
 

 

 

 

 

 

 و نظارت بر عملکرد کارگزاران کنترل يهاوهيش

 يت علويّريدر مد

 ييرزايرضا ميعل

 دهيچک

 صالح، کاردان يرانيازمند مديت مردم نيو جلب رضا يکارآمد ،اتيح ةادام يبرا يحکومتهر نظام 

 يآنان است که با خودکنترل ينيد ي  و باورمند يه اعتقاديت بنيازمند تقوين امر نيد است. امتعه  و 

 لمکم   ةعنوان پروژکنند و به ميمورد نظر کمک  يهاتي  مستمر به حفظ صالح يبانشتنيو خو

ضرورت تام است که در معرض  يدارا ،و صاحبان قدرت يش مستمر کارگزاران حکومتيو پارصد 

 ،يآورجمع يبرا هوشمند يمرکز ازمندين حکومت و جامعه يسازمنيا خطر انحراف هستند.

 يجد   ميتصم و يبرداربهره قابل اطالعات به آن ليتبد و واصله اخبار پردازش و ليتحل ه،يتجز

جامعه و  يو در جهت تعال يمحور ، حکومت، هدف  يدر منهج و مسلک علو .است آن اساس بر

ل به کنترل نظامند و ين دلياست و  به هم يانرب  يهات و پرورش انساني ق معنويتوسعه و تعم

رند، دا يگذاررينقش تاث يفرهنگ عموم يدر مهندسکارگزاران که  ييال و اقتضاي رصد هوشمند و س

 يتي  ريو مد ياسينخبگان س ةن منطق از حلقيسالم و پارسا در ا يسازجامعهد شده است. يه اکيتوص

جاد شبکه ي)جاسوس( و ا نيابد. گماشتن عييم يجامعه تسر   صورت هدفمند شروع و به بدنةبه

بر اساس  يريگميو تصم يحکومت ةبر حوز يت اطالعاتي و اشراف ياخبار و جامعه اطالعات يآورجمع

ن پژوهش با استناد به ياد است. در ايقابل اصط يامام عل يتي  ريمد ياز ممشا ،قاطالعات موث  

ک فرهنگ يش و رصد مستمر کارگزاران به صورت ي، پاآن حضرت يتيرين و رفتار مديفرام

 رد.يگيقرار م يو هنجارساز مورد واکاو يسأقابل ت

                                                             
  يد محالتيشه يمجتمع آموزش عالاستاديار مذاهب کالمي (mohajerhazin2@gmail.com) 

 ديشنامه واليتاني تخصص -دوفصلنامه علمي
 1396ن بهار و تابستا، 5، شماره سومسال 

 25-46صفحات 
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 .اطالعات، اخبار، يت اطالعاتي  ، اشرافيآورنظارت، جمع: اههدواژيکل

 مهمقد  

 سالم   ةع جامعيرف يهاهاز قل  يکي يت امام علحکومت کوتاه مد  ةدور ،ن اسالمخ تمد يدر تار

 يمايس يايبه احن دوره تالش مستمر معطوفياست. در ا ينينهاد دمحور مردمو عدالت يانسان

تالش کردند هم  ن دورهيبود. حضرت در ا يعدالت اجتماع يو اجرا يانو رب  ينيحکومت د يواقع

ند ينما نييرا تب يص کارگزاران حکومتيو خصا يو انسان يحکومت اسالم ياديو بن ينظر يمبان

 ظهور برسانند. ةعمل به منص ةدر مرحل آن مباني را و هم

و  يطلب در نظام کارگزارايافراد دن ةو رخن امبريا شده بعد از رحلت پياح يهاتيعصب

مشکالت  ،گريد يهادنها و تم و برخورد با فرهنگ يتحت حکومت اسالم ةجامع يقلمرو ةتوسع

 يتعداد ،ن مشکالتيد آورد. مرکز ثقل ايپد يحضرت عل يات الهي منو ياجرا يرا برا يادهيعد

 يناسشبيشان در آسيزه و فاقد دغدغه بود. ايانگيب ،مهذب و مردم تنبلرياز کارگزاران ناکارآمد و غ

ن يفرام بررسيت خود قرار دادند. هم  ةند کارگزاران را وجهمکنترل نظام يمشکالت حکومتم يو ترم

 است. يتي ريمد ةوين شين اي آن حضرت مب يحکومت يهاهيو توص

است و  يس أقابل ت يو انسان يجهان يمنشور 53 ةت نامي آن دوره با محور يحکومت ةناممرام

دهد يرا در دسترس قرار م يدر جامعه اسالم يو هنجارساز يريار الگوگيعنوان رفتار و گفتار معبه

است و در جهان امروز موجب مفاخره و  ين اسالميد تمدن نويبازتول يهافرضشياز پ يکيو 

 است.  يمباح

 يبرا در حکومت معصوم يه حت  ي نش اوليکه گز ستا نيدرس بزرگ نظارت بر کارگزاران ا

ژه در مقام يوست و انسان بهين يکاف يشروط الزم است ولت افراد هر چند از ياستمرار صالح

 يدر پرتو باورها يدرون ياست در معرض لغزش است و عالوه بر ضرورت خودکنترليقدرت و ر

 سالم است. ينظام نظارت يو رصد مستمر از سو يرونيازمند مراقبت بي، نينيد
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 يديف چند واژه کليتوص

از  2يشناسو اصطالح 1مباحث معناشناسانه بررسي ،يدر فهم و درک درست موضوع هر پژوهش

ر و بحث را در حوزه تصو  يروند منطق ،يديکل يهابرخوردار است. ابهام در واژه يت خاص ي اهم

با  يالتيبه تشک يحکومت ةدر حوز يخواهد کرد. لذا نظارت سازماندچار مشکل ق و قضاوت يتصد

 رد.يد مورد شناخت کامل قرار گيآن با ي  معرفت ةمنظوم ،زيش از هر چياز دارد و پيخاص ن يهافهل ؤم

 خبر:

 ن است و احتمال صدق و کذب دارد.يالوجهکه محتمل يااز واقعه ير انشاييغ ياگزاره

 :العاط  

 يرداربث صدق و کذب که قابل بهرهيت شده از حي ن موقعييافته و تعيشده و پرورشبررسيبه خبر 

 شود.ياطالق م ،است يتي ريو مد يسازمان

 :يجمع آور

 يدر راستا ياز از منابع خبريالعات مورد ندست آوردن اخبار و اط به برايرا که  يه اقداماتيکل

به دو صورت آشکار و پنهان  يآورند. جمعيگويم يآورجمع ،رديگيهدف مورد نظر صورت م

 .(100 :1383با حفاظت اطالعات،  يي)آشنا شوديانجام م

 باشد.يعامل و موضوع مورد نظر م ،ل از منبعند است و متشک يآک فري ،يآورجمع

(، کتب، يکيل الکتروني، مطبوعات، وسايل ارتباط جمعي)وسا تواند انسان، رسانهيمنبع خبر م

 باشد.  سات و ...يسأاء، اماکن و تياسناد، اش

  :ياطالعات ةجامع

ابد و ي يجامعه تسر  ةر به بدنيگمينخبه و تصم ،هوشمند ياز مرکز يامني ت يهاکه دغدغه يزمان

 يزد و در جامعه و فرهنگ عموميمشابه برانگ ي مشغولند و دغدغه و دليمردم بنش يدر باورها

رد و آحاد مردم در يشکل بگ يسازتي و ضرورت مصون ياحتمال در مورد مخاطرات  يسازاجماع

از آنها سر  ين باور رفتار خاصياساس اند و بر يت نماي احساس مسئول يعموم امني تخصوص 

 شود.يل ميتشک ياطالعات ةجامع ،بزند

                                                             
1. Semantics. 

2. Terminology.  
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 :يسينوگزارش

 .است يا کتبيو  ين وجه به صورت شفاهيعبارت از انعکاس اخبار و اطالعات به بهتر ،گزارش

ح و يصورت صحسرعت، بهبردار به نوشته شود که خواننده و بهره يد به صورتيگزارش با

 است يريگميتصم أه و منشيافت کند و اقدام الزم را انجام دهد. گزارش پايدر ام رايضح پاو

ت يعاگزارش ر يفيک يارتقا يل براين دليساز است. به اميتصم ينديآلذا فر ،(388 :1385فر، ي)علو

 :است يچهار نکته ضرور

 ؛د بودن گزارشيمف. 1

 ؛يو نگارش يت نکات ادبيخوانا بودن و رعا. 2

 ؛گنگ نبودن گزارش و عدم استفاده از کلمات نامفهوم در آنمبهم و . 3

 ت وحدت موضوع در گزارش.يرعا. 4

 نظارت:

 :رديگيبه دو صورت انجام م ينظارت و بازرس

ع ن نويرد. در ايگينظارت شوندگان انجام م ي و آمادگ يقبل آگاهينظارت آشکار که با  .1

 .ر دهدر قرايثأکنندگان را تحت تنظارت يا حدودت يعو رفتار تصن  يتوان با سندسازيم ،نظارت

ون و ابزار خاص يشوندگان و با استفاده از شبکه عنظارت آگاهينظارت پنهان که بدون . 2

ه ج مورد تو يتي ريرفتار مد يقيرات حقيثأو ت يواقع ينمودها ،ن نوع نظارتيرد. در ايگيانجام م

گردد و ي، نظارت اعمال مياحتمال ي  عتصن  يو رفتارها يسندساز ،يسازدور از صحنهاست و به

 شوندگان قابل مشاهده و ثبت است.  از صرافت طبع نظارت يناش ي  واقع يهاکنش

  ين حکومتانزاهت نفس در کارگزار يبرا يسازو اجماع يجاد گفتمان و هنجارسازيا

 يق نظارت درونياز طر ؛گردديم يزيربرنامه ير عليدر تداب ،لسم مکم يران با دو مکانيکنترل مد

 رد.يگيصورت م يو عقالن يکه با ابزار عرف يرونياست و نظارت ب ينيد يتقوا ،آن ةيکه جانما

ف مهم ياست و از وظا ين فطريو د ييت خداعمل مطابق ناموس و سن  ،ياصل در عالم هست

 است. ياله ةشدفراموش يهاتسن  ياياح ،يحاکمان اسالم يحکومت



 يت علويريدر مد کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران يهاوهيش 

 

 

29 

ود خ يحکومت اله ياصل يحکومت، محورها يياز برپا ييايدن صرفاً هدف  يبعد از نفحضرت 

 د:نکنيان مياالطراف بصورت جامعرا به

امن الظلومون من عبادک، و تقام المعطلة من يبالدک، ف ينک و نظهر االصالح فيلنرد المعالم من د

 يهانيم و در سرزميش برگردانيگاه خوين تو را به جايحق و د يهام نشانهيخواستيم؛ حدودک

 راتن و مقر  يکنند و قوان يات در امن و امان زندگدهيم، تا بندگان ستمديتو اصالح را ظاهر کن

 (.53البالغه، نامه )نهج گر اجرا گردديتو بار د ةفراموش شد

ل حضرت ين دليهم به ،ن استيق به ديعم ي  از باورمند يناش ،نيم شعائر و نکوداشت ديتعظ

ند يارايب ينيع ديمن يهابه صفات ممتاز و خصلت يخواهد خود را در محضر الهياز کارگزاران م

و مراقبت از خود و ممانعت از  يبانشتنيکنند. اگر خو پرهيز ينيدريغ ةدينکوه يهاو از خصلت

 تي ن اولويمنؤم يشوايحاکم و پ يبرا ،ده استيپسند يمن باورمندؤهر م يان نفس برايطغ

  :دارد يشتريب

 الا حدا عديس ال التي سننه و فرائضه من كتابه في به مرا ما اتباع و طاعته يثارا و اهلل بتقوى مره...ا

 جل نهاف لسانه و يده و بقلبه سبحانه اهلل ينصر نا و ضاعتهاا و جحودها مع الا يشقى ال و باتباعها

[ ينزعها] و الشهوات من نفسه يكسر نا مرها و عزها من عزازا و نصره من بنصر تكفل قد اسمه

دهد، ياو را به ترس از خدا فرمان م ... ؛اهلل رحم ما الا بالسوء مارةا النفس فإن الجمحات عند يزعها

ها تاز واجبات و سن   ،گر کارها مقدم دارد، و آنچه در کتاب خدا آمدهينکه اطاعت خدا را بر ديو ا

کردن  عينخواهد شد و جز با نشناختن و ضا رستگار ،آن يرويکه جز با پ يکند، دستورات يرويرا پ

را يکند، ز ياريدهد که خدا را با دل و دست و زبان يتکار نخواهد شد. به او فرمان ميآن جنا

کس را که او را بزرگ دهد و بزرگ دارد آن يارين کند که او را يرا تضم يکس يروزيخداوند پ

رامش  ،يآرزوها باز دارد، و به هنگام سرکش يرويرا از پ دهد تا نفس خوديشمارد. به او فرمان م

 (.53البالغة، نامه)نهج دارد جز آنکه خدا رحمت آورديوام يکند که همانا نفس همواره به بد

از  ،آفت آن است و قدرت ،ينيببزرگلذا هر نوع خود .ت استي عبود، مؤمنجوهر انسان 

 کاذب است. ي نيببزرگعوامل خود

 قدرته و فوقک اهلل ملک عظم لىا فانظر مخيلة وا بهةا سلطانک من فيه نتا ما لک حدثا ذاا و

 غربک من عنک يكف و طماحک من ليکا يطامن ذلک ناف نفسک من عليه تقدر ال ما على منک

 ناف جبروته في به التشبه و عظمته في اهلل مساماة و ياکا عقلک من عنک عزب بما ليکا ءيفي و
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 ينيبا خود بزرگير ، دچار تکب  يکه دار يو قدرت يو اگر با مقام ؛مختال كل يهين و جبار كل يذل اهلل

دهد، و ينجات م يبنگر که تو را از آن سرکش ،پروردگار که برتر از تو است ي به بزرگ ،يشد

خود را  ز کهيگرداند. بپرهيمباز يگاه اصليات را به جاشهينشاند و عقل و انديتو را فرو م يروتند

 يرا خداوند هر سرکشي، زيهمانند او دان يو در شکوه خداوند يهمانند خداوند پندار يدر بزرگ

 )همان(. کنديارزش ميرا ب يسازد و هر خودپسنديرا خوار م

صاحب قدرت  که حاکمان و کارگزاران  ينحوممتاز به يهان و اکتساب خصلتيالتزام به د

حکومت  يدر ممشا يگرفتار نشوند، مورد اهتمام جد  يويکاذب اهداف دن يهادان جاذبهيدر م

ر ين تعبيخدا و د ياريکه از آن به ينيم شعائر دين و تعظياست. التزام به د يعل اميرالمومنين

 خداوند است. ياريموجب جلب نصرت و  ،شوديم

 .ران استيو کنترل مد يتي  رينظام مد يمانه از موارد کارآمديو حک يعقالن يهاخاذ روشات  

 يمدکارآ ةالزم ،تي ريب آنها در مديو مهارت است و ترک بکار بردن آن، فن  يعلم است ول ،دانستن

د ين آييب خطا پايد چگونه کار کنند که هم ضرندهياد ميران يبه مد ياست. لذا حضرت عل

 شود.  يمنته ينظام کارگزار يو هم به کارآمد

  بر.ل در کار زمانيعدم تعج

 تنكرت ذاا فيها اللجاجة و مكانهاا و زمانها حين فيها التواني و وانهاا قبل مورباال العجلة و ياکا و

ه ديکه وقت آن نرس يهرگز در کار !مبادا؛ حاال حالة لكل و موضعا مرا لكل نَاف تبينت ذاا الوهن و

زه يست ،ستيکه روشن ن يزيا در چيو  يورز يسست ،دهيکه وقت آن رس يا کاري، يشتاب کن

خود و  يرا در جا ي. تالش کن هر کاريکن يواضح و آشکار کوتاه يا در کارهايو  يينما ييجو

 (.368 :1، ج1385ون، يح)ابن يدر زمان مخصوص به خود، انجام ده

 حاکمان است.  ييگراعامل واقع ،حضور در متن اجتماع

 االمور،ب علم قلة و الضيق، من شعبة الرعية عن الوالة احتجاب ناف ،رعيتک عن احتجابک تطولن فال

 قبحي و الصغير، يعظم و الكبير، عندهم فيصغر دونه احتجبوا ما علم عنهم يقطع منهم االحتجاب و

 به اسالن عنه توارى ما يعرف ال بشر الوالي نماا و بالباطل، الحق يشاب و القبيح، يحسن و الحسن،

چ گاه خود را فراوان ي؛ هالكذب من الصدق ضروب بها تعرف سمات الحق على ليست و مور،اال من

در امور جامعه  يو کم اطالع ييخواز تنگ يااز مردم پنهان مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونه

 پس .دارديباز م ،ده استيت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشي  باشد. نهان شدن از رعيم
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د و باطل به ينمايبا ميزشت و زشت ز ،بايز .کنديبزرگ جلوه م ،کار اندککار بزرگ، اندک و 

ز يداند و حق را نينم ،ده دارنديد. همانا زمامدار آنچه را که مردم از او پوشيآيلباس حق در م

  (. 53البالغه، نامه )نهج راست از دروغ شناخته شود ،نباشد تا با آن ييهانشان

الزم است  به شرح زيره به چند امرتوج   ،يمردم در گفتمان علو ت و تودهي در نسبت حاکم

قدرت و ثبات  ،ت انجام دهند و موجب استحکاميف خود را در مورد حاکميف و تکاليتا آنها وظا

ت ي مان حاکيدر بن يآنان از حکومت، سست يبانيمردم و پشت ي  مندتيحکومت شوند. بدون رضا

 شود.يآن م ياشت باعث فروپيکند و در نهايرسوخ م

ت يف حاکمياز اهم وظا يت دادن به وجدان جمعي و اهم يت شناختن افکار عمومي به رسم. 1

  :دنيفرما ين مورد ميدر ا يامام عل است.

 يكف يقولون و قبلك الوالة مورا من فيه تنظر كنت ما مثل في موركا من ينظرون الناس نا

مردم در  ؛عباده لسنا على لهم اهلل يجري بما الصالحين على يستدل نماا و فيهم تقول كنت ما

تو آن  ةبار، و درينگريش از خود ميحاکمان پ ينگرند که تو در کارهايتو چنان م يکارها

توان يم يکيکاران را به نام نکويو همانا ن ييگويند که تو نسبت به زمامداران گذشته ميگويم

 ؛126 :1363- 1404، يانشعبه حر )ابن سازديم يبندگانش جارشناخت که خدا از آنان بر زبان 

  (.53نامه  ،هالبالغنهج

ت شناخته شده و ي به رسم يدار عموميبه عنوان وجدان ب يقضاوت مردم ياد شده، ةدر فقر

شود، در شناخت صالح از طالح، قضاوت مبنا يآنچه به عنوان گفتمان غالب بندگان خدا مطرح م

 شده است. يفار معر يو مع

 است.  علويف مهم حکومت ياز وظا ،ت شناختن حق سخن و اعتراض مردمي به رسم .2

است که  يمواجهه با مردم بدون حضور نگهبانان ،خود ندارانبه فرما حضرتد ياک ةيتوص

ب را ان مطاليد فرصت بيباشد. مردم با آنها يهاپرده خواستهيان بيممکن است حضورشان مانع ب

ت. اس ينيد يساالراز مردم يريدلپذ ةعام صحنن باريو لکنت زبان داشته باشند. ا بدون واهمه

راب و نده آنها بدون اضطيتا گو ر متتعتع؛يکلمک متکلمهم غي يحتّ» ن استيا حضرتدار ير معنيتعب

 .(53خطبه  ،هالبالغ)نهج «ديلکنت زبان سخن گو

 و معموالً باشد يدارد که حرف مردم اعتراض يمعن ييان و لکنت زبان در جايطراب در باض

 مطالب ان آزادانةير به بيحضرت مش يست. کالم بعديان امور نيند حاکمان و متصد يخوشاهم 
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ناتوانان را از  که حقِّ يتمل  ند:فرموديدم که ميشن بارها از رسول خدا»: است ياعتراض

 .(53خطبه  ،هالبالغ)نهج «باز نستاند، رستگار نخواهد شد ياطراب و بهانهضايزورمندان ب

ت يبه رسم ياصالح اجتماع در مرامنامه علو يت و برايحسن ن ياز رو يسخن اعتراض

ت هم در اصالح امور و هم در يمردم و تحمل حاکم ين حق از سويشناخته شده است. اعمال ا

 يت انفجار اجتماعيفرو خورده و در نها يهاجامعه و ممانعت از متراکم شدن عقده يه روانيتخل

 دارد. يقابل انکاررير غيثتأ يمدن يچيو سرپ

  ؛ينظارت مردم ت شناختن حق ي به رسم .3

 ،تي بودن حاکم يمرم حق نظارت بر رفتار حاکمان را دارند و شرع ،يدر مدل حکومت علو

 هاز منکر و نصح االئم  ين نظارت از باب امر به معروف و نهيا چون خود  ؛ستيمانع نظارت ن

 امر به ةضيترک فر يمد نارواآياست. پسفارش شده  ينيان( در نصوص ديشوايپ يرخواهي)خ

اشرار در مصادر امور مستقر  ،نيصالح يجاابد و بهييم بازتابت ي  از منکر، در حاکم يمعروف و نه

 .(180 :12، ج1408، يطبرس ي)نور شونديم

ن است. ايشواينسبت به پ يرخواهيحت و خيت، نصي رابطه با حاکمم مردم در ف مسل  ياز تکال

ک گفتمان يعنوان به ينيدر نصوص د ،ف مردم استيکه از حقوق حاکمان و تکل اييرخواهيخ

 :دنيفرمايم اصالح امور مطرح شده است. رسول خدا يبرا

 اللزوم و المسلمين ئمةال النصيحة و هلل العمل اخالص مسلم، امرئ قلب عليهن يغلَ ال ثالث

خدا،  يانجام عمل خالص برا ؛ز است که دل مسلمان نسبت به آن فراغت ندارديسه چ ؛لجماعتهم

 .(403 :1، ج1407، يني)کل نمودن با اجتماع آنها ين و همراهيان مسلميشوايپ يرخواهيخ

 ،يعنوان حاکم اسالماز حقوق من به شما به :دنيفرمايم يحضرت عل ،ن راستايدر هم

 .(34خطبه  ،هالبالغ)نهج «بيالمشهد و المغ يحة فيوالنص»بت من است، يدر حضور و غ يرخواهيخ

 توسط انيشوايپ و حاکمان بتيغ و حضور در يرخواهيخ و منکر از ينه و معروف به امر

 .است جامعه يزادرون اصالح و ياجتماع يکنترل خود يکارها و ساز از ،مردم

 يجمع قضاوت که چرا آنان است يهاشهيت و اندي احترام به شخص ،يرش نظارت مردميپذ

ش اقدامات حاکمان يگر واپايد ي. از سوشونديمخطا  گرفتار ترکم بو مهذ  يمانيا ةدر جامع
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در قدرت و  يت کالن ممانعت نموده و از فساد و تباهي ريفاحش در مد ي  از خطاها ،توسط مردم

 کند.يم يريزوال زودسر آن جلوگ

 ت مردم؛يجلب رضا .4

 ةکه در مرامنام يديکأدر دوران حکومت خود و ت يامام عل يهان برنامهيترياز محور

 يچ عامليت مردم با هيت مردم است. رضايجلب رضا ،خود بر آن اهتمام خاص دارد يحکومت

 يت و نظام مستقر است. حاکمان خودکامه براي ست و ضامن استمرار حاکمين ينيگزيقابل جا

ثبات يب يکنند که عمليه ميتک يمحدود حکومت يهاز و دستگاهيت ناچي ت به اقلي استمرار حاکم

 است. يت عموميت، رضاي حاکم ياصل ةيسرما ،يت علوي است. در حاکم

 ،مردم يرا خشم عموميت باشد زي ن امور در نزد حاکميترد گستردهيمردم با يجلب خشنود

 ،هالبالغ)نهج کندياثر ميب يعموم ياما خشم خواص را خشنود ،بردين ميخواص را از ب يخشنود

 . (53خطبه 

  ؛با مردم ييروو گشاده يورزمهر .5

از آنان با عنوان خانواده  ر ائمهيت( بندگان خدا هستند و در تعابي )خلق، رع چون مردم

ف ي، از وظا(592 :2، ج1411، يطوس ؛597 :1405 ،ي)کفعم «الکيوالخلق کلهم ع»اد شده است، يخدا 

  با مردم است. يمهرورز ،مهم حاکمان

 كلهما تغتنم ضاريا سبعا عليهم تكونن ال و بهم اللطف و لهم المحبة و للرعية الرحمة قلبک شعرا

ش يبا مردم را پوشش دل خو ي؛ مهربانالخلق في لک نظير ماا و الدين في لک خا ماا صنفان فإنهم

که خوردن آنان  يباش يوان شکاريح مانندهرگز  !مهربان باش، مباداقرار بده، و با همه دوست و 

گر همانند تو در يد ياتو، و دسته ينيبرادر د يادسته :اندرا مردم دو دستهي، زيمت دانيرا غن

 (.600 :33، ج1403، يمجلس ؛32 :17، ج1404 د،يالحدياب)ابن باشندينش ميآفر

 يستد و نژادپريشکال آپارتاان کالم حضرت، تمام اَيپان در يمسلمريبه غ يه به مهرورزيتوص

 را محکوم کرده است.

 ؛م و احترام به مردميتکر .6

 عظما المؤمن: قال اهللعبد بيا عن» برتر از کعبه دارد، يارزش ،يل خداباوريدلبه مؤمنهرچند 

ه يبابو)ابن «شتر استياز کعبه ب مؤمننقل شده است که احترام  ؛ از امام صادقالکعبة من حرمة
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 يست و شامل آحاد جامعه حت يمنحصر به آنان ن ،گاه مردمي، اما نکوداشت جا(27 :1، ج1362، يقم

 شود.يم يت اسالمي مسلمانان تحت حاکمريغ

ن يفرام يهااز شاخص ،و تواضع به مردم يدر فروتن يد به کارگزاران حکومتيدستور اک

  است. حضرتآن

 و النظرة و اللحظة في بينهم آس و جانبک لهم لنا و وجهک لهم ابسط و جناحک للرعية اخفض

 با مردم فروتن، ؛عدلک من الضعفاء ييأس ال و حيفک في العظماء يطمع ال حتى التحية و شارةاال

ره شدن به مردم به يم نگاه و خيت و در نيخندان باش، در نگاها رو و خو و مهربان، گشادةنرم

 دوس نگردنيأها از عدالت تو متو طمع نکنند و ناتوان يکاررفتار کن تا بزرگان در ستم يتساو

 (.53، نامه هالبالغ)نهج

مردم به  يو دلسرد يجد  ياز موانع ارتباط ،حاکمان و صاحبان قدرت به مردم يياعتنايب

 حکومت است.

 ،يسلمه ارحب يعمر بن ابنام از کارگزاران خود به يکيخود به  يهااز نامه يکيحضرت در 

، هالبالغ)نهج داردير مردم برحذر ميتش مشرک بودند، او را از تحقي از مردم تحت حاکم يکه تعداد

 .(19نامه 

ت دادن به نظر مردم و مشارکت ياهممشورت گرفتن، م مردم است. ياز اشکال تکر ،مشورت

ده شدن به يشود و مردم ديامور است که موجب احساس کرامت در مردم م ةدادن آنها در ادار

نند کيبذل نظر م ،برون رفت از مشکالت يکارهاراه ةکنند و در ارائيت را احساس مي له حاکميوس

تر خطا که کم يز از خرد جمعيت ني ند و حاکمينمايال مجامعه مشارکت فع  ةو در حسن ادار

 کند.ينه ميبه ةاستفاد ،دينمايم

عنوان (، به نظام مشورت بهيهالل ي)لد خداآموز ياز علم موهبت امام يبا وجود برخوردار

 ه دارد.ت توج يري ک راهبرد در مدي

 ؛طعنياف عصيتک فإن رىا و علي تشير نا لک»کند. يمشورت م ةف به ارائاس را مکل شان ابن عب  يا

شم، آنگاه اگر يانديرامون آن مي( و من پي)مشورت ده ييخود را به من بگو يأبر تو است که ر

 .(321؛ حکمت هالبالغ)نهج «يد اطاعت کنيبا ،خالف نظر تو فرمان دادم
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از اصول  ،ع اطاعت موقع فرمان دادنو توق  يسازميتصم يمشورت برا ةان به ارائيالزام اطراف

 شده است.ه واقع ت است که هر دو در کالم حضرت مورد توج ي ريمد ياصل

م مردم يق تکرياز مصاد ،خدمات و عدم خلف وعده يي نماز از بزرگيت و پرهمن يخدمت ب

 است. يات علويدر ادب

 د:نسينويخطاب به مالک اشتر م شانخود يحکومت نامةمرامدر  حضرت

 موعدک فتتبع تعدهم نا وا فعلک من كان فيما التزيد وا حسانکاب رعيتک على المنَ و ياکا و

؛ لناسا و اهلل عند المقت يوجب الخلف و الحق بنور يذهب التزيد و حساناال يبطل المنَ  ناف بخلفک

بزرگ  ،ياا آنچه را انجام دادهي، يت گذاربر مردم من  ،يکه انجام داد ييهاهرگز با خدمت !مبادا

را از  يکارکويرا منت نهادن، پاداش ني، زيا مردم را وعده داده، سپس خلف وعده کني، يبشمار

کند و خالف وعده عمل کردن، خشم يرا بزرگ شمردن، نور حق را خاموش م يبرد و کارين ميب

 (.454 :5، ج1415، يزيالحو يالعروس ؛53نامه  :هالبالغ)نهج زانديانگيمخدا و مردم را بر

 يگذارتمن  حق  ،ال اهلل است و در قبال آنيخدمت به مردم به عنوان ع ،تي ف حاکمياز وظا

 د.نداريحذر مت به مردم برکارگزاران را از من  ،ن مورديندارند. حضرت در ا

 يدر گفتمان علو يرينظام خبرگ

ران يو رصد مد يدرون يو تقوا يانت از حاکمان و ممانعت از لغزش آنها با ساز و کار خودکنترليص

ود خ يو رهبر يتي ريمد شيوةسر است. حضرت در ي م يبا ابزار نظارت ياندرکاران حکومتو دست

 د. نکنيسم استفاده مياز هر دو مکان

ن يرمندتگردد که روشين ميمأت ياز طرق مختلف يدر نظام حکومت علو يريستم خبرگيس

 وسن و گماشتن جاسيمخبر ةشبک يريکارگق پنهان و بهيکسب خبر از طر ،ن آنيمندترو قانون

 واصله است. اخبار ليتحل و هيتجز و يريخبرگ يون( براي)ع

 شود.  ينم يون موجب اغماض از اخبار و اطالعات انبوه مردمياز شبکه ع يريخبرگ ةويش

کند يت ميو ترب دادهپرورش  ينحومردم را به يامام عل ياندر حکومت رب  يسازگفتمان

اعتراض خود را به حاکم  ،يکه آنها بدون اضطراب و لکنت زبان و بدون مجامله و در کمال آزاد

 مثبت مردم و تفطن حاکم يريموجب دل ين نوع هنجارسازيکنند. اميرگذار منتقل يثأو ت ياصل

 يتياد موارد نارضايشود و اصطيم يحکومت و نظام کارگزار يبه نگاه و قضاوت مردم به اجزا
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ان عنواعتماد مردم بهان به يقابل حصول است تا با رفع مشکالت و مجازات خاط ،ن روشيمردم از ا

 نرسد.  يبيت آسي حاکم يه بزرگ اجتماعيسرما

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 

يقول في غير موطن: )لن تقدس امة ال يؤخذ  -صلى اهلل عليه و آله -، فاني سمعت رسول اهللمتتعتع

تو  اختصاص ده که به ياز وقت خود را به کسان يبخش ؛(للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع

ن و در برابر يبا آنان بنش ي، و در مجلس عموميکن يدگيبه امور آنان رس از دارند تا شخصاًين

اران و نگهبانان خود را از سر راهشان دورکن تا ي ،روتن باش و سربازان ف ،دهيکه تو را آفر ييخدا

دم يبارها شن آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند من از رسول خدا يسخنگو

نستاند، رستگار باز يااضطراب و بهانهيکه حق ناتوانان را از زورمندان ب يد: ملتنفرمويکه م

 (.279 :20، ج1400، ييخو يهاشم ؛53 ةنام البالغه،نهج ) نخواهد شد

 يت اطالعاتي  لزوم اشراف

هاي کنترل مديران اشراف اطالعاتي است. در اين فرايند، عملکرد مديران به فرضيکي از پيش

هاي خبري در مورد کار آنان به اطالعات قابل شود و دادهمند، پايش مستمر ميصورتي نظام

 يهاياست از مستيکر رمحل لغزش است و سُ ،يوياست دنيرشود. ميسنجش و قضاوت تبديل 

و من کالم بعض الصالحين آخر ما يخرج »: اندل گفتهين دليدارتر است و به همرپاتر و دامنهيگر ديد

که از دل  يزين چين نقل شده است، آخرياز صالح ياز بعض من رئوس الصديقين حبَ الرئاسة؛

 .(181 :2، ج1404د، يالحدياب)ابن« است استير يدوست ،شوديان خارج ميراستگو

 يراب، البته منفعالنه، يال عدهين دليکند. به هميپا منيانسان را سنگ ،ق خاطرش تعل يافزا

 کنند.يشه ميرا پ ينينشا و عزلتيترک دن ،يا و امکان عروج معنويبا دن يريفرار از تبعات درگ

 يارـا به غيرده از دنــقناعت ک   يدم اندر کوهساريد يبزرگ

 يياز دل برگشا ي، بنديکه بار   ييايچرا گفتم به شهر اندر ن

 الن بلغزنديپ ،ار شديچو گل بس   نغزند ان يرو يبگفت آنجا پر

 (140: 1365، ي)سعد
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لخ ب ،يکند که پادشاهينقل م اياالول هتذکررا در  ،م ادهميابراه ،بزرگ يداستان صوف ،عطار

لوک ر و سياست را در مسانخت با سيت و ري ا و حاکميق به دنرا تعل ير و سلوک وانهاد زيس يرا برا

 .(92 :1384، يشابوري)عطار ن کردير متصو  يد و آن را رهزن عروج معنويدينم

از اهم  ،يفرهنگ عموم ةآن در حوز يرگذاريثأل تيدلدر اسالم به يتي ريمد انت از حوزةيص

فرايند اشراف اطالعاتي، عاملي انگيزشي براي مراقبت مديران از خود و پايشي  مسائل است.

مستمر توسط مديران اطالعاتي است. اين رصد دوگانه، خطاي مديران را کاهش و هوشياري آنان 

 دهد.را در برابر خطاهاي احتمالي افزايش مي

 .(14 :1، ج1966 -1385ه، ي)ابن بابو ملوکهم دين على الناس

 يحکومت ةدر حوز يجاد چتر اطالعاتيا ،ر از رفتار حاکمانث متأ ياصالح فرهنگ عموم ةالزم

 ران است.يدر مد سازيمصون يبرا

 هينش اوليژه به گزياهتمام و

 يدر نظام حکومت ياژهيگاه ويجا يران به احوال جامعه و کارگزاران حکومتيمد يعلم و آگاه

وتات ي)اهل ب دارشهير يهابه انتخاب کارگزاران از خانواده يدارد. اهتمام حضرت عل يعلو

کسان ير و مسئول ينکه افراد در نظر مديو ا يخانوادگ سوابق درخشان  يو دارا (53)نامه:  صالحه(

اهکار اران گني، يران انتخابينکه وزين و عملکرد خود رفتار شود و اأنباشد و با هر کدام مطابق ش

 يهاو گروه ياجتماع يهاهيق از اليق و عمياز ضرورت اطالعات وث يحاک ،نباشندمه لَو اخوان ظَ

 ر شده است. يتعب« يت اطالعاتي اشراف»ند به يآن فرين مقاله از ايرگذار است که در ايثأت

 عبش من جماع[ فإنهما] فانهم اثرة، و محاباة تولهم ال و اختبارا، فاستعملهم عمالک امور في انظر ثم

ل يش به کارشان بگمار و با ميش و پس از آزماينديسپس در امور کارگزارانت ب؛ الخيانة و الجور

 و يستمگر يرا نوعيز ،مختلف وادار نکن يگران آنان را به کارهايو بدون مشورت با د يشخص

 .(215 :1، ج1426، يانجيم ياحمد؛ 53البالغه: نامه )نهج انت استيخ

 ن خدمتيضرورت نظارت ح

 يبازرس و ستين يکاف حاکمان تيصالح استمرار يبرا هي اول نشيگز ،يعلو يگفتمان ميپارادا در

 .دارد ضرورت خدمت نيح و مستمر
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فرض شيت اول است و پي است در اولوير ةحوز يسازسالم ،يادشدهبه موضوع  عنايتبا 

ت فاشتر تخل يامکان ندارد. ب يابيارز ،ن به رفتار کارگزاران است و بدون آنتفط  ،آن يضرور

 وندد. يپيوقوع مبه ينظارت يهاستميس يو ناکارآمد ياطالعات ءدر خال يتي ريمد

مثبت  يمدهاآيو پ نموده ياژهيد ويکن نکته تأيبر ا يحکومت ةنامدر مرام اميرحضرت 

 اند.آن را گوشزد کرده

الوفاء عليهم فان تعاهدک في السرَ المورهم حدوة و ابعث العيون من اهل الصدق و  تفقد اعمالهم ثم

تگو راس يکن و جاسوسان يبررس ؛ پس رفتار کارگزاران رالهم على استعمال االمانة و الرفق بالرعية

با  يانو مهرب يدارتو از کار آنان سبب امانت يپنهان يشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسيو وفاپ

 .(606 :33ج، 1403 ،ي)مجلس شوديمردم م

 :چند مطلب مهم مورد توجه قرار گرفته است باال، يدر عبارت حکومت

 رفتار کارگزاران؛ يبررسضرورت  -1

 ران؛يمد ةت به حوزي و اشراف يجاد چتر اطالعاتيا يگماشتن جاسوس براضرورت  -2

 ون؛يها و شبکه عجاسوس يو صداقت برا يوفادار لزوم دارا بودن دو خصلت برجستة -3

 ي؛نظام بازرستوصيه به پنهان بودن  -4

در صاحبان قدرت و مدارا  يدارجه مهم است، امانتين دو نتمتضم  ين نوع نظام بازرسيا -5

 ؛ينيد ةحاکمان با مردم به عنوان رکن مهم جامع يو روادار

 يجهان يدارد و از منشورها يخاص  يين بار معنايمؤمنراليلق در کالم امت و خَي رع ةواژ -6

ن مرد بزرگ يروان ايو مفاخره پ يامروز از موارد مباح ياياست که در دن ير اسالمو حقوق بش

 م  مرد ةست بلکه توديمالک ن يتي و جنس ينژاد ،يمذهب يهاتي خصوص ،را در آنيز ؛است ياله

 مد نظر است. ياز خاصيبدون امت ،يت اسالميتحت حاکم

د و ريگيش قرار ميسلوک صاحبان قدرت با مردم مورد واپا ةستم نظارت کارآمد، نحويبا س

 گردد.يح مياشتباه آنها تصح

 ةصيخص دارايد يبا يدر منظر امام عل ،و صداقت يعالوه بر وفادار يهمکاران اطالعات

 ست.يسازگار ن يبا خصلت جبن و بزدل يو خبررسان يريچون کار مهم خبرگ ،شجاعت هم باشند
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 د جاسوسان را از افراد شجاعيبا من جندك، فان الجبان ال ياتيک بصحة االمر؛ الشجعان ولتکن عيونک»

 .(365 :تاي، بي)العامل «کننديخبر نمتو را با يرا افراد ترسو از امور واقعيز ،يباک انتخاب کنيو ب

دهنده امر نشان ون و جاسوسان در کالم اماميع يبارز و ممتاز برا يهاوجود خصلت

 ران و کارگزاران است.يبر مد يت اطالعاتي و اشراف يرير خبرگيخط

 حضرت به فرمانداران خود است. ةيمورد توص يحکومت ةيک رويران به عنوان يش مديپاال

انَ شر وزرائک من كان لالشرار وزيرا و من شركهم في اآلثام و قام بامورهم في عباد اهلل فال 

از تو  شياست که پ يران تو کسين وزيبدتر ؛الظلمة و اخوانيكونن لک بطانة. فانهم اعوان االثمة 

محرم راز تو باشند...آنان  ين افراديچن !اند. مبادار بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشتهيوز

 .(129 :1363 – 1404، انىشعبه حر  ابن) کاراننددهندگان ستميارياوران گناهکاران و ي

 ياطالعات يبندطهيت حيرعا ،ياشرار در وزارت و امارت اسالم يريکارگهفرض عدم بشيپ

 است.  يت اطالعاتي و اشراف يظ بر اطالعات خوددر مورد آنها و تحف 

 يتي  ريان مديضامن سالمت جر ،ن خدمتيفر در حينظام پاداش و ک

آن را  ة، فلسفيتي ريدر مورد واکنش به رفتار و کردار مد اشترد به مالکياک ةيحضرت ضمن توص

سر افراد خدوم و تجا يموجب دلسرد ،رانينسبت به کارکرد مد يتفاوتيکند. بيان ميوضوح ببه

ن به آنا ينيمردم و بدب يت منجر به سرخوردگيدر نها يتي ريمد ةي ن رويشود. ايف مافراد متخل 

 گردد.يسالمت حکومت م

تزهيدا الهل االحسان في االحسان و ء عندک بمنزلة سواء فانَ في ذلک ال يكونن المحسن و المسي

سان کيکوکار و بدکار در نظرت ين تدريبا الهل االسائة على االسائة و الزم كال منهم ما الزم نفسه؛

رکدام از و ه شونديق ميتشو يرغبت و بدکاران در بدکاريب يکوکاريکوکاران در نيرا نيز ؛نباشند

 (.163 :13، ج1408، ي)نور آنان را بر اساس کردارشان پاداش بده

ق از اعمال و رفتار و انعکاس و بازخورد و يپاداش دادن بر اساس کردار بدون اطالعات دق

و  الم از کارکرد عُ آگاهي ،هيق و تنبيفرض تشوشيست. لذا پير نيپذظهور و بروز آنها امکان

 ن امر است.يمسئول
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 يت علوي  ريدر مد يريو خبرگ يامني تجاد نظام يا

انت يبه مالک اشتر، ص يحکومت ةفست و مرامناميدر مان يتي ريمد ةيعالوه بر توص يحضرت عل

 يستم اطالعاتيک سيجاد يشان با ايرساند. اميظهور  ةمنصه خود ب يعمل سيرهران را در ياز مد

 و دهدميادانه خود قرار ر نظارت نق ياستانداران و کارگزاران خود را ز ،انيرفتار وال ،ق و جامعيدق

 ليتبد يس قابل تأ يتي ريک هنجار مديران و صاحبان قدرت را به يش و رصد مستمر مديپا

 يها. نامهکنندمي يريگس خود نسبت به آنان موضعيون و جواسيع و مطابق اخبار  نمايندمي

ت ي الحاست. ص يس أسازنده و قابل ت ةي ن روير به ايمش ،حضرت ةگونخيز و توبيآممالمت ،آلودعتاب

 يممکن است در زمان تصد  يکند و هر فردين خدمت معاف نميرا از نظارت ح يکس ،هي اول

 از سکر قدرت شود. يگرفتار فساد ناش ،قدرت

افته يسازمان ةويک شيپژوهشگر را به وجود  ،البالغهنهج يتي ريمد يهانامه يمحتوا بررسي

مطابق  يريگميها و تصمدادهستم پردازش ياخبار و اطالعات و س يآورجمع يبرا يو اصول

ن نهاد يگذارترريثأأس هرم قدرت و ته به رها، توج عطف نامه ةگردد. نقطيآن رهنمون م ي خروج

کنترل قدرتمندان در  ،مردم است. چون قدرت فسادآور است يست اجتماعيو ز يدر روند زندگ

اعتماد  لي، ضمن تحصيحتمالش حکومت از فساد ايت قرار دارد و با کنترل قدرتمندان و پاالياولو

گردد. يمردم آسان م يرش آن از سوي، اعمال قانون و پذيه اجتماعيعنوان سرمامردم به ةتود

 د. ت دارت اقشار مل يمردم و ترب يدر زندگ يمنيعدالت و ا ةدر توسع يليبديه نقش بين رويا

کنند يو آرامش م يکشند و احساس فراخيم ينفس راحت ،يعدالت اسالم ةيمردم در سا

دارند و در صورت ارتکاب  يش از مردم عاديف خود را بيح وظايانجام صح ةن دغدغيمسئول يول

 رند.يگيخ قرار ميمورد توب ،نأف، جرم و امر خالف شتخل 

 البالغهنهج يهامندرج در نامه ي و اطالعات يامني ت يهال گزارشيه و تحليتجز

ها در مورد عملکرد حاکمان از وصول گزارش يحاک علي نيمؤمنراليام حضرت يهااق نامهيس

ار قر يبردارمورد بهره يابيواصل و پس از ارز ،يخبررسان يهاستميمتعارف س شيوةاست که به 

 اند.گرفته
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و مشابه آن استفاده کرده  «ينغَلَبَ» ةخود از کلم ةنام 79مورد از  15ش از يحضرت در ب

 است. يکنترل کارگزاران حکومت يبرا ياز نظام هوشمند اطالعات ياست که حاک

درخور امعان نظر است.  ،ار و الگويمع عنوان رفتار  واصله به يهاحضرت به گزارش يهاواکنش

 .شوديرا شامل م و ... يتيجاد نارضاين و شرع و موارد اأخالف ش ياز رفتارها يعيف وسيها طگزارش

 :ميينمايم بررسين مورد يا در حضرت را يهاچند نمونه از نامه

تطاب الى مادبة فاسرعت اليها تس البصرة دعاك بن حنيف فقد بلغني ان رجال من فتية اهلاما بعد يا» -1

داران هياز سرما يبه من گزارش دادند که مرد !فيپسر حن يا؛ لک االلوان و تنقل اليک الجفان...

 يهاي. خوردنيآن شتافت يسو سرعت به کرده است و تو بهش دعوت يخو يهمانيبصره تو را به م

حر  ؛45البالغه: نامه )نهج« تو نهادند... يجلو يپدريپر از غذا پ يهاتو آوردند و کاسه يرنگارنگ برا

 .(159 :27، ج1409، يعامل

ر به آن است و در يمش« يبلغن» ةبر گزارش است که کلم يمبتن ،ن خبرياز ا يبرداربهره

 يشرعرين هرچند غأاست که در جلسات خالف ش يران اسالميژه از مديضمن مشعر بر انتظار و

 ند.يمشارکت ننما ،هم نباشد

ن الذي المسلمي ءفي تقسم انک امامک عصيت و الهک اسخطت فقد فعلته کنت ان امر عنک بلغني» -2

 برا و الحبة فلق قومک فو الذيحازته رماحهم و خيولهم و اريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامک من اعراب 

ده است که اگر چنان کرده ياز تو به من رس ي؛ گزارشهوانا عليَ لک لتجدن حقا ذلک کان لئن النسمة

 متين است که غنيو آن ا ياکرده يش را نافرمانيو امام خو ياخود را به خشم آورده يخدا ،يباش

به  ،شان به دست آمدهيهاخته شدن خونير آورده و باهاشان گردها و اسبزهيمسلمانان را که ن

 که دانه را شکافت و يي. به خدايبخشيم ،دنديشاوندان تو هستند و تو را برگزيکه خو ياعراب

ه ديدر نزد من خوار شده و منزلت تو سبک گرد ،ن گزارش درست باشدياگر ا !ديها را آفردهيپد

 .(43البالغه: نامه )نهج «است

 يهاان جملهيحضرت واقع شده است. ب ةژيه ون مورد توج يگزارش مخبر يادشده،ان يدر ب

است که در صورت اثبات،  ياطالعات يهاافت گزارش به روال معمول در نظامياز در يمشروط حاک

 ر حاکم مزبور خواهد شد. يآن دامنگ يامدهايپ
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 يهابا عبارتشان يبه عملکرد حاکم کامال مشهود است و ا ت امامي حساس ،ن جمالتيدر ا

 دالحن عملکرد خالف آن را مورد نکوهش قرار داده است.يکوبنده و شد

 اشاره شده است. يمور اطالعاتأگر با صراحت به گزارش ميد يادر نامه

 بالقلو العمي من العرب من ناس الموسم الى وجه قد انه يخبرني الي کتب بالمغرب عيني فان» -3

؛ همانا ق...الخال معصية في المخلوقين يطيعون و بالباطل الحق  يلبسون الذين  االبصار الکمه االسماع الصمَ

 يند، مردميآيبه مکه م مراسم حج  ياز مردم شام برا يمن نوشته است که گروه يمور اطالعاتأم

ند يجوينا که حق را از راه باطل ميشان نابيهاهديدن حق ناشنوا و ديشان در شنيهاکوردل، گوش

 .  (348 :2، ج1410 ،ي)ثقف «برند...يخدا فرمان م يدر نافرمان و بنده را

ر در مرکز ک مرکز هوشمند و مدب ياز  ،بيدشمن و رق ي نيسرزم ةدر حوز يچتر اطالعات

ک ي امني تشود. ياطالق م يات جاسوسيت دارد که در اصطالح روز به آن عمليحکومت حکا

 ،يکيدهد و در صورت غفلت از يزمان پوشش مرون را هميپارچه است که داخل و بکي مقولة

 است. امني تافتد که آفت ياتفاق م ياطالعات ءخال

است که ضمن  يدر نظام علو يمشعر بر وجود سازمان اطالعات يروشنبه« ينيع» ةکلم

 دهد.يات گزارش مي دشمن را با ذکر جزئ ةک در حوزن تحر يترران و حاکمان، کوچکيکنترل مد

 الن اهال ارهم فلم نظرت و جفوة و احتقارا و قسوة و غلظة منک شکوا بلدك اهل دهاقين فان» -4

 لهم داول و الشدة من بطرف تشوبه اللين من جلبابا لهم فالبس لعهدهم يجفوا و يقصوا ان ال و لشرکهم يدنوا

ت، يهمانا دهقانان مرکز فرماندار؛ االقصاء و االبعاد و االدناء و التقريب بين لهم امزج و الرافة و القسوة بين

م، نه ديشيباره آنها اندت کردند. دريتو شکا ير کردن مردم و سنگدلياز خشونت، قساوت، تحق

 يفتاررو بد يرا که مشرکند و نه سزاوار قساوت و سنگدليافتم زيک شدن ينزد ةستيآنان را شا

 يز، رفتاريآمرا به هم در يو درشت يپس در رفتار با آنان نرم ؛ماننديپرا که با ما هميهستند، ز

ت يکردن رعاا دوريک کردن يرا در نزد يروانهيت و نرمش داشته باش و اعتدال و مم با شد أتو

 .(19البالغه: نامه )نهج «کن

کرد. ياست که در فارس حکومت م يسلمه ارحبياببنبه نام عمر ين نامه خطاب به فرديا

افت و مورد يدر يق گزارش مردميت آنان را از طري، شکاشاکيانحضرت با وجود مشرک بودن 
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 يريگکند و قساوت و سختيه ميقرار داده و به حاکم خود روش اعتدال در رفتار را توص بررسي

 د.ندانيش روا نمير هم کيمان و لو غيپو هم ين اسالميمردم مستقر در سرزم ينابجا را برا

 منآ انک المسلمين من حضرني من و اهلل اشهد فاني حقا عنک بلغني ما کان ان المعمر بن خالد يا» -5

 ايمانب صدورنا فابر عليک مکذوبا کنت ان و فيها لمعاوية سلطان ال ارض او بالحجاز او بالعراق تلحق حتى

 اگر !معمربنخالد اى ؛فحلف له باهلل ما فعل و قال رجال منا کثير و اهلل لو نعلم انه فعل لقتلناه اليها نطمئن

 اينجا من دعوت به که را مسلمان گروه اين و خدا من باشد، درست اندداده گزارش من به آنچه

 هک سرزمينى هر يا حجاز يا عراق به تا باشى ايمن گزندى هر از تو که گيرممى گواه ،اندآمده گرد

 ويشخ بر را ما هاىدل خود سوگند به اند،بسته تو بر دروغى اگر و بروى نباشد معاويه ةسلط زير

 انچن که خورد خدا به سوگند وى پس. شويم مطمئن( تو به پيش از بيش) که کن گمانخوش

 چنان مبداني اگر !خدا به: گفتند ما مردان از بسيارى و است،( نداشته معاويه با اىمکاتبه و) نکرده

 .(288 :1404مزاحم، بن)نصر «کشت خواهيم را او ،باشد کرده

ار عنوان کارگزشان بهيست اياز رفتار ناشا ،حن به منذر بن جارودلالديشد يانامه حضرت در

  کند.يت انتقاد مشد ق و مشروط بهان معل يو با ب نيمخبر گزارش قياز طر

 ،؛ اگر آنچه به من گزارش شدهمنک خير نعلک شسع و اهلک لجمل حقا عنک بلغني ما کان لئن» -6

 .(898 :2، ج1410، ي)ثقف «تر استارزشپاپوش و کفشت از تو با ات و بند  خانه شتر   ،درست باشد

 يرياز وجود نظام خبرگ يحاک ،متعارفريب و امور غيان مشروط و عدم استناد به علم غيب

 ن است.يون و مخبريبه گزارش ع يکمت  ي معمول

 کان قد ريحش له فقال شهودا فيه اشهدت و کتابا لها کتبت و دينارا بثمانين دارا ابتعت انک بلغني» -7

 يادهيرنار خيبه هشتاد د يا؛ به من خبر دادند که خانهالمغضب نظر اليه فنظر قال المؤمنين امير يا ذلک

 يح گفت گزارش درست است اياند. شرآن را امضا کرده يو گواهان ياآن نوشته يبرا يو سند

فتال  ؛311 :1376صدوق،  ؛3ةالبالغه: خطب)نهج «ح نموديبه شر يآلودحضرت نگاه خشم !نيمؤمنراليام

 . (114 :تاي، بيالعالم ؛446 :2، ج1375، يشابورين

ن حاکمان أف است. عمل مباح اما خالف شير به عثمان بن حنح همانند تذک يبرخورد با شر

 دهد.يحضرت او را مورد پرسش قرار م ،افت گزارشياست و با در ياسالم
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 برداري است:بهرهقابل  يحضرت عل يهانامه يمحتوا ياز بررس يتي ريمد چند مسئله مهم

 يجاارکان قدرت به يسازو نظام متعارف در سالم يو عرف يعقالن يهاوهياستفاده از ش -1

 ياحضرت را بر سيرة عملي ،وهين شيکه بر جهان خلقت دارد. ا يتي ب و اشرافياستفاده از علم غ

 الگو نموده است.ل به يتبد يهر فرد عاقل

 يدر حکومت ظاهر يمعصوم حت ريصاحبان قدرت و حاکمان غ يصدور خطا از سو -2

 البطياببنيمثل عل يتي ه شخصي و اعتماد اول ينشيگز يلترهايامکان دارد و عبور از ف معصوم

ر قدرت و يرا سريز ،کنديموضوع نمت را باليمورأف و انجام ميوظا ين اداينظارت در ح ،هم

 ها است.حکومت از لغزشگاه

م امن و مصون از تبعات اشتباه خود يحر يکس داراچيه ،يمحور علودر حکومت عدالت -3

مل ت و عي ل عدم احساس مسئوليدل ،نشين گزيمثبت و احراز حد نصاب در ح ةست و گذشتين

 خود باشند ياد مراقب رفتارهيبا ،مسئول و کارگزار گردد و همواره افراد يالعنان حاکمان نممطلق

 مناک گردند.ينادرست خود ب يکارها يمدهاآيو از پ

 جهينت

ون يبر گزارش ع يز مبتنيآمخيمطالب توب ،نامه 15از  شيدر ب يامام عل يحکومت ةنام 79از 

 ياق و مهندسيس يصادر شده است. از بررس ين نسبت به کارگزاران حکومتيو شبکه مخبر

 :ديآيدست مر به يج زينتا ،حضرت هايکالم

 ؛ران جامعهيبه مد يترسو خدا اق تقويش درون از طريه به نزاهت نفس و پااليتوص -1

اد جيا يبرا يگماشتن گزارشگران مورد اعتماد در کنار استانداران و کارگزاران حکومت -2

 ؛ت همه جانبه به آنهاي و اشراف يچتر اطالعات

از کارگزاران و سهولت کار  ييزداتي اسن و حس يون و شبکه مخبريبودن ع يمخف -3

 ؛کنديرا افاده م ين مطلبيان چنيب ةروح حاکم بر نحو ،نيمخبر

در  يجار يهاتي که هم واقع ينحوگزارش به ةوين به شيون و مخبريه بودن عيتوج -4

 افشا نگردد؛ ياطالعات ةاستحضار حضرت برسد و هم شبکبه يحکومت ةحوز
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ا هان مشروط نسبت به مفاد گزارشين آنها. برامويق پيت دادن به گزارش و تحقي اهم -5

شان يا ياست. ممشا يس أقابل ت يو عقالن يعرف ةويعنوان شحضرت به ةمانياز برخورد حک يحاک

و   ينيحکومت د ن حق يکه ب ينحوش صاحبان قدرت است بهيدر رصد و پا يهنجارساز ينوع

 ت افراد موضوع گزارش، جمع گردد.يثيح

ستم يس چرا که ،هاگزارش بررسياز  دست آمدهبه بر اساس اطالعات يريگميتصم -6

جاد شده يدر جامعه ا يرگيصورت مواست که به يسازميمهم نظام تصم ياز ابزارها ياطالعات

 ش است.يت و پاالي جاد مصونيا ةوين شيستم بهترين سيا ،است

 يعنياست.  يسازگفتمان ينوع ،ني. اير حکومتيعدم استفاده از علم امامت در اغلب تداب

 د استفاده کرد.يبا يعقل يهاوهياز ش ،انت از سالمت حکومتيص يبرا
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