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 یاسلام در حکومت تیشفاف يهاشاخص
  )يبر حکومت علو تأکیدبا (

  *نژادسیداحمد حبیب  14/5/95: دییتأخ یتار  17/10/94: افتیخ دریتار
 **عامري زهرا   ______ ________________________________   

  چکیده
باشد و در می تضمین حقوق بشر و شهروندي، حکمرانی شایسته اتین تعهدترمهمیکی از 

توانـد بـه یحکمرانی شایسـته اسـت کـه م روشنیکی از خصایص  »شفافیت« جهت،این 
قدرت ، شهروندان یو فرهنگ یاجتماع، ياقتصاد، حقوق سیاسی		ثر حامیؤسازوکار م		عنوان

باشد شومی  هايهو راهکاري ارزنده براي مبارزه با پدید را به نقطه تراز مورد انتظار برساند
اي حقوقی و سیاسی هر جامعه هايین چالشترمهمسیاسی و اقتصادي که از  هايمانند فساد

، وارد استمفهومی تازه امروزه ،وم حقوقی شفافیتهرچند مفه در این میان. تواند باشدمی
 خصوص در دوران کوتاهعلوي به  هايتوان در آموزهمی مفهوم شفافیت را هايریشهولی 

د و بـه کـرمـی یشفافیت در حکومت را امـري ضـروري تلقـ علی. حکوت ایشان یافت
دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان ، صداقت و صراحت تمام

 کـاري از مـردم را مجـازپنهـان ،جـز در مـورد اسـرار جنگـی ایشان. گذاشتمی در میان
ند ادخیل ـ اعم از ساختاري و رفتاري		ـ معیارهایی وها شاخص ،در اندیشه علوي. دانستنمی

. کنندمین أخیر عمومی و منافع همگانی را ت، پذیري شفافیتسازي مقدمات تحققبا فراهم		تا
تبیین تکالیف و حقوق ، بخشی به کارگزارانهشدار و آگاهی، اعلام صریح مواضع حکومت

کارگیري سطح بالایی از هب، رگزارانلزوم دسترسی آسان به کا، متقابل کارگزاران و مردم
تنبیه  یدلائلبه مردم و تبیین دهی گزارش، استانداردهاي درستکاري و اخلاق براي کارکنان

گیـري از بهـره همچنـین. رفتاري یـک حکومـت شـفاف اسـت هايشاخص، کارگزاران
به خوبی در نیل به  ،ساختاري چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل هايشاخص

  .راهگشا باشدتواند میشفافیت 
  .يشاخص رفتار، يشاخص ساختار، تیشفاف، حکومت، يعلو شهیاند: واژگان کلیدي

                                                   
  ). a.habibnezhad@ut.ac.irپردیس فارابی دانشگاه تهران (استادیار  *

 ). z.ameri@ub.ac.irدانشگاه بجنورد (استادیار ** 

mailto:a.habibnezhad@ut.ac.ir
mailto:z.ameri@ub.ac.ir


 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
یب

 حب
مد

داح
سی

ري
عام

را 
 زه

د و
نژا

 

130  

  مقدمه
 ،1ج ،1423، حیـدري( *»شـفّ«ه از ریشـ عربـیاي کلمـه) ransparencyT( »شفافیت«

بودن است و زلالبودن روشن، بودنظریف، بودنخود به معناي نازك، و شفّ) 388ص
هـر به شفاف در لغت  بوده،مصدر اسمی شفاف  ،این واژه. )336ص، 1386، آذرنوش(

مانند بلـور و  ؛دیگر نمایان باشد شود که از پشت آن اشیايگفته میچیز لطیف و نازك 
) 166ص، 1ج، 8114، قیـومی( **»شـفوف«و جمـع آن ) 797ص، 1383، عمید( شیشه
 و تابنـاکی درخشـندگی، توان بـه نـازکیمی شفافیت را، همین تعابیربا توجه به  .است

  .دتعبیر کر) 620ص ،1386، معین(
 يمعنـا بـه وها رویّـه، هـاداده، اطلاعـات در مـورد شـفافیت استعمال، اصطلاح در

 باشـدهـا مـیآن بـر نظـارت و بررسـی بـرايآنهـا » بـودندسـترس در« و» آشکاربودن«
  .)93ص، 1392، سراباکرمی ساریخانی و (

شـفافیت ، در عرصه قـدرت. اجتماعی کارکرد دارد گوناگون هاياین معنا در حوزه
اگرچـه ایـن . شـودمـی به عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی لحـاظ عمدتاً

آنچـه امـروزه ، ولی مفهومی آشنا براي مردم باشد ،دور هايمفهوم ممکن است از زمان
بانک جهانی در ارتبـاط بـا  هايدر گزارش باربراي نخستین ،است در این ارتباط مطرح

 هايدر اجـراي برنامـه م1989بانک جهانی کـه تـا سـال . توسعه مطرح شد هايبرنامه
آوردن دسـته توسعه و مدیریت بخش عمومی بر اهمیـت کـاهش نقـش دولـت در بـ

در ارتباط با بحـران  خود م1989در گزارش سال  ،کردمی تأکیدیی اقتصادي بیشتر آکار
کردن دولت نکرده است و مفهوم حکمرانی چندانی بر کوچک تأکیدفریقا اادي در اقتص

. بار در این گزارش مطـرح کـرده اسـتنخستینرا براي ) Good Governance( مطلوب
از بحـران حکمرانـی  که بحران اقتصادي در واقعاند مشخص کرده ،نویسندگان گزارش

عدم توجه به مدیریت مبتنی بر ، حکمرانی بد هايو یکی از مشخصه گیردسرچشمه می
 بـارهخـود در م1992بانک جهانی همچنین در گـزارش سـال . شفافیت ذکر شده است

                                                   
 .شَفَ، یَشِفُ، شُفُوفاً *

 .شف و الجمعُ (شُفُوف) مِثلُ فُلُوس **
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شفافیت را یکـی  ،ه حکمرانی مطلوب را برشمردهچهار عنصر عمد، توسعه و حکمرانی
  ).50ص ،1388، یزدانی زنوز( از این عناصر دانسته است

طـور مسـتقیم بـا موضـوع ه کـه بــ  حقوق عمومی ادایمپاراین نظریه و نیز در در 
 یه با اطلاعـاتکست معنانیدت بیشفاف ـ  حکمرانی و حقوق شهروندان در ارتباط است

آنچـه  تـا از داده شـود انکـامآنهـا  بـه، دهـدیار شهروندان قرار میه حکومت در اختک
میـدري و ( نقـد و قیـاس کننـد ،بتواننـد تحلیـل و آگاه شـوند ،دهدیحکومت انجام م

ایــن مفهــوم بــر . فــراروي خــود نبیننــداي و تاریکخانــه) 526ص، 1383، خیرخواهــان
مبتنی گیري سترسی عامه مردم به فراگرد تصمیمموجودیت سازوکارهایی براي تضمین د

  ).153ص ،1389، پورعزت و همکاران( است
 زیـرا ؛ندسازي بیشتر امورشفافخواهان  ،شهروندانهم سیاستمداران و هم  ،امروزه

را در  و اقتصـاديدر سیستم سیاسـی و فساد  راه حل برخورد با هر گونه ناکامی تقریباً
  *.دانندمی سازي براي عمومشفاف

موضوعی نیسـت  ،گذردآگاهی عموم از آنچه در حکومت می توجه داشت دالبته بای
مفهـوم ، کومـت اسـلامیدر عرصـه ح، پیشها قرن. باشدمنحصر به جوامع امروزي که 

  .قرار گرفته است علیامام  بخشی به عموم مورد توجهشفافیت و آگاهی
 در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان آن هنگام که سخن از حکومت اسلامی به میـان

واقـع  در. آیـدمـی درنگ به عنوان یک الگو به ذهن همگـانبی علیحکومت  ،آیدمی
تر نزدیک ـ یعنی حکومت علوي ـ که به این الگو دارد وصف دینی و اسلامیحکومتی 

از  گوناگونی هاياین نزدیکی و انطباق باید در جنبه. و با آن انطباق بیشتري داشته باشد
یا از مرام و سیره او نقل  ،ري باشد که در سخن آن حضرت آمدهداحکومت و حکومت

  .شفافیت است ،اختهبه آن پرد علیکه حضرت ها یکی از این جنبه ؛شده است
حـق دارنـد بـر  **،دنمردم نقش مهمی در حکومت داردر اندیشه علوي،  ازآنجاکه

                                                   
 .http: //www«تـوان بـه سـایت الملـل، میبراي دیدن آمار شاخص فساد از سـازمان شـفافیت بین *

transparency. org/cpi2014/#1 «.مراجعه کرد 
هیچ کس جز کسی که شما او را امیـر خـود گردانیـد، ؛ این امر حکومت از آن شماستاي مردم! « **

 ).456، ص3، ج1879(طبري، » حق امارت بر شما را ندارد
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مقدمه این نقش  و مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند چهارچوبروند اجراي امور در 
آگاهی  از سوي دیگر. حکومت است هايگیريتصمیمشفافیت اعمال و کردار و  ،مردم

یع اهـداف حکومـت دارد و تداوم و تسر، بسزایی در روند استمرارنقش ، سیاسی مردم
همه باید در جریان اقدامات حکومت قـرار  ؛ بنابراینکاري نیستپنهان هحکومت عرص

 آیـدمقابـل مـردم نیـز فـراهم  هاي شفافیت سیاسـی درزمینه، گیرند تا ضمن صراحت
یی بـه ایـن گوپاسـخبـا  کوشـدمینوشتار حاضر ). 68ص، 1392، بخشایش اردستانی(

بخـش شـفافیت در حکومـت اسـلامی و معیارهاي تحققها اساسی که شاخص پرسش
. بپردازد ـ  پس از پیامبرـ  ن حاکم دینیتریبه تبیین این مفهوم از منظر اسوه، چیست

 هايشـاخص ،شده یعد ساختاري و رفتاري ـ بررسشفافیت از بُ، ن مسئلهیبا توجه به ا
فرض . ده استشاستخراج ، یعلحضرت  یومتکح يو نظر یعمل هریآن با توجه به س

وع شـفافیت و موض درباره علیامام  هاينویسندگان بر این است که با بررسی اندیشه
  .بین از شفافیت دست یافتنگر و جامعتوان به الگویی جزئیمی ،بخشیآگاهی

  هاي شفافیت در اندیشه علويشاخص. 1
زاده فیشر( دهیپد یکو سنجش  یمعرف يار مناسب براکشاخص عبارت است از سازو

 نداابعاد یک مفهوم گیريعینی شناسایی و اندازه هايو نشانه) 51ص، 1382، پوریو قل
  ).25ص ،1390، جمو لطفینیا سگريع(

ده یـه وجـود پدکند اییهاکها و محكملا، راهنماها يشفافیت به معنا هايشاخص
ن مفهوم یننده اکمشخص هاينند و به عنوان علامتکیان مینما شفافیت در حکومت را

شـفافیت را باره توان اطلاعات موجود دریمها ن شاخصیا کمکبا . شوندیمحسوب م
ده یـل پدیـو تحل یبه بررس يشتریرد و با استفاده از آن با سرعت و دقت بک يبندطبقه

در دو دسـته  ،شفافیت تحلیل معیارهاي تحقق بخش، در اندیشه علوي. ور پرداختکمذ
  .تواند به تبیین این مفهوم منتهی گرددمی ساختاري و رفتاري

  ساختاري هايشاخص .1ـ1
تحقـق شـفافیت  يبرا يضرور هايرساختیهمان ز ،ساختاري هاياز شاخص قصودم
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شـبکه نظـارتی گسـترده و  تأسـیس، سالاري در گزینش کارکنانشایستهاست که شامل 
  .باشدمی ایجاد سامانه قضایی مستقل

  سالاريشایسته .1ـ1ـ1
سالار اسـت کـه اي شایستهعرصه، محورسیاسی حکومت حق هعرص، علیاز نظر امام 
و  جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشـندشایسته و لایق  در آن افراد

 ؛شغلی هايو مسئولیتها موقعیتقراردادن افراد در  عنیدر این مفهوم ی سالاريشایسته
  .ی که دارندهایها و تواناییمهارت فقط و فقط به دلیل

وري و کـارآیی گردد و بهروهمی قوام و پایداري حکومت باعث سالاريشایسته
گــزینش کـارگزاران بــر اســاس  ،دارد و در مقابــل بــه دنبـالسیاســی را  هـاينظام

آنان و بر اسـاس معیارهـاي نادرسـتی  هايو شایستگیها معیارهایی غیر از توانایی
 علیامام بنابراین  ؛جز خسران براي حکومت ندارد ،مانند محبت و روابط شخصی

  :فرمایدمی مالک اشتردر نامه به 
و بـر ، رتر باشدیو عذرپذ دیر به خشم آیه دک.. . نیسى را برگزکبراى فرماندهى سپاه 

درشـتى او را بـه تجـاوز  ؛نـدکبا قدرت برخورد ، و با قدرتمندان، ناتوان رحمت آورد
  ).53نامه ، البلاغهنهج( ت بازنداردکو ناتوانى او را از حر، شاندکن

را  مالک اشترکند و میمنوط  گزینش کارگزار را به توانایی بیشتر ،در این کلام امام
نیـروي تحقـق  توانـایی ونیـز در جاي دیگر . داردمی از انتخاب یک ناتوان برحذر

سزاوارترین  !مردماي « :فرمایدمی و است اهداف حکومت را معیار شایستگی دانسته
نیرومندتر و در آگاهی از  ،اشخاص به خلافت آن کسی است که در تحقق حکومت

تجربـه را  ،که در جـاي دیگـرهمچنان ؛)173خطبه ، همان( »فرمان خدا داناتر باشد
سانى کومت کاز عمّال ح«: نمایدمی یکی از عوامل دخیل در انتخاب کارگزار معرفی

و معیارهاي شخصی را در ) 53نامه ، همان( »اءاندیه اهل تجربه و حکن کرا انتخاب 
  :ندکمی نفی ،گزینش کارگزار

 ،پس از اینکه آنان را نیک آزمـودي اندیشه کن و دقت در کار کارگزارانت به !مالکاي 
آنها را از روي محبت نابجا و خودسرانه به کاري برمگزین که این دو  به کار بگمارشان

  ).همان( ستم و خیانت است، اساس ظلم
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  شبکه نظارتی گسترده .1ـ1ـ2
بـه منظـور  یک شـبکه نظـارتیـ یطراحـ، ین شاخص ساختاري در تحقق شفافیتدوم

 کردعمــلگیري و نظــارت بــر تصــمیم. هاســتکردعمل بــارهاطلاعــات در يآورجمــع
براي  یسازي و ابزار مهمموازنه، کارگزاران و نهادهاي حکومتی و مشارکت در این امور

شـدن حکومـت از نظـر این فرایند باعث شفاف. مبارزه با فساد و بهبود حکمرانی است
 .شودمی مردم و افزایش اختیارات شهروندان براي ایفاي یک نقش فعال

به اطلاعات  یابیه با هدف دستکن آن است یّمب یعلسخنان امام  یاجمال یبررس
 صـورت هـاي ذیـلاز راه يدر حکومت علو یشبکه نظارت، از روند امور یو آگاه

  .گرفتمی

  یبازرس هايتئیارسال ه .1ـ1ـ2ـ1
ن یـا. ژه بـودیـنـدگان ویگماشـتن نما ،امـام بـر کـارگزاران ینظارت هاياز جمله روش

از جمله نامـه  ؛شوندمی به مناطق گوناگون اعزام یبازرس هايتئیدر قالب هها ندهینما
دهـد تـا بـه مـی تیـمأمور يبـه و ،است کـه طبـق آن کعببنکمالبه  علیحضرت 

کـارگزاران حضـرت در فاصـله  کردعملاذات برود و درباره رفتار و یالسواد و بهقةورک
دجله و عُذیب بررسی و تحقیق کند و گزارش رفتار آنان و حسابرسی خـویش را  میان

  :ن آمده استیچن يبه و مؤمنان ریم امکدر ح. به وي بدهد
ارانت از محل خود خارج یاز  یخود بگمار و به همراه جمع يرا به جا يگریشخص د

ن دجلـه و یبه مـاکـپس در آنجـا از گماشـتگانم . یالسواد برسةورکن یشو تا به سرزم
اذات یسپس به بهق. ق نمایردار آنان بنگر و تحقک ز در روش ویبپرس و ن، ب هستندیعذ

. نکر و به طاعت و فرمان پروردگار خود عمل یبرگرد و اداره امور آنجا را به عهده بگ
 يبـرا ،از اعمال فرزند آدم یکه هرکت داده است و بدان یه او به تو ولاکالبته در آنچه 

ر یـخ ارکـ یتـوانمی پس تا. جزا و پاداش داده خواهد شد شده و در برابرش رهیاو ذخ
جه تلـاش ینت ،ین بازرسیان ایر بخواهد و در پایما و شما خ يانجام بده تا خداوند برا
، محمـودي /563ص، 8ج، ]تـابـی[، مرعشـی( نکـم گزارش یباصداقت خودت را برا

  ).63ص ،4ج، 1376
دارد و  تأکیـدق یـصـورت دقه ت انجام آن بـیفیو کبر نظارت  روشنیمفاد نامه به 
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 یبازرسـ یز دولتکاز مرا ،ت امانتیه با دقت و رعاک دادندسفارش  يحضرت به و
 را بـه عمـل آورد تـا از یهایپرسش، ین شرعیطبق مواز، نانکارک یکایکد و از کن

ق بـه یـدقبـه طـور آشنا شـود و مراتـب را آنها  تیزان فعالیم و کردعمل چگونگی
  .حضرت گزارش دهد

  گیري و حسابرسی کارگزارانگزارش .1ـ1ـ2ـ2
ارائـه ماننـد به ضرورت ارائه اطلاعات از سوي کـارگزاران  ،از دیگر شقوق نظارت

. کنـدمی سازي ایفاد که نقشی اساسی در شفافکراشاره توان میمالی  هايصورت
 حـوزه يهـاتیصـورت مـنظم گـزارش فعال ارگزاران بهک، یعلت امام یریدر مد
خـود  یتیرسـاندند و امـام را از حـوزه مسـئولیش را به حضـرت میت خویمسئول

اتبـات کتـوان بـه میم، مثـال يبـرا ؛)225ص ،1389، نژادعباس( دندکریخبردار م
اتبـه کم یعلـوسته با امام یپ يو. ردکت مصر اشاره یریدر زمان مد رکبیابمحمدبن

، ثقفی کوفی( رساندیدادها را به اطلاع حضرت میحوادث و روراه، ن یداشت و از ا
هـا و حضرت همواره اطلاعات و اخبـار بخش، واقع		در). 250ـ230ص ،1ج، 1353

تا ضـمن آگـاهی دقیـق از  دکریسب مکش را یخو یتیریمد هرمجموعیز يواحدها
: لـی حسـابکإرفع أف«عبارت . ندکت استفاده ینترل و هداکعمال اِ ياز آنها برا، امور

ایشـان بـه  هايکـه در برخـی از نامـه »خود را براي من بفرسـت کردعملگزارش 
  .گویاي این واقعیت است ،کارگزارانش وجود دارد

 یزان اضافیافتند و میین اطلاع ماناالمال مسلمتیزان بیاز م ،ينگارنامهراه شان از یا
 هه ادارکـ یصرد خزاعبنمانیسلبه ، حضرت با ارسال نامه. ردندکیمانده را طلب میو باق

  :فرمودند، دار بودشان عهدهیومت اکشهر جَبَل را در زمان ح
پس حق  ؛ن در نزدت جمع شده استانابه من اطلاع بده از مقدار آنچه از حقوق مسلم

ه در نزد ما ک يان افرادیما بفرست تا در م يمانده را برایهر صاحب حق را بپرداز و باق
  ).166ص ،2ج، 1417، بلاذري( مینکم یتقس، هستند

  کارگیري بازرسان مخفیهب. 1ـ1ـ2ـ3
بـا عنـوان نظـام  یلاتیاز تشـک یعلـره امـام یگرچـه در سـ ،از محققان یکیبه اعتقاد 
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 هايتیمأمور بارهکه دراي و پراکنده گوناگوننصوص ، ولی سخن نرفته است یاطلاعات
کـه آن بزرگـوار در روزگـار حکـومتش بـر اسـاس  یوجـود دارد و اقـدامات یاطلاعات

که حکومت امام از وجود دهد مینشان  ،انجام داده است یپنهان هايگزارش يآورجمع
 هايگزارشآوري پنهان و جمعکاوش ق برخوردار بوده است و یکارآمد و دق یلاتیتشک

 یفه اساسـیوظ، کارگزاران کردعملاطلاعات نظامی و ، گوناگون مرتبط با امنیت داخلی
  ).74ـ73ص ،1381، شهريمحمدي ري( لات بوده استین تشکیا

، هم خود براي نظارت بر گفتار استانداران و فرماندهان و منصـوبان خـویش ،امام
کـرد بازرسـان مـی نمود و هم به مدیران خود سفارشمینصب  بازرسان ویژه و مخفی

 یاز بازرسان مخف ایشان، هاينامه در. براي نظارت بر کارمندان خود داشته باشند یمخف
، 36ــ33، 27ــ25، 22ـ18، 14ـ3هاي نامه، البلاغهنهج: ك.ر( شده استتعبیر  »ونیع«به 
  ).60 و 57، 56، 54ـ51، 47ـ38

ن یچنـ راهسـب اطلاعـات از کبـه ، مالـکاز نامه خود به  یدر بخش علیحضرت 
نـان را کارکرفتـار «: نـدیفرمایننـد و مکیمـ تأکیـد یمحرمانه و مخف یارتباط يهاانالک

ه به ک يان در نامهیهمچن). 53نامه ، همان( »بر آنان بگمار ین و بازرسان مخفک یبررس
اشـاره ، انـددهکرافـت یش دریبازرسـان خـوه از کـ یبه اطلاعـات، ه نگاشتندکزمامدار م

نامـه ، همـان(» من در شام به من خبر داده است یاطلاعات مأمور: «ندیفرماینند و مکیم
و در مجمـوع  دو مرتبـهها در خطبه یازده مرتبه،البلاغه موجود در نهج هايدر نامه). 33

بـه  )45و  43، 34، 33، 20، 18، 3هـاي نامـه، همان: ك.ر( »بلّغنی«عبارت  سیزده مرتبه
جاسوسان و بازرسان خـویش اسـتناد  هايامام به گزارش ،در این موارد. رفته استکار 
نکه نام گزارشـگر را بیاورنـد تـا امنیـت و آیب؛ اندو بر اساس آن تصمیم گرفتهاند کرده

  ).299ص ،1406، محمدي و دشتی( رسالت بازرس تهدید نشود

  نظارت مردمی .1ـ1ـ2ـ4
 کندمیر بر کارکرد کارگزاران معرفی به طور آشکارا مردم را به عنوان ناظ امیر مؤمنان

او را اطاعت  ،اگر حاکم شما خلافی مرتکب شد«: گویدمی و خطاب به مردم هر منطقه
  .).420ص ،1416 د،یمف( »نکرده و مراتب را گزارش دهید
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آنها به حضور حضرت بیایند و از  شد سببم یتمیله بنیبا قب عباسابن يبدرفتار
م در جنگ جمل جزء یتمیه اغلب بنکآن بود  ين بدرفتاریعلت ا. نندکت یاکاو ش

 ،انکیشـا هاز جملـ. سـپاه حضـرت قـرار داشـتند يبودنـد و رو در روسپاه جمل 
بـر . ردکـت یاکشـ عباسابن نوشت و از ياحضرت نامه يه براکبود  قدامهبنۀیجار
 هشدار دادگونه اینن نامه به او ینامه نوشت و در ا عباسابن به امام، ن اساسیهم

  :)320ص ،18ج، 1358، خویی(
 یو چونـان پلنـگ درشـت يورزمـی بـرکت، میتمینسبت به بنه تو کده یبه من خبر رس

و  یـکز در آنچـه از نیه من نکچرا ؛نکشه یپ ینرم يقدر! ابوالعباسي ا پس...  ینکمی
مرا نسـبت بـه خـود  یگمانخوش نیبنابرا ؛م هستمیسه، رودمی بد بر دست و زبان تو

  .ه نظر من نسبت به تو برگرددکن کن يارکپاس دار و 

  سامانه قضایی مستقل .1ـ1ـ3
تحقق مفهوم شـفافیت و  ،کارآیک سیستم قضایی و شایسته مؤثر ، بدون حضور آزادانه

 ،لـازم هايسـازوکاربینـی باید با پیش شایسته سیستم قضایی. یی ممکن نیستگوپاسخ
ویـژه در حـوزه عـدالت ه بـ ـ  سازي اصول و قواعد جاري در حکومت زمینه شفاف

ست کـه بـه ا از اموري ،دادرسیبودن استقلال قضات و علنی. را فراهم سازد ـ  قضایی
  .شودمی حکومت منتهی کردعملتحقق شفافیت در 

دادرسـی و حکومـت بـه ، علـیتا زمـان امـام که  از این امر حکایت دارد شواهد
آن حضـرت . و قضاوت در اختیار شخص حاکم بوده اسـت ردهم وجود دا دراي گونه

 اصل تفکیک قوا را براي حفظ استقلال منصـب قضـا بنیـان نهـاد ،یهایفرمانبا صدور 
بـه رغـم داشـتن خلافـت و قـدرت در  ،چه بسا حضـور امـام). 128ص، 1381، بشیر(

 /316ص ،34ج، 1404، مجلسـی /5ــ4ص ،8ج، 1407، دمشـقی( محکمه شریح قاضی
بـه تـی بـر خلیفـه ح، ي بر استقلال و تسلط قاضیتأکید)، 401ص /3ج، 1385، اثیرابن

  .ه استقوه مجریعنوان نماد 
پس از انتخاب قاضی به اصل اسـتقلال  ،مالک اشتربه  در فرمان خود علیحضرت 

  :فرمایدمی و رددا تأکیدوي 
 شـتر مـورد بررسـى قـرار ده و در بـذل مـال بـه اویپس قضاوت قاضى را هـر چـه ب
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ازش یـه نکچندان  ؛برطرف شودش یدست گشاده دار تا گرفتار ـ	ش حقوق اویافزا	و	ـ
ت أاو جـر هانـت دربـاریکه نزدکـم افتد و او را در نزد خود چنان منزلتى ده کبه مردم 

در . مـن دانـدید و توطئه آنـان ایگرمى تو خود را از تهدطمع نداشته باشند تا به پشت
ن و کـد ییـش بنشـان و قضـاوتش را تأیخـو یکن و نزدکل یش از او تجلیمحضرخو

  .)223ص ،1382، انیحرّ( بانش باشیذ نما و پشتینفمش را تکح
ی هایسازوکاردادرسی و محاکمات از جمله بودن علنی، در نظام دادرسی علوي همچنین

محاکمات بودن علنی. گرددمی آن به تحقق شفافیت در امور منتهی کارگیريبهاست که 
جریان محاکمـات و گرفتن در قرار، ي توانایی حضور مردم در جلسات دادرسیابه معن

 ،نتیجـه ایـن امـر). 307ص ،1384، هاشمی( باشدمی ارزیابی صحت و سقم محاکمات
  .شدن افکار عمومی استآگاهی مردم و روشن

آمـده اسـت کـه آن حضـرت در مسـجد قضـاوت  علیسیره قضایی حضرت  در
مشـاهده اي کـه به گونه ؛معروف بود» القضاۀکد« کرد و در آن جایگاهی داشت که بهیم

شنیده  و ازآنجاکه )506ص ،1406، جیقلعه( نمودپذیر میآن از هر طرف مسجد امکان
  :فرمود، کندمی در خانه خود قضاوت شریح بود

ر براي اجراي عدالت بین مردم بهتـ در مسجد قضاوت کن که این عمل !شریحاي 
، 1408، نـوري( کردن موجب وهن قاضی اسـتنشستن در خانه و قضاوت. ستا

  ).197ص ،3ج
فلسفه جلسات دادرسی در ، اندکه مؤلفان نظام دادرسی اسلامی استنباط کردهگونه آن

رسیدگی و تسهیل حضور مردم در جلسه دادرسـی بودن رعایت اصل علنی، مسجد
 ،همچنـین در مقـررات اسـلامی). 115ــ114ص ،1419، باقرالموسـوي( بوده است

 ناپسند و گاه حرام دانسته شده اسـت کاري ،گماشتن دربان و حاجب براي دادگاه
  .)95ص ،1379، زاديفرح(

دستگاه قضـایی همـواره خـود را در معـرض نگـاه تیـزبین ، محاکماتبودن با علنی
امـر  شود و همینمی امنیت قضایی افراد به خوبی تضمین بدین ترتیبداند و می جامعه

  .گرددمی مین عدالت قضایی منتهیأبه شفافیت سیاست حکومت در ت
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  رفتاري هايشاخص .1ـ2
مـنش و  ،آشـکار در شـیوه هـاياز ویژگیاي مجموعـه ،رفتاري هايمنظور از شاخص

ن است که اعتقاد بندي آنان به اصولی معیّسلوك حکومت و کارگزاران و بازتابی از پاي
  .شودمی به آنها عامل شفافیت حکومت محسوب

  مواضع حکومتآشکار اعلام  .1ـ2ـ1
و  روشـن، شـفافیت و صـراحت در بیـان، حکومت علوي هاين مشخصهریتروشن از
این مشی بایـد هـم در آغـاز . گفتن از سیاست و مشی خود با مردم استپرده سخنبی

  .مسئولیت و هم در طول آن ساري و جاري باشد
بـه حضـرت  مرتبهسه  ،عوفبنعبدالرحمناز سوي ، ه شوراى شش نفرهیدر قض

با ایشان ولى  ؛دن مطرح شیخیره شیخلافت به شرط عمل به سشنهاد قبول یپ علی
تـاب خـدا و کومت مـن فقـط کح كار و ملایمع کرداعلام  و کردت تمام رد یقاطع

 سـتیگرى نیره دیردن سکمهیازى به ضمین ،ن دویاست و با وجود ا امبریپسنّت 
گـرفتن به بهانـه در دسـت در این باب حتی امام). 162ص ،2ج، ]تابی[، یعقوبی(

  .توریه هم نکرد ،خلافت ظاهري
 يعت بـه سـراغ ویب يآن هنگام که مردم برا، عثمانشدن شتهکپس از همچنین 

از جملـه  ؛سـر بـاز زد، مسلم او بـود ه حقکومت کرش حیاز پذ یدلائلبه ، آمدند
 ،دانمه مىکبر اساس آنچه ، رمیاگر دعوت شما را بپذ، دیآگاه باش« :ردکاعلام آشکارا 

ننـدگان گـوش کو سـرزنش سـرزنش ن و آنیـنم و بـه گفتـار اکـبا شما رفتار مى
  .)92خطبه ، همان(» دهمنمىفرا

به آنان ، ورزیدندمی اصرار علیه مهاجر و انصار بر بیعت با حضرت کهنگامی 
 »انجـام آن بایـد در مسـجد باشـد ،ورزیدمی ه بر گزینش من اصرارک کاین«: گفت

ومتی خود را اعلـام کبرنامه حروشنی به ، آنگاه در مسجد). 450ص ،1879، طبري(
  فرمود: و ردک

گـر بـه شـما یبار د ،امبریپهمانند زمان بعثت ، هاشیها و آزماروزىرهیت !دیآگاه باش
ش یسـخت آزمـا، ردکـرا بـه حـق مبعـوث  امبریپه کى یسوگند به خدا. روى آورد
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د یبه هم خواه ،گ گذارندیه در دکى یا غذای، زندیر ه در غربالکاى چون دانه ؛دیشومى
اى ه سابقهکآنان  .ن رودییو بالا به پا ن به بالاییه پاکتا آن، د شدیر و رو خواهیز، ختیر

شـى یپ، ه بـه نـاحقکو آنها  ندیآار مىکبر سر ، نون منزوى بودندکو تا در اسلام داشتند
  ).16به خط، البلاغهنهج( عقب زده خواهند شد، گرفتند

و  يگسـترعـدالت یعنـی ـ ومت خودکح یاصل خط قاطعانه درباره ي،دیگر در جاي
  :ردکسخن گفت و اعلام ـ  يزیستستم

چـه گر ؛گردانممىابم به صاحبان اصلى آن بازیه بکجا کشده را هر تاراج المالبیت
عمـوم ش بـراى یگشا ،را در عدالتیز ؛ده باشندیزانى خرینکا ی ردهکبا آن ازدواج 

 تـر اسـتل ستم بـراى او سـختتحم، دیه عدالت بر او گران آکس ک		و آن است
  ).15خطبه ، همان(
 بندميو خود به آن پا رمیگبه عهده مى ،میگوآنچه مى« بر اینکه تأکیدبا  علیحضرت 

خطبـه ، همـان(» امگاه دروغى نگفتهچیه، اى از حق را نپوشاندملمهک !به خدا سوگند... 
چ رازى را یه جز اسرار جنگى هکد حق شما بر من آن است یآگاه باش: «دفرمایمی ،)16

  ).50نامه ، همان(» از شما پنهان ندارم

  آنانبخشی وظایف هشدار به کارگزاران و آگاهی .1ـ2ـ2
. بایـد روشـن باشـد ،شـودمـی هدف یا اهدافی که براي کارگزاران مشـخص و تعیـین

دقـت در . به تعریف دقیق هدف از انجـام کـار بسـتگی دارد ،و صراحت هدف روشنی
ایـن  بـه کنـد کـه آن حضـرت همـوارهمی این نکته را روشن علیسیره مدیریتی امام 

 انتخـاباي ایشان هرگاه کسی را بـه عنـوان کـارگزار منطقـه. مطلب توجه داشته است
خـود را بـه روشـنی اهداف و انتظارات ، نظر از اعزام وي به منطقه مورد پیش ،کردمی
 بخشـید و بـامـی گذاشت و بدین ترتیب به ایشان آگـاهیمی و در اختیار او نوشتمی

شـد مـدیران و مـی شفافیت اهداف و وظـایف سـبب. پرداختمی به اتمام حجتآنها 
خـدمات خـود را بـا  شـوند وولان به طور کامل نسبت به وظایف خویش توجیـه ئمس

را  علـی امـام هاينامـه. حکومت مرکزي هماهنگ سازندشده از سوي ارائه هايطرح
 هايبخشـیآگـاهی نخسـت، :دکـری توان در دو قسمت جداگانه بررسـمی در این باب

پـرورش اخلـاق ( بـر عهـده کـارگزاران اسـتآنهـا  اقـداماتی کـه انجـام بارهدر ایشان
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خـود در  مجـازات اقـدامات مجرمانـهاعمـال ساختن کارگزاران از آگاه دوم، ؛)ايحرفه
  .)65ص ،1388، سرکشیکیان( صورت تخلف

  اي کارگزارانپرورش اخلاق حرفه .1ـ2ـ2ـ1
  :فرمایدمی مالک اشتردر بخشی از عهدنامه خویش به  علیحضرت 

، هاى باارزش گذشتگانسنّت ،نیشیهاى دادگستر پومتکه حکآنچه بر تو لازم است آن
را همواره ، تاب خداستکه در کو واجباتى  امبریپو آثار  ده رفتگانیهاى پسندروش

ن یـن ایروى از فـرامیـو بـراى پ، نـىکروى یپ ،میاردهکو به آنچه ما عمل  اد آورىیبه 
را یـز ؛نکـتلـاش ، امردهکو با آن حجّت را بر تو تمام ، امه براى تو نوشتهکاى عهدنامه

  .)53نامه ، همان( عذرى نزد من نداشته باشى ،ره شدیرد و بر تو چکشى کاگر نفس سر
ـ هنگامی که او را به سرپرسـتی لشـکر مصـر انتخـاب  بکرابیبنمحمدخطاب به  ایشان

  :فرمایدـ می	کرد
بـر تـو . قـرار دادم ر مصـرکعنـى لشـیرم کن لشیتره من تو را سرپرست بزرگکبدان 

هـر چنـد ، نىکن خود دفاع یو از د، ردهکهاى دل مخالفت ه با خواستهکسزاوار است 
 ؛اوریـداشتن مردم بـه خشـم ننگهخدا را در راضى. ساعتى از عمر تو باقى نمانده باشد

ن خشـنودى خـدا یگزیز جـایچ چیه، اما زى بودهین هر چیگزیرا خشنودى خدا جایز
  ).27نامه ، همان( شودنمى

و را به فرمانـداري بصـره منصـوب هنگامی که ا ـ عباسبنعبداللهبه اي در نامههمچنین 
در مجـالس رسـمی و در مقـام  ،رویی با مردم هنگام دیـدارمواردي چون گشاده ـ	دکر

بـه  يدیگر در نامه .)76نامه ، همان( دکنمی پرهیز از خشم را به او توصیهنیز و  داوري
 هـاياو را به مدارا و رفتار نیک با مردم قبایل و زدودن وحشـت از دل، همین کارگزار
فرمانـدار  ـ سـلیمبنمخنـفدر سـفارش بـه یـا  )18 نامـه، همان( کندمی آنان سفارش

  :فرمایدمی ـ	اصفهان
و با مردم به جهـت ، دیو به آنها دروغ نگو، نم با مردم تندخو نباشدکبه او سفارش مى

و  نـىیه مـردم بـرادران دکـنیچـه ا، نـدکى نیاعتنـابـى ،ومـت داردکه بـر آنهـا حکنیا
ه جمـع کاتى کن زیبدان براى تو در ا. باشندمىدهندگان در استخراج حقوق الهى ارىی

 ؛فان دارىیانى از مسـتمندان و ضـعیکو شر و حقى روشن است نیّسهمى مع ،نىکمى
  ).26نامه ، همان( میدهه ما حق تو را مىکگونه همان
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  هامجازات بارهبخشی درآگاهی .1ـ2ـ2ـ2
خطـابی و  هاينامـهبـا گوناگون،  هايمناسب و به بهانه هايدر فرصت علی امام

کرد تا مبادا در نسیان زمان می کارگزاران را نسبت به تکالیفشان گوشزد ،تهدیدآمیز
کـارگزار 		ــ قـیسبناشـعثکـه خطـاب بـه آنچنـان ؛شان بازماننداز انجام مسئولیت

  :فرمود ـ		آذربایجان
 ؛تو اسـته امانتى در گردن کبل، له آب و نان نبودهیست فرماندارى براى تو وسهمانا پُ

 اسـتبداد ورزى ،تیتو حق ندارى نسبت به رع .نىکد از فرمانده و امام خود اطاعت یبا
هـاى خـداى در دست تـو امـوالى از ثـروت .ىیار مهمى اقدام نماکو بدون دستور به 

ن یدوارم بـراى تـو بـدتریـام .دار آنى تا به من بسـپارىو تو خزانه ز استیبزرگ و عز
  ).5مه نا، همان( زمامدار نباشم

برحـذر  المالبیتاو را از خیانت در  ـ ن فرماندار بصرهیجانش ـ هیاببنادیزبه اي در نامه
  :دکنقاطعانه مجازات این عمل را بیان می دارد ومی

ه در امـوال کـننـد کاگر به مـن گـزارش ، خورمراستى به خدا سوگند مىه ب، همانا من
نه یو در هز بهره شدهمکه کرم یسخت گ چنان بر تو، ادیا زیم ک، ردىکانت یعمومى خ

  ).20نامه ، همان( درمانده و خوار و سرگردان شوى، الیع
  :ددهمی نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور ،مالک اشتردر عهدنامه 

د ییـانـت را تأیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیاز آنان دست به خ یکیاگر ... 
ه از کـو آنچـه را  نکـفر کیانه یاو را با تاز، ردهکقناعت  ین مقدار گواهیبه هم، ردندک

ار بشمار و قلـاده کانتیسپس او را خوار دار و خ !ریاز او بازپس گ ،ار داردیاموال در اخت
  ).53نامه ، همان( نکفیبه گردنش ب یبدنام

قراردادن چهارچوبی روشن و معیاري دقیـق فـراروي کـارگزارن و منـع بر این اساس، 
امور بسامان شود و در گردد می سبب ،تفسیر معیارها بر اساس سلایق شخصی ایشان از

راه را ، قانون و آیینی روشن که کارگزار رفتار خود را با آنها برابر سازد عدم ارائه، مقابل
  .آوردمی را فراهمتر و زمینه فسادهاي بزرگگذارد میبراي تفسیرهاي فردي باز 

  مردم اختیارات آنان بهو ها رسانی مسئولیتلاعمعرفی کارگزاران و اط .1ـ2ـ3
شـود مـیباعـث ایـن تبیـین  ؛مدیران باید کارگزاران خود را به زیردستان معرفی کننـد
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 روازایـن .خـود داشـته باشـند و تکلیف از وظایف حاکمان تريدرك روشن ،مخاطبان
 از سـوي دیگـر و کننـد یمعرفـ ردستانیز به را خود کارگزاران سو کی از دیبا رانیمد

 و فیوظـا انجـام در ردسـتانیز تـا دارنـد انیـب را شیخو انتظارات و طیشرا زین خود
در اعـزام  علـیروش حضـرت . ابندی دست یروشن دگاهید به ،خود فیتکال شناخت

نوشـت و دسـتورات لـازم را می براي استاندار جدیداي بود که نامه گونهاستانداران این
 مــردم شــهر را از انتصــاب اســتاندار جدیــد مطلــع، يدیگــر داد و در نامــهمــی بــه او

در  کـرد و احیانـاً نکـاتیمـی گوشـزد، بـود ساخت و دستوراتی را کـه بـه وي دادهمی
  .نوشتمی معرفی استاندار

تـا مـردم را از  ساخت مأموروي را ، اي که به زمامدار یمن نگاشتامهحضرت در ن
ام را دریافـت وقتـی نامـه: «ي از نامـه فرمـوددر فـراز روازاین. محتواي نامه آگاه سازد

  ).259ص ،42ج، 1403، مجلسی» (آن را براي مردم یمن بخوان، ديکر
وي را زمامدار ، مالک اشترهاي با تصریح به ویژگی، در نامه به مردم مصر علیامام 

  :فرمود و در بیان وظایف وي) 38نامه ، همان( و حاکم مصر معرفی کرد
ه بـا او کـدر عهـدى  ،است حارثپسر  اشتر کمالبه ، ر مؤمنانیام علىن فرمان بنده خدا یا

و بـا ، ار را جمـع آوردیـند تا خراج آن دیگزه او را به فرماندارى مصر برمىکهنگامى ، دارد
  .)53نامه ، همان( و شهرهاى مصر را آباد سازد ار مردم را اصلاحک، ندکدشمنانش نبرد 

خطـاب ، ساخت مأموررا براي حکومت بصره  عباسبنعبداللهزمانی که  حضرت امیر
  :مردم فرمود	به

. را به عنوان جانشین خود بر شما حاکم و والی قرار دادم عباسبنعبداللهمن  !اي مردم
اطاعت کنید و  ،سخن او را بشنوید و از امر او مادام که در اطاعت خدا و رسول اوست

کردن بر به من اطلاع دهید تا او را از حکومت ،گردان شداگر بدعتی نهاد یا از حق روي
  ).354ص ،13ج، 1389، شهريمحمدي ري( شما عزل کنم

  تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم .1ـ2ـ4
تبیـین  ،رددگـمـی ي که در یک نظام سیاسی شایسته به شفافیت امور منتهیدیگر معیار

مردم و کارگزاران نسـبت بـه یکـدیگر  ،مدیران و زیردستان اعم از حاکم حقوق متقابل
با آگـاهی ، ایشانفرمانداران حکومتی کارگزاران و  ،شود مردممی این تبیین سبب. است
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که اتمام حجتـی از ضمن این ؛وظیفه اجتماعی خویش قدم بردارند کامل در جهت انجام
در ترك وظـایف اجتمـاعی بـراي کسـی اي تا عذر و بهانه شودمی سوي امام محسوب

براي تحقـق  کوششآگاهی شهروندان از وظایف حکومت در قبال ایشان و . باقی نماند
شـود مشـارکت شـهروندان در می سببحقوق و اجراي تعهداتشان در مقابل حکومت 

و مثمرثمرتر  شودپذیري بیشتري برخوردار استمرار و مسئولیت، امور از مراتب پایداري
 زمینه انجـام وظـایف دوجانبـه را فـراهم ،آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندي. گردد

کشـی شـهروندان از حکومـت و کـارگزاران و خواهی و حسـابکند و باعث پاسخمی
  .شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد شد

و  شـمردمیارگزاران را قـراردادي الهـی برکـحقوق متقابل مـردم و  علیحضرت 
اسـتقرار  باعثکه رعایت آنها  کندمیترین آنها ذکر حقوق متقابل مردم و رهبر را بزرگ

احکـام الهـی و سـیره نبـوي  یتعطیلـ سـبب گرفتتن آنهاشود و نادیدهت میقرآن و سنّ
  ).207خطبه ، همان( گرددمی

 گونـهاینحقـوق متقابـل امـام و مـردم را  ،در بیان فلسفه احکام الهی مؤمنان امیر
 فرمانبردارى از امام و، افتن امور امتیرا براى سازمان امامت ،و خداوند: «کندتفسیر می

  .)252 حکمت، همان(» ردکواجب ، را براى بزرگداشت مقام رهبرى
، ت نبـويداشتن سنّنگهوظیفه رهبر را زنده، در تبیین حقوق و وظایف متقابل ایشان

... آموزش و پـرورش و، عدالت اقتصادي، خیرخواهینصیحت و ، ساختن حدودجاري
اجابـت ، خیرخـواهی، حقوق رهبر را بیعت و وفـاداري مـردم ،و در مقابلاند ذکر کرده

  :ددارفرمان و اطاعت بیان می
 است آن حق شما بر من ؛مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است !اى مردم

و شما را  نمکم یان شما عادلانه تقسیرا م المالبیتغ نورزم و یرخواهى شما دریه از خک
نم تـا راه و رسـم زنـدگى را کت یو شما را ترب، دیسواد و نادان نباشآموزش دهم تا بى

ار و کو در آشـ دیعت با من وفـادار باشـیه به بکن است یو اما حق من بر شما ا. دیبدان
د و فرمـان دادم ییـاجابـت نما ،هر گاه شما را فراخواندم ؛دینکرخواهى یم خیبرا ،نهان

  ).34نامه ، همان( دینکاطاعت 
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  یی به مردمگوپاسخلزوم  .1ـ2ـ5
ن مفهوم آن عبارت از ایـن اسـت ترییی در سادهگوتوان گفت پاسخمی از منظر حقوقی

در . گو باشـدپاسخ ـ براي مثال شهروندـ  یا نماینده حکومت در برابر دیگري مأمورکه 
این اصل با مفاهیم  .اخلاقی یا حقوقی در برابر شهروند دارد ايوظیفه ،مأمور ،این مفهوم

با ابتناي بـر ). Ivan Fuents, 2008, p.64( شودمی و اصول دیگري مانند شفافیت کامل
در مقابل  ییگوپاسخه همان کزمامداران  يریپذتیجه مسئولین نتترییاساس، این مفهوم

که  باشدمیشفافیت سیاست و مشی حکومت ، تدادن به حقوق آنان اسمردم و اصالت
حـق را دارنـد کـه در صـورت  مـردم ایـن، از نظر امام. است ینیآفرساز اعتمادزمینه

ن او مسـئول بـدگمان شـوندآنها  نسبت به ،مسئولان سويرفتار خلاف انتظار از  مشاهده
ن یبـر همـ. هایشان قـرار دهنـدرا در جریان کارها و تصمیم ناباشند و آن گوپاسخباید 

تـو  اگر رعیت بر« :شفاف داشته باشد یتیریفرموده است مد مالک اشتربه  امام ،اساس
عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار آنان را از بدگمانی  ،گمان ستم برد

  ).53نامه ، همان(» بیرون آور
 ریـتعب اسـت، بـه کـار بـرده يسـازشفاف يجا برانیدر ا علیرت حضکه اي واژه

  :گرفته شده است» صحرا« ر ازین تعبیکه ا باشدمی» إِصحَار« از» أصحِر«
آشکار  رندگان قرار ده ویگد مردمان و خدمتیامور و مسائل را چون صحرا در برابر د

 هـايگمان، اتيسازن شفافیو با ا ز روشن و آشکار استیکه در صحرا همه چ ساز
و  دادن نفسـت اسـتپـرورشاي گونـه، ن کـاریکه در ا ش بگردانیشان را از خویا بد

  .)231ص ،1390، دلشاد تهرانی( با شهروندانت یو نرمش یهمراه
 يشـخص و کردعمـلرفتـار و  یچگـونگ ربـارهکه د ینسبت به شبهات خود نیز ایشان
ه چرا کرد کاعتراض  به حضرت اشتر کمال يکه روزچنان ؛بود گوپاسخ ،شدمی مطرح

 یپاسخ منطقـ هبا ارائ ،آن دلائلان یضمن ب امام. ار گماشته استکرا به  عباسفرزندان 
ومـت کن تـا بـه حکـ یمعرفـ ،يتر از آنان سـراغ دارقیلا ينون اگر افرادکاهم: «فرمود

  .)99ص ،15ج، 1404، الحدیدابیابن» (میمنصوب نما
گـرفتن در مقـام خـود در برابـر مـردم و قرار کردعملبراي ارائه کارنامه و دفاع از 

در  هـاروش نتریبرجسـته. تـوان اسـتفاده کـردمی گوناگونی هايروشاز ، ییگوپاسخ
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 آن اشـاره تـرینمهمخـورد کـه در ذیـل بـه مـی به چشم مؤمنان سخنان و سیره امیر
اگرچه جنبه ساختاري  ،ییگوپاسخبخش تحققهاي روشبرخی از گفتنی است . شودمی

یی به مردم به عنـوان یـک گوپاسخمشی و سلوك  از آن جهت که در جهت، ولی دارند
  .اندشدهدر اینجا طرح  ،نداشیوه رفتاري

  واسطه با مردمداشتن ارتباط مستمر و بی .1ـ2ـ5ـ1
منجـر  در امـوربـه شـفافیت  بـوده،قت حق مردم یه در حقکارگزاران کف مهم یاز وظا

به مسائل آنان  ،مردم يهاو پاسخ به پرسش یه با حضور در مجالس عمومکنیگردد امی
 تأکیـدچنان بر صراحت و شفافیت در سیاسـت و مـدیریت  علىامام . نندک یدگیرس

بـه  پیرایه با مـردمساده و بى، آموخت در جلساتى عمومىداشت که به کارگزارانش مى
اى را نند و عرصهپرسش و پاسخ بپردازند و مسائل را صریح و شفاف براى آنان بیان ک

 . همچنـینو شفاف سخن گویند و انتقاد کننـد آشکاراراحتى و  به ممرد تافراهم سازند 
نتیجه کاهش  ؛ زیرااى نداشته باشند که این امر برایشان پیامدهاى خطرناکى دارددغدغه

از شدن اطلاع زمامدار از اوضـاع کشـور و وضـعیت مـردم و مک ،از یک سو ،حضوري
  .را به دنبال داردضعف آگاهی مردم از امور حکومت  سوي دیگر

  :دهدیگونه فرمان منیا اشتر کمالبه  بارهن یدر ا یعلامام 
بـه  تـا شخصـاً، از دارندیه به تو نکسانى اختصاص ده کپس بخشى از وقت خود را به 

ه تـو را کى ین و در برابر خدایو در مجلس عمومى با آنان بنش نىکدگى یامور آنان رس
ن تـا کـاران و نگهبانان خود را از سر راهشـان دور یو سربازان و  فروتن باش ،دهیآفر

 من از رسول خدا، ندکگو وسخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفت
اى اضطراب و بهانـهبى، را از زورمندان ه حق ناتوانانکملتى : فرموده مىکدم یبارها شن
  ).53نامه ، همان( رستگار نخواهد شد، بازنستاند

  :ه آمده استکبه فرماندار م ایشانه از نام يدر فراز
هـاى ه پرسـشکـآنان  !نیمجلس عمومى با مردم بنش یکدر  ،در بامداد و شامگاه

و با دانشـمندان بـه ، ده و ناآگاه را آموزش شان بگردانیبا فتواها آشنا ،نى دارندید
ات و جـز چهـره، ام رسـانت بـا مـردمیگرى پیز دیجز زبانت چ. بپرداز وگوگفت

را یـز ؛دار خود محروم مگردانیازمندى را از دیچ نیو ه دربانى وجود نداشته باشد
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گر ید ،ان حاجت او برآورده شودیگرچه در پا، اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود
  ).67 نامه، همان( دیتو را نستا

مردم و انتقاد و انتقـال  و درهاي باز براي مراجعهها ت امور و برنامهو شفافیروش این 
ی خـود بداننـد و همبسـتگی و وفـاق ملــ شـود حکومـت را از آنِمـی سـبب، مطالـب

  .گرددتر مستحکم

  ل گوناگون به مردمئدهی از مساگزارش .1ـ2ـ5ـ2
مـردم  یخواهحکومت و پاسخ ییگوپاسخز ثقل کامور به مردم در واقع مردهی گزارش

 یاز چگونگ قادر خواهند بود، ارآمدک ينظام گزارشگر راهاز حکومت است و مردم از 
  کنند. یابیارزدند و اقدامات کارگزاران را حکومت آگاه گر کردعمل

به صورت نوشـتاري ، ل گوناگونئمسا مورد مردم در کردنبراي آگاه علیحضرت 
با مخالفان  مؤمنان نخستین جنگ امیر. کردندو وقایع را بازگو میها جریان، و گفتاري
بود که به پیروزي امـام و شکسـت  ناکثین نبرد با، گران در برابر حکومت خودو توطئه

  .ناکثین منتهی شد
 مدینه بـه صـورت عمـومیکوفه و به مردم ، پس از فراغت از جنگ علیحضرت 

 )397ص ،1416، مفیـد( امّ هانیو براي برخی افراد از جمله ) 151ص ،1373، دینوري(
یل مسائل جنگ نوشت و آنان را از تفصهایی نامهبه صورت خصوصی  ـ خواهر خود ـ

شـان و نیـز اقـدامات خـویش پـس از شکنی ناکثین تا زمان شکستاز زمان آغاز پیمان
  .آگاه کرد، کوفه ويسهمچنین تصمیم خود مبنی بر حرکت به ، تسلط دوباره بر بصره

  :هنگام سفر از مدینه به بصره فرمود، ایشان خطاب به مردم کوفه
و در  اى ارزشـمندهیـپا ،ان انصاریه در مک وفهکبه مردم ، ر مؤمنانیام على، از بنده خدا

چنـان  عثمـانار کـهمانا شـما را از  ،ش پروردگاریپس از ستا ؛مقامى والا دارند ،عرب
  ).1نامه ، همان( دن باشدیچونان ددن آن یه شنکآگاهى دهم 

ي جنگ صفین اطلـاع دست که از ماجرابا ارسال نامه به مردم شهرهاي دور علیامام 
آنها را آگاه کردند و با اقـدام ، دریافت کرده بودند درستی نداشتند یا اطلاعات نادرستی
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عـدم  *.آنها را از حقیقت ماجراي جنـگ صـفین بـاخبر سـاختند، خویش سازانهشفاف
جدیـد شـود بروز انحرافـات  سببتوانست می، اطلاعات شفاف و روشن به مردم هارائ

مردم را از همراهـی و تشـریک مسـاعی بـا زمامـداران ، معاویه هو با اقدامات فریبکاران
از ، براي تجهیـز نیـرو، در ماجراي جنگ جمل علی که حضرتچنان ؛اسلامی بازدارد

حـاکم  ـ ابوموسـی اشـعري در این میان. دکرم نیرو ست اعزاشهرها و زمامداران درخوا
 حضرت نیـز بـه. شد علیمانع پیوستن مردم به سپاه امام  ،با القاي شبهه ـ وقت کوفه

و  سازي متوسـل شـدبه سازوکار شفاف، منظور کنترل رفتارهاي انحرافی در شهر کوفه
موجـود در آن شـهر رافـی درصدد کنتـرل وضـعیت انح، با ارسال نامه براي مردم کوفه

  .)113ص ،1391، ابروش( آمدبر

  آنیی به شکایات و رسیدگی به گوپاسخمرکز  تأسیس .1ـ2ـ5ـ3
 داشــت کــه آن را یاتــاق مؤمنــان ریــام، الحدیــد معتزلــیابــیابــن بــر اســاس نقــل

د و آن را در مرکز حکومت خود براي مراجعه مـردم و طـرح یناممی »القصصتیب«
، هـامـردم بـراي طـرح خواسـته. در نظـر گرفتـه بـود شانهايتیو شکا هاپرسش
خـود را بـه  هايو نامـه کردنـدمینجـا مراجعـه ه آخود ب هايتو شکایها پرسش

ــوص ــندوق مخص ــی ص ــدم ــن( انداختن ــیاب ــداب در ). 87ص ،17ج، 1404، الحدی
 که بـه يرا مشخص کرد تا افراد یکه اتاق ین کسیاول: «نیز آمده است عشیأالصبح
، قلقشندي» (بود یعلامام  ،ندازندیشان را در آن بمطالب ،ستم روا شده استآنها 

  .)471ص ]،تابی[
و  زمینـه دریافـت شـکایات ،القصـصبیت تأسیسبا  علیحضرت  بر این اساس،

ضـد  صـورت شـفاهیه خواستند بنمی که به هر دلیل و کسانی تظلمات را فراهم آورد
دادنـد و مـی نوشـتند و در آن مکـان قـرارمی شکایت خود را ،کارگزاران شکایت کنند

 گامی در جهت شـفافیت و ،رسیدگی امام به این شکایات. یافتمی از آن آگاهی امام
  .استاصلاحات و مقاومت علیه فساد  مورد رفع سوء ظن عمومی در

                                                   
بـه مـردم  اي است کـه حضـرتاین نامه، نامه: هل صفّینأمصار یقصّ فیه ما جري بینه و بین أاللیإکتبه « *

 ).58(همان، نامه » ا بیان داشته استشهرها نوشته و در آن، جریان جنگ صفین ر
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کارگیري سطح بالاي اسـتانداردهاي درسـتکاري و اخلـاق بـراي هب .1ـ2ـ6
  کارکنانهمه 

 در اندیشـه سیاســى. از خصوصـیات عـالی اخلـاق انسـانی اسـت ،صـداقت و راسـتی
 ،جـز در پرتـو راسـتى، یـافتن درسـت کارهـااصـلاح امـور و سـامان، علـى حضرت

ــداقت ــراحت ،ورزىص ــفافیت و ص ــىش ــر نم ــودورزى میس ــتى. ش ــه ناراس ــا ک  ،آنج
 نیـزهاى سیاسـى انواع فساد و تباهى، نمایدسازى رخ مىکارى و تیرهپنهان، گویىدروغ

و  یدرسـت هیـما، یراسـت« :آن حضـرت فرمـوده اسـت. یابـدگیرد و دوام مـىشکل مى
 یفسـاد و تبـاه هیـما، دروغ«و  )635ص ،2ج ،1378، آمدي( »است يزیهر چ یبسامان
  ).365ص ،1ج، همان( »است يزیهر چ

رعایـت آن بـراي ، با توجه به نقش سازنده صداقت در روابط اجتمـاعی و سیاسـی
اي از اهمیت ویژه ،رعایت این پدیده ارزشمند براي کارگزاران، ولی همگان اهمیت دارد

ن بـا مـردم و گفـتن حقـایق و کـارگزارا کردنزیرا صـادقانه برخـورد ؛است برخوردار
اعتماد مردم به . نقش بنیادي در جلب رضایت و اعتماد عمومی دارد، به مردم هاتواقعی

به اعتماد مردم به  البلاغهنهجدر  روازاین. کارگزاران است ترین سرمایهبزرگ ،دولتمردان
  .)53نامه ، همان( شده است یان توجه خاصمسئول

ناپـذیر سیاسـت راستى و درستى از لوازم جدایى، على حضرت در اندیشه سیاسى
راسـتى سـخن  پیشواى قوم باید با مـردم خـود بـه«: کندمی تأکیدایشان  روازاین. است
  .)108خطبه ، همان( »گوید

ص در حکومت ترین اشخاآموزد که گزیدهمى مالک اشتردر عهدنامه  علىحضرت 
  :ند که صادقانه حقایق را بیان کنند و صادقانه رفتار نماینداکسانى ،و مدیریت

 هرچنـد ؛ه سخن حق بر زبـان آرنـدکسانى باشند کران تو ین وزتریدهیه برگزک دیبا و
ارى یـمتـر تـو را ک ،پسـندده خداوند بر دوستانش نمىکى یارهاک تلخ باشد و درحق 

ان و راسـتان یپـس بـه پارسـا ؛دیارها تو را ناخوش آکن سخنان و یه اک هرچند ؛نندک
  ).53نامه ، همان( وندیبپ

بازي را مخالف نیرنگ، براي مردماي در خطبه، ایشان با نکوهش نیرنگ و عدم صداقت
  :است پروایی در دین ذکر کردهکاربست آن را برابر با گناه و بی دانسته،تدبیر 
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. تر از آن سراغ نـدارمتر و نگهدارندهمکه سپرى محک وفا همراه راستى است! اى مردم
امـروز در ، اما رنگ نداردیانت و نیخ ،امت آگاه باشدیه از بازگشت خود به قکس کآن 
و  پندارنـدى مىکریز رنگ رایله و نیشتر مردم حیبه کم ینکاى زندگى مىط و زمانهیمح

چـه ! شد آنهـا راکخدا ب؟ نندکر مىکچگونه ف. خوانندر مىیافراد جاهل آنان را اهل تدب
ولى  ؛شناسدله را مىیر و حکهاى مو راه داندنده را مىیمدهاى آاشیبسا شخصى تمام پ

آن را بـه روشـنى  ،آن را دارده قدرت انجـام کنیو با ا امر و نهى پروردگار مانع اوست
هـا بـراى از فرصت ،ن پروا نداردیه از گناه و مخالفت با دکس کآن ، ولی سازدرها مى

  ).41 خطبه، همان( ندکاستفاده مى بازىرنگین
بـه افشـاي سیاسـت دروغـین ، راد کـردین ایکه پس از جنگ صفاي همچنین در خطبه

انکار و رسـوایی  ،مخالف زیرکی و همتاي کفرگري را نیرنگ و حیله و پرداخت معاویه
  :در روز رستاخیز برشمرد

 .ار استکتیگر و جنالهیح هیمعاو، اما ستیاستمدارتر نیه از من سیمعاو !سوگند به خدا
و هـر گنـاهى  رنگى گنـاهیولى هر ن ؛ن افراد بودمیتركریمن ز ،رنگ ناپسند نبودیاگر ن

ه بـا آن کـگرى پرچمى است لهیر دست هر حز دیروز رستاخ .ار استکفر و انکنوعى 
رى یـگو با سـخت شومر نمىیارى غافلگکبیمن با فر !به خدا سوگند. شودشناخته مى

  .)200خطبه ، همان( ناتوان نخواهم شد
  :گویدمی معاویهو  علیدر مقایسه امام  الحدیدابیابن

، ولـی گیردمی موافق است را به کار سنّت فقط آنچه با کتاب وها در جنگ علیامام 
. کندمی دهد و هم به مخالف با آن عملمی را آویزه خود قرار سنّت هم کتاب و معاویه

به ورع و تقوا  علی...  چه حلال و چه حرام ؛بردمی ها و تدبیرها را به کارهمه نیرنگ
 بر آن دلالـت سنّت یعنی کتاب و ،فقط به آنچه خدا راضی است. محدود و مقید است

معمول است ) دارانبراي حکومت( ی کههایمکر و نیرنگ، به کید. بند استپاي ،کندمی
  .)212ص ،10ج، 1961، الحدیدابیابن... (		آوردنمی روي

  تنبیه کارگزاران دلائلتبیین  .1ـ2ـ7
 يهاهیخ و تنبید دلیل توبیبا، بخش شفافیترفتاري تحقق هاين شاخصیند تدویدر فرا

عذري براي مجرمان باقی ، این مسئله از یک سو. کارگزاران را نیز به اطلاع ایشان رساند
بـه . کنـدانتظارات از کارگزاران را براي دیگران روشن مـی از سوي دیگرگذارد و نمی



  

 

ی/ 
سلام

ق ا
حقو

شا
ص

خ
 يها

فاف
ش

 تی
سلام

ت ا
کوم

ر ح
د

 ی
 ...  

151  

آشکارسـازي وظـایف کـارگزاران و  بـرايعامل دیگـري  ،تبیین گونهاین ،عبارت دیگر
  .قانونی استفساد و بی، رد با تخلفروشنگر موضع حکومت در برخو

 انیـب از شیپ، است مجرمان مجازات از سخن که آنگاه ،البلاغهنهج در امیر مؤمنان
 یومتککه از قدرت و ثروت ح يجارود عبدبنمنذر. است کرده انیب را نآ لیدل، مجازات

 امام. پرداختمی حیو تفر یگذرانبه خوش، خدمت به مردم يبه جا، بود مغرور شده
  :مرقوم داشتاي نامه یط، نابخردانه او کردعملاز  یپس از آگاه

 يبر هواه تو فرمانکمرا درباره تو به اشتباه انداخت و حال آن، پدرت یستگیشا، اما بعد
شـتر یه تـو بکـده یبه من خبر رس. تو را خوار ساخته است يارکن یو چن ینفست هست

و بـا  يپـردازمـی ارکبه ش ،يرومی ح و گردشیبه تفر، ردهکت را رها یمسئولها وقت
تو را ، قت داشته باشدیحق ییهان گزارشیاگر چن! به خدا سوگند. ینکمی يها بازسگ

ن فـرد تریابلـه، در آن وقـت؛ ردکـهـا سـخت مجـازات خـواهم ن خلـافیبه خاطر ا
  .)119ص ،2ج، 1371، یعقوبی( ح خواهد داشتیات بر تو ترجخانواده

بـه ایشـان  زیادانش مطلع شد که مأمور به وسیلهآن هنگام که  ـ  ابیهزیادبنبه اي در نامه
  :فرمودـ  داده استگزارش غلط 

 ،اياي و اگر خراج و مالیاتی را که از مردم گرفتهبه خدا سوگند تو دروغ گفته! زیاداي 
، بر تو بسیار سخت خواهیم گرفت و مجازات سختی خواهی دید، کامل نزد ما نفرستی

  .)179ص ،1385، محمديسلطان( محتمل باشد ،ايمگر اینکه آنچه گزارش داده
  :دکنعلت توبیخ او را چنین ذکر می، هُبیرةبنمصقلۀاي به نامه همچنین در

و بـا  هاشـان گـرد آوردههـا و اسـبخبر رسید که تـو غنیمـت مسـلمانان را کـه نیزه
و تـو را ، کـه خویشـاوندان توانـدبـه اعرابـی ، هایشان به دست آمدهشدن خونریخته

سوگند به کسی که دانه را در زیر خاك شکافت و روح انسان را . بخشیمی، برگزیدند
تـو در نـزد مـن خـوار خـواهی شـد و ارزش و  ،اگر این گزارش درست باشد ،آفرید

حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیایت را با نابودي دینـت . مقدارت کم خواهد بود
حق مسلمانانی که نزد مـن ! آگاه باش! که از زیانکارترین افراد خواهی بوداصلاح مکن 

باید همه آنها به نزد مـن آینـد و  ؛در تقسیم این اموال مساوي است ،یا پیش تو هستند
  ).43نامه ، همان( سهمیه خود را از من بگیرند

 فـیمخاسـت، تنها مفاسدي را کـه در حکـومتش رخ داده آن حضرت نه بر این اساس،
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تنها جلوي انتشار خبر و نه، پردازدنمی به توجیه آنهاگوناگون  هايکند و به صورتنمی
از هر کس با بیـان تخلـف کـارگزار و تشـریح  پیشبلکه خود ، گیردنمی این مفاسد را

بـا  ،پـردازد و بـا شـدیدترین صـورت ممکـنمی به انتشار آن، علت تنبیه و توبیخ وي
  .کندمی متخلف برخورد

  نتیجه
بر  یمبتن يوه زمامداریاسلام و ش یاسیماندگار از نظام ساي نمونه، یعلـحکومت 

سـته و یبا يتـوان بـا بازکـاومـی ت ارائـه داد کـهیرا به بشر يعدالت و آزاد ،نید
بـه  یکنـون يایـت جامعـه در دنیریمـد يی مطلوب را بـراهایافتیره، ده آنیسنج

استوار بـود  یمهم هايو شاخصه یمباناین حکومت بر . دست آورد و به کار بست
ز یـرا ن یسـترگ هايتیمسـئولو ها هدف، آن يار فرارویبس هايکه به رغم چالش

 در یعلـ حضرت توانست به اهدافیه مک یاز عوامل یکی. در آرمان خود داشت
، نـدک کمـکبـود ـ  يومـت علـوکه همان حک		ش ـیخو  مطلـوب هتحقـق جامعـ

ایـن نوشـتار از ایـن  هايیافته. و حکومتداري بود شفافیت و صراحت در حکومت
 ـ یت عملیریمد وهیو شها گفته		ـ یو عملـ ينظـر هریکه در سـامر حکایت دارد 

ه کـ آمـده اسـتبه دسـت   یمهمـ يراهبـرد هايارها و شاخصهیمع، آن حضرت
عدم توجه بـه . سازدمیز یهـا متمـاومتکگر حیرا از د يومت علوکشفافیت در ح

توانـد مـی باشد،میاین معیارهایی که در دو حوزه ساختاري و رفتاري قابل تقسیم 
جـدایی مـردم  سببفراوانی را به حکومت و نظام سیاسی وارد سازد و  هايآسیب

م در اندیشـه حکـومتی رنگ مـررکه با توجه به نقش پُ در حالی ،از حکومت گردد
توان روابط میـان می ،شفافیت هايو شاخصها لفهمؤ دادنرلوحه قراعلوي و با سر

، اعلام صریح مواضـع حکومـت. دکرتر شهروندان و زمامداران سیاسی را مستحکم
تبیین تکالیف و حقـوق متقابـل کـارگزاران و ، بخشی به کارگزارانهشدار و آگاهی

 کارگیري سطح بالاییهب، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، مردم نسبت به یکدیگر
بـه مـردم و دهـی گزارش، کارکنان همهاز استانداردهاي درستکاري و اخلاق براي 

بخـش یـک رفتـاري و مقـدمات تحقـق هايشـاخص، تنبیه کـارگزاران دلائلتبیین 



  

 

ی/ 
سلام

ق ا
حقو

شا
ص

خ
 يها

فاف
ش

 تی
سلام

ت ا
کوم

ر ح
د

 ی
 ...  

153  

 هايگیري از شـاخصبهره، در نیل به این مطلوب. حکومت و ساختار شفاف است
ظـارتی گسـترده و وجـود شـبکه ن، هـاسـالاري در گـزینششایستهساختاري چون 

. توانــد بــه خــوبی راهگشــا باشــدمــی ایجــاد نظــام قضــایی مســتقل نیــز همچنــین
و  يســازنظــام يبـرا ییل دستورالعمل و الگـوکتوان به شمی راها شاخص  ـنیا

از  ياربردکـ ين الگوهـایـا يار گرفـت و بـا اجـراکـبه  یاسلام  هت جامعـیریمـد
    .دیشایسته را تحقق بخشحکمرانی   ینید هايدر نظام، يومت علوکح
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