،يا کاري که وقت آن رسيده ،سستي ورزي و يا در چيزي که روشن نيست ،ستيزه
جويي نمايي و يا در کارهاي واضح و آشکار کوتاهي کني .تالش کن هر کاري را در جاي خود و
در زمان مخصوص به خود ،انجام دهي (ابنحيون ،1385 ،ج.)368 :1

حضور در متن اجتماع ،عامل واقعگرايي حاکمان است.
فال تطولن احتجابک عن رعيتک ،فان احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق ،و قلة علم باالمور،
و االحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ،و يعظم الصغير ،و يقبح
الحسن ،و يحسن القبيح ،و يشاب الحق بالباطل ،و انما الوالي بشر ال يعرف ما توارى عنه الناس به
من االمور ،و ليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب؛ هيچ گاه خود را فراوان
از مردم پنهان مدار ،که پنهان بودن رهبران ،نمونهاي از تنگخويي و کم اطالعي در امور جامعه
ميباشد .نهان شدن از رعيت ،زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است ،باز ميدارد .پس
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کار بزرگ ،اندک و کار اندک ،بزرگ جلوه ميکند .زيبا ،زشت و زشت زيبا مينمايد و باطل به
لباس حق در ميآيد .همانا زمامدار آنچه را که مردم از او پوشيده دارند ،نميداند و حق را نيز
نشانهايي نباشد تا با آن ،راست از دروغ شناخته شود (نهجالبالغه ،نامه .)53

در نسبت حاکميت و توده مردم در گفتمان علوي ،توجه به چند امربه شرح زير الزم است
تا آنها وظايف و تکاليف خود را در مورد حاکميت انجام دهند و موجب استحکام ،قدرت و ثبات
حکومت شوند .بدون رضايتمندي مردم و پشتيباني آنان از حکومت ،سستي در بنيان حاکميت
رسوخ ميکند و در نهايت باعث فروپاشي آن ميشود.
 .1به رسميت شناختن افکار عمومي و اهميت دادن به وجدان جمعي از اهم وظايف حاکميت
است .امام علي در اين مورد مي فرمايند:
ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الوالة قبلك و يقولون فيك
ما كنت تقول فيهم و انما يستدل على الصالحين بما يجري اهلل لهم على السن عباده؛ مردم در
کارهاي تو چنان مينگرند که تو در کارهاي حاکمان پيش از خود مينگري ،و دربارة تو آن
ميگويند که تو نسبت به زمامداران گذشته ميگويي و همانا نيکوکاران را به نام نيکي ميتوان
شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاري ميسازد (ابنشعبه حراني126 :1363- 1404 ،؛
نهجالبالغه ،نامه .)53

در فقرة ياد شده ،قضاوت مردمي به عنوان وجدان بيدار عمومي به رسميت شناخته شده و
آنچه به عنوان گفتمان غالب بندگان خدا مطرح ميشود ،در شناخت صالح از طالح ،قضاوت مبنا
و معيار معرفي شده است.
 .2به رسميت شناختن حق سخن و اعتراض مردم ،از وظايف مهم حکومت علوي است.
توصية اکيد حضرت به فرمانداران خود ،مواجهه با مردم بدون حضور نگهباناني است که
ممکن است حضورشان مانع بيان بيپرده خواستههاي آنها باشد .مردم بايد فرصت بيان مطالب را
بدون واهمه و لکنت زبان داشته باشند .اين بارعام صحنة دلپذيري از مردمساالري ديني است.
تعبير معنيدار حضرت اين است «حتّي يکلمک متکلمهم غير متتعتع؛ تا گوينده آنها بدون اضطراب و
لکنت زبان سخن گويد» (نهجالبالغه ،خطبه .)53
اضطراب در بيان و لکنت زبان در جايي معني دارد که حرف مردم اعتراضي باشد و معموالً
هم خوشايند حاکمان و متصديان امور نيست .کالم بعدي حضرت مشير به بيان آزادانة مطالب
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اعتراضي است« :بارها از رسول خدا شنيدم که ميفرمودند :ملتي که حقِّ ناتوانان را از
زورمندان بياضطراب و بهانهاي باز نستاند ،رستگار نخواهد شد» (نهجالبالغه ،خطبه .)53
سخن اعتراضي از روي حسن نيت و براي اصالح اجتماع در مرامنامه علوي به رسميت
شناخته شده است .اعمال اين حق از سوي مردم و تحمل حاکميت هم در اصالح امور و هم در
تخليه رواني جامعه و ممانعت از متراکم شدن عقدههاي فرو خورده و در نهايت انفجار اجتماعي
و سرپيچي مدني تأثير غيرقابل انکاري دارد.
 .3به رسميت شناختن حق نظارت مردمي؛
در مدل حکومت علوي ،مرم حق نظارت بر رفتار حاکمان را دارند و شرعي بودن حاکميت،
مانع نظارت نيست؛ چون خود اين نظارت از باب امر به معروف و نهي از منکر و نصح االئمه
(خيرخواهي پيشوايان) در نصوص ديني سفارش شده است .پيآمد نارواي ترک فريضة امر به
معروف و نهي از منکر ،در حاکميت بازتاب مييابد و بهجاي صالحين ،اشرار در مصادر امور مستقر
ميشوند (نوري طبرسي ،1408 ،ج.)180 :12
از تکاليف مسلم مردم در رابطه با حاکميت ،نصيحت و خيرخواهي نسبت به پيشوايان است.
خيرخواهياي که از حقوق حاکمان و تکليف مردم است ،در نصوص ديني بهعنوان يک گفتمان
براي اصالح امور مطرح شده است .رسول خدا ميفرمايند:
ثالث ال يغلَ عليهن قلب امرئ مسلم ،اخالص العمل هلل و النصيحة الئمة المسلمين و اللزوم
لجماعتهم؛ سه چيز است که دل مسلمان نسبت به آن فراغت ندارد؛ انجام عمل خالص براي خدا،

خيرخواهي پيشوايان مسلمين و همراهي نمودن با اجتماع آنها (کليني ،1407 ،ج.)403 :1
در همين راستا ،حضرت علي ميفرمايند :از حقوق من به شما بهعنوان حاکم اسالمي،
خيرخواهي در حضور و غيبت من است« ،والنصيحة في المشهد و المغيب» (نهجالبالغه ،خطبه .)34
امر به معروف و نهي از منکر و خيرخواهي در حضور و غيبت حاکمان و پيشوايان توسط
مردم ،از ساز و کارهاي خود کنترلي اجتماعي و اصالح درونزاي جامعه است.
پذيرش نظارت مردمي ،احترام به شخصيت و انديشههاي آنان است چرا که قضاوت جمعي
در جامعة ايماني و مهذب کمتر گرفتار خطا ميشوند .از سوي ديگر واپايش اقدامات حاکمان
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توسط مردم ،از خطاهاي فاحش در مديري ت کالن ممانعت نموده و از فساد و تباهي در قدرت و
زوال زودسر آن جلوگيري ميکند.
 .4جلب رضايت مردم؛
از محوريترين برنامههاي امام علي در دوران حکومت خود و تأکيدي که در مرامنامة
حکومتي خود بر آن اهتمام خاص دارد ،جلب رضايت مردم است .رضايت مردم با هيچ عاملي
قابل جايگزيني نيست و ضامن استمرار حاکميت و نظام مستقر است .حاکمان خودکامه براي
استمرار حاکميت به اقليت ناچيز و دستگاههاي محدود حکومتي تکيه ميکنند که عملي بيثبات
است .در حاکميت علوي ،سرماية اصلي حاکميت ،رضايت عمومي است.
جلب خشنودي مردم بايد گستردهترين امور در نزد حاکميت باشد زيرا خشم عمومي مردم،
خشنودي خواص را از بين ميبرد ،اما خشم خواص را خشنودي عمومي بياثر ميکند (نهجالبالغه،

خطبه .)53
 .5مهرورزي و گشادهرويي با مردم؛
چون مردم (خلق ،رعيت) بندگان خدا هستند و در تعابير ائمه از آنان با عنوان خانواده
خدا ياد شده است« ،والخلق کلهم عيالک» (کفعمي597 :1405 ،؛ طوسي ،1411 ،ج ،)592 :2از وظايف
مهم حاکمان ،مهرورزي با مردم است.
اشعر قلبک الرحمة للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم و ال تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم
فإنهم صنفان اما اخ لک في الدين و اما نظير لک في الخلق؛ مهرباني با مردم را پوشش دل خويش
قرار بده ،و با همه دوست و مهربان باش ،مبادا! هرگز مانند حيوان شکاري باشي که خوردن آنان
را غنيمت داني ،زيرا مردم دو دستهاند :دستهاي برادر ديني تو ،و دستهاي ديگر همانند تو در
آفرينش ميباشند (ابنابيالحديد ،1404 ،ج32 :17؛ مجلسي ،1403 ،ج.)600 :33

توصيه به مهرورزي به غيرمسلمين در پايان کالم حضرت ،تمام اَشکال آپارتايد و نژادپرستي
را محکوم کرده است.
 .6تکريم و احترام به مردم؛
هرچند مؤمن بهدليل خداباوري ،ارزشي برتر از کعبه دارد« ،عن ابي عبداهلل قال :المؤمن اعظم

حرمة من الکعبة؛ از امام صادق نقل شده است که احترام مؤمن از کعبه بيشتر

است» (ابنبابويه
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قمي ،1362 ،ج ،)27 :1اما نکوداشت جايگاه مردم ،منحصر به آنان نيست و شامل آحاد جامعه حتي
غيرمسلمانان تحت حاکميت اسالمي ميشود.
دستور اکيد به کارگزاران حکومتي در فروتني و تواضع به مردم ،از شاخصهاي فرامين
آنحضرت است.
اخفض للرعية جناحک و ابسط لهم وجهک و الن لهم جانبک و آس بينهم في اللحظة و النظرة و
االشارة و التحية حتى ال يطمع العظماء في حيفک و ال ييأس الضعفاء من عدلک؛ با مردم فروتن،
نرمخو و مهربان ،گشادة رو و خندان باش ،در نگاهايت و در نيم نگاه و خيره شدن به مردم به
تساوي رفتار کن تا بزرگان در ستمکاري تو طمع نکنند و ناتوانها از عدالت تو مأيوس نگردند
(نهجالبالغه ،نامه .)53

بياعتنايي حاکمان و صاحبان قدرت به مردم ،از موانع ارتباطي جدي و دلسردي مردم به
حکومت است.
حضرت در يکي از نامههاي خود به يکي از کارگزاران خود بهنام عمر بن ابي سلمه ارحبي،
که تعدادي از مردم تحت حاکميتش مشرک بودند ،او را از تحقير مردم برحذر ميدارد (نهجالبالغه،

نامه .)19
مشورت ،از اشکال تکريم مردم است .مشورت گرفتن ،اهميت دادن به نظر مردم و مشارکت
دادن آنها در ادارة امور است که موجب احساس کرامت در مردم ميشود و مردم ديده شدن به
وسيله حاکميت را احساس ميکنند و در ارائة راهکارهاي برون رفت از مشکالت ،بذل نظر ميکنند
و در حسن ادارة جامعه مشارکت فعال مينمايند و حاکميت نيز از خرد جمعي که کمتر خطا
مينمايد ،استفادة بهينه ميکند.
با وجود برخورداري امام از علم موهبتي خداآموز (لدياللهي) ،به نظام مشورت بهعنوان
يک راهبرد در مديريت توجه دارد.
ايشان ابن عباس را مکلف به ارائة مشورت ميکند« .لک ان تشير علي و ارى فإن عصيتک فاطعني؛

بر تو است که رأي خود را به من بگويي (مشورت دهي) و من پيرامون آن ميانديشم ،آنگاه اگر
خالف نظر تو فرمان دادم ،بايد اطاعت کني» (نهجالبالغه؛ حکمت .)321
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الزام اطرافيان به ارائة مشورت براي تصميمسازي و توقع اطاعت موقع فرمان دادن ،از اصول
اصلي مديريت است که هر دو در کالم حضرت مورد توجه واقع شده است.
خدمت بيمنت و پرهيز از بزرگنمايي خدمات و عدم خلف وعده ،از مصاديق تکريم مردم
در ادبيات علوي است.
حضرت در مرامنامة حکومتي خودشان خطاب به مالک اشتر مينويسند:
و اياک و المنَ على رعيتک باحسانک او التزيد فيما كان من فعلک او ان تعدهم فتتبع موعدک
ن يبطل االحسان و التزيد يذهب بنور الحق و الخلف يوجب المقت عند اهلل و الناس؛
بخلفک فان الم َ
مبادا! هرگز با خدمتهايي که انجام دادي ،بر مردم منت گذاري ،يا آنچه را انجام دادهاي ،بزرگ
بشماري ،ي ا مردم را وعده داده ،سپس خلف وعده کني ،زيرا منت نهادن ،پاداش نيکوکاري را از
بين ميبرد و کاري را بزرگ شمردن ،نور حق را خاموش ميکند و خالف وعده عمل کردن ،خشم
خدا و مردم را برميانگيزاند (نهجالبالغه :نامه 53؛ العروسي الحويزي ،1415 ،ج.)454 :5

از وظايف حاکميت ،خدمت به مردم به عنوان عيال اهلل است و در قبال آن ،حق منتگذاري
ندارند .حضرت در اين مورد ،کارگزاران را از منت به مردم برحذر ميدارند.

نظام خبرگيري در گفتمان علوي
صيانت از حاکمان و ممانعت از لغزش آنها با ساز و کار خودکنترلي و تقواي دروني و رصد مديران
و دستاندرکاران حکومتي با ابزار نظارتي ميسر است .حضرت در شيوة مديريتي و رهبري خود
از هر دو مکانيسم استفاده ميکنند.
سيستم خبرگيري در نظام حکومت علوي از طرق مختلفي تأمين ميگردد که روشمندترين
و قانونمندترين آن ،کسب خبر از طريق پنهان و بهکارگيري شبکة مخبرين و گماشتن جاسوس
(عيون) براي خبرگيري و تجزيه و تحليل اخبار واصله است.
شيوة خبرگيري از شبکه عيون موجب اغماض از اخبار و اطالعات انبوه مردمي نميشود.
گفتمانسازي در حکومت رباني امام علي مردم را بهنحوي پرورش داده و تربيت ميکند
که آنها بدون اضطراب و لکنت زبان و بدون مجامله و در کمال آزادي ،اعتراض خود را به حاکم
اصلي و تأثيرگذار منتقل ميکنند .اين نوع هنجارسازي موجب دليري مثبت مردم و تفطن حاکم
به نگاه و قضاوت مردم به اجزاي حکومت و نظام کارگزاري ميشود و اصطياد موارد نارضايتي
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مردم از اين روش ،قابل حصول است تا با رفع مشکالت و مجازات خاطيان به اعتماد مردم بهعنوان
سرمايه بزرگ اجتماعي حاکميت آسيبي نرسد.
و اجعل لذوى الحاجات منک قسما تفرغ لهم فيه شخصک ،و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه
هلل الذي خلقک ،و تقعد عنهم جندک و أعوانک من أحراسک و شرطک حتى يكلمک متكلمهم غير
متتعتع ،فاني سمعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه و آله -يقول في غير موطن( :لن تقدس امة ال يؤخذ
للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع)؛ بخشي از وقت خود را به کساني اختصاص ده که به تو
نياز دارند تا شخصاً به امور آنان رسيدگي کني ،و در مجلس عمومي با آنان بنشين و در برابر
خدايي که تو را آفريده ،فروتن باش و سربازان  ،ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دورکن تا
سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند من از رسول خدا بارها شنيدم
که ميفرموند :ملتي که حق ناتوانان را از زورمندان بياضطراب و بهانهاي بازنستاند ،رستگار
نخواهد شد (نهج البالغه ،نامة 53؛ هاشمي خويي ،1400 ،ج.)279 :20

لزوم اشرافيت اطالعاتي
يکي از پيشفرض هاي کنترل مديران اشراف اطالعاتي است .در اين فرايند ،عملکرد مديران به
صورتي نظاممند ،پايش مستمر ميشود و دادههاي خبري در مورد کار آنان به اطالعات قابل
سنجش و قضاوت تبديل ميشود .رياست دنيوي ،محل لغزش است و سُکر رياست از مستيهاي
ديگر ديرپاتر و دامنهدارتر است و به همين دليل گفتهاند« :و من کالم بعض الصالحين آخر ما يخرج

من رئوس الصديقين حبَ الرئاسة؛ از بعضي از صالحين نقل شده است ،آخرين چيزي که از دل
راستگويان خارج ميشود ،دوستي رياست است» (ابنابيالحديد ،1404 ،ج.)181 :2
افزايش تعلق خاطر ،انسان را سنگينپا ميکند .به همين دليل عدهاي ،البته منفعالنه ،براي
فرار از تبعات درگيري با دنيا و امکان عروج معنوي ،ترک دنيا و عزلتنشيني را پيشه ميکنند.
بزرگي ديدم اندر کوهساري

قناعت کــرده از دنيا به غـاري

چرا گفتم به شهر اندر نيايي

که باري ،بندي از دل برگشايي

بگفت آنجا پري رويان نغزند

چو گل بسيار شد ،پيالن بلغزند
(سعدي)140 :1365 ،
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عطار ،داستان صوفي بزرگ ،ابراهيم ادهم ،را در تذکره االوليا نقل ميکند که پادشاهي ،بلخ
را براي سير و سلوک وانهاد زيرا تعلق به دنيا و حاکميت و رياست را در مسانخت با سير و سلوک
نميديد و آن را رهزن عروج معنوي تصور ميکرد (عطار نيشابوري.)92 :1384 ،
صيانت از حوزة مديريتي در اسالم بهدليل تأثيرگذاري آن در حوزة فرهنگ عمومي ،از اهم
مسائل است .فرايند اشراف اطالعاتي ،عاملي انگيزشي براي مراقبت مديران از خود و پايشي
مستمر توسط مديران اطالعاتي است .اين رصد دوگانه ،خطاي مديران را کاهش و هوشياري آنان
را در برابر خطاهاي احتمالي افزايش ميدهد.
الناس على دين ملوکهم (ابن بابويه ،1966 -1385 ،ج.)14 :1
الزمة اصالح فرهنگ عمومي متأثر از رفتار حاکمان ،ايجاد چتر اطالعاتي در حوزة حکومتي
براي مصونسازي در مديران است.

اهتمام ويژه به گزينش اوليه
علم و آگاهي مديران به احوال جامعه و کارگزاران حکومتي جايگاه ويژهاي در نظام حکومتي
علوي دارد .اهتمام حضرت علي به انتخاب کارگزاران از خانوادههاي ريشهدار (اهل بيوتات
صالحه) (نامه )53 :و داراي سوابق درخشان خانوادگي و اينکه افراد در نظر مدير و مسئول يکسان
نباشد و با هر کدام مطابق شأن و عملکرد خود رفتار شود و اينکه وزيران انتخابي ،ياران گناهکار
و اخوان ظَلَمه نباشند ،حاکي از ضرورت اطالعات وثيق و عميق از اليههاي اجتماعي و گروههاي
تأثيرگذار است که در اين مقاله از اين فرآيند به «اشرافيت اطالعاتي» تعبير شده است.
ثم انظر في امور عمالک فاستعملهم اختبارا ،و ال تولهم محاباة و اثرة ،فانهم [فإنهما] جماع من شعب
الجور و الخيانة؛ سپس در امور کارگزارانت بينديش و پس از آزمايش به کارشان بگمار و با ميل
شخصي و بدون مشورت با ديگران آنان را به کارهاي مختلف وادار نکن ،زيرا نوعي ستمگري و

خيانت است (نهجالبالغه :نامه 53؛ احمدي ميانجي ،1426 ،ج.)215 :1

ضرورت نظارت حين خدمت
در پارادايم گفتماني علوي ،گزينش اوليه براي استمرار صالحيت حاکمان کافي نيست و بازرسي
مستمر و حين خدمت ضرورت دارد.
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با عنايت به موضوع يادشده ،سالمسازي حوزة رياست در اولويت اول است و پيشفرض
ضروري آن ،تفطن به رفتار کارگزاران است و بدون آن ،ارزيابي امکان ندارد .بيشتر تخلفات
مديريتي در خالء اطالعاتي و ناکارآمدي سيستمهاي نظارتي بهوقوع ميپيوندد.
حضرت امير در مرامنامة حکومتي بر اين نکته تأکيد ويژهاي نموده و پيآمدهاي مثبت
آن را گوشزد کردهاند.
ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم فان تعاهدک في السرَ المورهم حدوة
لهم على استعمال االمانة و الرفق بالرعية؛ پس رفتار کارگزاران را بررسي کن و جاسوساني راستگو
و وفاپيشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسي پنهاني تو از کار آنان سبب امانتداري و مهرباني با

مردم ميشود (مجلسي ،1403 ،ج.)606 :33
در عبارت حکومتي باال ،چند مطلب مهم مورد توجه قرار گرفته است:
 -1ضرورت بررسي رفتار کارگزاران؛
 -2ضرورت گماشتن جاسوس براي ايجاد چتر اطالعاتي و اشرافيت به حوزة مديران؛
 -3لزوم دارا بودن دو خصلت برجستة وفاداري و صداقت براي جاسوسها و شبکه عيون؛
 -4توصيه به پنهان بودن نظام بازرسي؛
 -5اين نوع نظام بازرسي متضمن دو نتيجه مهم است ،امانتداري در صاحبان قدرت و مدارا
و رواداري حاکمان با مردم به عنوان رکن مهم جامعة ديني؛
 -6واژة رعيت و خَلق در کالم اميرالمؤمنين بار معنايي خاصي دارد و از منشورهاي جهاني
و حقوق بشر اسالمي است که در دنياي امروز از موارد مباحي و مفاخره پيروان اين مرد بزرگ
الهي است؛ زيرا در آن ،خصوصيتهاي مذهبي ،نژادي و جنسيتي مالک نيست بلکه تودة مردم
تحت حاکميت اسالمي ،بدون امتياز خاصي مد نظر است.
با سيستم نظارت کارآمد ،نحوة سلوک صاحبان قدرت با مردم مورد واپايش قرار ميگيرد و
اشتباه آنها تصحيح ميگردد.
همکاران اطالعاتي عالوه بر وفاداري و صداقت ،در منظر امام علي بايد داراي خصيصة
شجاعت هم باشند ،چون کار مهم خبرگيري و خبررساني با خصلت جبن و بزدلي سازگار نيست.
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«ولتکن عيونک الشجعان من جندك ،فان الجبان ال ياتيک بصحة االمر؛ بايد جاسوسان را از افراد شجاع
و بيباک انتخاب کني ،زيرا افراد ترسو از امور واقعي تو را باخبر نميکنند» (العاملي ،بيتا.)365 :
وجود خصلتهاي بارز و ممتاز براي عيون و جاسوسان در کالم امام نشاندهنده امر
خطير خبرگيري و اشرافيت اطالعاتي بر مديران و کارگزاران است.
پااليش مديران به عنوان يک روية حکومتي مورد توصية حضرت به فرمانداران خود است.
انَ شر وزرائک من كان لالشرار وزيرا و من شركهم في اآلثام و قام بامورهم في عباد اهلل فال
يكونن لک بطانة .فانهم اعوان االثمة و اخوان الظلمة؛ بدترين وزيران تو کسي است که پيش از تو
وزير بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشتهاند .مبادا! چنين افرادي محرم راز تو باشند...آنان

ياوران گناهکاران و ياريدهندگان ستمکارانند (ابنشعبه حرانى.)129 :1363 – 1404 ،
پيشفرض عدم بهکارگيري اشرار در وزارت و امارت اسالمي ،رعايت حيطهبندي اطالعاتي
در مورد آنها و تحفظ بر اطالعات خودي و اشرافيت اطالعاتي است.

نظام پاداش و کيفر در حين خدمت ،ضامن سالمت جريان مديريتي
حضرت ضمن توصية اکيد به مالکاشتر در مورد واکنش به رفتار و کردار مديريتي ،فلسفة آن را
بهوضوح بيان ميکند .بيتفاوتي نسبت به کارکرد مديران ،موجب دلسردي افراد خدوم و تجاسر
افراد متخلف ميشود .اين روية مديريتي در نهايت منجر به سرخوردگي مردم و بدبيني آنان به
سالمت حکومت ميگردد.
ال يكونن المحسن و المسيء عندک بمنزلة سواء فانَ في ذلک تزهيدا الهل االحسان في االحسان و
تدريبا الهل االسائة على االسائة و الزم كال منهم ما الزم نفسه؛ نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان
نباشند؛ زيرا نيکوکاران در نيکوکاري بيرغبت و بدکاران در بدکاري تشويق ميشوند و هرکدام از
آنان را بر اساس کردارشان پاداش بده (نوري ،1408 ،ج.)163 :13

پاداش دادن بر اساس کردار بدون اطالعات دقيق از اعمال و رفتار و انعکاس و بازخورد و
ظهور و بروز آنها امکانپذير نيست .لذا پيشفرض تشويق و تنبيه ،آگاهي از کارکرد عُمال و
مسئولين امر است.
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ايجاد نظام امنيتي و خبرگيري در مديريت علوي
حضرت علي عالوه بر توصية مديريتي در مانيفست و مرامنامة حکومتي به مالک اشتر ،صيانت
از مديران را در سيره عملي خود به منصة ظهور ميرساند .ايشان با ايجاد يک سيستم اطالعاتي
دقيق و جامع ،رفتار واليان ،استانداران و کارگزاران خود را زير نظارت نقادانه خود قرار ميدهد و
پايش و رصد مستمر مديران و صاحبان قدرت را به يک هنجار مديريتي قابل تأسي تبديل
مينمايند و مطابق اخبار عيون و جواسيس خود نسبت به آنان موضعگيري ميکنند .نامههاي
عتابآلود ،مالمتآميز و توبيخگونة حضرت ،مشير به اين روية سازنده و قابل تأسي است .صالحيت
اوليه ،کسي را از نظارت حين خدمت معاف نميکند و هر فردي ممکن است در زمان تصدي
قدرت ،گرفتار فساد ناشي از سکر قدرت شود.
بررسي محتواي نامههاي مديريتي نهجالبالغه ،پژوهشگر را به وجود يک شيوة سازمانيافته
و اصولي براي جمعآوري اخبار و اطالعات و سيستم پردازش دادهها و تصميمگيري مطابق
خروجي آن رهنمون ميگردد .نقطة عطف نامهها ،توجه به رأس هرم قدرت و تأثيرگذارترين نهاد
در روند زندگي و زيست اجتماعي مردم است .چون قدرت فسادآور است ،کنترل قدرتمندان در
اولويت قرار دارد و با کنترل قدرتمندان و پااليش حکومت از فساد احتمالي ،ضمن تحصيل اعتماد
تودة مردم بهعنوان سرمايه اجتماعي ،اعمال قانون و پذيرش آن از سوي مردم آسان ميگردد.
اين رويه نقش بيبديلي در توسعة عدالت و ايمني در زندگي مردم و تربيت اقشار ملت دارد.
مردم در ساية عدالت اسالمي ،نفس راحتي ميکشند و احساس فراخي و آرامش ميکنند
ولي مسئولين دغدغة انجام صحيح وظايف خود را بيش از مردم عادي دارند و در صورت ارتکاب
تخلف ،جرم و امر خالف شأن ،مورد توبيخ قرار ميگيرند.

تجزيه و تحليل گزارشهاي امنيتي و اطالعاتي مندرج در نامههاي نهجالبالغه
سياق نامههاي حضرت اميرالمؤمنين علي حاکي از وصول گزارشها در مورد عملکرد حاکمان
است که به شيوة متعارف سيستمهاي خبررساني ،واصل و پس از ارزيابي مورد بهرهبرداري قرار
گرفتهاند.
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حضرت در بيش از  15مورد از  79نامة خود از کلمة «بَلَغَني» و مشابه آن استفاده کرده
است که حاکي از نظام هوشمند اطالعاتي براي کنترل کارگزاران حکومتي است.
واکنشهاي حضرت به گزارشهاي واصله بهعنوان رفتار معيار و الگو ،درخور امعان نظر است.
گزارشها طيف وسيعي از رفتارهاي خالف شأن و شرع و موارد ايجاد نارضايتي و  ...را شامل ميشود.
چند نمونه از نامههاي حضرت را در اين مورد بررسي مينماييم:
« -1اما بعد يابن حنيف فقد بلغني ان رجال من فتية اهل البصرة دعاك الى مادبة فاسرعت اليها تستطاب

لک االلوان و تنقل اليک الجفان...؛ اي پسر حنيف! به من گزارش دادند که مردي از سرمايهداران
بصره تو را به ميهماني خويش دعوت کرده است و تو به سرعت به سوي آن شتافتي .خوردنيهاي
رنگارنگ براي تو آوردند و کاسههاي پر از غذا پيدرپي جلوي تو نهادند»...

(نهجالبالغه :نامه 45؛ حر

عاملي ،1409 ،ج.)159 :27
بهرهبرداري از اين خبر ،مبتني بر گزارش است که کلمة «بلغني» مشير به آن است و در
ضمن مشعر بر انتظار ويژه از مديران اسالمي است که در جلسات خالف شأن هرچند غيرشرعي
هم نباشد ،مشارکت ننمايند.
« -2بلغني عنک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک و عصيت امامک انک تقسم فيء المسلمين الذي
حازته رماحهم و خيولهم و اريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامک من اعراب قومک فو الذي فلق الحبة و برا

النسمة لئن کان ذلک حقا لتجدن لک عليَ هوانا؛ گزارشي از تو به من رسيده است که اگر چنان کرده
باشي ،خداي خود را به خشم آوردهاي و امام خويش را نافرماني کردهاي و آن اين است که غنيمت
مسلمانان را که نيزهها و اسبهاشان گردآورده و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده ،به
اعرابي که خويشاوندان تو هستند و تو را برگزيدند ،ميبخشي .به خدايي که دانه را شکافت و
پديدهها را آفريد! اگر اين گزارش درست باشد ،در نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گرديده
است» (نهجالبالغه :نامه .)43
در بيان يادشده ،گزارش مخبرين مورد توجه ويژة حضرت واقع شده است .بيان جملههاي
مشروط حاکي از دريافت گزارش به روال معمول در نظامهاي اطالعاتي است که در صورت اثبات،
پيامدهاي آن دامنگير حاکم مزبور خواهد شد.
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در اين جمالت ،حساسيت امام به عملکرد حاکم کامال مشهود است و ايشان با عبارتهاي
کوبنده و شديدالحن عملکرد خالف آن را مورد نکوهش قرار داده است.
در نامهاي ديگر با صراحت به گزارش مأمور اطالعاتي اشاره شده است.
« -3فان عيني بالمغرب کتب الي يخبرني انه قد وجه الى الموسم ناس من العرب من العمي القلوب

الصمَ االسماع الکمه االبصار الذين يلبسون الحق بالباطل و يطيعون المخلوقين في معصية الخالق...؛ همانا
مأمور اطالعاتي من نوشته است که گروهي از مردم شام براي مراسم حج به مکه ميآيند ،مردمي
کوردل ،گوشهايشان در شنيدن حق ناشنوا و ديدههايشان نابينا که حق را از راه باطل ميجويند
و بنده را در نافرماني خدا فرمان ميبرند( »...ثقفي ،1410 ،ج.)348 :2
چتر اطالعاتي در حوزة سرزميني دشمن و رقيب ،از يک مرکز هوشمند و مدبر در مرکز
حکومت حکايت دارد که در اصطالح روز به آن عمليات جاسوسي اطالق ميشود .امنيت يک
مقولة يکپارچه است که داخل و بيرون را همزمان پوشش ميدهد و در صورت غفلت از يکي،
خالء اطالعاتي اتفاق ميافتد که آفت امنيت است.
کلمة «عيني» بهروشني مشعر بر وجود سازمان اطالعاتي در نظام علوي است که ضمن
کنترل مديران و حاکمان ،کوچکترين تحرک در حوزة دشمن را با ذکر جزئيات گزارش ميدهد.
« -4فان دهاقين اهل بلدك شکوا منک غلظة و قسوة و احتقارا و جفوة و نظرت فلم ارهم اهال الن
يدنوا لشرکهم و ال ان يقصوا و يجفوا لعهدهم فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة و داول لهم

بين القسوة و الرافة و امزج لهم بين التقريب و االدناء و االبعاد و االقصاء؛ همانا دهقانان مرکز فرمانداريت،
از خشونت ،قساوت ،تحقير کردن مردم و سنگدلي تو شکايت کردند .درباره آنها انديشيدم ،نه
آنان را شايستة نزديک شدن يافتم زيرا که مشرکند و نه سزاوار قساوت و سنگدلي و بدرفتاري
هستند ،زيرا که با ما همپيمانند؛ پس در رفتار با آنان نرمي و درشتي را به هم درآميز ،رفتاري
توأم با شدت و نرمش داشته باش و اعتدال و ميانهروي را در نزديک کردن يا دورکردن رعايت
کن» (نهجالبالغه :نامه .)19
اين نامه خطاب به فردي به نام عمربنابيسلمه ارحبي است که در فارس حکومت ميکرد.
حضرت با وجود مشرک بودن شاکيان ،شکايت آنان را از طريق گزارش مردمي دريافت و مورد
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بررسي قرار داده و به حاکم خود روش اعتدال در رفتار را توصيه ميکند و قساوت و سختگيري
نابجا را براي مردم مستقر در سرزمين اسالمي و همپيمان و لو غير هم کيش روا نميدانند.
« -5يا خالد بن المعمر ان کان ما بلغني عنک حقا فاني اشهد اهلل و من حضرني من المسلمين انک آمن
حتى تلحق بالعراق او بالحجاز او ارض ال سلطان لمعاوية فيها و ان کنت مکذوبا عليک فابر صدورنا بايمان

نطمئن اليها فحلف له باهلل ما فعل و قال رجال منا کثير و اهلل لو نعلم انه فعل لقتلناه؛ اى خالدبنمعمر! اگر
آنچه به من گزارش دادهاند درست باشد ،من خدا و اين گروه مسلمان را که به دعوت من اينجا
گرد آمدهاند ،گواه مىگيرم که تو از هر گزندى ايمن باشى تا به عراق يا حجاز يا هر سرزمينى که
زير سلطة معاويه نباشد بروى و اگر دروغى بر تو بستهاند ،به سوگند خود دلهاى ما را بر خويش
خوشگمان کن که (بيش از پيش به تو) مطمئن شويم .پس وى سوگند به خدا خورد که چنان
نکرده (و مکاتبهاى با معاويه نداشته) است ،و بسيارى از مردان ما گفتند :به خدا! اگر بدانيم چنان
کرده باشد ،او را خواهيم کشت» (نصربنمزاحم.)288 :1404 ،
حضرت در نامهاي شديداللحن به منذر بن جارود ،از رفتار ناشايست ايشان بهعنوان کارگزار
از طريق گزارش مخبرين و با بيان معلق و مشروط بهشدت انتقاد ميکند.
« -6لئن کان ما بلغني عنک حقا لجمل اهلک و شسع نعلک خير منک؛ اگر آنچه به من گزارش شده،
درست باشد ،شتر خانهات و بند پاپوش و کفشت از تو باارزشتر است» (ثقفي ،1410 ،ج.)898 :2
بيان مشروط و عدم استناد به علم غيب و امور غيرمتعارف ،حاکي از وجود نظام خبرگيري
معمولي متکي به گزارش عيون و مخبرين است.
« -7بلغني انک ابتعت دارا بثمانين دينارا و کتبت لها کتابا و اشهدت فيه شهودا فقال له شريح قد کان

ذلک يا امير المؤمنين قال فنظر اليه نظر المغضب؛ به من خبر دادند که خانهاي به هشتاد دينار خريدهاي
و سندي براي آن نوشتهاي و گواهاني آن را امضا کردهاند .شريح گفت گزارش درست است اي
اميرالمؤمنين! حضرت نگاه خشمآلودي به

شريح نمود» (نهجالبالغه :خطبة3؛ صدوق311 :1376 ،؛ فتال

نيشابوري ،1375 ،ج446 :2؛ العالمي ،بيتا.)114 :
برخورد با شريح همانند تذکر به عثمان بن حنيف است .عمل مباح اما خالف شأن حاکمان
اسالمي است و با دريافت گزارش ،حضرت او را مورد پرسش قرار ميدهد.
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چند مسئله مهم مديريتي از بررسي محتواي نامههاي حضرت علي قابل بهرهبرداري است:
 -1استفاده از شيوههاي عقالني و عرفي و نظام متعارف در سالمسازي ارکان قدرت بهجاي
استفاده از علم غيب و اشرافيتي که بر جهان خلقت دارد .اين شيوه ،سيرة عملي حضرت را براي
هر فرد عاقلي تبديل به الگو نموده است.
 -2صدور خطا از سوي صاحبان قدرت و حاکمان غيرمعصوم حتي در حکومت ظاهري
معصوم امکان دارد و عبور از فيلترهاي گزينشي و اعتماد اوليه شخصيتي مثل عليبنابيطالب
هم ،نظارت در حين اداي وظايف و انجام مأموريت را بالموضوع نميکند ،زيرا سرير قدرت و
حکومت از لغزشگاهها است.
 -3در حکومت عدالتمحور علوي ،هيچکس داراي حريم امن و مصون از تبعات اشتباه خود
نيست و گذشتة مثبت و احراز حد نصاب در حين گزينش ،دليل عدم احساس مسئوليت و عمل
مطلقالعنان حاکمان نميگردد و همواره افراد مسئول و کارگزار ،بايد مراقب رفتارهاي خود باشند
و از پيآمدهاي کارهاي نادرست خود بيمناک گردند.

نتيجه
از  79نامة حکومتي امام علي در بيش از  15نامه ،مطالب توبيخآميز مبتني بر گزارش عيون
و شبکه مخبرين نسبت به کارگزاران حکومتي صادر شده است .از بررسي سياق و مهندسي
کالمهاي حضرت ،نتايج زير به دست ميآيد:
 -1توصيه به نزاهت نفس و پااليش درون از طريق تقوا و خداترسي به مديران جامعه؛
 -2گماشتن گزارشگران مورد اعتماد در کنار استانداران و کارگزاران حکومتي براي ايجاد
چتر اطالعاتي و اشرافيت همه جانبه به آنها؛
 -3مخفي بودن عيون و شبکه مخبرين و حساسيتزدايي از کارگزاران و سهولت کار
مخبرين ،روح حاکم بر نحوة بيان چنين مطلبي را افاده ميکند؛
 -4توجيه بودن عيون و مخبرين به شيوة گزارش بهنحوي که هم واقعيتهاي جاري در
حوزة حکومتي بهاستحضار حضرت برسد و هم شبکة اطالعاتي افشا نگردد؛

شيوههاي کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران در مديريت علوي
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 -5اهميت دادن به گزارش و تحقيق پيرامون آنها .بيان مشروط نسبت به مفاد گزارشها
حاکي از برخورد حکيمانة حضرت بهعنوان شيوة عرفي و عقالني قابل تأسي است .ممشاي ايشان
نوعي هنجارسازي در رصد و پايش صاحبان قدرت است بهنحوي که بين حق حکومت ديني و
حيثيت افراد موضوع گزارش ،جمع گردد.
 -6تصميمگيري بر اساس اطالعات بهدست آمده از بررسي گزارشها ،چرا که سيستم
اطالعاتي از ابزارهاي مهم نظام تصميمسازي است که بهصورت مويرگي در جامعه ايجاد شده
است ،اين سيستم بهترين شيوة ايجاد مصونيت و پااليش است.
عدم استفاده از علم امامت در اغلب تدابير حکومتي .اين ،نوعي گفتمانسازي است .يعني
براي صيانت از سالمت حکومت ،از شيوههاي عقلي بايد استفاده کرد.
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