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چکیده

نمی ه و هدژ نظارا بر عملکرد منۀۀتوالن حکومتی ان ابزارهای مهم سۀۀالمه و پیشۀۀرفه
جۀامیۀه اسۀۀۀهی اگن موضۀۀۀوع در قۀالۀبهای مرتلفی همچون نامهها خطبهها و سۀۀۀر ان
حکیمانه امیرمؤم ان علی در نهاالبال ه و برخی کتاشهای دگیر رد وری شۀۀده اسهی
در اگن تحقیق نظارا بر منتوالن حکومه اسالمی را در نهاالبال ه بررسی میک یمی
روق مقاله حاضۀر با روگکرد کیفی و به روق ساختاری -تفنیری تدوگن شدی در اگن راستا
اطالعاا اولیه با بهره یری ان اسۀۀۀ اد میتبری چون نهاالبال ه اسۀۀۀتررا

ردگد و سۀۀۀ س

مفاهیم مرتبا با نظارا بر امور منتوالن حکومتی در قالب روق تحلیل محتوا استررا و
است باال شده اسهی
گۀافتۀههۀا گۀافتههای تحقیق نشۀۀۀان می دهد که در سۀۀۀیره مدگرگتی امیرمؤم ان علی
انتصۀاش مدگران اصۀل در پنۀههای کلیدی و نظارا شۀکار بر فیالیه منۀتوالن ان اصول
مهم نظارا بر فیالیه منۀۀۀتوالن حکومتی اسۀۀۀهی تحقق اگن مهم م وال به انتراش ناظران
متیهد و امانهداری اسۀۀه که مصۀۀال جامیه اسۀۀالمی را در نظر بییرندی نظارا منۀۀتقیم
حاکم و برخورد قاطع با منۀتوالن مترلف نقشۀی مهم در حرکه صۀۀحی سینتم حکومتی
داردی
نتاگا نتاگا حاصۀۀل ان اگن تحقیق نشۀۀان داد که نظارا بر عملکرد منۀۀتوالن حکومتی در
صۀۀۀیۀانۀه فردی و اجتمۀاعی نۀان نقش مهمی داردی توجه به مواردی ان قبیل خودنظارتی
شۀ اخه درسۀه منتولیهها و ارائه بانخورد نظارا به منتوالن در بهبود عملکرد نان مؤرر
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اسۀۀهی بر اسۀۀام نتاگا تحقیق اقدایهای پیشۀۀییرانه در انتصۀۀاش منۀۀتوالن و انتراش افراد
صال مهمترگن مؤلفه اسهی
واژگان کلیدی

نظارت ،عملکرد ،منُوالو حکومتی ،نه البالغه ،امیرمؤمناو علی.
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مقدمه

نظارت بر عملکرد مناااُوالو از ابزارهای مهم و فثیرنذار حکومتها برای حر حاکمیت و جلونیری
از هر ومر اساات و فقداو آو می واند به زلزل ساااختارهای حاکمیتی منجر شااود و مان نیل جامعه به
پیشاارفت و سااعادت شااود .نظارت بر امور حکومتی از ضاارورتهای مدیریتی حاکماو اساات ،و وجه به آو
منااُوالو حکومت را از خطا و انحراو حر نموده ،در مناایر اعتدال و اصااول دین اسااالم نگه میدارد.
رسااایدنی به امور کارکناو و مدیراو در ردههای مکتل و کنترل دقیق و مناااتمر عملکرد آناو وهیرهای
اسااات که انر در حوزهها و ساااطو مکتل صاااورت نسذیرد ،زیاوهای جبراوناپذیری به بار خواهد آورد و
نتیجه آو بیعدالتی ،رشاوهخواری ،حی ومیل بیتالمال و ایجاد مراساد اقتصاادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی خواهاد بود .موضاااوع نظاارت بر عملکرد مناااُوالو وساااط امیرمؤمناو علی در قالبهای
مکتلری همهوو نامهها ،خطبهها و ساااکناو حکیمانه آوحضااارت در مجموعه ارزشااامند نه البالغه و
پیشروی شاایعیاو و
برخی کتابهای دیگر نردآوری شااده اساات ،که بهعنواو مترقی رین دسااتورالعمل ِ
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پیرواو ایشااااو قرار دارد .امیرمؤمنااو علی نظاارت همزماو و متقابل مردم بر حاکماو و بالعکس را از
اصول بنیادین سالمت جامعه بهحناب آورده و حکومت پویا و ملت آناه را به این امر مهم فراخوانده است.
بررساای ساایره نظری آوحضاارت مؤید اهتمام ایشاااو به نظارت دقیق و منااتمر بر امور منااُوالو اساات و

ایشاااو در مدت زمامداری در موقعیتهای زیادی به وور عملی این نظریه را اجرا نموده اساات .نتیجه این
امر اصاااال امور ،نبیه متکلراو ،دلگرمی و امیدواری مردم ،همبناااتگی و پیوند بین ملت و امام و حر
نظام اساات .بر اسااا

نظر امیرمؤمناو علی انر نظارت و کنترل بهوور اصااولی و دقیق انجام شااود

اثرات م بت آو در سااطح جامعه به ههور خواهد رسااید و فرصااتولباو مجال نکواهند یافت که برخالو
قانوو و مصالح عمومی عمل نمایند و موجودیت نظام اسالمی را به مکاوره بیندازند.
بر اساااا

آنهه نذشااات ،پرداختن به این حقیق از آو جهت اهمیت دارد که :ضااارورت و اهمیت به

کاارنیری نظاارت حاکمیتی برای فمین مناف عمومی مورد بحث قرار نرفت جنبههای مکتل نظارت بر
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عملکرد مناُوالو حکومت اساالمی در کالم امیرمؤمناو علی بررسای و احصا شد مؤلرههای احصا
شاااده در کالم آوحضااارت به شااایوۀ علمی و با اساااتراده از نظر خبرناو اولویتبندی و ارائه نردید و نحوۀ
عنایت به ماهیت موضاوع آو بکش از ساکناو امیرمؤمناو علی در نه البالغه که به موضوع ار باط
داشاات ،ذکر نردید .همهنین در احصااای متغیرهای پ وهش عالوه بر نه البالغه ،اسااناد مهمی از قبیل
غررالحکم و دررالکلم و بحاراألنوار مورد بررسی قرار نرفت.
پرسشهای مطر شده در این حقیق عبار ند از:
 .1سیره امیرمؤمناو علی در خصوص نظارت بر عملکرد منُوالو حکومتی چگونه است؟
 .2عناصاار اسااتکرا شااده از نه البالغه درباره نظارت بر عملکرد منااُوالو حکومتی با وجه به
اهمیت آوها در ما ریس مربوط چگونه وبقهبندی میشوند؟
مبانی نظری

نظارت در لغت به معنای «نظرکردو و نگرینتن به چیزی و مراقبت و در حت نظر و دیدهبانی داشتن
کاری» اساات (دهکدا .)22561 :11 ،1377 ،نظارت «مراقبت در اجرای امور» اساات (معین،1331 ،
 .)1317 :2مرهوم نظاارت در کتااب شاااری نه البالغاه باه دفعاات زیااد و در قالب واژههایی از قبیل
ََ
َ
َ
« َع َاهدَ ،ح ِاف  ،رقد ،اب َع ِث ال ُعیوو » و مواردی مانند آو به کار رفته اساات .نظارت ،عنصااری اساااساای در
سااااختارهای مدیریتی جوام امروزی اسااات و با وجه به اینکه اجرای صاااحیح و کامل قوانین ،مطلوب و
مورد عالقه همه افراد جامعه نینااات ،از وریق نظارت این مهم حاصااال مینردد .نظارت ناه درونی و ناه
بیرونی اساات .نظارت درونی که بیشااتر در جوام دینی مورد انتظار اساات از اعتقاد به خدا و روز جزا نشاافت
مینیرد بهووریکه افراد در پر و اعتقاد دینی خدا را ناهر بر اعمال خود دانناته و باور دارند که پیوسته در
محضار خدا هنتند ،و باید در سرای دیگر پاسکگوی اعمال خود باشند .بدیهی است که نظارت درونی در
هر شارایط و برای همه انناوها مؤثر نینت و الزم است از نظارت بیرونی در کنار نظارت درونی بهرهنرفته
شاااود .از اینرو در دین اساااالم عالوه بر قوه نظارت درونی ،نظارت بیرونی هم از اهمیت وی های برخوردار
اساات .به عنواو نمونه در دین اسااالم یک سااازماو نظار ی ننااترده حت عنواو «امر به معروو و نهی از
منکر» در نظر نرفتهشااده اساات که یک شاابکه ننااترده فرهنگی و اجتماعی را به وجود میآورد که در آو
هر کس در مقابل آنهه در محیط اورافش مینذرد ،بی راوت نمیماند یعنی از یکسو ،کارهای نادرست
را مورد نهی و قبیح قرار داده و انجام دهنده فعل منکر را از آو بر حذر میدارد و از سااوی دیگر بر کارهای
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ار بااط هر یاک از معیاارهاا اعم از نروذی ،پیونادی ،وابناااتاه و خودمکتاار عیین نردید .در این حقیق با
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خوب و نیکو فکید کرده و افراد را به انجام آوها دعوت میکند .موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در
قرآو کریم  3مر به به صورت منتقیم ذکر شده است .خداوند در این باره میفرماید:

ْ
َ
ْ
ْ َ
َ ُْْ ُ َ َ ُْْ َ ُ
ُ ُ َ
ات َب ْع ُض ُه ْم ْولیاء َب ْ
ون ب ْامل َ ْع ُ
وف َوین َه ْو َن َعن املُنک ِر ( ...وبه.)71 :
ر
ر
م
ی
ض
ع
واملؤ ِمنون واملؤ ِمن
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
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مرداو و زناو باایماوّ ،
ولی و یار و یاور یکدیگرند امر به معروو ،و نهی از منکر میکنند...
و یا در آیه دیگری در اکید بر ضرورت وجه به امر به معروو و نهی از منکر میفرماید:
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ْ
ُ
ُْ َ
َْ ُ
ُ َ َ ُُ
َْ َ َ
م ُ ْ َّ ٌ ْ ُ َ َ ا ْ َلخ َ ُ ُ َ
ون بَ ْامل َ ْع ُ
وف َوینه ْون عن املنکر َو ْول ِئَک م
ر
ر
م
ی
و
ی
ل
إ
ون
ع
د
ی
ة
مَ
َولَتَکَن منکم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْ
ملُفل ُح َ
ون (آلعمراو.)121 :
ا ِ

باایاد از میااو شاااماا ،جمعی دعوت باه نیکی ،و امر به معروو و نهی از منکر کنند! و آوها

هماو رستگارانند.
همهنین موضاااوع امر به معروو و نهی از منکر در آیههای دیگری از قرآو کریم به صاااورت لویحی
مورد اکید قرار نرفته است.
نظارت در سایره نظری و عملی امیرمؤمناو علی از جایگاه وی های برخوردار است .نظارت در نگاه
ایشااااو شاااامال نظارت مردم بر حکومت ،نظارت حکومت بر مردم و نظارت ارکاو حکومت بر بکشهای
َ
مکتل حکومت است .آوحضرت در کالم خود خطاب به خوار هنگامی که ندای «ال ُحک َم ِإال ِلله» سر
دادند ،ضرورت وجود نظارت در امور حکومتی را شریح فرموده است:
َ
َ َ
َ َّ َّ
ْ َ ُ َ ْ َ
ُْْ
ُ
ُ َ َمُ ُ َ
ْ
اَلل ِفیها
«ل ُبَد للنَاُ ِم ْن ِمی َب هر ْو فَابر ،ی ْع َمَل ِ إم َر ِتَ ِب املؤ ِم ُنَ ،ویَ َت ْم ِتع ِفیهَا الکَ ِافر ،ویل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ا ُ ُ َ ْ َ ُ
َ َْ
َّ
َْ ُ َ َ َ ُ
ْ َ َ َ َ ْیج َ ُ
َ ُ ا ََ َ
ُ
َ ِمن القوی،
اْلبَل ،و مع ِبَ ِب الیفء ،ویقَاتَل ِبَ ِب العَدو ،وتَ من ِبَ ِب الس َلل ،ویؤخذ ِب ِب ِللض َ ِعی ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َحیت ی َْتیَح َب ٌّرَ ،وی َْ َت َاح ِم ْن ف ِابر» (نه البالغه.)327 :2 ،1121 ،
ِ

مردم به زمامداری نیک یا بد ،نیازمندند ،ا مؤمناو در سااایه دبیر او ،بکار مشااغول شااوند ،و

کافراو هم بهرهمند نردند و خداوند در ساااایه آو ،افراد را به اجلشااااو برسااااند .به وسااایله
حکومت بیتالمال جم آوری نردد و به کمک آو با دشااامناو مبارزه شاااود .جادهها امن ،و
حق ضعیراو از نیرومنداو نرفته شود .نیکوکاراو در رفاه ،و جامعه از بدکاراو ،در اماو باشد.
امام علی در عهدنامه خود خطاب به مالک اشتر میفرماید:

َْ
َ
َ ُ َّ ْ
ْ
َْ
ُ
َ م
َ َ ْ ُْ َ
َ َ َُ
ْ ْ
َّ ال َقَ ْق ب َذوی امل ُ ُر َ
ات
ات َو اْلح َسَ
وء
ورك نصَحه ْم ِ نق ِس َک...
«ف َو ِم ْن ُبن
ِ
اب و ه ِل اللیوت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ
َّ
القال َحة َو َّ
الس َوابقال َح َسن ِة» (نه البالغه.)51 :17 ،1121 ،
ِ ِ
ِِ

در امور کارنزاراو حکومتت دقت کن و آناو را پس از آزمایش به کار نیر ...از ّ
عمال حکومت کناااانی
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را انتکاب کن که اهل جربه و حیاء و از خانوادههای شاینته هنتند.
آوحضرت در نه البالغه درباره ضرورت نظارت همگانی و آثار ر آو میفرماید:

ّ
امر به معروو و نهی از منکر را وا نگذارید ،که بدکاراو او بر شااما مناالط شااوند ،آو ناه دعا

کنید و به اجابت نرسد.
پیامبر اعظم درباره اهمیت نظارت عمومی میفرماید:

ُ َ
ُ َ َ
َ ْ َ َ م َ َّ َّ ُ َ َ ُ
ْ ُْ َ
َ ََ َ ُ ه َ
ََ ُ ه َْ
ار ْ فیَ ْد ُعو خیَ ُ
ک ْم ش َ َر َ
ار ْ فال
وف و لتن
«لتَ م ُرن بَامل ْع ُر
هون عن املنکر و لیس َلطن اَلل علی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ی َْ َجج ُ
ْ
اب ُلم» (پاینده.)621 :1332 ،

به نیکی امر کنید و از بدی نهی کنید ،ونرنه خدا َبداو او را بر شااما مناالط کند و نیکاو او

دعا کنند و استجابتشاو نکنند.
بنابراین «امر به معروو و نهی از منکر که رو آو همانا مناؤولیت نظارت همگانی اسات در کنار سایر
ضااامااناتهاای اجرای قوانین و مقررات ،جاامعه را بهساااوی عالی و پیشااارفت و رقی ساااوق میدهد»
(جمشاایدی .)151 :1333 ،در مقابل عدم وجه به نظارت بر منااُوالو حکومتی به عنواو امینکنندناو
نظم و امنیت در داخل و خار ساارزمین اسااالمی ضاامن خار کردو جامعه از مناایر عادل و پیشاارفت،
بدبینی عمومی را در بین مردم وساعه میدهد .از این رو ضمن لزوم آناهی منُوالو از وهای خویش در
برابر ملت و کشاااور نظارت صاااحیح ،دقیق و همهجانبه بر عملکرد مناااُوالو حکومتی از ساااوی مراج
ذیصاال امری ضاروری و اجتنابناپذیر اسات .امیرمؤمناو علی در نظارت بر اعمال منااُوالو بنیار
دقیق و پای بند بود .آو حضااارت افراد مورد اعتمادی را مشاااکص کرده بود ا از کردار و رفتار مناااُوالو
نزارش دهند و پس از اوالع از اشااتباهات آنها ،بر اسااا

نوع اشااتباهی که مر کب شااده بودند ،واکنش

مناسااب از خود نشاااو می داد .ایشاااو در اشااتباهات جزیی و قابل اغماض به ذکر ،نصاایحت و مالمت و
سارزنش بننده میکرد ،و در مواردی که به نتیجه میرسید کنی شاینتگی صدی منُولیتی را ندارد او را
برکنار و شااکص مناسااب ری را به جای او به کار می نمارد .از ایشاااو روایت شااده اساات که« :منصااب
قضااوت را به ابواألساود دئلی وانذار کرد ،سسس او را عزل کرد .ابواألسود به حضرت نرت :چرا مرا برکنار
کردی با این که جنایت و خیانتی نکرده ام؟ حضاارت فرمود :دیدم که صاادای و بلند ر از صاادای ورفین
دعوا اساات» (بروجردی .)137 :32 ،1333 ،آوحضاارت در موردی که یکی ازمنااُوالو مر کب جرم و
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َ
ُ ُ
َْ ُ
َّ ْ َ ْ ُ ْ َ
َْ َْ
َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ
ون َفال ی َْ َ َجج ُ
«ل ت ُ
اب
وف والنهی عن املنکر فیول علیکم ِشَرار  َّ ،تدع
تكوا اْلم َر بامل ْع ُر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
لکم» (نه البالغه.)6 :17 ،1121 ،
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ّ
خیانتی شاااده بود که سااازاوار مجازات و اجرای حد بود او را از مقامش عزل می کرد و به مجازات عملش
میرساااند .به عنواو نمونه درباره خیانت مناُول بازار اهواز که مناف عمومی را پایمال کرده بود ،برخوردی
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سکت و منُوالنه نشاو میدهد.

َ
َ َ َ ً َ َ َ
َ َ َ
ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ َ
َّ ُ ْ َ ْ
َ
ُ
َ
ب إل رفاعة فإذا
«عن ع ِلی ع :نب اسَتد َرك َع ْابن ه ْرمة ِخیانة َو اکن َع سوق اْلهوان فکت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ََ
َ ْ ُْ ُ َ َ َ َ
َ ْ
َ َ َ َ َ ُْ
ََ َ
ت ك َتَاب َهَ َذا فَ مح ْاب َن َه ْر َم َة َعن ا
الس َوق َو ْوقف ُب ل َّلناُ و اج َج
ار علی ِب ...فإذا اکن ْیمالج ُم َع ِة
ن
و
ب
ن
قر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ
ْ َ
م
ً
َ
ُ
ً
َ
ْ
َ
َ لمْ
ْ
ْ
ْ
ْ
سج َ ً
ُ
ُ
ْ
َ َ
ُ
ف خر ْبب ِم َن السَجن َو اَْر ْبب ْ َسَة َو اال ِای سَ ْو ا َو َ ب ِب ِ اْلس َواقَ ...و م ْر ب ِب إل ا ن ِمانا
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ً
َ
َْ
ْ
َمق ُلوْاَ ...و اقط ْع َعنالخ ِائن ِر ْنق ُب» (نوری.)123 :17 ،1123 ،
ِ
ِ

امیرمؤمنااو علی خیاانت ابن هرمه را دریافت .او مناااؤول بازار اهواز بود .حضااارت به

رفاعه نوشت« :چوو نامه ام را خواندی ،ابن هرمه را از بازار برکنار کن و در برابر دیدناو مردم
او را بازداشاات و زندانی اش کن و جارچی ،ماجرای او را باز نوید ...و چوو روز جمعه شااود ،او
را از زنداو بیروو کش و ساای و پن ازیانه به او بزو و او را در بازارها بگرداو ...و دسااتور بده
ّ
کاه او را باا خواری و ذلات باه زناداو برناد ...و حقوق این خیاانتکاار را قط کن» (بروجردی،
.)173 :32 ،1333
این نظارت دقیق از ساوی آوحضرت موجب می شد ا حاکماو و منُوالو نهایت دقت و احتیاط را در
امور باه کاارنیرناد و ا حد ممکن از اشاااتباهات و کارهای خالو عمدی آوها کاساااته نردد .امیرمؤمناو
علی اشااکاص خدمت نزار و دل سااوز را مورد لط و مرحمت خویش قرارمی داد و خدمتشاااو را در
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حد الزم می ساااتود .این روش ،دلناااوزاو و خدمت نزاراو را به خدمت بیشاااتر شاااویق می کرد و مجال
کارشااکنی و خیانت را از فرصااتولباو و خائناو ساالب مینمود .از نمونههای شااویق منااُوالو به ساابب
خدمت شاااینااته می واو به نامه آو حضاارت خطاب به عمر بن ابی ساالمه اشاااره کرد که فرمود :اکنوو
زمامداری را به نیکی انجام دادی ،و امانت را پرداختی ،پس به ساااوی ما حرکت کن ،که صااامیم دارم به
ساوی ساتمگراو شام حرکت کنم ،دوست دارم در این جنگ با من باشی ،زیرا و از دالورانی هنتی که در
جنگ با دشاامن و برپا داشااتن سااتوو دین از آناو یاری می ولبم (نه البالغه ،نامه  .)12آو حضاارت در
خصوص اهمیت نظارت بر منُوالو حکومتی خطاب به مالک اشتر میفرماید:

َ
ُ
ْ
ْ
َ ْ
م ْ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ
َ
َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ
ُ
ال ْمَ ،و ْاب َ
کِ م
الس َ مر ِْلمورم
ا ال ُعیون ِم ْن هَل الق َدق والوفَ ِاء علهی ،فَإن تعَاهد
عَ
مَ
ع
فققَد
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
َ
َ ْ َ ٌ ُْْ َ َ َُ َ
ْ َْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
الرفق ب َّ
است ْع َما اْل َم َانةَ ،و م
َ ْ َ ُْ
الر ِعی ِةَ .وتحفظ ِم َن اْلع َوان ،فإن حد ِمم بَط یَد إل
ِ
حدوة لم َع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
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نامه .)53
رفتار کارنزاراو را بررسی کن ،و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آناو بگمار ،که مراقبت
و باازرسااای پنهاانی و از کاار آنااو ،ساااباب اماانتاداری ،و مهربانی با رعیت خواهد بود .و از
همکااراو نزدیکات ساااکات مراقبت کن ،و انر یکی از آناو دسااات به خیانت زد ،و نزارش
جاساااوسااااو و هم آو خیانت را ایید کرد ،به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با ازیانه
کیرر کن ،و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر ،سسس او را خوار دار ،و خیانتکار
بشاااماار ،و ووق بدنامی به نردنش بیرکن .مالیات و بیت المال را بگونه ای وارسااای کن که
صااال مالیات دهندناو باشااد ،زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندناو ،عامل اصااال امور
دیگر اقشار جامعه میباشد.
امیرمؤمناو علی در وصایههای باال بر اهمیت اصل نظارت ،وی نیهای ناهراو یعنی استراده از
افراد صاادق و وفادار ،انجام نظارت پنهانی ،سوق دادو منُوالو به سوی عمل صالح و شاینته و اهتمام
به فرهنگ لط و امانتداری در برخورد با مردم ،اهتمام وی ه به سالمت نرس منُوالو نزدیک و برخورد
قااو و ساااکت با خیانتکاراو اکید میکند .ایشااااو در خصاااوص نظارت بر امور اقتصاااادی حکومت
حناسیت بنیار زیادی نشاو داده و سالمت اقتصادی را عامل اصال جامعه و مردم میداند .امیرمؤمناو
علی در راساتای نظارت بر عملکرد منُوالو حکومت اسالمی در نامهای به ع ماو بنحنی انصاری
عامل بصره وی را مورد مؤاخذه قرار میدهد و میفرماید:

َ َ ََ َ
ْ َ ْ ْ
َ َ َ َ َُْ ََ ْ ْ َ َ ُ
ً
َُ
ْ
َّ
ت إلی َها س َْ َ َت َط ُ
اب
َ فقَد َبلغ ن َر ُبال ِم ْن ِفتی ِة هل ال َل ْق َ َر ِة رعاك إل م ر َب ٍة ف س َ َرع
«یَا ْاب َن حنی
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْلج َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُتج ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
مج ُ ٌّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ٌّ
ا
لَک اْللوان و تنقَل ِإلیَک فان و ما ظننت نک یب ِإل عام قوم ع ِائلهم فو و غ ِنهی مدعو»
ِ ٍ
ِ
ِ

(نه البالغه.)225 :16 ،1121 ،
ای پنر حنی ! به من خبر رسیده که مردی از جواناو اهل بصره و را به مهمانی خوانده

و و هم به آو مهمانی شاتافتهای ،با غذاهای رنگارنگ ،و هروهایی پر از وعام که به سویت
آورده میشااده پذیراییت کردهاند خیال نمیکردم مهماو شاادو به ساارره قومی را قبول کنی
که محتا شاو را به جرا میرانند ،و وانگرشاو را به مهمانی میخوانند.
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َ َََْ ْ َ َ َ
ً َ َ َ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َ
َ َ
ْ َ َ َ َْ ُ ُ
َ ََْ َ
وبة ِ
اهدا ،فلس َطت علی ِب العق
َ
ش
ک
ذل
ب
ت
ی
ف
ت
اك
،
ک
ون
ی
ع
ِ
ِخیَانَ ٍة ابتمعَت ُِبَا علی ِب ِعندک خلار ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ لخ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ا َ
َبَ َدنَبَ ،و َخَ ْذ َتَ ُب َِبَا َص َ َ
ار الته َم ِة.
اب ِم ْن ع َم ِلَ ِبُ َّ ،لتَب ِبقَام املَذل ِة ،و ولتب با ِ یان ِة ،وقلدتب ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َّ ْ َ ْ ْ َ
َ
َ ُْ
َ ْ َ َ ً َْ
َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ
َ
َوفققَد م َرالخ َراِ ِِبَا ی ِل هلَب ،فَ ِإن ِِ صََال ِح ِب وصََال ِح ِهم ص َالحا ِملَ ِس َوام (نه البالغه:
ِ

45

نامه  15نه البالغه نشااودهنده آو است که حضرت امام علی عملکرد منُوالو حکومتی را با
دقت و حناااساایت بناایار رصااد میکند و بالفاصااله پس از بروز خطا از سااوی منااُوالو ،موارد را به آناو
نوشزد میکند .آوحضرت ننبت به شریح قاضی که در زماو حکومت آو حضرت خانه ای به مبلغ هشتاد
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دینار خرید ،و خبر آو به امیرمؤمناو علی رسید ،وی را خواست و به او فرمود:
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َ

ْ

َ
ََ َ
ُ ُ ً
ُ
َ
َّ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ً ْ َ ْ َ
َ َّ ُ َ
« َبلغ نک ْابت ْعت رارا بمَث ِنی ِرینارا َو كتبت لا ِكتابا َو شهدت ِفی ِب شهورا ...یا ش َری ُح ما إنب سی تک
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ ْ َ ُْ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
ً َ ْ َ َ َ َْ َ َ
ُ
خ
ی
اخقَا و یََ ِلمک إل قْك خالقا
من ل ینظر ِِ ِكت ِابک و ل یََ لک عن ن ِتک حیت ِربک ِمنها شَ ِ
ِ
ِ
َ َ ِ َ َ َْ
َ
َ
َ ُْ
ُ
َ َ ُ
َّ
َ
ُ َ َ َ
َ َ َ ََ ْ َ
َّ
َ
َ
الد َ
ار ِم ْن غی مالک ْو نقدت الَ َمَ ِم ْن غی حاللک فإذا نت
فانظ ْر یا شَ َری ُح ل تکون ْابت ْعت ه ِذ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ َ اْ
الدنیا َو َر َار اآل ِخ َر ِة» (نه البالغه.)27 :11 ،1121 ،
قد خ ِسرت رار

به من خبر رساایده خانه ای به هشااتاد دینار خریده ،و برایش سااند نوشااته ،و بر آو نواهانی

نرفتهای ...به زودی کنای (ملک الموت) به نزدت میآید که به سند خانه نظر نمیکند ،و از
نواه آو نمی پرساااد ،ا آنکه و را از خانه بیروو می کند ،و نها نااالیم خانه قبر می نماید .ای
شریح ،مواهب باش که این خانه را از غیر مال خود نکریده ،یا قیمت آو را از غیر مال حالل
نداده باشی ،که در این صورت دچار خنارت دنیا و آخرت شدهای.
خودنظار ی یکی از امور مورد اکید امیرمؤمناو علی اسااات .در نه البالغه درباره این موضاااوع
میخوانیم که:

َّ ً َ
ًَ ُ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ ْ ََْ
َ
ْ
َ َّ
َّ َ ُ َّ
ْ ْ َ ُ
َ
دا َح ا
ب إل ِم ْن ن لَ
الس َ ْعدان م َس َهدا ْو َب َّر ِ اْلغال م َق َف
ک
اَلل ْلن ت َع ح َس َ
ِ
«و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ً
ُْ َ
ْ َ َ َ
َ َ َْ َ َ ً َْ
ً َ
ْ ُ
َّ َ
اَلل َو َر ُسَول ُب ْی َم القی َامة َظاملا ل َل ْ
اصَلا ل َ ٍء ِم َنالحطام َو كیَ ظ ُِّل حدا لنفس یَرع
غ
و
ار
ل
ع
ال
ض
ع
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ُ ُ َُ
َ ْ َ ُُ َُ
ولا َو ی ُطو ُ ِ َّ َ
ولا» (نه البالغه.)215 :11 ،1121 ،
الَّثی حل
إل الللی قف
ِ
ِ
ِ

«به خدا قناام انر شااب را به بیداری به روی خار سااعداو به روز آرم ،و با قرار داشااتن غلها و

بندها به بدنم روی زمین کشایده شوم ،پیش من محبوب ر است از اینکه خدا و رسولش را در
قیامت دیدار کنم در حالی که به بعضااای از مردم ساااتم نموده ،و چیزی از مال بی ارزش دنیا
غصاب کرده باشم! چگونه به کنی ستم کنم برای وجودی که به سرعت به سوی کهنگی و
پوساایدنی پیش میرود ،و اقامتش در زیر وده خا ووالنی میشااود (نه البالغه:1333 ،
)232؟
عملکرد آوحضارت در برابر درخواست وی هخواری نزدیکاو قابل وجه و آموزنده است .در نه البالغه
در اینباره آمده است که:
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باه خادا قنااام عقیال را در او فقر دیادم که یک من نندم از بیت المال شاااما را از من

درخواساات داشاات ،و کودکانش را از پریشااانی فقر ،با موهای غبار آلود و رنگهای یره دیدم،
که نویی صااور شاااو را با نیل ساایاه کرده بودند ،عقیل به درخواسااتش اصاارار ،و سااکنش را
کرار می کرد .من به نرتارش ّ
وجه می کردم ،و او خیال می کرد که دینم را به او فروخته ،و از
راه و روشام دسات برداشاته و به خواستهاش ن میدهم ،در این اثنا آهن پارهای را نداخته و
باه بدو او نزدیک کردم ا مایه عبر ش شاااود ،نانهاو چوو ناله بیمار ،از حرارت آو آهن پاره
ناله زد ،و نزدیک بود از آو آهن نداخته بناااوزد ،به او نرتم :مادراو داغدار بر و بگریند ای
عقیل ،آیا و در برابر آهن پاره ای که انناااانی آو را به شاااوخی و بازی برافروخته ناله می زنی،
ولی مرا به جانب آ شی که خداوند ّ
قهار به جهت خشم خود افروخته می کشانی؟! آیا و از این
درد اند ناله بزنی ،و من از آ ش سوزنده ّ
جهنم ناله نزنم (نه البالغه)232 :1333 ،؟

برخورد آوحضاارت در مواجهه با پیشاانهاد رشااوه از سااوی افراد بانروذ بناایار دقیق و آموزنده اساات.
ایشاو درباره این موضوع میفرماید:
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شاکصی در اریکی شب با ارمغانی در هرو بنته ،و حلوایی که آو را خوش نداشتم و به

49

الگوی ساختاری تفسیری نظارت بر مسئوالن حکومت اسالمی در نهجالبالغه

َ
ََ َ
ْ ُم ُْ َ ً َ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ا
ْ
َ َّ
ُ َ ً َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
الُّ ُعور ُغ ْ َ
ْ
اَلل لقد َر یت ع ِقیال َو قد ملق حیت اسََح ِمن ُب صاعا و ر یت ِصلیانب شعا
«و ِ
ِ
ِ
َ
َ
َم ً َ َ َ
ْ
ْ َْ
ْ َ ْ ْ َ َّ َ ُ م َ ْ ُ ُ ُ
َْ َ ُ م ًَ ْ َ ُ
وه ُه ْم بالع ْظِّل َو َع َ
او َرین ُمؤكدا َو َّ
رك َر َع الق ْو م َرررا ف صغیت
ب
و
ت
ر
و
س
ا
َّن
اْلل َوان ِمن فقرم ك
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
َ
ُ َ
َ
ِ َ َ َ م َ
ُ
َّ ُ
َ َْ
َ ُ ُ َ ً َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ً َّ ْ َ ُ َ
إلیَ ِب ل ِعی فظ َّن ین بی ُعَب ِری َو تلع ِقیاره مفارقا ریقیت ف ُحیت لب ح ِدیَد َّ رنیتها ِم ْن ب ْس َ ِم ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ی ْح َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ
ََ
َ ْ َ َّ َ ُ
ْ َ َ َ فَ ََّ َجیَ
کلتک الَو ِاكل یا
َ ِمن ِملهَا و اکر ن
ِلیعت ِْ ُِبَا ض ِ ض ِذی رن ٍ
تق ِمن ِمیس َ ِمهَا فقلَت لَب ا ِ
َِ
َ
ََ
ْ
ْ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ ََْ َ َ َ
َ ُ ََ
َ ج ََج َ َ َ َّ ُ َ
ارها لغض َل ِب ت ِئ ان ِم َن اْلذی َو
ع ِقیل ت ِئ ان ِم ْن ح ِدیَد ُحاها إنَ َاَا ِلل ِعل ِب َو تج ارین إل نار رها بل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ َ
ََ
ل ِئ ان ِم ْن لظی» (نه البالغه.)215 :11 ،1121 ،

49

آو بدبین بودم به ووری که انگار می کردی آو را با آب دهاو یا اسااتررا مار ساااخته اند نزد
من آمد ،به او نرتم :این صااله اساات یا زکات یا صاادقه؟ اینها که بر ما اهل بیت حرام اساات.
نرت :نه این اسات و نه آو ،بلکه هدیه است .نرتم :مادرت به عزایت بنشیند ،آمده ای از راه
دین خاادا فریبم دهی؟! یااا دساااتگاااه فکر و اناادیشاااه ات بااه هم خورده ،یااا دیوانااه ای و یااا
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بیهودهنویی؟ به خدا قنام انر هرت اقلیم را با آنهه زیر آسماوهای آنهاست به من بدهند ا
خاداوند را با ربودو پوسااات جوی از دهاو مورچه ای معصااایت کنم به چنین کاری دسااات
نمی زنم .و بی شاااک دنیای شاااما نزد من از برنی که در دهاو ملکی اسااات و آو را می َج َود
ّ
خوار ر اساات! علی را با نعمتی که از دساات میرود و لذ ی که باقی نمیماند چکار؟! از خواب
عقال ،و زشاااتی لغزش باه خادا پنااه می بریم ،و از او یااری می ولبیم (نه البالغه:1333 ،
.)233
بر اساااا

آنهه نذشااات ،با وجه به اهمیت نظارت بر عملکرد مناااُوالو و اهتمام وی ه امیرمؤمناو

علی باه این امر در کالم و عمال ،باه منظور احصاااای مؤلراههای نظارت صاااحیح و کارآمد در نرتار
آوحضرت به شیوۀ علمی و با استراده از نظر خبرناو این پ وهش انجام شد.
پیشینه تحقیق

بررسایهای به عمل آمده حاکی از آو اسات که کتابها و پ وهشهایی در خصاوص شیوه نظارت بر
مناُوالو حکومت از دیدناه امیرمؤمناو علی نگاشاته شاده اسات که در این بکش بر اسا
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میزاو

اهمیت به برخی از آوها اشاره میکنیم.
 اخواوکاهمی ( )1333در مقالهای با عنواو «اهداو و کارکردهای نظارت در نظام ساایاساای اسالم»
نظارت حکومتی را در نظام اساالمی بررسی کرده است .در این حقیق مواردی از قبیل حقق وحید
و اجرای شااریعت ،احیای حق و عدالتخواهی ،امر به معروو و نهی از منکر ،اصااالحات اساااساای و
مبارزه با فنااد و کنترل قدرت سایاسای مورد بحث و بررسی قرار نرفته است .یافتههای این پ وهش
بر وابناااتگی کاامال نظاارت بر حکومت با آموزههای اساااالمی اذعاو نموده ،و آو را باعث افزایش
کارآمدی نظام داننته است.
 فال سااالوکالیی ( )1333در مقاالهای با نام «نظارت بر حکومت و سااااز وکارهای آو در اساااالم »
روشهای نظارت بر حکومت را در دین اساااالم بررسااای نموده و خاورنشااااو میکند که :نظارت در
اصاالی بیرونی و درونی اساات .ایشاااو ساااز وکارهای نظار ی را در حکومت
اسااالم شااامل دو بکش
ِ
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اساالمی یکی از راهکارهای رسااندو فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی برشمرده است .در این
حقیق نظارت بر کارنزاراو حکومتی در نظام اسالمی کارآمد ر از دیگر نظامها معرفی شده است.
بیین ضااارورت و مرهوم کنترل و نظاارت پرداخته و موان  ،مراحل و آثار کنترل و نظارت را با اکید بر
سااایره و دیدناه امام علی مورد بررسااای قرار داده اسااات .در این مقاله از نظارت به عنواو عاملی
برای جلونیری از خودمحوری و جزمیت یاد شده است.
 واهری ( )1331در مقالهای با عنواو «نظارت اصااالی از اصاااول مدیریت از دیدناه قرآو و سااانت»
اهمیت نظارت در مدیریت جامعه اساالمی را حلیل کرده اسات .در این حقیق مصادیق متعددی از
نظارت در قرآو کریم ذکر شااده اساات ،و شاایوه نظار ی امیرمؤمناو علی بر حکومت اسااالمی به
عنواو نمونهای عملی از نظارت وبق آموزههای اساالمی مورد بررسی قرار نرفته است .این پ وهش
انضاباط اقتصاادی ،انضاباط نظامی ،انضاباط اجتماعی و وجداو اخالقی را از مهمترین موضوعات
مورد اکید در نظارت بر کارنزاراو حکومتی داننته است.
 پ وهنده ( )1331در مقالهای حت عنواو «اوالعات و نظارت در حکومت علوی« به اهمیت منفله
نظارت و ارزشااایابی مناااتمر امور مناااُوالو و نظام شاااویق و نبیه از دیدناه امام علی پرداخته
اسااات .محقق باا ااکید بر سااایره امیرمؤمناو علی معتقد اسااات که بازرسااای و نظارت یکی از
مهم رین مؤلرههای ساااالم ماندو نظام حکومتی اسااات و دولتها برای بقای خود نانزیر از اجرای
دقیق و منتمر نظارت هنتند.
 آیتاللهزاده ( )1332در مقالهای حت عنواو «بازرساااو حکومت علوی« به وصاای شاایوه نظار ی
امیرمؤمنااو علی بر امور مناااُوالو حکومتی در دوراو خالفاات آوحضااارت پرداختاه اسااات.
نماشااتن کارنزاراو مکتبی ،کارداو ،دقیق ،راسااتگو و وفادار از وی نیهای بازرساااو حکومت علوی
است ،که مورد بررسی و حلیل قرار نرفته است.
اک ر پ وهشهای انجام شاااده با موضاااوع نظارت بر مناااُوالو حکومتی از دیدناه امیرمؤمناو
علی به صااورت وصاایری دوین شاادهاند .وجه مایز این حقیق با حقیقهای یادشااده در این
است که در استکرا اندیشه امیرمؤمناو علی از نه البالغه و کتابهای مر بط ،و اولویتبندی
و حلیال مواضااا امام درباره نظارت بر مناااُوالو حکومتی ،با خبرناو دانشاااگاهی و حوزوی
مشاورت کردیم و از نظر علمی و کصاصای ایشاو در ارائه نتای استراده نمودیم .همهنین در فرایند
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 ننااااجیزواره ( )1337در مقاالاهای حت عنواو «بایناااتههای مدیریت از منظر امام علی »به
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بررسای و حلیل سایره نظری و عملی امام از روش حلیل ساختاری رنیری که روشی علمی و
نظاممند است بهره نرفتیم.
روش تحقیق
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نوع متغیرهای حقیق ،روش ساختاری -رنیری را که دارای رویکردی
با عنایت به ماهیت موضوع و ِ
کیری اسااات ،باه عنواو روش پ وهش انتکااب کردیم .در این مقاالاه اوالعاات اولیه را با مراجعه به متن
عربی و رجمه فارسااای نه البالغه و کتابهای مر بط نردآوری کردیم .ساااسس مراهیم مربوط به راهبرد
نظارت بر امور مناااُوالو حکومتی را از دیدناه امیرمؤمناو علی به روش حلیل محتوا ،اساااتکرا و
اساااتنباط نمودیم .با عنایت به ماهیت و اهداو حقیق ،محتوای احصاااا شاااده را به شااایوه کیری حلیل
کردیم .برای رنااایر محتوای مورد نظر دادههاای متنی را از وریق فراینادهاای وبقاهبنادی نظااممند در
شااااخاههاای مکتل ساااازماندهی نمودیم .پس از اساااتکرا مراهیم مر بط با راهبرد نظارت بر عملکرد
منااُوالو ،برای آناهی از کیریت ار باط مراهیم و به منظور کمیل معیارهایی که از وریق مطالعه ادبیات
موضاااوع احصاااا کرده بودیم ،و همهنین عیین ار باط میاو محورهای احصاااا شاااده با اساااتراده از روش
نمونهنیری هدفمند ،با  31نرر از اعضاای هیات علمی دانشاگاهها و متکصاصاو علوم حوزوی که با متن
نه البالغه و سایره امیرمؤمناو علی آشنایی داشتند ،مصاحبه کردیم .مصاحبههای انجامشده از نوع
مصااااحباۀ نیماهسااااختااریافته بودند که در آوها ضااامن عیین ساااوالهای حقیق به صاااورت دقیق،
پاسا دهندناو در عیین ار باط میاو مؤلرههای احصا شده به اههارنظر پرداختند .نوع منُولیت ،مدر و
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رشته حصیلی خبرناو شرکتکننده در مصاحبه به شر جدول زیر است:
جدول ( :)1لینت خبرناو شرکتکننده در بکش مصاحبۀ حقیق
سمت

مدر حصیلی رشته حصیلی

عضاااو هیات ساااطاح  1عالوم
علمی

حوزوی

عضاااو هیات ساااطاح  1عالوم
علمی
عضاااو هیات
علمی

حوزوی

مر به

محل خدمت
دانشاااگاااه شاااهاایااد

علوم حوزوی

دانشیار

علوم حوزوی

استادیار دانشگاه آزاد اسالمی

دکتری کصصی الهیات و معارو اسالمی

دانشیار

چمراو

دانشااااگاااه عاالااوم و
معارو قرآو کریم

عضاااو هیات دکتری کصصی الهیات ،زباو و ادبیات عرب ،علوم استادیار دانشگاه فردوسی
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عداد
1
1
2
3

سیاسی ،حقوق

علمی

عضاااو هیات دانشاااااااجااااوی اری اساااالم ،شااایعهشاااناسااای،
عضاااو هیات
علمی

دکتری کصصی

علوم و معاارو نه البالغه ،زباو و
ادبیات عرب

معارو قرآو کریم

استادیار دیگر دانشگاهها

جم

13
31

ساوالهای مطر شاده در فرم مصاحبه را از معیارهای نردآوری شده در جدول ( )2استکرا کردیم.
پس از آناهی از نحوه ار باط مراهیم نردآوری شاده ،دادهها را با استراده از روش ساختاری– رنیری مورد
جزیه و حلیل قرار دادیم.
الف) الگوی ساختاری -تفسیری ()ISM

الگوی ساختاری -رنیری ( 1)ISMکه وسط وارفیلد 2در سال  1371مطر شد ،روشی برای کش
و فهم رابطه منطقی میاو عناصاار یک نظام اساات .به عبارت دیگر الگوی ساااختاری -رناایری ()ISM
یک جام اسات (آذر
روشاای برای ساااختاربندی عاملی عناصاار نونانوو و مر بط در یک فرایند سااینااتما ِ
.)217 :1332
ب) مراحل اجرای الگوی ساختاری -تفسیری()ISM

برای بهدساات آوردو روابط و سااطو عناصاار در یک سااینااتم به روش  ISMفرایند زیر به صااورت
مرحلهای اجرا میشود.

الگوی ساختاری تفسیری نظارت بر مسئوالن حکومت اسالمی در نهجالبالغه

علمی

دکتری

سیاستگذاری عمومی

مربی

دانشااااگاااه عاالااوم و

3

73

تعیین متغیرها

روش  ISMبا شناسایی و دوین متغیرهای مر بط با منفله آغاز میشود .این متغیرها از وریق مطالعه
اسااناد و ادبیات موضااوع ،مصاااحبه با خبرناو و یا پرسااشاانامه بهدساات میآیند (آذر  .)133 :1332در این
حقیق  6متغیر بر ر از نظر اثرنذاری با مطالعه ادبیات موضااوع و پرسااش از خبرناو شااناسااایی و به شاار

جدول ( )2دوین نردید .الزم به ذکر اسااات که برای هر مرهوم جمالت متعددی از امیرمؤمناو علی
احصا نردید ،که به جهت رعایت اختصار به ذکر یک نمونه برای هر مرهوم بننده کردیم.
Interpretive structural modeling 1Warfield 2-
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جدول ( :)2متغیرهای احصا شده از طریق مطالعه ادبیات موضوع
مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

در پی نزارش ابواالساااود در خصاااوص عملکرد ابن عبااا

مااایااااناااجااای،

فرماندار بصااره در نامهای به وی صااریح کرد :من و را در امانت 33 :1371
 .1ااااعااااهااااد و خود شریک نمودم ...نه با پنرعمویت مواسات نمودی و نه امانت نااها البالغااه،
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امااااااناااااتداری را ادا کردی.
ناهراو

نام 11

مبادا شارافت و بزرنی کنی موجب شود که خدمات کوچکش اباانشاااااعاابااه
ّ
حااااااراناااااای،
را بزرگ کنی ،و نمنامی شاااکصااای و را بر آو دارد که کارهای
112 :1373

بزرنش را کوچک شماری.

کنانی را که به سکناو و اعتقادی نداشته و عقیده و را درباره ابااااناثاااایاااار،
ما قبول ندارند ،به کار مگیر.
 .2اقاااادامهااااای

1122ق323 :

در امور کاارنزارانات بینادیش ،و پس از آزماایش باه کارشااااو

پیشاااگیرانااه در بگمار ،و با میل شاااکصااای ،و بدوو مشاااورت آناو را به کارهای
اناااااتصاااااااااب مکتل وادار نکن.
منُوالو

نامه های محرمانه ،که دربردارنده سیاستها و اسرار و است ،از
میاو نوینااندناو به کناای اختصاااص ده که صااالح ر از دیگراو
باشد.

74

نااها البالغااه،
نامه53
نااها البالغااه،
نامه53

خطااب باه شاااریح قااضااای :به من خبر دادند که خانه ای به
هشاتاد دینار خریده ای ...ای شریح! اندیشه کن که آو خانه را با نااها البالغااه،
ماال دیگراو یا با پول حرام نکریده باشااای ،که آنگاه خانه دنیا و نامه3
 .3برخورد قاو با
مناااااااُااااوالو
متکل

آخرت را از دست دادهای.
و از همکاراو نزدیکت ساااکت مراقبت کن ،و انر یکی از آناو
دست به خیانت زد ،و نزارش جاسوساو و هم آو خیانت را ایید نااها البالغااه،
کرد ،به همین مقدار نواهی قناعت کرده او را با ازیانه کیرر کن ،نامه53
و آنهه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس نیر
سارزنش منذر بن الجارود به سبب خیانت اقتصادی... :به من نااها البالغااه،
خبر دادند ،که در هواپرستی چیزی را فرو نذار نکرده ،و وشه ای نامه71
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مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

برای آخرت خود بااقی نگذاشاااته ای ،دنیای خود را با باه کردو
درسات باشاد ،شتر خانه ات ،و بند کرشت از و باارزش ر است ،و
کنای که همانند و باشد ،نه لیاقت پاسداری از مرزهای کشور را
دارد ،و نه می واند کاری را به انجام رساند ،پس چوو این نامه به
دست و رسد ،نزد من بیا.
آوحضااارت در نکوهش یااک کااارنزار فرمود... :از و خبری
رسایده اسات که در امانت خود خیانت کردی .به من خبر رسیده
که کشات زمینها را برداشته ،و آو چه را که می واننتی نرفته ،و نااها البالغااه،
آنهاه در اختیاار داشاااتی به خیانت خورده ای ،پس هر چه زود ر نامه12
حناب اموال را برای من بررست و بداو که حنابرسی خداوند از
حنابرسی مردم سکت ر است.
باه نقل از امام باقر :از برنامههای حکومتی امیرالمؤمنین
علی این بود که هر روز صبح در بازارهای کوفه مینشت ،بر
سااار هر بازاری میایناااتاد و با صااادای بلند میفرمود :ای نروه
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آخرت آباداو می کنی ،و از دین خدا بریدی ،انر نزارش رسااایده

اجراو! قبل از هر کار از خدا ولب خیر کنید و با آساو نرفتن در
 .1نظارت منتقیم
حاکم

معاامالت ،برکات بجویید دل خریداراو را به دسااات بیاورید و با مااجاالنااااای،
حلم و بردباری ،خود را زینت بکشاااید از درو و ساااونند و هلم 1123ق،
بسرهیزید ،با مظلوماو به انصاو رفتار کنید و به ربا نزدیک نشوید121 :11 .
ایشاااو بازاریاو را به رعایت عدالت در معامالت وصاایه میکرد و
آناو را ننبت به عاقبت نانوار نناه و حرامخواری آ ناه میفرمود.
بازاریاو نیز سااکنانش را نوش میکردند و سااسس مینرتند :ای
امیرالمؤمنین  ، آنهه نرتی شنیدیم و فرماو میبریم.

 .5خااودنااظااار اای

مرا به ساابب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویی که با شااما نااها البالغااه،

(پیشگامی در قرار داشتهام ،به نیکی منتایید.
دادو خااااود در

خطبه227

آوساو که با جباراو سکن مینویند ،با من سکن مگویید.

77
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مفهو

کال

امیرمؤمنان علی

منبع

مااعاارض نااظااارت
مردم)

خطبه227
از من پنهااو مااداریاد آنهاه را از مردم خشااامگین باه هنگااام نااها البالغااه،
خطبه227

خشمشاو پنهاو میدارید.
باه چااپلوسااای و ملق باا من رفتار مکنید و مسندارید که نرتن
پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز ،1400شماره70

حق بر من نراو میآید .نکواهم که مرا بزرگ انگارید ،زیرا هر که نااها البالغااه،
شانیدو حق بر او نراو آید ،یا نتواند اندرز کنی را در باب عدالت خطبه227
بشنود ،عمل کردو بهحق و عدالت بر او دشوار ر است.
با من از نرتن حق ،یا مشورت در عدالت خودداری نکنید.

نااها البالغااه،
خطبه227

رفتار کارنزاراو را بررسی کن ،و جاسوسانی راستگو ،و وفاپیشه
بر آناو بگمار ،که مراقبت و بازرساای پنهانی و از کار آناو ،ساابب
امانتداری ،و مهربانی با رعیت خواهد بود.

نااها البالغااه،
نامه53

امیرمؤمناو علی وساااط مفموراو مکری باخبر شاااده که:
 .6نظارت پنهانی

مصاااقلا بن هبیره حقوق منااالماانااو را از بیات المال پرداخت
نمیکند و خویشاو و افراد قبیله خود را بر دیگراو رجیح میدهد .ماااغااانااایاااه،

76

لذا نامهای به او نوشت و فرمود :پروردنارت را به خشم آوردهای و 6 :1 ،1127
پیشاوایت را عصایاو نموده ای .حق پروردنارت را سبک مشمار و
دنیایت را با نابودی دینت اصال مکن.
ماتریس ساختاری روابط درونی متغیرها ()SSIM

ما ریس سااختاری روابط درونی متغیرها ،بر اساا

1

متغیرهای احصا شده وراحی مینردد .در سطر و

ساتوو ما ریس ،متغیرها به ر یب در شاده و سسس روابط آوها به صورت دوبهدو با استراده از نمادهای
استاندارد مشکص میشود.

Structural self-interaction matrix 1-

76

(جیتش اکار 1و دیگراو)2227 ،
روابط مفهومی در ماتریس خودتعاملی ساختاری ِ
 :Vیعنی  iمنجر به  jمیشود( .سطر بر ستوو اثرنذار باشد).
 :Xفثیر دوورفه  jبر  iو  iبر  jرا نشاو میدهد( .سطر و ستوو برهم اثرنذار باشند).
 :Oعدم وجود رابطه بین  jو  iرا نشاو میدهد( .سطر وستوو برهم اثر نداشته باشند).
ماتریس دستیابی

2

ما ریس دسااتیابی با بدیل نمادهای روابط ما ریس  SSIMبه اعداد صاارر و یک بر حنااب قاعده زیر
حاصال مینردد .برای استکرا ما ریس دستیابی ،در هر سطر عدد صرر را جایگزین  Aو  Oمیکنیم ،و
عدد یک را جایگزین  Xو  Vمیکنیم.
نماد مفهومی

 iبه ( jسطر منجر به ستون)

 jبه ( iستون منجر به سطر)

V

1

2

A

2

1

X

1

1

O

2

2
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 :Aیعنی  jمنجر به  iمیشود( .ستوو بر سطر اثرنذار باشد).

سازگار کردن ماتریس دستیابی

پس از بدیل مام ساااطرها به عددهای صااارر و یک ،نتیجه حاصااال از این عددنذاری ما ریس اولیه
دساتیابی را به وجود میآورد .در ما ریس اولیه دستیابی باینتی سازناری درونی بین متغیرها یا هماو روابط
ثانویه بین ابعاد و شااخصها برقرار شود .لذا در رابطه ثانویه انر ُبعد  Jمنجر به ُبعد  Iنردد ،و ُبعد  Iمنجر به

ُبعد  Kشااود ،در نتیجه باینااتی ُبعد  jمنجر به ُبعد  Kشااود .انر در ما ریس دسااتیابی این روابط برقرار نبود
باید ما ریس اصااال شااده و روابط مورد نظر جایگزین شااوند (هوانگ 3و دیگراو .)2225 ،در این حقیق
متغیرهای درونی را با استراده از معادله خطی زیر سازنار کردیم.

1- Jitesh Thakkar
Reachability matrix 2Huang 3-
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سطح بندی عناصر ماتریس دستیابی

در این مرحله مجموعه ورودی متشاااکل از «مجموعه پیش نیاز به اضاااافه مجموعه مقدما ی» 1و نیز
مجموعه خروجی متشاکل از «مجموعه دستیابی به اضافه مجموعه دریافتی» 2برای هر یک از متغیرها از
روی ما ریس دسااتیابی سااازنار شااده اسااتکرا میشااود .مجموعه ورودی برای هر متغیر شااامل خود آو
متغیر و ساایر متغیرهایی است که در بهوجود آمدو آو متغیر نقش دارند .مجموعه خروجی برای هر متغیر
شاااامل خود متغیر مورد نظر و ساااایر متغیرهایی اسااات که در بوجود آمدو آوها نقش دارد و یا به عبارت
دیگر متغیرهاایی کاه از وریق این متغیر می واو باه آوهاا دسااات یافت .پس از عیین مجموعه ورودی و
خروجی برای هر متغیر ،عناصار مشتر در مجموعه ورودی و خروجی برای هر متغیر شناسایی میشوند
(جیتش اکار و دیگراو.)27 :2227 ،
ِ
رسم الگو

در این مرحله بر اساا

71

میکنیم و آنگاه بر اساااا

ساطح متغیرها ،آوها را بر اساا

اولویت بهدست آمده از باال به پائین رسیم

ما ریس دساااتیابی ساااازنار شاااده ،روابط بین متغیرها را با خطوط جهت دار

(جیتش اکار و دیگراو.)27 :2227 ،
مشکص مینماییم ِ
تجزیه و تحلیل MICMAC3

هدو جزیه و حلیل  ،MICMACشاکیص و حلیل قدرت نروذ 1و وابنتگی 5متغیرهاست َ(روی
و دیگراو.)216 :2225 ،
Antecedent set 1Reachability set 2Matrix Impact Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 3Driving power 45- Dependence
Ravi 6-

71

6

یافتههای پژوهش

همانگونه که اشااره شد ،به منظور استکرا الگو در نام اول باید متغیرهای مورد نظر شناسایی شوند.
در الگو بر اساااا

مراهیم احادیث و روایات و وساااط خبرناو اساااتکرا نردید .فهرسااات این متغیرها در

جدول ( )3قابل مالحظه اسااات .پس از شاااکیل ما ریس روابط درونی ،این ما ریس در قالب مصااااحبه با
خبرنااو امر کمیال نردیاد و اوالعاات جم آوری شاااد ،که نتای نهایی در جدول ( )3در قالب ما ریس
ِ
دستیابی یکسارچه قابل مالحظه است.
جدول ( :)3ماتریس دستیابی یکپارچه خبرگان
ُبعد

1

2

3

4

5

6

قدرت نفور

 .1عهد و امانتداری ناهراو

1

1

2

1

1

1

5

 .2اقدامهای پیشگیرانه در انتصابها

1

1

1

1

1

1

6

 .3برخورد قاو با منُوالو متکل

1

1

1

1

2

1

5

 .1نظارت منتقیم حاکم

2

2

2

1

1

2

2

 .5خودنظار ی

2

2

2

2

1

1

2

 .6نظارت پنهانی

2

2

2

2

2

1

1

3

3

2

1

1

5

میزاو وابنتگی

پس از ادوین مجموعه ورودی و خروجی که در روششاااناسااای پ وهش بیاو شاااد ،و نیز احصاااای
مجموعه مشاتر  ،آوها را سطحبندی میکنیم .در این مرحله متغیرهایی که مجموعه خروجی و مشتر
آوها کامال مشاابه باشاند ،در باال رین ساطح از سالناله مرا ب الگوی سااختاری رنیری قرار مینیرند.
پس از آنکه باال رین سااطح مشااکص شااد ،از دیگر معیارها رکیک میشااود .سااسس دیگر سااطو در
فرایندی مشابه مشکص میشوند .سطحبندی معیارهای این حقیق در جدول ( )1ارائه شده است.

79
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به این منظور بر اساا

حلیل محتوای صاورت نرفته در خصاوص نه البالغه ،متغیرهای مورد استراده

79

جدول ( :)4سطحبندی مجموعه معیارها
معیار

1

عهد و امانتداری ناهراو

1،2،3

1،2،1،5،6

1،2

3

2

اقدامهای پیشگیرانه در انتصابها

1،2،3

1،2،3،1،5،6

1،2،3

1

3

برخورد قاو با منُوالو متکل

2،3

1،2،3،1،6

2،3

3

1

نظارت منتقیم حاکم

1،2،3،1

1،5

1

2

5

خودنظار ی

1،2،1،5

5،6

5

2

6

نظارت پنهانی

1،2،3،5،6

6

6

1
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در این مرحلاه باا وجاه به مجموعههای ورودی ،خروجی و مشاااتر و ساااطح هر یک از متغیرها در
جادول ساااطحبنادی ،الگوی اولیه رسااام و از وریق حذو انتقالپذیریها در آو ،الگوی نهایی بهدسااات
میآید .روابط بین متغیرها و جهت پیکاو ،از روی ما ریس دریافتی جمی شده بهدست میآید.
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نمودار فوق به عنواو نمودار رابطه بین معیارهای احصا شده ،نشانگر رابطه موجود بین  Iو  Jمیباشد.
این نمودار رابطه درونی میاو هر یک از معیارهای احصااا شااده را به وساایله خطوط رساامشااده بین آوها
نشاو میدهد .این نمودار در الگوی ساختاری رنیری ،الگوی ساختاری یا دیانراو نامیده میشود.
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در آخرین مرحله از الگوی ساااختاری – رناایری باینااتی ما ریس قدرت نروذ و وابنااتگی را اسااتکرا

دارند .دومین دسااته شااامل "متغیرهای وابنااته" هنااتند که از قدرت هدایت کم و وابنااتگی زیاد برخوردار
میباشاند .ساومین دساته "متغیرهای پیوندی" هناتند که دارای قدرت هدایت و وابناتگی زیاد میباشند.
این متغیرها غیرایناتا هناتند و هر نوع غییر در آوها می واند ساینتم را حت فثیر قرار دهد .الزم به ذکر
اساات که پاساا های صااادرشااده از سااوی سااینااتم می واند این متغیرها را غییر دهد .چهارمین دسااته
متغیرهای "مناتقل یا نروذی" هنتند که از قدرت هدایت قوی و وابنتگی ضعی برخوردارند .این متغیرها
که معموال در سااطو آخر الگو قرار دارند ،از بیشااترین قدرت نروذ و اثرنذاری بر دیگر متغیرها برخوردارند.
در این مقاله ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابنتگی در نمودار ( )2نشاو داده شده است.
نفوذی

پیوندی
تعهد
ناظران

برخورد با
متخلفان

31

اقدا های
پیشگیرانه

31
33
31
9
8

نظارت
مستقیم

5

قدرت نفوذ

خود
نظارتی

7
6
4
نظارت
پنهانی

1
1
3

وابسته

34

31

31

33

خود مختار

31

7
8
9
میزان وابستگی

6

5

4

1

1

1

نمودار ( :)3ماتریس تحلیل قدرت نفور و وابستگی

معیارهای احصااا شااده در حوزه نظارت بر منااُوالو حکومتی در اندیشااه امیرمؤمناو امام علی از
رویکرد انطباق معیارهای یادشاده با شرایط جامعه امروزی
وریق مطالعه ادبیات موضاوع احصاا نردید و با
ِ
از دیادنااه خبرنااو اولویاتبندی شاااد .معیارهای ذکرشاااده در یک فرایند مرحلهای از وریق جدول (،)2
- Autonomous variables 1
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کنیم .در این حلیل متغیرها به چهار دساته قنیم میشوند .دسته اول "متغیرهای خودمکتار "1هنتند که
ً
از قدرت هدایت و وابنااتگی ضااعیری برخوردارند .این متغیرها غالبا ار باوی سااناات و کمرنگ با سااین اتم
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نمودار ( ،)1جادول ( ،)3جدول ( ،)1نمودار ( )2و نمودار ( )3به دسااات آمدند .هماونونه که در ما ریس
معیار اقدامهای پیشگیرانه در انتصاب منُوالو دارای
فوق (نمودار  )3مشاکص اسات ،در این پ وهشِ ،
بیشاترین ضاریب اثرنذاری است .به همین دلیل این معیار ،در قنمت معیارهای نروذی قرار نرفته است

که حاکی از اثرنذاری باالی این معیار در الگو اسات .اقدامهای پیشگیرانه در انتصاب منُوالو به معنای
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انتکاب و انتصااب مدیراو اصالح در پناتهای کلیدی اسات ،که یک اصال مهم و حیا ی در سوق دادو
جامعه به ساوی رشاد و وساعه بهشمار میرود .رعایت این معیار ا حدود زیادی هزینههای مادی و معنوی
نظارت بر مناُوالو را کاهش داده و آسایبهای ناشای از انتکاب افراد ناصاالح را در ساینتم حکومتی از
بین میبرد .در ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابنتگی معیارهای عهد و امانتداری ناهراو و برخورد قاو
با مناُوالو متکل در ناحیه پیوندی قرار نرفتند .قرار نرفتن معیارهای یادشده در ناحیه پیوندی حاکی از
اخبار منااُوالو و برخورد قاو با افراد متکل ،
آو اساات که امانتداری ناهراو در انتقال درساات و دقیق ِ

نقشااای ساااازنده در جلونیری از خیانت مناااُوالو به مردم و بیتالمال دارد .به عبیر دیگر از نظر خبرناو

شارکتکننده در مصااحبه این معیار با عملکرد صاحیح مناُوالو رابطهای دوسویه دارد ،و هر قدر نظارت
دقیق ر و برخورد قاو ر باشد ،هلم و خیانت در بین کارنزاراو کمتر خواهد بود.
معیارهای نظارت مناتقیم حاکم و خودنظار ی نیز بر اساا

نظر خبرناو در زمره وابنته رین متغیرها

قرار نرفتند .این امر به معنای آو اسااات که مؤلرههای فوق به امور مکتلری وابناااته هناااتند .به عنواو
نمونه نظارت منااتقیم حاکم به شاارایطی از قبیل مهیا بودو شاارایط نظارت بنااتگی دارد .مؤلرهای مانند

62

فراهم بودو فرصاات در نظارت منااتقیم حاکم نقش بناازایی دارد .همهنین خودنظار ی به مؤلرههایی از
قبیل صااالح و صااادق بودو کارنزار دسااتگاه حکومتی بنااتگی دارد .لذا یکی از عوامل حقق خودنظار ی
خودمکتار
انجام اقدامهای پیشاااگیرانه در انتصااااب مناااُوالو اسااات .معیار نظارت پنهانی هم در ناحیه
ِ
ما ریس حلیل قدرت نروذ و وابناتگی قرار نرفت .این امر به معنای آو است که از نظر خبرناو در شرایط
کنونی جامعه ،نظارت پنهانی در مقاینااه با دیگر معیارها در اولویت بعد قرار دارد .در این خصااوص الزم به
ذکر اسات که شارکتکنندناو در مصاحبه بر این باورند که اقدام پیشگیرانه و نظارت آشکار ننبت به دیگر
معیارها از کارکرد مناسااب ری در جامعه برخوردار هنااتند .چرا که با انتکاب منااُوالو شاااینااته و دارای
صااالحیت و آناهسااازی آناو نناابت به ضااوابط و شاارایط صاادی منااُولیت در جامعه اسااالمی می واو ا
حادود زیااادی از خیااانات و کااارشاااکنی جلونیری کرد .در صاااورت رعااایات موارد فوق ،برای جلونیری از
کل های موردی می واو از نظارت پنهانی به عنواو یکی از راهکارهای اصاااال امور اساااتراده کرد .در

62

همین راساتا در فرایند انجام مصااحبه خبرناو ضامن ایید ساه معیار نظارت منتقیم حاکم ،خودنظار ی و
نظارت پنهانی به عنواو معیارهایی اثرنذار در حوزه نظارت حکومتی ،بر این باور بودند که در زندنی امروزی
ِاعمال نظارتهای یادشاده در سطح کشور به حداقل رسیده است .لذا در حوزه نظارت حکومتی معیارهای
سطح چهار و سه به ر یب از کارایی بیشتری ننبت به دیگر معیارها برخوردارند.
نتیجهگیری

در این مقاله به منظور انجام یک حلیل علمی در خصااوص نظارت بر منااُوالو حکومتی در اندیشااه
مادیریتی امیرمؤمنااو علی ،سااایره نظری و عملی ایشااااو در نه البالغه و برخی دیگر از کتابهای
اریکی مورد بررسای قرار نرفت .بر این اساا

فرآیند مطالعۀ مناب یادشده
نزارههای مر بط با موضوع در
ِ

احصا شد .سسس مرهوم نهرته در هر نزاره استکرا نردید که در جدول ( )2قابل مالحظه است .در نام
بعدی رابطه مراهیم احصاااا شاااده با یکدیگر عیین نردید ،و ساااطحبندی هر یک از نزارههای مرهومی با
اساتراده از روش سااختاری -رنیری صورت پذیرفت .فرایند یادشده منجر به رسیم الگوی نهایی حقیق
در قالب شااش معیار و چهار سااطح ،مطابق نمودار ( )1نردید .سااسس در آخرین مرحله از فرایند حقیق،
شااااخص اقدامهای
ماا ریس حلیال قادرت نروذ و وابناااتگی اساااتکرا نردیاد .باا وجه به قرار نرفتن
ِ

نروذی ماا ریس یادشاااده و دبر در فهرسااات
پیشاااگیراناه در انتصااااب مناااُوالو حکومتی در جاایگااه
ِ

زیرمعیاارهاای این شااااخص کاه عباار ناد از :بهکارنیری مناااُوالو معتقد به مبانی اساااالم و پایبند به

آرماوهای ولیامر و رهبر منالماناو ،آزمایش افراد قبل از بهکارنیری آنها ،مشورت در انتکاب منُوالو و
انتکاب افراد صااالح برای انجام ماموریتهای حنااا

و مهم می واو نرت که این شاااخص به وور کلی

دربرنیرناده بکش عمادهای از معیاارهاای نظاار ی در حکومات اساااالمی اسااات .همااو معیاارهاایی که
ضاامینکننده سااالمت فردی و عملکرد مطلوب منااُوالو اساات .لذا می واو نتیجه نرفت که در نظیم
راهکارهای مناساب برای دساتیابی به جامعه ایدهآل بر اسا

سیرۀ نظری و عملی امیرمؤمناو علی،

باید قبل از هر چیز در انتکاب منُوالو حکومتی حناسیت الزم را ِاعمال نمود و از صالحیتهای درونی
و بیرونی مناااُوالو حکومتی مطمُن نردیاد .همهنین عهد و امانتداری ناهراو دساااتگاههای نظار ی
نقش بنازایی در سالمت عملکرد منُوالو دارد .سینتم نظار ی حکومت با استراده از نزارشهای دقیق
و بموق ناهراو می واند ریشاههای فنااد را شناسایی و ضمن از بین بردو آوها در اصال نظام حکومتی
بکوشااد .برخورد قاو با منااُوالو متکل هم رویه همیشااگی امیرمؤمناو علی بود .این رویه ضاامن
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با عنایت به نناااتردنی دساااتگاههای حاکمیتی و محدودیتهای ساااکتافزاری و نیروی انناااانی امکاو

63

بازدارندنی منااُوالو از کل  ،باعث ایجاد امید به حکومت اسااالمی در بین مردم میشااود و در لحظات
حناااا

حمایت ودههای مردم را با نظام حاکم همراه مینماید .نظارت مناااتقیم حاکم بر اعمال و رفتار

منااُوالو ،خودنظار ی منااُوالو صااالح و صااادق بر عملکرد خود و نظارت پنهانی بر امور منااُوالو در
شاارایط خاص از راهکارهایی هنااتند که سااالمت دسااتگاه حکومتی را ضاامانت میکنند .وجه و عمل به
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سیره امیرمؤمناو علی در نظارت بر منُوالو می واند به سیاستگذاراو و مدیراو ارشد کشور در بهبود
عملکرد حکومت و کاهش فنااااد اداری کمک شاااایانی بنماید .این پ وهش به عنواو نمونهای برنرفته از
انادیشاااه عمیق و مترقی امیرمؤمنااو علی می واناد زمیناه انجام پ وهشهای دیگر را برای محققاو
فراهم آورد .پ وهشااگراو حوزه علوم اننااانی می وانند با بهرهنیری از یافتههای این حقیق و در اسااتمرار
بررسااای سااایره امیرمؤمناو علی ،دیگر مؤلرههای مر بط با حکومتداری را مورد نقد و بررسااای علمی
قرار دهند.
پیشنهادها

با وجه نتای حاصال از ساطحبندی معیارهای استکرا شده از اندیشه امیرمؤمناو علی و حلیل
ارائه شده ذیل ما ریس قدرت نروذ و وابنتگی ،پیشنهادهای زیر ارائه نردید:
 .1در انتصاااب منااُوالو حکومتی دقت و وجه الزم صااورت پذیرد ،شاااینااتگیها و صااالحیتهای
کصصی و اخالقی افراد مال قرار نیرد.
 .2عالوه بر اعمال نظارت از ساوی دساتگاههای متولی ،مناُوالو ارشاد نظام نیز به صورت منتمر بر

64

عملکرد منُوالو حکومتی حت امر خود نظارت نمایند.
 .3برای نظارت بر منُوالو حکومتی از ناهراو متعهد و امانتدار استراده شود.
 .1با منااُوالو حکومتی متکل که موجب وارد شاادو زیاو به جامعه اسااالمی میشااوند ،به صااورت
قاو برخورد شود و حقوق ضای شده جامعه اسالمی از افراد متکل بازستانده شود.
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