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چکیده

تمرد ،به نظارت نیازمند است؛ منطقاً اهمیت
انسان به دلیل ویژگی اختیار و توانایی ّ

نظارت و کنترل کارگزاران و مدیران باید به صورت مضاعف دیده ش��ود ،زیرا همواره
احتمال سوءاس��تفادهی آنان از قدرت وجود دارد .کنترل و نظارت در دستگاه اداری
وظیفهی اجتنابناپذیر رهبران تلقی میش��ود .مقاله حاضر با هدف بررسی ارکان و
وظایف مدیریتی در مفاهیم عمیق و س��یرهی عملی امام علی در پی پاس��خ به
این مس��ئله است که سیس��تم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی چگونه است؟ با
بررسی نمودها و رهنمودهای مدیریتی و نظارتی امام علی نظارت را در مدیریت
علوی بر پایهی عدالت و حقمحوری و در قالب ترکیبی نمایان شد .این مقاله نشان
داد امام علی عالوه بر اینکه مدیران را به رعایت تقوای الهی و نظارت و کنترل
درونی سفارش مینمود ،با ایجاد سیستمهای نظارتی و کنترلی با محوریت عدالت ،به
صورت مستقیم و غیر مستقیم ،از عملکرد مدیران آگاهی یافته و به کارگزاران دستور
میداد که از وجود مکانیزم نظارت و کنترل بر کارکنان غافل نمانند.

واژگان کلیدی:

مدیریت علوی ،نظارت ،روش ترکیبی ،عدالت ،نهجالبالغه.
 .1استادیار دانشگاه کاشان movahhedimoheb@gmail.com
 .2کارشناس ارشد نهج البالغه دانشگاه کاشان mehri.jahan935@yahoo.com

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

43

بیان مسئله
امام علی الگوی کامل در عرصههای زندگی فردی و اجتماعی انس��انها اس��ت ،مقولهی
مدیری��ت به عنوان یکی از موضوعات مورد ابتال در ارتباطات اجتماعی و نظامهای بش��ری از
دیرباز مورد توجه اندیش��مندان جوامع بوده است .از برجستهترین ارکان یک مدیریت موفق
نظ��ارت صحیح مدیران ب��ر بخشها ،افراد و زیرمجموعه آنهاس��ت .در این پژوهش موضوع
نظارت بر مدیران در نظام مدیریت علوی ،به صورت مسئلهمحور مورد پیگیری قرار میگیرد
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و از آموزههای نهجالبالغه به عنوان محور اصلی جستوجو استفاده میشود و در حاشیه دیگر
آموزههای امام علی نیز از نظر دور نمیماند.
مقدمه
نظارت و کنترل از وظایف بسیار مهم مدیر و از ارکان اصلی و عناصر حیاتی نظامهای مدیریتی
به شمار میرود .هنری فایول 1فن مدیریت را در پنج عنصر خالصه کرده است :تنظیم برنامه،
سازماندهی  فرماندهی ،هماهنگی و نظارت و کنترل .وی معتقد است اصل منطقیای که آن
چهار اصل را کامل میکند ،اصل نظارت و کنترل است(فایول ،1337 ،ص  .)9یک نظام مدیریتی
برای نیل به اهداف تعیین شدهی خود ،نیازمند نظارت دقیق و مستمر است تا بتواند با ارزیابی
عملکرد کارکنان و مدیران ،نقاط قوت و ضعف آنها را بازیابی و از تکرار انحرافها جلوگیری
نمای��د و روشهای مطلوب اجرای وظایف اداری را توس��عه دهد .امیرالمؤمنین علی نیز
هیچگاه از نظارت و کنترل بر عملکرد نیروهای دستگاههای اداری و اجرایی خود غافل نبودند
و با ایجاد سیس��تم نظارتی ،اعمال و رفتار مس��ئوالن و مدیران را مورد ارزیابی و حسابرسی
قرار میدادند و با کش��ف معایب و رفع آنه��ا ،از تکرار انحرافها جلوگیری میکردند و نقاط
قوت را توسعه میبخشیدند.
مفهوم و تعریف نظارت
«نظارت» از ماده «نظر» و در لغت به معناى نظر كردن و نگريس��تن به چيزى ،مراقبت و در
29( Hژوئیه  1841در استانبول 19 -نوامبر  1925در پاریس) مهندسی معدن ،سرپرست
 .1هنری فایوی  enri fayol
معدن و از نظریهپردازان فرانسوی بود .وی نظریهای مستقل از نظریه مدیریت علمیفردریک تیلور ،با نام «مدیریت
اداری» ارائه کرد .فایول یکی از تأثیرگذارترین مدافعان نظریهی مدیریت جدید است.

تحت نظر و ديدهبانى ،و نیز حراست است (رامپوری ،1363 ،ج  ،5ص 915؛ دهخدا ،1346 ،ج ،52

ص586؛ معین ،ج  ،4ص.)4747

«کنترل عبارت اس��ت از فرآیند تحتنظر قرار دادن فعالیتها ،به منظور حصول اطمینان از
اینکه آنها همانگونه که برنامهریزی شدهاند ،انجام میپذیرند؛ و نیز اصالح کردن انحرافات
قابل مالحظه و مهم »(اس��تونر و فریم��ن،1989 ،1ص.)13بنابراین میتوان گفت نظارت و کنترل
فرآیندی است برای مقایسه بین بایدها(پیشبینی شدهها و مطلوبها) و هستها(انجام شدهها
و موجودها) و بررسی اقدامات انجام شده(یا در حال انجام) به منظور حصول اطمینان از اینکه
اقدامات مذکور مطابق هدفها و روشهای پیشبینی شده انجام شود(کاظمی،1368 ،ص.)137
بنابراین نظارت و کنترل امری دایمیو س��یال اس��ت که از آغاز اجرای عملیات تا انتهای آن
جریان دارد.
از دیدگاه امام علی نظارت و کنترل از طریق تعیین معیارهای مشخص صورت میگیرد
و اطالعات مذکور گردآوری و س��پس با معیارهای اسالمی و انسانی مقایسه میشود(ابراهیمی،

،1376ص  )133و در صورت انحراف از این معیارها ،اقدامات الزم به سرعت انجام میپذیرد.
هدف از نظارت و اهمیت آن
مدیریت برای تحقق اهداف س��ازمان ،باید عملکرد افراد خود را به طور مداوم مورد نظارت و
ارزش��یابی دقیق قرار دهد و هدف از نظارت ،کنترل و بازخواست زیردستان جهت انجام بهتر
و دقیقتر فعالیتهای س��ازمانی کارا و اثربخش اس��ت و از طرف دیگر فلسفهی ارزشیابی به
قدرت اختیار انسان برمیگردد که عنصر سازمانی میتواند عملی را بهتر یا ضعیفتر انجام دهد
و ای��ن نیاز به نظارت را دوچندان افزایش میدهد(الوانی .)133 :1376 ،س��فارش امام علی
به مالکاش��تر که میفرمایدَ « :ت َف َّق ْد َأ ْع َمالَ ُهم» بیانگر ضرورت نظارت بر اعمال زیردس��تان و
کارکنان اس��ت .واژهی « َت َف َّق ْد» در چند بخش از نامهی  53نهجالبالغه تکرار ش��ده اس��ت که
میتوان��د بیانگر حوزههای مختلف کاری و نظارتی باش��د؛ از جمله نظارت بر دس��تگاههای
1. Stoner & Freeman

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

ب��ه هر روی در دانش مدیریت ،برای نظارت و کنترل تعاریف مختلفی بیان کردهاند .یکی
از تعاریف نسبتاً جامع را جیمز استونر در کتاب مدیریت خود ارائه کرده است .وی میگوید:
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اجرایی ،نظارت بر مالیات و دخل و خرج کشور و بودجهی عمومیو بیتالمال ،تأکید بر تولید
و س��رمایهگذاری و آبادانی و عمران و نظارت بر ب��ازار و توزیع مبادالت اقتصادی و تجارتی و
صنعتی و رس��یدگی به همهی امور مربوط به بازرگانان ،صنعتگران ،کسبه و تجار و خدمات
(دری نجفآبادی .)280-281 :1379 ،موریس��ی ،1هدف از نظارت را در هر
مربوط به آنهاس��ت ّ

نظامی« ،حصول اطمینان از تحقق مؤثر اهداف» بیان میکند(.موریس��ی .)133 :1368بیشک
امیرالمؤمنی��ن نیز با تعریف اهداف مش��خص حکومتی ،تمام نهاده��ای حکومتی اعم از
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اداری ،نظام��یو اقتصادی خود را در راس��تای آن اهداف ارزیابی مینمود و با نظارت مداوم و
همهجانب��ه ،امور را مطابق اهداف عالی و انس��انی خود پی��ش میبرد و متخ ّلفان را مجازات و
شایستگان را تشویق میکرد.
گونههای نظارت در مدیریت امیرالمؤمنین علی
به طور کلی نظارت به دو شیوهی نظارت درونی و بیرونی انجام میشود .بررسی سخنان امام
علی به ویژه نامههای حضرت در نهجالبالغه ،نش��ان میدهد که امام علی از هر
دوش��یوهی عمدهی نظارت در مدیریت خود استفاده نموده است .امیرالمؤمنین مدیران
عالیرتبهی خود را به نظارت درونی(خودنظارتی) سفارش فراوان مینمود .نظارت درونی مانع
از تخ ّلف انس��انها میش��ود اما این عامل در همهی افراد به قدر کافی وجود ندارد و سالمت
دس��تگاه حکومت و جامعه ایجاب میکند که همواره حاکم نسبت به عملکرد کارگزاران و به
ویژه مدیران ارشد و اطرافیان و نزدیکان خود نظارت داشته باشد تا از انحراف و رخنهی فساد
و آلودگی جلوگیری و محیط کاری و اداری سالمیبرقرار نماید .در مدیریت امام علی نیز
سیستم نظارت و کنترل بیرونی به صورت فراگیر و پیگیر به کار گرفته شده که حضرت
در س��ایهی آن تالش کرده اس��ت تا همهی اجزای دولت و دستاندرکاران امور ،بر محور حق
و عدالت حرکت کنند.
نظارت درونی
«نظ��ارت درون��ی» یا «خودنظارتی» حالتی اس��ت در وجود فرد ک��ه او را به انجام وظایفش
متمایل سازد ،بدون آنکه عاملی خارجی او را تحت کنترل داشته باشد(نبوی.)209 :1377 ،
1. Morrissey

«خودنظارتی» در مدیریت اس�لامی ،با تشویق نیروهای انسانی به ترس از خدا و نظارت او بر
اعمال و توجه و التفات به مرگ به عنوان اساسیترین و اصلیترین رکن تربیتی اسالم همراه
اعمال و کردار خویش میبیند .امام علی در خطبهی  183در این زمینه میفرماید:
اص ُ
هلل َ الَّ ِذي َأ ْن ُت ْم بِ َع ْي ِن ِه َو ن ََو ِ
يك ْم بِ َي ِد ِه َو َت َق ُّل ُب ُك ْم ِفي ق َْب َض ِت ِه إ ِْن َأ ْس َر ْر ُت ْم َع ِل َم ُه
« َفا َّتقُوا ا 
َو إ ِْن َأ ْع َل ْن ُت ْم َك َت َب ُه ق َْد َو َّك َل بِ َذلِ َ
ون بَ ِ
اطلاً »
ون َح ّق ًا َو لاَ يُ ْث ِب ُت َ
ك َح َف َظ ًة ِك َرام ًا لاَ يُ ْس ِق ُط َ

پس ،ازخداوندى كه همواره در نظر او هس��تيد و زمام اختيارتان به دست اوست

و در قبضه قدرت اوس��ت ،بترس��يد .اگر در نهان كارى كنيد ،مىداندش و اگر به
آشكارا كارى كنيد ،مىنويسدش و براين كار فرشتگانى گمارده است .نگهبانان و
ارجمندان ،كه حقى را نانوشته نگذارند و چيزى را بيجا ثبت نكنند»(.خطبه)183 :

وقتی حضرت ،ش��ریح قاضی را به دلیل خرید خانهای اشرافی احضار میکند ،با نگاه
خشمآلود به وی هشدار و اخطار میدهد و او را به قیامت و معاد توجه داده و تذکر میدهد  :
«ملکالموتی که کاخنشینان و فزونطلبان را سرنگون میکند ،همهی آنان را به
محل دادرسی و رسیدگی به حساب و کتاب و موضع پاداش و کیفر بفرستد و

هان بدان که تبهکاران در آنجا در زیان و خسرانند»(.نامه)3 :

خودنظارتی نتیجهی نظارت الهی و توجه و التفات به مرگ و معاد اس��ت که با ایجاد یک
عامل درونی در فرد ،او را به مراقبت و نظارت بر اعمال خود سوق میدهد و از انحراف و تخ ّلف
شغلی و اداری میپرهیزاند .امام علی میفرماید:
«اجعل من نفس��ك على نفس��ك رقيبا» «از خودت مراقبی بر خویش��تن قرار
بده»(خوانساری :1366 ،ج  219 ،2ح .)2429

نظارت بیرونی(نظارت ترکیبی)
صحت حرکت
ض��رورت پیشگی��ری و ممانعت از انحراف از اه��داف و حصول اطمین��ان از ّ
همهی عوامل جامعه یا س��ازمان به سمت هدفهای تعیین شده ،مهمترین عامل استفاده از
شیوهی کنترل بیرونی است .کنترل و نظارت بیرونی ،از جمله عمدهترین و مهمترین مسائل و

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

اس��ت .بر طبق این روش ،مدیر با ایمان به صفت دانایی خداوند ،همواره او را حاضر وناظر بر

47

موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع بشری ،پیوسته مورد توجه حقوقدانان و مصلحان
اجتماعی و فرهنگی بوده به طوری که نظارت و کنترل بیرونی ،یکی از عناصر حیاتی مدیریت
در همهی سیس��تمها است(اس��کندری و دارابکالیی .)307 :1383 ،نظ��ارت بیرونی از جانب امام
علی به صورت «نظارت ترکیبی» اعمال شده است.
ام��ام علی در سیس��تم اداری خود ،برای نظ��ارت بر مدیران ،از دو ش��یوهی نظارت
مستقیم(بیواس��طه) و نظارت غیر مستقیم(باواس��طه) به صورت رسمیو غیر رسمیاستفاده
فصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
48

نموده است که این روش نظارتی ،نظارت ترکیبی نامیده میشود و میتوان گفت ،طراح این
شیوه از نظارت ،خود حضرت است.
نظارت مستقیم(بیواسطه)
نظارت مستقیم آن است که مدیر بدون هیچگونه واسطهای بر کار دستگاهها و نوع فعالیتها
ناظر باشد از ریزترین تا درشتترین مسائل را کنترل کند و شخصاً مراحل گوناگون نظارت را
بپیماید(تقوی دامغانی.)95 :1379 ،همچنین حضور مستقیم مدیر در محل کار و تماس شخصی
با کارکنان واحدهای مختلف سازمان ،موجب ارتقای روحی کارمندان میشود.

ای��ن ن��وع از نظ��ارت در مرکز حکومت و در ه��ر مکان که امام علی ش��خصاً حضور

میداشت ،به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت میگرفت .حضور امام علی در بازار و
رسیدگی به وضعیت بازار و بازاریان و فرماندهی سه جنگ دوران حکومت و نظارت مستقیم بر
حسن اجرای نبرد نمونههایی از نظارت مستقیم حضرت است(.در خطبهی  106به چنین
نظارتی در نبرد صفین اش��اره شده اس��ت) .امیرالمؤمنین به مالکاشتر در مورد نظارت
مستقیم بر زیردستان سفارش میکند و میفرماید:
«ث َُّم ان ُْظ ْر ِفي ُأ ُم ِ
ور ُع َّمالِك»«بر کار مدیرانت نظارت داشته باش»(.نامه)53 :
نظارت غیر مستقیم(باواسطه)
در نظارت غیرمستقیم(باواس��طه) مدیر از طریق عوامل و دستگاههای مختلف که به منزلهی
چشمهای او میباشند ،کار نظارت بر سازمان را انجام میدهد ،او با یک یا چند واسطه که از
هر جهت مورد اعتمادش هستند گزارشهای مثبت و منفی را میگیرد(همان ،ص  .)97سپس

با بررسی دقیق این گزارشها برای رفع کاستیها و توسعهی نقاط ق ّوتها ،تصمیم میگیرد.

نظارت غیرمستقیم توسط امیرالمؤمنین به دو شیوهی رسمیو غیررسمیو هردو با واسطه
نظارت غیرمستقیم رسمی
یکی از خصایص مورد توجه در س��ازماندهی نیروها ،پس از تقس��یم کار(بر اس��اس تعهد و
تخص��ص) و تفویض اختیار به آنها ،رعایت «سلس��له مراتب» به عن��وان یکی از ویژگیهای
رفتاری زیرمجموعه با رؤساست .در هر سازمانی ،جریان مسئولیت و اختیار که به ترتیب رتبه
و مقام از باالترین سطح مدیریت شروع و به پایینترین سطح عملیاتی ادامه مییابد ،سلسله
مراتب یا زنجیر فرمان نامیده میشود .پیروی از سلسله مراتب موجب میشود اعضای سازمان
بدانند در کجا قرار گرفتهاند ،از چه کسانی باید دستور بگیرند ،به چه کسانی دستور بدهند و
نسبت به چه کسانی باید پاسخگو باشند .سلسله مراتب بعد عمودی ساختار سازمان محسوب
میشود(عالقهبند ،1385 ،ص .)98
اهمیت این موضوع با توجه به لزوم نظم و پذیرش انضباط و مشخص بودن حیطهی اختیار
و عمل کارکنان است به طوری که بدون رعایت آن شیرازهی امور از هم خواهد گسیخت .در
این خصوص حضرت علی در(نامه  )53میفرماید:
«تو نگهبان و مسئول هستی برای کسی که باالتر از تو است»(حسینی و اصفهانی،

 ،1385ص .)246

اهمیت اطاعت از مافوق میفرماید:
در نامهی پنجم نیز در ّ

َ
ْت ُم ْس َت ْر ًعى لِ َم ْن َف ْوقَك» «تو نيز بايد مطيع مافوق باشى»(.نامه)5 :
«أن َ

هر نظام اداری برای پایدار ماندن این نظم و هماهنگی و کاهش تخلّفات و روند امور بر طبق
قوانین و رسیدن به اهداف ،نیازمند نظارتی عمیق وبازرسی و پیگیری مستمر و  نیز مسئولیت
خواهی دقیق اس��ت .در نظام مدیریتی امام علی ،این نظارت به ش��کل غیرمس��تقیم(با
واسطه) و رسمی ،به صورت سلسله مراتبی جریان داشت .به این شکل که در هرم اداری هر
مدیری نس��بت به عملکرد زیردس��ت خود نظارت دارد و هر یک از مدیران ّ
موظفند گزارش

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

اعمال شده است.
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فعالیتهای خود را به مدیر مافوق خود برس��انند .خواس��تن مدارک حس��ابداری و دستور
حسابرس��ی دقیق و رس��یدگی به امور مالی باید بدون هیچگونه مالحظه و مس��امحهکاری
تصرف دارند تحت نظارت
انجام شود ،زیرا اگر مسئوالن دولتی بدانند اموالی را که در اختیار و ّ
و مراقبت ش��دید اس��ت بیش از پیش در مصرف و هزینهها د ّقت و سواس به خرج میدهند.
در واقع نظارت و مراقبت کمک ش��ایانی به درس��تکاری و تقوای آنان است(دینپرور،1387 ،

ص .)49در نامهای که حضرت به یکی از مدیران ارشد خود مینویسد بیانگر توجه ایشان به
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این مسئله است:
ار َف ْع ِإلَ َّي ِح َسابَ َ
هلل ِ َأ ْع َظ ُم ِم ْن ِح َس ِ
اب النَّاس» براى هريك
اب ا 
ك َو ْاع َل ْم َأ َّن ِح َس َ
« َف ْ
از خادمان��ت وظيفهاى معين كن كه به انج��ام آن پردازد و هريك ،كار تو را به

عهده آن ديگر نيندازد»(.نامه)40 :

نظارت غیرمستقیم غیررسمی
امیرالمؤمنین عالوه بر اینکه سیس��تم نظارت و کنترل را به صورت رس��میو از طریق
مسئولین نظام مدیریتی خود به شکل سلسله مراتبی به اجرا در میآورد ،از طریق مأمورین
ویژه و بازرس��ان مورد اعتماد به صورت آش��کار و نهان و ی��ا واحدهای مخصوصی که برای
رس��یدگی به ش��کایات مردمیتأس��یس ش��ده بود(نظارت مردمی) ،بر بخشهای مختلف
سازمان و عملکرد کارکنان نظارت داشتند و با آگاهی از تمام فعالیتهای آنان ،از هر گونه
قانونگریزی و تخ ّلف از اهداف تعیین ش��ده ،جلوگیری و با شناسایی نقاط ق ّوت عملکردها،

آنها را تقویت میکرد.
بازرسان ویژه

سیرهی عملی امام علی به این شکل بود که افراد دارای صفات برجسته مانند صداقت
و وفاداری را برای نظارت بر مدیران به عنوان مأمورین ویژه تربیت مینمود .این بازرسان ویژه
به نقاط مختلف فرستاده میشدند تا هم به صورت آشکار و هم به شکل نهان ،در قالب تیمییا
فردی به طور دقیق بر اعمال و رفتار کارکنان نظارت کرده و گزارش کارهایش��ان را به اطالع
حضرت برسانند.

بازرسی آشکار مأموران ویژه
منظور از نظارت آش��کار مأموران ویژه ،آن اس��ت که نظارت شوندگان(مدیران و کارکنانی که

و کارگزاران تأکید شده(مظ ّفریان ،بیتا ،ص  )109و کارمندان نیز واقفاند که عملکرد آنها تحت
نظارت و مراقبت است و در صورت تخ ّلف جرایم آنها ثبت میشود .امیرالمؤمنین برای
نظارت بر مدیرانی که در مناطق دوردس��ت قرار داش��تند ،شبکههای بازرسی ایجاد کرده بود

که آش��کارا به کنت��رل و نظارت امور میپرداختند و نتیجهی بررس��یهای خود را به صورت
کتبی یا حضوری به آگاهی امام علی میرساندند .یکی از این تیمهای بازرسی ،گروهی به
فرماندهی «مالکبنکعبارحبی» است که از طرف حضرت ،دستور بازرسی منطقهی وسیعی

طی حکمیبه مالکبنکعب مأموریت میدهد
در س��واحل فرات را داشت .امیرالمؤمنینّ 

تا با مأموران تحت امر خود از مناطق عراق بازرسی کند و نتیجه را به امام گزارش دهد.
ٍ
طائفة ِمن
أخ��رج فی
قس��متی از نامهی حضرت به او اس��تَ « :فاس�� َتخ ِلف َعلی َع َم ِلک َو
ُ
الس��وا ِدَ ،ف َت َ
أصحابِ َ
س��أل َعن ُع ّمالی َو َت ُ
ک َح ّتی َت ُم َّر بِ َأ ِ
س��یر ِت ِهم ...و أعلمني
نظ َر فی
رض کور َة َّ
َ
الصدق فيما صنعت»(یعقوبی ،ج  ،2ص  :)205پس کسی را به عنوان جانشین خود قرار بده و خود
به همراه گروهی از یارانت [به منظور نظارت و بازرسی بر عملکرد کارگزاران منطقهی عراق]
الس��وا ِد(منطقهای بین دجله و عذیب) برسی  و از چگونگی
بیرون برو ،تا به س��رزمین کور َة َّ
اعمال و رفتار کارگزاران و مسئوالن من جویا شو و بر سیره و روش عمل آنها نظارت داشته
باش ...و ازآنچه انجام دادى براستى مرا آگاه ساز».
بازرسی پنهان مأموران ویژه(عیون)
در این نوع از نظارت ،عدهای مأموریت دارند به صورت «مخفی» و بدون اینکه مدیران متوجه
ناظر آنها باشند ،فعالیتهای کارکنان را زیر نظر داشته باشند و پس از بررسی عملکرد آنان،
نتیجه را به مدیر سازمان گزارش دهند .از نظر فقهی هم مقتضای عقل و شرع این است که
اهلیت الزم در کارگزاران و مسئوالن کشوری و
عالوه بر احراز وجود شرایط و اوصاف معتبر و ّ

لشکری ،یک مراقبت و نظارت پنهانی بر رفتار و اعمال آنها وجود داشته باشد(منتظری،1367 ،

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

عملکرد و برنامهی در دس��ت اجرای آنها کنترل میش��ود) از فرآیند نظارت بازرسان ،آگاه و
ّ
عمال
مطلع هستند .در این نوع از سیستم گزارش ،رساندن نامهها و گزارشهای فعالیتهای ّ
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ج  ،4ص  .)309بنابراین به کارگیری شیوهی نظارت پنهانی مقتضای  ادلّهی شرع و عقل است.
الس ِّر لأِ ُ ُم ِ
ور ِه ْم َح ْد َو ٌةلَ ُهم»
در فرمان امام علی به مالکاشتر که میفرمایدَ « :فإ َِّن َت َعا ُه َد َك ِفي ِّ
بر ضرورت بازرس��ی مخفیانه تأکید دارد .امام علی در سیس��تم نظارتی خود از این گروه

آموزش دیده که از میان افراد صداقتپیشه و خداترس انتخاب شده بودند ،با عنوان «عیون»

ی��اد میکند و به والیان خود نیز دس��تور میدهد برای س�لامت دول��ت و کارگزاران ،چنین
نیروهایی را در محدودهی حکومتی خود به کار گیرند .حضرت به مالکاشتر مینویسد:
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الص ْد ِق َو الْ َو َفا ِء َع َل ْي ِه ْم َفإ َِّن َت َعا ُه َد َك
ُ��م َت َف َّق ْد َأ ْع َمالَ ُه ْم َو ا ْب َع ِث الْ ُع ُي َ
��ون ِم ْن َأ ْهلِ ِّ
«ث َّ
ور ِه ْم َح ْد َو ٌة لَ ُه ْم َع َلى ْاس�� ِت ْع َم ِ
��ر لأِ ُ ُم ِ
الر ِع َّي ِة» «پس در
ِفي ِّ
الر ْف ِق بِ َّ
ال الأْ َ َمان َِة َو ِّ
الس ِّ
كارهايش��ان تفقد كن و كاوش نماى و مراقبانی از مردم راس��تگوى و وفادار به
خود بر آنان بگمار .زيرا مراقبت نهانى تو در كارهايشان آنانرا به رعايت امانت
و مدارا در حق رعيت وامىدارد»(.نامه)53 :

گزارشهای مردمی
عالوه بر بازرسیهای نظام یافته و دقیق که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط نیروهای
ویژهی حکومتی انجام میگرفت ،امیرالمؤمنین به واسطهی گزارشهای مردمیکه به طور
مستقیم ،حضوری یا مکاتبهای به ّاطالع ایشان میرساندند ،از عملکرد مدیران آگاهی مییافت.
در مدیریت امام علی ،مردم به عنوان بهترین ناظر بر رفتار و اعمال مدیران تل ّقی میشوند.
ه��دف از نظارت م��ردم بر دولتمردان محدودیت قدرت آن��ان و وادار کردن آنان به عمل در
چهارچوب قانون است(جعفری ،1388 ،ص .)118امیرالمؤمنین نظارت مردم بر امور مدیران را به
مالکاشتر گوشزد میکند و میفرماید:
َ
ك ِإلَى بِلاَ ٍد ق َْد َج َر ْت َع َل ْي َها ُد َو ٌل ق َْب َل َ
َ��د َو َّج ْه ُت َ
��ك ِم ْن َع ْد ٍل َو َج ْو ٍر َو َأ َّن
«أنِّ��ي ق ْ
ور الْ ُولاَ ِة ق َْب َل َ
��ر ِف ِ
يه ِم ْن ُأ ُم ِ
ون ِم ْن ُأ ُم ِ
ك»
َّ��اس َي ْن ُظ ُر َ
الن َ
ور َك ِفي ِم ْثلِ َما ُك ْن َت َت ْن ُظ ُ

اى مالك ،بدان كه تو را به بالدى فرس��تادهام كه پيش از تو دولتها ديده ،برخى

دادگر و برخى ستمگر و مردم در كارهاى تو به همان چشم مىنگرند كه تو در
كاره��اى واليان پيش از خود مىنگ��رى و در باره تو همان گويند كه تو درباره

آنها مىگويى»(.نامه)53 :

وقتی مردم قبیله بنی تمیم ,به امامگزارش میدهند ،کارگزار او ،ابن عباس بر ایشان
امام علی  بعد از اقامهی نماز در مسجد زمانی را برای نزدیک شدن مردم برای طرح
شکایتهای خود و گزارش تخ ّلفهای مدیران ،اختصاص میداد .همچنین مکانی را با عنوان
«بیتالمظالم »(ابن ابی-الحدید ،ج  ،17ص  )87برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردمیتأسیس

کرده بود.

ش��کل زیر سیس��تم نظارتی را که امیرالمؤمنین برای نظارت و کنترل مدیران خود
طراحی و استفاده نموده است را نشان میدهد:

سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهجالبالغه

سخت گرفته است ،امام علی در نامهای ابن عباس را از این کار باز میدارد(.نامه)18 :
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شکل -2سیستم نظارت(نظارت ترکیبی) در هرم مدیریتی امیرالمؤمنین

ارزشیابی شایستگی مدیران
ارزش��یابی شایستگی مدیران ،فرآیندی است که در آن با بررس��ی توانمندیها و قدردانی از
عملکرد مدیران ،زمینههای رش��د و تکامل آنان فراهم میش��ود .استیفن رابینز معتقد است:
«در سازمانی که اصل مساوات و برابری دربارهی افراد مراعات میشود و بین میزان پاداش و
عملکرد آنان رابطهای معقول وجود داشته باشد ،موجب افزایش میزان رضایت شغلی و تع ّهد

کارکنان و اعضای س��ازمان میش��ود و افراد خود را به جاهای دیگر منتقل نمیکنند »(رابینز،
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 ،1378ص .)1036امیرالمؤمنی��ن ت�لاش هیچیک از کارکنان خ��ود را نادیده نگرفته و در
متعدد قدردانی و تجلیل نموده اس��ت .تقدیر از
مناس��بتهای گوناگون از خدمات مدی��ران
ّ
عملک��رد مثبت سعدبنمس��عود ثقفی ،حاکم مدای��ن طی نامهای ،نمون��های از قدردانیهای
امام از مدیران خود است .حضرت در این نامه چنین مرقوم فرموده است:
قي
«إنّ��ك قد أ ّديت خراجك ،و أطعت ربّك ،و أرضي��ت إمامك ،فعل ّ
البر ال ّت ّ
حس��ن مآبك»(محمودی ،1376 ،ج
ال ّنجيب ،فغفر ا 
تقبل س��عيك ،و ّ
هلل ذنبك ،و ّ

 ،5ص 117؛ یعقوب��ی ،ج  ،2ص  )201ت��و مالیات خ��ود را [از محل فرمانرواییت]
فرس��تادی و فرمان پروردگارت را اطاعت نمودی و امامت را خش��نود ساختی.
کاری که تو کردی ،از افراد با تقوا و نجیب برمیآید .پس خداوند [به سبب این

کار] گناهانت را بیامرزد و تالشت را بپذیرد و فرجامت را نیکو گرداند».

امام علی کارگزاران خود را به ارزش��یابی عملکرد مدیران و قایل ش��دن تفاوت میان
آنها بر اساس ف ّعالیتهایشان سفارش نموده و عواقب عدم تفاوت بین کارکنان خوب و بد را

متذکر ش��ده است .حضرت امیر در نامهی مالک بر تقدیر از نیکان و عامل تشویق تأکید
مینماید و میفرماید:
«و لاَ َي ُكون ََّن الْ ُم ْح ِس ُن َو الْ ُم ِسي ُء ِع ْن َد َك بِ َم ْن ِزلَ ٍة َس َو ٍاء َفإ َِّن ِفي َذلِ َ
ك َت ْز ِهيداً لأِ َ ْهلِ
َ
��ان ِفي الإْ ِْح َس ِ
الإْ ِْح َس ِ
��ان َو َت ْد ِريب ًا لأِ َ ْهلِ الإْ َِسا َء ِة َع َلى الإْ َِس��ا َء ِة َو َألْ ِز ْم ُك اًّل ِم ْن ُه ْم
��ه» و نبايد كه نيكوكار و بدكار در نزد تو برابر باش��ند ،زيرا اين
َما َألْ َز َم نَ ْف َس ُ
كار س��بب ش��ود كه نيكوكاران را به نيكوكارى رغبتى نماند ،ولى بدكاران را

ب��ه بدكارى رغبت بيفزايد .ب��ا هريك چنان رفتار كن كه او خود را بدان ملزم

ساخته است»(.نامه)53 :

حضرت علی عالوه بر س��فارش ف��راوان مدیران به نظارت درون��ی «خودنظارتی» ،از دو
شیوهی نظارت مستقیم(بیواس��طه) و نظارت غیر مستقیم(باواسطه) به صورت رسمیو غیر
رسمی(از طریق مأمورین ویژه و گزارشهای مردمی) استفاده نموده است .این روش نظارتی،
«نظارت ترکیبی» نامیده میش��ود .با بررسی و تبیین سیستم و مکانیزم نظارت و کنترل در
پرتو دیدگاه امیرالمؤمنین در یک جمعبندی میتوان به  حقایقی دس��ت یافت که محور
آن عدالت و در ش��عاع آن اصول مهمیچون جدینگری ،اس��تمرار در پیگیری ،عدم تساهل
و تس��امح در برخ��ورد با متخ ّلفین و تقدیر از عملکرد مثبت اس��ت .همچنین حضرتبه
کارگ��زاران حکومتی هم دس��تور میدادند که از وجود مکانیزم نظ��ارت و کنترل بر کارکنان
غافل نمانند.
بنابراین یک نظام مدیریتی برای نیل به اهداف تعیین شدهی خود نیازمند نظارت دقیق
و مس��تمر اس��ت تا بتواند با ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران ،نق��اط قوت و ضعف آنها را
شناسایی و از تکرار انحرافها جلوگیری کند.
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