
 با جز واال آرمان اٌن. خداست به خاك از انسان رساندن و باطل انهدام حق، احٌاي حكومت فلسفه ،(السالم علٌه)علً امام دٌدگاه در

 اشتباهات تا كند انتخاب نخبگان و ها بهترٌن مٌان از را خوٌش كارگزاران باٌد امام كه است روشن. ٌابد نمً تحقق صالحان حكومت

 وسٌع نصب و عزل و جاًٌ جابه مردم، بٌعت از پس امام حكومتً اقدام نخستٌن رو، اٌن از. برسند حداقل به احتمالً انحرافات و

 و دٌن متن از برگرفته گوناگون، هاي رده در كارگزاران انتخاب براي(السالم علٌه)امام معٌارهاي. بود پٌشٌن نظام اجراًٌ مدٌران

 حكومت، مسئوالن از صنفً هر براي اشتر مالك عهدنامه در رو، اٌن از. بود( وآله علٌه هللا صلً)اكرم پٌامبر و خدا رضاي مورد

 برگزٌن را كسً سپاه، دهً فرمان براي: »فرماٌد مً نظامً فرماندهان صفات درباره مثال،; است برشمرده را خاصً هاي وٌژگً

 كه كسانً از و باشد، برتر او شكٌباًٌ و تر، پاك او دامن و بٌشتر، تو امام و(وآله علٌه هللا صلً)پٌامبر و خدا براي او خٌرخواهً كه

 و نكشاند، تجاوز به را او درشتً كند، برخورد قدرت با قدرتمندان با و آورد، رحمت ناتوان بر و باشد، عذرپذٌرتر و آٌد، خشم به دٌر

 داراي پارسا، خاندانً شده، حساب شخصٌت داراي دار، رٌشه هاي خانواده با نظامٌان، در سپس. ندارد باز حركت از را او ناتوانً

 جمع خود در را بزرگواري همه آنان. كن برقرار نزدٌك روابط بلندنظرند، و بخشنده و سلحشور و دالور كه درخشان، و نٌكو سوابقً

  ٔ.« اند آورده گرد خود در را ها نٌكً و كرده

 كه كسانً; كن انتخاب قضاوت براي را خود نزد افراد برترٌن مردم، مٌان از سپس: »فرماٌد مً قضات صفات درباره همچنٌن

 و نكنند، پافشاري اشتباهاتشان در نسازد، خشمناك را آنان ٌكدٌگر با مخالفان برخورد و نٌاورد، ستوه به را ها آن فراوان، مراجعه

 رضاٌت اندك تحقٌقً با مطالب شناخت در و كنند، كن رٌشه دل از را طمع نباشد، دشوار راٌشانب آگاهً از پس حق به بازگشت

 خسته شاكٌان پٌاپً مراجعه در و باشد، بٌشتر همه از اصرارشان دلٌل ٌافتن در و كنند، عمل تر احتٌاط با همه از شبهات در و ندهند،

 ستاٌش كه كسانً; باشند تر برنده ازهمه خصومت فصل در حقٌقت، شدن آشكار از پس و شكٌباتر، همه از امور كشف در و نشوند

  ٕ.« نسازد منحرف را آنان زبانً چرب و ندهد، فرٌب را آنان فراوان

 كه شمارد برمً را صفاتً نٌز حكومت كارگزاران و مدٌران گزٌنش كلً هاي مالك درباره( السالم علٌه)علً امام اٌن، بر عالوه

  :است ذٌل قرار به معٌارها و اوصاف اٌن اهم. شوند گرفته كار به سنجٌده و دقٌق طور به ما اسالمً منظا در است شاٌسته

  تقوا و ايمان -1

 آنچنان او اوامر برابر در تسلٌم و خدا به اٌمان زٌرا; گٌرد قرار مالك آنان اٌمان و تقوا باٌد مسئولٌت، نوع حسب بر افراد گزٌنش در

 هرگونه از خدا، مقابل در مسئولٌت او براي و كند مً احتراز خالف عمل ترٌن كوچك از كه كند مً اٌجاد انسان در الزامً و تعهد

  .بٌند مً خود اعمال ناظر و حاضر را خدا تنها و دارد، رجحان مافوق مقام و قانون

 علٌه)علً امام. گردد مً ارزٌابً تقوا معٌار با چٌز همه و است سازندگً و كار اساس تقواگراًٌ، و خدامحوري اسالمً، نظام در

 خدا از ترس به را او و كند مً آغاز خداگراًٌ و تقوا از اشتر، مالك به خود نامه در را مدٌرٌت اصول و برخورد شٌوه( السالم

 كند، روي ًپ ها، سّنت و واجبات از آمده، خدا كتاب در آنچه از و دارد مقّدم كارها دٌگر بر را خدا اطاعت اٌنكه و دهد مً فرمان

 فرمان او به. گردٌد نخواهد كار جناٌت ها آن كردن ضاٌع و نشناختن با جز و شد، نخواهد رستگار هاآن رويپٌ با جز كه دستوراتً

 را كس آن و دهد، ٌاري را او كه كند مً تضمٌن را كسً پٌروزي خداوند زٌرا; كند ٌاري زبان و دست و دل با را خدا كه دهد مً

 كند رام سركشً هنگام و دارد باز آرزوها رويپٌ از را خود نفس تا دهد مً فرمان او به و دارد، مً بزرگ شمارد بزرگ را او كه

  ٖ( ٖ٘: ٌوسف." )آورد رحمت خدا را آنكه جز دارد، مً وا بدي به همواره نفس" كه



  ها لياقت آزمايش -2

; گردند لحاظ مسئولٌت، پذٌرش هنگام در افراد هاي وٌژگً ساٌر و مهارت و كاراًٌ كه است اٌن «ها لٌاقت آزماٌش» از منظور

 جاي روابط نباٌد گاه هٌچ و شوند گمارده عالقه مورد كار به و انتخاب اجراًٌ، توان و تخصص نوع و تعهد اساس بر باٌد افراد ٌعنً

 مً اشتر مالك به حضرت رو، ناٌ از. گردند خوٌشاوندي مسائل و ها دوستً قربانً ها شاٌستگً و ها لٌاقت گرفته، را ضوابط

 آنان دٌگران، با مشورت بدون و شخصً مٌل با و بگمار، كارشان به آزماٌش، از پس و بٌندٌش كارمندانت امور در سپس: »فرماٌد

  ٗ.« است خٌانت و ستمگري نوعً اٌن زٌرا; نكن وادار گوناگون كارهاي به را

 كاراًٌ كارگزاران و مدٌران انتخاب در «عدم» اصل ٌا و «برائت» مچونه اصولً و است الزم شروط، وجود احراز بنابراٌن،

  .ندارد

 حساسٌت خاطر به; گزٌنش در بخصوص است، الزم كاري هر در مشورت كه است آن آمده، نامه از فراز اٌن در كه دٌگري نكته

  :دارد فايده سه مشورت اساس بر افراد انتخاب اصوال. گٌرند قرار مالك شخصً هاي سلٌقه و نظرها نباٌد هرگز موضوع،

  .برد مي باال را گزينش صّحت ضريب باشد نفر چند صالحديد و نظر طبق شخص انتخاب اگر. الف

  .كند مي منتفي را نفوذي و طلب فرصت افراد گزينش امكان شورايي، صورت به و مشورت اساس بر افراد گزينش. ب

  .بينند مي شده گزينش فرد با جانبه همه همكاري به موّظف را خود لزوما   گزينش، اعضاي همه شورايي گزينش در. ج

 

 اخالقي صالحيت -3

ٌّن او اخالق اجتماع، در را كسً هر ارزشً جاٌگاه اصوال . اوست معّرف اجتماع، در انسانً هر اخالق دٌگر، عبارت به. كند مً مع

 محٌط در صفات از بعضً. دارند نقش انسان اخالقً عالاف و صفات نٌز جامعه امور تصّدي براي افراد گزٌنش در كه است واضح

 امانت و صدر سعه صداقت، داري، مردم روًٌ، گشاده خلق، حسن تواضع، مثل; شوند لحاظ باٌد گزٌنش هنگام كه اند ضروري كار

  .داري

 كسً به اگر مثال،; گٌرد قرار عناٌت مورد باٌد نٌز آن به مربوط اخالقً صفت شود، مً سپرده افراد به كه مسئولٌتً نوع حسب بر

 دار عهده اگر و بچربد، او صفات ساٌر بر او داري مردم و خلق حسن باٌد دارد، كار سرو مردم با بٌشتر كه شود مً داده مسئولٌتً

 او اخالق شروط، ساٌر از نظر صرف را اشخاص مسئولٌت جاٌگاه پس. باشد مشهور داري امانت و صداقت در باٌد است المال بٌت

 انفعاالت و فعل و حركت بر كامل هماهنگً تا گردد توجه ها آن به باٌد گزٌنش هسته در كه هستند ظرٌفً نكات ها اٌن. كند مً تعٌٌن

  .شود فرما حكم نظام، ٌك

 گرامً آنان اخالق... كه كن انتخاب مردمً مٌان از را دولتً كارگزاران: »فرماٌد مً اشتر، مالك عهدنامه در( السالم علٌه)علً امام

 داشتن شاٌسته، كارگزار انتخاب مهم معٌارهاي از ٌكً بنابراٌن،.« است كمتر شان ورزي طمع و تر، محفوظ آبروٌشان و تر،

  .است اخالقً صالحٌت

  خانوادگي اصالت  -4

 صفات اگر. دگرد مً روشن اخالقً سجاٌاي و نٌك خصال پرورش در نٌز خانواده نقش افراد، اخالقً صالحٌت اهمٌت به توجه با

  .گردند نمً واقع خوب افعال مصدر هرگز نشوند ملكه انسان نفس در پسندٌده و اخالقً

 فضٌلت با و شرٌف خاندان از گزٌنش مورد افراد اگر و دارد، نٌاز طوالنً زمانً مدت به خوب صفت ٌك شدن ملكه كه است روشن

 عالوه. دارند وجود فرد در دار رٌشه و دوام با و گرفته شكل كودكً نسنٌ از ها آن در اخالقً صفات كه كرد تصور توان مً باشند،

 ٌا وراثت پاكً معّرف نكوهٌده و زشت ٌا پسندٌده و خوب اخالق. شوند مً منتقل فرزند به ارث طرٌق از بد و خوب صفات آن، بر

  .هستند آن بدي



 مؤثرتر مراتب به نقشً نٌز افراد اخالقً صالحٌت تأٌٌد رد خانوادگً اصالت و دارد امور اداره در محوري نقش اخالق بنابراٌن،

 خاندان از و حٌا با... كه كن انتخاب مردمً مٌان از را دولتً كارگزاران: »فرماٌد مً اشتر مالك به(السالم علٌه)علً موال. داراست

  «.باشند تقوا با و پاكٌزه هاي

  شهرت حسن -5

 مردم وقتً. ماند نمً پوشٌده مردم از افراد بدي و خوبً زٌرا; باشد خوبً كمال تواند مً «مردم قضاوت» افراد، گزٌنش در

 اطمٌنان توان مً آنان تصدٌق و گواهً به كنند مً ٌاد نٌكً به او از جا همه در و ستاٌند مً خوبش صفات خاطر به را شخصً

 جانبه همه همكاري و اعتماد قرارگٌرند امور مصادر در گاه هر معروفند داري امانت و دٌانت و صداقت به كه مردمً همچنٌن. كرد

  .كنند مً جلب خود سوي به را مردم

 ٌك براي نٌز گرمً دل و پشتوانه بهترٌن و رود مً باال هستند مردم امٌن كه هاًٌ چهره حضور با حكومت ٌك اعتبار دٌگر، سوي از

 ٌك و دل ٌك او با حال همه در و پذٌرند مً صادقانه را او هاي حرف مردم كه داند مً زٌرا; اوست به نسبت مردم اعتماد مسئول،

 اند، نٌازموده عمال را او داري امانت و صداقت ٌا ندارد مردمً پاٌگاه كه فردي اگر ٌعنً; است صادق نٌز آن عكس. هستند زبان

 هر و آٌند، مً نٌز خشم به مافوق نمسئوال عمل اٌن از بلكه كنند، نمً اعتماد او به تنها نه مردم گٌرد، دست به را مردم امور زمام

( السالم علٌه)علً حضرت كه روست اٌن از. بود خواهد بٌشتر نٌز مردم ناراحتً و خشم باشد، تر حّساس فرد مسئولٌت و كار چه

 از را دولتً كارگزاران»: كند مً معرفً گزٌنش هاي مالك از ٌكً ،(اشتر مالك عهدنامه در) را افراد خوب سوابق و شهرت حسن

  «.كن انتخاب بٌشتراست، آنان نگري آٌنده و... دارند درخشانً سابقه مسلمانً در كه... تجربه با مردمً مٌان

 از بٌش اسالم، در شان سابقه حسن و سابقه نٌز و اند شده پرداخته و ساخته كارها كشاكش در و بوده تجربه اهل كه افرادي بنابراٌن،

  .دارند امور تصّدي در بٌشتري شاٌستگً; نگرند ژرف و عمٌق مسائل، و كارها در و راندٌشنددو و مدٌر همچنٌن و باشد دٌگران

 عهده بر نٌز زٌادي وظاٌف است، برخوردار اي گسترده اختٌارات از اسالمً حاكم كه گونه همان تكلٌف، و حق تالزم به توجه با

 و حاكمان وظاٌف بٌان از پٌش(السالم علٌه)علً امام اٌنكه جالب. پاسخگوست اسالمً ّمتا و متعال خداوند برابر در و دارد

 به تواند مً صورتً در اسالمً دولت كه معناست بدان اٌن و. كند مً اشاره آنان الزم هاي صالحٌت و شراٌط به كارگزاران،

 صورت اسالمً معٌارهاي اساس بر نصب و عزل و گزٌنش هاي مالك كه بخشد تحقق را خود عالً اهداف و كند عمل خود وظاٌف

  .پذٌرند

 از. شمارد برمً را حاكم وظاٌف اسالمً، حكومت تشكٌل فلسفه بٌان ضمن البالغه، نهج جاي جاي در( السالم علٌه)امٌرالمؤمنٌن

 مً بلكه نبود، ثروت و دنٌا و حكومت و قدرت آوردن دست به براي ما درگٌري و جنگ كه دانً مً تو! خداٌا: »فرماٌد مً جمله

 ات ستمدٌده بندگان تا كنٌم، ظاهر را اصالح تو هاي سرزمٌن در و گردانٌم باز خوٌش جاٌگاه به را تو دٌن و حق هاي نشانه خواستٌم

  ٘.« گردند اجرا دٌگر بار تو شده فراموش مقّررات و قوانٌن و كنند زندگً امان و امن در

  :كند مً بٌان چنٌن را اسالمً حاكم وظاٌف نٌز و ًاسالم حكومت تشكٌل فلسفه حضرت آن

 

 اشتر، مالك عهدنامه آغازٌن زفرا در( السالم علٌه)علً امام اسالمً، حاكم وظاٌف نٌز و اسالمً حكومت تشكٌل فلسفه به توجه با

  :شمارد برمً را او مهم وظاٌف



 

 هاي نٌازمندي تأمٌن نٌز و جامعه و حكومت اداره براي حاكم. هاست مالٌات آوري جمع اسالمً حكومت عمده وظاٌف از ٌكً

( السالم علٌه)علً امام رو، اٌن از. هاست مالٌات افتدرٌ بودجه، تأمٌن هاي راه بهترٌن از ٌكً. دارد بودجه به نٌاز جامعه، عمومً

 خدا،علً بنده فرمان اٌن: »كند امرمً آن آوري جمع به را اشتر مالك و داند مً ها مالٌات آوري جمع را حاكم وظٌفه اولٌن

 خراج تا گزٌند مً بر رمص فرمانداري به را او كه هنگامً دارد، او با كه عهدي در است، حارث، پسر اشتر، مالك امٌرمؤمنان،به

  «.آورد جمع را دٌار آن

 سنگٌنً از كردند شكاٌت مردم اگر: »فرماٌد مً و كند مً خاصً هاي توصٌه مالٌات درباره ٖ٘ نامه از دٌگري فراز در همچنٌن

 مالٌات گرفتن در سالً، خشك ٌا ها سٌالب در زمٌن شدن خراب ٌا باران كمً ٌا ها چشمه آب شدن خشك ٌا زدگً آفت ٌا مالٌات

 آبادانً در كه است اي اندوخته آن، زٌرا; نسازد نگران را تو خراج، در دادن تخفٌف هرگز و گٌرند، سامان امورشان تا ده تخفٌف

 و شد خواهً خشنود مردم مٌان عدالت گسترش از تو و ستاٌند مً را تو رعٌت و دارد، نقش تو هاي والٌت آراستن و تو، شهرهاي

 با مهربانً و مردم بٌن در عدالت گسترش با و بخشٌدي، آنان به و اندوختً نزدشان در آنچه به كرد، خواهً تكٌه آنان تقوّ  افزاٌش به

  «.پذٌرفت خواهند شادمانً با بگذاري، شان عهده به و آٌد پٌش كاري آٌنده در اگر گاه آن. داشت خواهً اطمٌنان آنان به رعٌت،

 آثار، اٌن جمله از; است كرده اشاره مسلمانان، زندگً در مالٌات نقش و آثار از بخشً به اشتر، الكم عهدنامه در( السالم علٌه)علً

  :از عبارتند

 اشتر مالك به خطاب و داند مً مردم امور اصالح را مالٌات اثر اولٌن( السالم علٌه)علً امام: مردم نٌاز تأمٌن و امور اصالح. الف

 دهندگان مالٌات و مالٌات بهبودي زٌرا; باشد دهندگان مالٌات صالح كه كن وارسً اي گونه به را المال بٌت و مالٌات: »فرماٌد مً

 زٌرا; گرفت نخواهد سامان نٌز دٌگران كار نشود اصالح دهندگان مالٌات امور تا و باشد مً جامعه اقشار دٌگر امور اصالح عامل

  «.دهندگانند مالٌات و مالٌات نانخور مردم همه

 و مالٌات وضع اصالح به وابسته را امور تمامً اصالح و شده قاٌل محوري نقش مالٌات، براي فراز، اٌن در( السالم علٌه)لًع امام

 علٌه)علً امام نگاه از اقتصاد هرچند بنابراٌن،. است اسالم نظر از مالٌات بلند جاٌگاه نشانه اٌن، و است دانسته دهندگان مالٌات

 مورد ها نابسامانً رفع و امور اصالح در آن اساسً و محوري تأثٌر اما نٌست، اصل گوٌند، مً مادٌگرا مكاتب كه گونه آن(السالم

  .است گرفته قرار تأكٌد

 نابودي با حكومتش: »... است حكومت بقاي و دوام شمارند، مً بر مالٌات براي حضرت آن كه اثري دومٌن: حكومت دوام. ب

  ٙ.« آورد نمً دوام ًمدت اندك جز ،(المال بٌت) مالٌات

 مالٌات گرفتن دولت، هاي هزٌنه تأمٌن هاي راه از ٌكً و است بودجه نٌازمند حكومت دوام و اداره كه است بدٌهٌات از نٌز مطلب اٌن

 در كنند، مً مطرح را «حكومت اداره» براي مالٌات گرفتن لزوم بحث حاضر، زمان در كه است كسانً از شگفتً جاي. است

  .است كرده تأكٌد «حكومت استمرار» براي مالٌات ضرورت بر پٌش، قرن چهارده حدود( السالم علٌه)علً امام كه صورتً

 مصرف ظالمانه ٌا و آن گرفتن ناحق به است، حكومت بقاي عوامل   از مالٌات گرفتن كه گونه همان كه است الزم نكته اٌن ٌادآوري

  .شد خواهد حكومت سقوط سبب نٌز آن شدن

 استقالل» بر افزون ،(السالم علٌه)علً امام منظر در( المال بٌت) مالٌات مهم بسٌار آثار دٌگر از: مسلّح نٌروهاي تقوٌت و حاصال. ج

 و تأمٌن جذب، را مسلّح نٌروهاي تواند نمً نباشد، دولت اختٌار در سرماٌه و بودجه تا زٌرا; است «سٌاسً استقالل» ،«اقتصادي

 المال بٌت اگر دٌگر، عبارت به. شود نمً تأمٌن سٌاسً استقالل مجهز، مسلّح   نٌروي نبود با و كند تهپٌشرف هاي سالح به مجّهز

 مً بٌن از دشمن با جهاد براي آمادگً نتٌجه، در. باشند دٌگري كار و شغل پً در باٌد زندگً، تأمٌن براي مسلّح نٌروهاي نباشد،

 جهاد براي آن با كه شود نمً انجام رعٌت مالٌات و خراج به جز سپاهٌان پاٌداري و نگردد، استوار سپاهٌان با جز مردم امور: »رود

 .« سازند برطرف را خود هاي نٌازمندي و كنند تكٌه آن به خوٌش امور اصالح براي و گردند، تقوٌت دشمن با

 



 استفاده فرصتً هر از تا كمٌنند در همواره دٌن دشمنان. تاس دشمنان با جهاد شمارند برمً اشتر مالك براي امام كه اي وظٌفه دومٌن

 در و باشند هوشٌار باٌد مردم همه رو، اٌن از. نماٌند ناتوان را آن و كنند وارد اسالمً حكومت پٌكره بر را خوٌش ضربات و نماٌند

 و حقاٌق برتر افقً از و هستند بان دٌده حكم در آنان كه چرا; دارند تري سنگٌن مسئولٌت و نقش كارگزاران، و حاكم همه، رأس

 آماده دشمن با مقابله در را خود تا نماٌند آگاه نٌز را مردم و ببٌنند را دشمن حركت ترٌن كوچك باٌد همواره و بٌنند مً را واقعٌات

 دارد، او با كه عهدي در است حارث، پسر اشتر، مالك به امٌرمؤمنان، علً خدا، بنده فرمان اٌن: »فرماٌد مً رو، اٌن از. نماٌند

  8.« كند نبرد دشمنانش با تا...  گزٌند برمً مصر فرمانداري به را او كه هنگامً

 دارد، قرار كه منصبً و پست هر در مسئولً هر بلكه نٌست، خاص افزارهاي جنگ با و جنگ مٌدان در تنها دشمن با نبرد امروزه

 همواره نٌز ها جنگ...  و نظامً فرهنگً، سٌاسً، اقتصادي، مسئولٌت در; برخٌزد دشمن با مصاف به مسئولٌتش، با متناسب باٌد

ٌّت به دشمن فرهنگً شبٌخون و تهاجم ها، جنگ ترٌن پٌچٌده امروزه نٌستند، نظامً   .است مسلمان مردم دٌنً هو

ٖ-  

 تربٌت و تعلٌم هاي زمٌنه ساختن فراهم و مردم ارشاد با باٌد حاكم ٌعنً; است اصالحات انجام جامعه، در حاكم وظاٌف از دٌگر ٌكً

 بٌن از را انحرافً هرگونه كارگزاران، كار بر دقٌق نظارت با باٌد او. نماٌد فراهم را اصالحات زمٌنه انحرافات، با مبارزه نٌز و

 كه هنگامً... فرمان اٌن: »دفرماٌ مً و كند مً اشاره مهم اٌن به عهدنامه، اٌن آغاز در رو، اٌن از. بپردازد امور اصالح به و ببرد

  «.كند اصالح را مردم كار كه...  گزٌند مً بر مصر فرمانداري به را او

 

 از سبز فضاي احداث و ها حّمام مدارس، ساخت ها، خٌابان ،(ساز و ساخت نوع) ها خانه آبادانً قبٌل از شهرها آبادانً و عمران

 آباد را مصر شهرهاي تا: »... فرماٌد مً نامه، اٌن ابتداي در( السالم علٌه)امٌرالمؤمنٌن رو، اٌن از. است اسالمً حاكم وظاٌف دٌگر

  «.سازد

 مً بٌان را مهم اٌن ترك ٌا انجام رهاورد كرده، گوشزد را آبادانً و عمران به كامل و تام توجه نامه، اٌن از دٌگري فراز در همچنٌن

 بخواهد كه كس آن و گردد، نمً فراهم آبادانً با جز خراج. باشد خراج آوري جمع از بٌش زمٌن، ادانًآب در تو تالش باٌد: »دارد

...; نٌاورد دوام مدتً اندك جز حكومتش و كند نابود را خدا بندگان خراب، را شهرها آورد، دست به مزارع آبادانً بدون را خراج

 دستً تنگ و است، كشاورزان دستً تنگ خاطر به زمٌن وٌرانً همانا. ندك مً زٌاد را مردم تحّمل قدرت آبادي و عمران زٌرا

 نمً عبرت گذشتگان تارٌخ از و ندارند اعتماد حكومتشان آٌنده به كه است زمامدارانً طرف از اموال غارت خاطر به كشاورزان

  «.گٌرند

 مً نٌز مردم معٌشتً وضع به دادن سروسامان و ادنٌ آبادگري مردم، اموردٌنً به برتوجه عالوه اسالمً حكومت بنابراٌن،وظٌفه

  .باشد

 

 و حاكمان بٌن، اٌن در. هستند عادالنه رفتار و همدٌگر حقوق رعاٌت به موّظف همگان و است مذموم دٌگران به ظلم اسالم، در

 مسٌر در همواره و ندارند روا را ظلمً هٌچ كه باشند اي گونه به باٌد مردم با رفتار در ٌعنً; دارند اي وٌژه مسئولٌت كارگزاران

  .بردارند گام جامعه شئون همه در عدالت تحقق

 را خدا تا بدهند من به هاست، آسمان زٌر در آنچه با را اقلٌم هفت اگر سوگند، خدا به: »فرماٌد مً( السالم علٌه)امٌرالمؤمنٌن

  9.« كرد نخواهم ناروابگٌرم،چنٌن اي ازمورچه كه جوي پوست در كنم نافرمانً

 منشور در( السالم علٌه)علً حضرت رو، اٌن از. شود مً محسوب بزرگً گناه و نٌست پذٌرفته كسً هٌچ از ظلم ارتكاب بنابراٌن،

 عدالت شٌرٌن رهاورد و دهد مً فرمان ستم و ظلم از پرهٌز و عدالت و انصاف رعاٌت به را اشتر مالك( ٖ٘ نامه) اسالمً حكومت

 نزدٌك خوٌشاوندان با و مردم با و خدا با: »است نموده اشاره نٌز ظالمانه رفتار شوم نتاٌج به و داشته بٌان را عادالنه اررفت و محوري

 به كه كسً و اي، داشته روا ستم نكنً چنٌن اگر كه كن، رعاٌت را انصاف داري، دوست را آنان كه خود، رعٌت از افرادي با و



 جنگ سر خدا با كه; نپذٌرد را دلٌلش شود، دشمن خدا كه را آن و بود، خواهد او دشمن بندگانش جاي به خدا دارد روا ستم خدا بندگان

 سازد، نمً نزدٌك را او كٌفر و كند، نمً دگرگون را خدا نعمت كاري، ستم همچون چٌزي و كند، توبه ٌا گردد باز كه گاه آن تا دارد،

 عدل در و ترٌن، مٌانه حق در تو نزد چٌزها ترٌن داشتنً دوست. است كاران ستم نكمٌ در و شنود مً را دٌدگان ستم دعاي خدا كه

 مً بٌن از را( نزدٌكان) خواص خشنودي مردم، عمومً خشم همانا كه باشد، ترٌن گسترده مردم خشنودي جلب در و فراگٌرترٌن،

  «.كند مً اثر بً همگان خشنودي را خواص خشم اما برد،

 

 بزرگان اساس، همٌن بر. است الهً انسانً عالً اهداف و كمال به جامعه و مردم رساندن براي اي وسٌله حكومت سالم،ا منطق در

 اگر آفرٌد، را جان و شكافت را دانه كه خداًٌ به سوگند: »نبودند قاٌل ارزشً دنٌا و حكومت براي( ع)علً حضرت جمله از و دٌن

 برابر كه بود نگرفته پٌمان و عهد علما از خداوند اگر و كردند نمً تمام من بر را حجت ٌاران و نبود كنندگان بٌعت فراوان حضور

 خالفت آخر و ساختم مً رهاٌش انداخته، آن كوهان بر را خالفت شتر مهار نكنند، سكوت مظلومان گرسنگً و ستمگران بارگً شكم

  ٓٔ.« است تر ارزش بً اي بزغاله بٌنً آب از من نزد شما دنٌاي كه دٌدٌد مً گاه آن كردم، مً سٌراب آن اول كاسه به را

 ذي» سرزمٌن در: گوٌد مً عّباس ابن. است باطل دفع و حق اقامه براي اي وسٌله حكومت،( السالم علٌه)علً حضرت منظر از

: فرمود. ندارد بهاًٌ: گفتم است؟ رچقد كفش اٌن قٌمت: فرمود دٌد، مرا تا. زد مً پٌنه را خود كفش داشت رفتم، امام خدمت ،«قار

 دفع را باطلً ٌا دارم، بپا آن با را حقً اٌنكه مگر است، تر محبوب شما بر حكومت از من نزد ارزش بً كفش همٌن سوگند، خدا به»

  ٔٔ.« نماٌم

 به باٌد حاكم اسالم، منطق در. است مؤثر نٌز مردم با كارگزار و حاكم رفتار در دارد، حكومت به اسالم دٌن كه نگاهً با بنابراٌن،

 فسادهاي و انحرافات از باشد، داشته را نگاه اٌن مردم به نسبت حاكم اگر. باشد داشته عطوفت و مهربانً روي از نگاهً مردم

 اجازه دٌگر نگاه، اٌن و گٌرد مً انجام عطوفت و مهربانً به مردم با ها آن برخورد چون; شود مً جلوگٌري اجتماع در حكومتً

: فرماٌد مً(وآله علٌه هللا صلً)اكرم پٌامبر. رسد مً سرانجام به مردم كار و دهد نمً ها آن به را مردم حقوق به تعّدي و تجاوز ظلم،

 دارد، نگه دور خدا معصٌت از را او كه ورعً: باشد داشته خصلت سه كه انسانً براي مگر نٌست، شاٌسته رهبري و امامت»

 براي) باشد پدر مانند آنان براي تا هستند او والٌت تحت كه كسانً به كردن والٌت نٌكو و اردد نگه را غضبش كه بردباري

  ٕٔ(.« فرزندان

( وآله علٌه هللا صلً)خدا رسول از تر محبوب شخصً هٌچ: »گوٌد مً(وآله علٌه هللا صلً)اكرم پٌامبر شخصٌت درباره مالك بن انس

  ٖٔ.« نبود مسلمانان نزد

 مً مهربانً مسلمانً هر به(وآله علٌه هللا صلً)اكرم پٌامبر: »است شده رواٌت نٌز( وآله علٌه هللا صلً)اكرم امبرپٌ سٌره درباره

  ٗٔ.« كردند مً رفتار( وآله علٌه هللا صلً)اكرم پٌامبر با روش بدترٌن با كه افرادي با حتً نمود،

 ثروت براي مغتنم فرصتً و طعمه را حكومت و قدرت به رسٌدن و داند مً مردم همدم و دوست و خادم را خود حاكم اسالم، در پس

 حكومت بودن امانت دهد، مً نشان خوٌش كارگزاران براي حكومت از( السالم علٌه)علً امام كه تصوٌري. كند نمً تلقًّ اندوزي

  .است

 طً (ع)علً امام. آٌد برمً آنان اٌترض كسب دنبال به و مردم كار اصالح صدد در نماٌد، تلقًّ امانت را خوٌش حكومت حاكم اگر

 گردن در امانتً بلكه نبوده، نان و آب وسٌله تو براي فرمانداري پست همانا: »نوشت آذرباٌجان، فرماندار قٌس، بن اشعث به اي نامه

ٌّت، به نسبت نداري حق تو. كنً اطاعت خود امام و فرمانده از باٌد توست،  اقدام مهمً كار به ستور،د بدون و ورزي استبداد رع

  ٘ٔ.« بسپاري من به تا هاًٌ آن دار خزانه تو و است، عزٌز و بزرگ خداي هاي ثروت از اموالً تو دست در. نماًٌ

 اخالق نظر از و كرد مً سفارش مردم اجتماعً حقوق نسبت را خود استانداران و فرمانداران ها، نامه تمام در( السالم علٌه)علً امام

ٌّت به نسبت لطف و محبت ابراز داري، مردم به را نظام مسئوالن اجتماعً،   .داد مً دستور مردم، و رع

 و دوست همه با و ده قرار خوٌش دل پوشش را مردم با مهربانً: »فرماٌد مً اشتر مالك به ٖ٘ نامه در( السالم علٌه)امٌرالمؤمنٌن

 دٌنً برادر اي دسته: اند دسته دو مردم زٌرا; دانً غنٌمت را آنان نخورد كه باشً شكاري حٌوان چونان هرگز مبادا. باش مهربان



 خواسته ٌا شود، مً عارض آنان بر هاًٌ علت ٌا زند مً سر آنان از گناهً اگر. باشند مً آفرٌنش در تو همانند دٌگر اي دسته و تو،

 تو بر و ببخشاٌد را تو خدا داري دوست كه گونه آن گٌر، آسان آنان بر و ببخشاي را آنان گردند، مً مرتكب اشتباهً ناخواسته و

 امور انجام كه است، واالتر داد، مصر فرمانداري را تو كه كس آن بر خدا و برتر، تو از تو امام و برتر، آنان از تو همانا. گٌرد آسان

  «.است داده قرار تو آزمودن وسٌله را آنان و واگذارده تو به را مصر مردم

 فروتن، مردم با: »است داده تذكر را آنان اجتماعً حقوق رعاٌت و داري مردم هاي شٌوه بكر، ابً محّمدبن به يا نامه در همچنٌن

  ٙٔ.« باش خندان و رو گشاده مهربان، و نرمخو

 اداره. شوند انتخاب معٌارهاًٌ و ها كمال روي از باٌد اسالمً كارگزاران و حاكمان اسالم، منطق در شد، گفته پٌشتر كه گونه همان

 اٌن در است ممكن غٌرمعصوم كه است روشن. است پذٌر امكان خودسازي و بندگً عبادت، تقواگراًٌ، با تنها اسالمً جامعه صحٌح

 و مهم يكارها از ٌكً رو، اٌن از. شود رو روبه انحرافاتً و ها دگرگونً با نظام حركت مسٌر و گردد مواجه هاًٌ لغزش با راه

  :كنٌم مً اشاره آن با مقابله هاي راه و ها آسٌب از برخً به اكنون. است آن رفع هاي راه و ها آسٌب شناخت اساسً
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 علٌه)علً حضرت. است استبدادگري و تكّبر روحٌه نماٌد، جّدي آسٌب دچار را كارگزار و حاكم است ممكن كه هاًٌ آسٌب از ٌكً

 مً فرمان نٌز من و دادند فرمان من به: نگو مردم به: »فرماٌد مً متعهد و تقوا با مدٌر اٌن به خطاب اشتر، مالك عهدنامه در( المالس

  «.هاست نعمت زوال موجب و پژمرده، را دٌن و فاسد، را دل بٌنً بزرگ خود گونه اٌن كه شود، اطاعت باٌد پس دهم،

 مذمومً صفت چنٌن اگر اما. باشد دور به بٌنً خودبزرگ و خودمحوري غرورزدگً، نوع ره از باٌد اسالمً حاكم بنابراٌن،

  چٌست؟ درمانش راه شد، كسً عارض

 بزرگً به شدي، بٌنً بزرگ خود ٌا تكّبر دچار داري، كه قدرتً و مقام با اگر: »فرماٌد مً نامه، از فراز همٌن ادامه در حضرت آن

 اندٌشه و عقل و نشاند، مً فرو را تو تندروي و دهد، مً نجات سركشً آن از را تو كه بنگر ست،تو از برتر كه پروردگار، حكومت

; دانً او همانند خداوندي شكوه در و پنداري، خداوند همانند بزرگً در را خود كه بپرهٌز. گرداند مً باز اصلً جاٌگاه به را ات

  «.كند مً ارزش بً را پسندي خود هر و سازد مً خوار را سركشً هر خداوند زٌرا

 و عمومً مدٌرٌت و الهً الٌزال قدرت به توجه با باٌد ها، ارزش آفات و ها زشتً انواع با مقابله براي مقام، و پست محدوده در پس

 مدٌرٌت همه رأس در را او و بداند خدا محضر را عالم همه آگاه، مدٌر ٌك اگر. رفت پٌش هستً نظام كل بر حق، حضرت جاودانه

  .دهد سوق تعالً و كمال سوي به را جامعه و بدرخشد خوبً به تواند مً بشناسد، مدٌران كار بر ناظر اه
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 از. است مردم و حكومت زمامداران مٌان جداًٌ سازد، مً منحرف حكومت اصلً مسٌر از را حاكمان كه هاًٌ آسٌب از دٌگر ٌكً

 فرمودند مً آنان به و دادند مً هشدار مهم آسٌب اٌن به نسبت را حكومتً كارگزاران همواره( لسالما علٌه)علً حضرت رو، اٌن

 پنهان مردم از فراوان را خود گاه هٌچ: »فرماٌد مً اشتر مالك به خطاب حضرت آن. ندهند قرار حاٌلً هٌچ مردم و خوٌش مٌان

ٌّت، از شدن نهان. باشد مً جامعه امور در اطالعً كم و خوًٌ تنگ از اي نمونه رهبران بودن پنهان كه مدار،  از را داران زمام رع

 مً زٌبا زشت و زشت، زٌبا كند، مً جلوه بزرگ اندك كار و اندك، بزرگ كار پس. دارد مً باز است، پوشٌده آنان بر آنچه دانستن

 آن با تا نباشد اي نشانه نٌز را حق و داند، نمً دارند هپوشٌد او از مردم كه را آنچه زمامدار همانا. آٌد در حق لباس به باطل و نماٌد

 كه اي كرده آماده حق راه در بازي جان براي را خود ٌا: باشً مً نفر دو آن از ٌكً حال، هر به تو و شود، شناخته دروغ از راست

 ٌا و داري؟ مً پنهان را خود چرا پس; ريندا ترسً دهً انجام باٌد كه نٌكً كار ٌا بپردازي باٌد كه واجبً حق   به نسبت حال، اٌن در

 اٌنكه با. بازمانند كردن درخواست از شده، مأٌوس بنگرند را تو چون مردم نٌز صورت اٌن در كه هستً، نظري تنگ و بخٌل مرد



 آن رفع و ارندد ستم از شكاٌت( ٌا چون(; )اندازد نمً مشكلً به را تو) داشت نخواهد تو براي رنجً مردم هاي نٌازمندي از بسٌاري

  «.انصافند خواهان فروش، و خرٌد در ٌا عدالتند خواستار ٌا و خواهند مً تو از را

. داند مً «كردن همراهً آنان با و بودن مردم مٌان در» را، مشكل اٌن درمان راه حضرت آن شود، مً مالحظه كه گونه همان

  .شود مً اصالح مردم و حاكم رابطه ،«احتجاب عدم» اصل رعاٌت با بنابراٌن،
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 خون و سفّاكً روحٌه حاكم كه است اٌن شود مً آن سقوط موجب و كند مً متزلزل را حكومت هاي پاٌه كه مذمومً صفات از ٌكً

  .باشد داشته ناحق به رٌزي

 از: »است داشته مرقوم اشتر لكما به خطاب اٌشان. دارد مً برحذر زشتً اعمال چنٌن از را حاكمان( السالم علٌه)علً حضرت

 و كند نمً بزرگ را مجازات و نزدٌك را الهً كٌفر ناحق خون همانند چٌز هٌچ كه كن، پروا ناحق خون از و بپرهٌز رٌزي خون

 تقوٌت را خود حكومت حرام، خون رٌختن با پس... گرداند، نمً نزدٌك را حكومت زوال و بخشد نمً سرعت را ها نعمت نابودي

 نزد در نه تو و سازد، مً منتقل دٌگري به كنده، بر را آن بنٌاد و كند مً پست و سست را حكومت هاي پاٌه ناحق خون زٌرا; مكن

 به اگر. باشد نمً گرٌزي آن از و است قصاص آن كٌفر كه چرا; داشت نخواهً ناحق خون در عذري خداوند، پٌشگاه در نه و من

 به رسد چه گردد، مً كسً كشتن سبب مشتً گاه كه ـ شد تندروي دچار دستت ٌا زدي، مشٌرش ٌا تازٌانه ٌا رٌختً، كسً خون خطا

  «.دارد باز مقتول بازماندگان بهابه خون توراازپرداخت غرورقدرت مبادا ـ آن از بٌش

 در و نسازد آلوده گناهً بً هٌچ خون به را خوٌش دست ناحق، به رٌزي خون سوء عواقب به توجه با باٌد اسالمً حاكم بنابراٌن،

  .نماٌد جبران را شده وارد خسارت خطا، پذٌرش ضمن نٌز اشتباه صورت
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 حضرت. است پذٌر آسٌب قشر و محروم طبقه به توجهً كم ٌا توجهً بً كارگزاران و حاكمان رفتاري هاي آسٌب از دٌگر ٌكً

 سر و آنان هاي خواسته تأمٌن و پذٌر آسٌب قشر به بٌشتر توجه به را كارگزاران و مدٌران البالغه، نهج در( المالس علٌه)امٌرالمؤمنٌن

 خصوص در را خدا را خدا سپس: »فرمود وي به اشتر، مالك عهدنامه در حضرت آن. اند كرده توصٌه آنان زندگً به دادن سامان و

 اٌن در همانا! دردمندان گرفتاران، نٌازمندان، گٌران، زمٌن از] عبارتند و[ ندارند، يا چاره هٌچ كه جامعه، محروم و پاٌٌن طبقات

 خداوند كه باش حقًّ پاسدار خدا براي پس. دارند برمً نٌاز دست گداًٌ به گروهً و كرده داري خوٌشتن گروهً محروم، طبقه

ٌّن طبقه اٌن براي  طبقات به شهري هر در را اسالم غنٌمتً هاي زمٌن هاي هغلّ  از بخشً و المال، بٌت از بخشً: است فرموده مع

 مً آن رعاٌت مسئول تو و دارد وجود مساوي سهمً آنان، ترٌن نزدٌك همانند مسلمانان دورترٌن براي زٌرا; ده اختصاص پاٌٌن

 مسئولٌت ترك براي عذري مهم و فراوان كارهاي انجام هرگز كه دارد، باز آنان به رسٌدگً از را تو حكومت سرمستً مبادا. باشً

 بٌشتر آنان از كسانً امور به وٌژه به مگردان، بر روي آنان از و باش آنان مشكالت فكر در همواره. بود نخواهد تر كوچك هاي

 از گروه، اٌن براي. دارند رسً دست تو به كمتر و شمارند مً كوچك را آنان دٌگران و آٌند نمً چشم به كوچكً از كه كن رسٌدگً

. كنند گزارش تو به را آنان مسائل و تحقٌق پٌرامونشان تا كن انتخاب را فردي فروتنند، و ترس خدا كه خود، اطمٌنان مورد ادافر

 دٌگران از بٌش رعٌت مٌان در گروه اٌن زٌرا; باشً داشته عذري خدا پٌشگاه در كه كن عمل اي گونه به مشكالتشان رفع در سپس

 چاره راه كه خورده، سال پٌران و خردسال ٌتٌمان از. باشً معذور خدا نزد كه بپرداز اي گونه به را انآن حق و نٌازمندند، عدالت به

 سنگٌن تمامش حق، اگرچه. است زمامداران بردوش سنگٌن مسئولٌتً كه كن جوًٌ دل پٌوسته دارند، برنمً نٌاز دست و ندارند اي

 اطمٌنان پروردگار هاي وعده به و دارند مً وا شكٌباًٌ به را نفس طلبند، مً آخرت كه كند مً آسان مردمً بر را آن خدا اما است،

  «.دارند

 است ممكن كه است هاًٌ آسٌب از آنان با ناشاٌست برخورد نٌز و آنان هاي خواسته گرفتن نادٌده و محرومان به توجهً بً بنابراٌن،

  .است پذٌر آسٌب و محروم قشرهاي به وٌژه توجه نٌز آن درمان راه و نماٌد تهدٌد را كارگزاران و مدٌران
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 اموال. است عدالت گرفتن نادٌده و المال بٌت از خواهً زٌاده كند، مً تهدٌد را كارگزاران و حاكمان كه هاًٌ آسٌب دٌگر از

 مقصود ولً شوند، مً تقسٌم عمومً درآمدهاي و المالك مجهول لٌه،او مباحات عمومً، مشتركات مانند گوناگونً اقسام به عمومً،

 زكات، جزٌه، خراج، جنگً، غناٌم مانند; است امام دست به آن، كردن هزٌنه اختٌار كه است اموالً اٌنجا، در «المال بٌت» از

  :كنٌد توجه مطلب چند به بحث، شدن روشن براي. عمومً اوقاف و عاّمه صدقات

 كه آنجا تا دارد، اساسً نقش ها انسان معنوي و مادي حٌات در مال و ثروت اسالم، نگاه از گمان، بً :اسالم در ثروت جايگاه. الف

. است شده تعبٌر 9ٔ «بزرگ مرگ» و 8ٔ «سرخ مرگ» 1ٔ ،«آخرت و دنٌا در روسٌاهً» به دستً تنگ از رواٌات، برخً در

 اسالم، مقّدس دٌن در رو، اٌن از ٕٓ. است شده معرفً خشم تحرٌك و عقل هشكا دٌن، در نقصان موجب فقر، رواٌات، از بعضً در

  .است شده فراوانً توجه آن، گوناگون ابعاد در بشر معٌشتً و اقتصادي مقوله به

 او از كه هنگامً حضرت، آن ٌاران و پٌروان از ٕٔ زمعه، بن عبدهللا به خطاب( السالم علٌه)علً امام :المال بيت ماهيت. ب

 از فردي مال   نه و داند مً امام شخصً مال نه را المال بٌت اٌشان. سازد مً روشن را المال بٌت ماهٌت كند، مً كمك رخواستد

 مصرف به عدل، به تا شود مً گذاشته مسلمانان امام   اختٌار در كه شمرد مً مسلمانان به متعلّق را المال بٌت بلكه مسلمانان،

 كه است مسلمانان از آمده گرد غنٌمتً توست، آن از نه و من مال نه بٌنً مً كه اموالً اٌن: »رماٌدف مً حضرت. برساند مسلمانان

 خوراك آنان رنج دست وگرنه داشتً، آنان سهم چونان سهمً بودي، همراهشان جهاد در تو اگر. آوردند دست به خود شمشٌرهاي با

  ٕٕ.« بود نخواهد دٌگران

 جمع نباٌد اٌنكه جمله از; كند مً ذكر را هاًٌ مسئولٌت و وظاٌف اسالمً حاكم براي( السالم علٌه)علً امام :المال بيت بر نظارت. ج

 نٌست سزاوار من براي: »باشد نداشته آن بر نظارتً و اطالع خود كه اي گونه به واگذارد، دٌگران به را مسلمانان المال بٌت آوري

 با گاه آن سازم، رها را كنندگان درخواست حقوق گرفتن و مسلمانان بٌن قضاوت و خراج آوري جمع و المال بٌت و شهر و لشكر كه

 من. شوم سرگردان سو آن و سو اٌن به خالً اي جعبه در نتراشٌده تٌر چونان و افتم راه به اي دسته دنبال به و روم بٌرون اي دسته

 من اگر. آٌند در گردش به من وسٌله به و من پٌرامون كشور، امور همه تا بمانم استوار خود جاي بر باٌد آسٌاب، سنگ محور چونان

  ٖٕ.« رٌزد فرو آن زٌرٌن سنگ و بلرزد آن مدار شوم دور خود محور از

 نسبت نگرانً و اهتمام درباره مصر اهالً به حضرت آن. بود نگران المال بٌت به نسبت نٌز مرگ هنگام حتً( السالم علٌه)علً امام

 تبه و خردان، بً كه اندوهناكم اٌن از لكن امٌدوارم، او پاداش به و مشتاق، پروردگار مالقات براي من: »ٌسدنو مً المال، بٌت به

( السالم علٌه)علً امام روش و سٌره ٕٗ.« بگردانند دست به دست را خدا مال گاه آن آورند، دست به را حكومت اّمت، اٌن كاران

 دم حتً گاه، هٌچ و دهد مً رنج را حضرت آن كه است حدي در اهتمام و حّساسٌت اٌن. است المال بٌت به نسبت نگرانً و حّساسٌت

  .كند نمً رها را وي مرگ،

 ،«است عدالت راه شهٌد و مجري( السالم علٌه)علً و عدالت كتاب البالغه نهج: »شود گفته اگر :المال بيت از استفاده در عدالت. د

 مً تفسٌر بدون قرآن، عدل و قسط آٌات كرد، نمً معنا و تفسٌر را عدالت البالغه نهج اگر گمان، بً. نٌست حقٌقت از دور كالمً

 اجراكننده ،(وآله علٌه هللا صلً)پٌامبر از پس عدالت كرد، نمً اجرا را عدالت حكومتش، كوتاه مدت در( السالم علٌه)علً اگر و ماند

 اجراي زٌرا; نٌست پذٌر امكان(السالم علٌه)علً همانند افرادي از زج و است دشواري بسٌار كار عدالت اجراي. دٌد نمً خود به اي

  .نٌست تحّمل قابل كسً هر براي كه است همراه فرساًٌ طاقت مشكالت   با خواهً عدالت

 امام رو، اٌن از. ندارد معنا عدالت بدون اسالمً جامعه و بوده الهً انبٌاي بعثت اهداف ترٌن مهم از عدالت و قسط شك، بً

 كه آنجا تا كرد المال، بٌت از استفاده در بهوٌژه ابعادش، تمامً در اسالمً، عدالت اجراي در را خود تالش نهاٌت ،(السالم علٌه)ًعل

ة   عبادته محراب   فً علً قُت ل  »: شده گفته اش درباره   «.عدله لشدَّ

 تمام اگر! خدا به سوگند: »فرماٌد مً المال، بٌت در مردم حقوق رعاٌت به اهتمام و آن از دوري و ستم قبح تبٌٌن مقام در حضرت آن

 و خدا اٌنكه از دارم تر خوش شوم، كشٌده سو آن ٌا سو اٌن به زنجٌر و غل با ٌا و ببرم، سر به سعدان خارهاي روي بر را شب

 به...  باشم كرده غصب را عمومً اموال از چٌزي و ستم، بندگان از بعضً به كه كنم مالقات حالً در قٌامت، روز در را پٌامبرش

 او به را المال بٌت هاي گندم از من ٌك تا داشت درخواست من از و بود شده دست تهً شدت به كه دٌدم را عقٌل برادرم! سوگند خدا

 رام پً در پً. بودند شده رنگ نٌل با گوٌا بود شده تٌره رنگشان و ژولٌده موهاي داراي گرسنگً از كه دٌدم را كودكانش. ببخشم

 دلخواه به و كنم، مً واگذار او به را خود دٌن كه پنداشت دادم، گوش او هاي گفته به چون; كرد مً تكرار را خود درخواست و دٌدار



 را او تا كردم نزدٌك جسمش به گداخته آتش در را آهنً روزي. دارم مً بر دست خود عادالنه رسم و راه از و نماٌم مً رفتار او

 از بگرٌند، تو بر كنندگان گرٌه عقٌل، اي: گفتم او به. بسوزد آن حرارت از بود نزدٌك و زد فرٌاد درد، از بٌمار چون پس. بٌازماٌم

 خود خشم با جّبارش خداي كه خوانً مً دوزخً آتش به مرا اما است، ساخته گرم را آن بازٌچه به انسانً كه نالً مً آهنً حرارت

  ٕ٘!« ننالم؟ الهً آتش حرارت از من و نالً ًم ناچٌز حرارتً از تو! گداخته؟ را آن

 مردم با آنچه در هرگز مبادا: »فرماٌد مً و كند مً اشاره مردم و حاكم حقوق تساوي به نٌز اشتر مالك عهدنامه در حضرت آن

 مسئولً مردم ربراب در آن به نسبت حال، هر به زٌرا; كنً غفلت است، روشن همه بر كه اموري از و خواهً امتٌازي هستً مساوي

  «.گٌرند باز تو از را دٌده ستم انتقام و رود سو ٌك كارها از پرده زودي، به و

 از پٌش كه است المال بٌت از بخشً برگرداندن المال، بٌت به نسبت(السالم علٌه)علً امام هاي روش جمله از: المال بيت استرداد. هـ

 به بٌابم كه كجا هر را شده تاراج المال بٌت! سوگند خدا به: »فرماٌد مً شده تاراج المال بٌت درباره اٌشان. بود رفته غارت به اٌشان

 آن و است، عموم براي گشاٌش عدالت در زٌرا; باشند خرٌده كنٌزانً ٌا كرده ازدواج آن با گرچه گردانم، مً باز آن اصلً صاحبان

  ٕٙ.« است تر سخت براٌش ستم تحّمل آٌد، گران او بر عدالت كه كس

 به المال، بٌت هاي زمٌن از را فراوانً 1ٕ قطاٌع سوم، و دوم خلٌفه عثمان، و عمر: »نوٌسد مً خطبه اٌن شرح در الحدٌد، ابً ابن

 اٌراد خالفتش، دوم روز در ،(عّباس ابن از صالح، ابً از كلبً، گزارش اساس بر) را خطبه اٌن علً. بودند بخشٌده خوٌشان و اقوام

ها قطٌعة ُكلَّ  إنَّ ! أال: "گفت ه،خطب آغاز در و كرد ، بٌت فً مردود   فهو هللّا ، مال   م ن أعطاه مال كل   و عثمانُ  أقطع   القدٌم   الحق فإنَّ  المال 

  8ٕ.« شًء   ٌبطله ال

 ٌهمعاو براي اي نامه رسٌد، فلسطٌن منطقه در اٌله، شهر در عمروعاص گوش به خبر اٌن وقتً: »نوٌسد مً سپس الحدٌد، ابً ابن

 خواهد اي، كرده آوري جمع تو كه را اموالً همه طالب، ابً پسر كه بده انجام است ممكن كه كاري هر: "نوشت آن در و فرستاد

  9ٕ.« گرفت

 در خٌانت شود كارگزاران و حاكمان گرٌبانگٌر است ممكن كه مهمً و جّدي هاي آسٌب از ٌكً كه فهمٌد توان مً آمد، گفته آنچه از

  .باشد مً عادالنه راه گرفتن پٌش در و المال بٌت عادالنه تقسٌم نٌز آن از رهاًٌ راه و است، عدالت گذاشتن پا زٌر و المال بٌت

 دٌرٌتم آن، بودن رنگ كم ٌا نبود كه رود مً شمار به مدٌرٌتً اصول از ٌكً دٌرباز از زٌرمجموعه، عملكرد بر نظارت و كنترل

  .كند مً مشكل دچار را

 عملكرد ارزٌابً» مدٌرٌت، علم در ٖٓ. است كاري بر داشتن بانً دٌده و نظر تحت مراقبت، معناي به لغت، در «نظارت»

ٌّنً، هاي زمان در كاركنان كار آن، با كه است فرآٌندي آن، از منظور و است مطرح «كاركنان  و بررسً مورد رسمً طور به مع

  ٖٔ. گٌرد مً قرار سنجش

 منظور آفرٌنش مجموعه در را نظارت و كنترل اصل حكٌم آفرٌدگار كه چرا; است هماهنگ آفرٌنش نظام با نظارت، و كنترل اصل

ا ن ْفس ُكل   إ ن: )است فرموده انسان درباره و كرده ا ل مَّ ه  ٌْ ل  اف ظ   ع  نُظر   ح   ٌ ْل انُ  ف  مَّ  اْْل نس    (٘وٗ: طارق.( )ُخل ق   م 

 كه چنان; گردد اعمال گسترده طور به و بازٌابد را خوٌش جاٌگاه الهً، رهبران مدٌرٌت   در مبارك پدٌده اٌن است ضروري ٌن،بنابرا

ف قَّد   و  : )داشت مً مّدنظر نٌز را پرندگان بر نظارت خوٌش، نظٌر بً حكومت در( السالم علٌه)سلٌمان حضرت ر   ت  ٌْ ا ف ق ال   الطَّ ً   م   ال   ل 

ي ان   أ مْ  ْدُهد  اْلهُ  أ ر  ن   ك  ن   م  ائ بٌ    (ٕٓ: نمل.( )اْلغ 

 و كرد مً اعزام را لشگري هرگاه كه بود چنٌن(وآله علٌه هللا صلً)خدا رسول سٌره: »فرماٌد مً( السالم علٌه)رضا امام حضرت

 آن به پنهانً طور به را خبرها ات نمود مً همراه آنان با نٌز را خود اعتماد مورد افراد از ٌكً كرد، مً دهً فرمان را آنان امٌري

  ٕٖ.« برساند حضرت



 همانا: »فرماٌد مً اشتر مالك عهدنامه در( السالم علٌه)علً امام كه چنان; است جانبه همه عدالت برقراري اسالمً حكومت وظٌفه

  «.شهرهاست در عدل برقراري زمامداران، چشم روشنً برترٌن

 كار بر دقٌق نظارت مستلزم امر اٌن و شود مبارزه است، عدالت تحقق مانع كه اجتماعً فانحرا هرگونه با است طبٌعً رو، اٌن از

 آن فرهنگً كارهاي راه از بخشً. قانونً راهكارهاي; فرهنگً راهكارهاي: باشد مً مٌسر راه دو از و است مدٌران و كارگزاران

 صالحٌت قسم، ترٌن مهم است، كارگزاران به مربوط كه بخشً در. است مردم عموم به مربوط دٌگر بخشً و كارگزاران به مربوط

 مً(السالم علٌه)صادق امام. شد خواهند صالح نٌز مردم عموم باشند، صالح كارگزاران اگر زٌرا; باشد مً كارگزاران و حاكم داشتن

  :فرماٌد

 دٌن   علً الناسُ : »است آمده عربً مثلال ضرب در دلٌل، همٌن به ٖٖ.« باشد صالح حاكم و امام آنكه مگر شوند، نمً صالح مردم»

هم   :سعدي قول به و «ُملوك 

  ٖٗ. بٌخ از درخت او غالمان آورند بر /سٌبً خورد ملك رعٌت باغ ز اگر

 را خوٌش حكومتً گستره كالن و ُخرد امور همه گسترده، دهً سازمان و تدبٌر با قانونً، راهكارهاي در( السالم علٌه)امٌرمؤمنان

 پرداخت، مً كشور اداره به حكومت، اجزاي بر اشراف با جانبه، همه بررسً و نظارت و وسٌع برنامه ٌك در و تداش نظر زٌر

 آن و نشوند خارج خدا حكم و قانون مدار از آنان تا برد مً كار به بٌشتري قاطعٌت و تالش حكومتً، كارگزاران درباره بخصوص

  .بپردازند مملكت اداره به است كرده طراحً اسالم كه گونه

 كه شد مً اجرا صحٌح و دقٌق قدر آن روزگار، آن پهناور كشور در ،(السالم علٌه)علً امام حكومت در «نظارت و كنترل» اصل

مت دوئلً ابواالسود به( السالم علٌه)امام. داشت وجود هم روزه ٌك قاضً حضرت، آن حكومت در  همان پاٌان اما داد، قضاوت س 

  .كرد عزل قضاوت از را او نخست، روز  

 كه حالً در كردي، عزل قضاوت از مرا چرا: »گفت( السالم علٌه)علً امام به خطاب و شد مسجد وارد هنگام شب دوئلً، ابواالسود

 آٌند، مً محكمه به دعوي طرفٌن چون دادند گزارش من به: فرمود( السالم علٌه)امام! ام؟ شده جناٌتً مرتكب نه و ام كرده خٌانت نه

  ٖ٘.« داري گفتار در درشتً و گوًٌ مً سخن اٌشان از ندتربل تو

  .باشند مً كارگزاران امور در حضرت آن دقٌق نظارت و كنترل از حاكً دٌگر، نمونه هزاران و صدها و ها اٌن

  :است ضروري نكته چند تذكر باره، اٌن در

  كارگزاران و كارمندان معيشتي وضع به رسيدگي -1

 مؤاخذه را مدٌري ٌا كارمند توان مً زمانً كه كرد گوشزد را نكته اٌن باٌد نخست آٌد، مٌان به سخنً دقٌق نظارت از آنكه از پٌش

 خواهد معنا بً نظارت وگرنه باشد شده تأمٌن نٌز معٌشتً نظر از ثانٌا   و باشد شده احراز وي صالحٌت انتخاب، از قبل اوال كه كرد

 قرار توجه مورد را كارگزار و كارمند رفاهً و مالً تأمٌن نظارت، اصل به پرداختن از قبل نٌز( السالم علٌه)علً رو، اٌن از .بود

  .دهد مً

 دٌگر وجه مخاطب و نظامند ارشد مدٌران آن وجه ٌك مخاطب. دارد وجه دو دولتً، كارمندان قبال در( السالم علٌه)علً مالً سٌاست

 چنٌن اشتر مالك به اٌشان معٌشتً وضعٌت بهبود جهت تالش و كارمندان حقوق مٌنتأ در( السالم علٌه)امام دولت، كارمندان مابقً آن

 و كوشند، مً بٌشتر خود اصالح در كافً حقوق گرفتن با كه دار، ارزانً( كارمندان) آنان بر فراوان روزي سپس: »دهند مً دستور

  «.كنند خٌانت تو امانت در ٌا نپذٌرند را فرمانت اگر انآن بر است حجتً اتمام و زنند، نمً المال بٌت اموال به دست نٌازي، بً با

 مردم با را خود كه كرده واجب حق پٌشواٌان بر خداوند: »است بوده چنٌن نظام ارشد مدٌران قبال در( السالم علٌه)علً سٌاست اما

  ٖٙ.« نكشاند طغٌان به و نٌاورد، هٌجان به را تنگدست نداري، و فقر تا كنند، همسو ناتوان

  .است اهمٌت نخست درجه در كارگزاران، معٌشتً وضع به رسٌدگً بنابراٌن،



  كارمندان امور در آشكار و مستقيم بازرسي و كنترل -2

 كه جا هر و حكومت مركز در مستقٌم نظارت. باشد داشته اشراف و نظارت كارها تمام بر كه است كسً توانا مدٌر اداري، نظام در

 اجراي حسن بر نزدٌك، از اٌشان و گرفت مً انجام حضرت آن سوي از طبٌعً طور به داشت، مً ورحض شخصا  (السالم علٌه)امام

  .داشت كامل اشراف امور

 سراسر در روز شبانه دولتً بازرسان و بود كرده اٌجاد كنترل و بازرسً شبكه نٌز، خوٌش دولت مجموعه براي( السالم علٌه)امام

 علٌه)امام اطالع به حضوري ٌا كتبً را خود هاي بررسً نتٌجه و پرداختند مً امور لكنتر به آشكار طور به اسالمً، مٌهن

 مركز به مستمر، طور به و ماند نمً مخفً بازرسان دٌد از آنان عملكرد كه دانستند مً خوبً به نٌز كارگزاران. رساندند مً(السالم

 مً انجام گروهً صورت به نٌز گاهً و انفرادي شكل به تربٌش آن، اهمٌت و حجم موضوع، تناسب به كاري چنٌن. شود مً گزارش

 منطقه خود، امر تحت مأموران با كه داد مأمورٌت حكمً طً«( التمر عٌن» والً) ارحبً كعب بن مالك به امام كه چنان; گرفت

 حركت" السواد كوره" طقهمن سوي به همكارانت از گروهً با و بگمار خوٌش جانشٌنً به را كسً بعد، اما: »كند بازرسً را وسٌعً

 به دقٌق طور به را ها آن كتاب و حساب و كن بررسً و پرسش «بهقباذات» تا «غرٌب» و «دجله» از را كارگزاران عملكرد و كن

 ازاي در و است محفوظ خودش براي آدمٌزاد اعمال كه بدان و باش او فرمان به سپرده، تو به خدا كه مأمورٌت اٌن در. رسان انجام

 رسانً، مً انجام به كه مأمورٌتً در و! كند رفتار نٌكً به شما و ما با خدا ـ كن پٌشه را نٌكً و راستً بنابراٌن،. گٌرد مً اداشپ آن

  1ٖ.« والسالم. بده نشان ما به را ات درستً و راستً

 مً انجام مرّتب طور به ٌزن كار اٌن. بود مدٌران كار گزارش گرفتن و «رسً حساب» آشكار، و مستقٌم نظارت از دٌگري نوع

 احٌانا   اگر و شد مً انجام سهولت به و عمومً شكل به كار اٌن. داشت اطالع و اشراف آنان عملكرد بر طرٌق، اٌن از امام و گرفت

 بً،ارح قٌس ٌزٌدبن به( السالم علٌه)امام نامه. شدند مً مواجه امام سرٌع واكنش با كردند، مً انگاري سهل كارگزاران از برخً

 جز نٌست اي چاره است، پوشٌده من بر كار اٌن سبب اي كرده كوتاهً مالٌاتً اموال ارسال در تو بعد، اما: »است حقٌقت اٌن گوٌاي

 را تو دهً، باد بر را خوٌش جهاد و سازي تباه را پاداشت مسلمانان به خٌانت با اٌنكه از و كنم، سفارش الهً تقواي به را تو اٌنكه

 ببند، خود بر مرا نكوهش و بازخواست راه دار، منّزه حرام به شدن آلوده از را خوٌشتن كن، پروا خدا از بنابراٌن،. دهم مً پرهٌز

  8ٖ.« مدار روا ستم اسالمً مملكت جوٌان پناه به و دار نگه را مسلمانان احترام

 مدٌران و كارگزاران به هم و داشت مستقٌم نظارت اسالمً پهناور كشور جاري امور بر شخصا   خود هم( السالم علٌه)علً امام

 به را هوشٌار و توانمند مدٌر آن اشتر، مالك عهدنامه از مورد چند در اٌشان. باشند داشته كارها بر مستقٌم نظارت كه كرد مً توصٌه

 در سپس... . كن بررسً را كارگزاران رفتار سپس... . بٌندٌش كارمندانت امور در سپس: »است كرده مً سفارش مهم اصل اٌن

.« كن مراقبت سخت نزدٌكت همكاران از و... . بٌندٌش( بازرگانان) ها آن كار در... . بٌندٌش درستً به منشٌان و نوٌسندگان امور

  .است زٌردستان كار بر نظارت مدٌر، و حاكم اصلً و عمده وظاٌف از ٌكً بنابراٌن،

  مخفي بازرسان و اطالعاتي نيروهاي كارگيري به -3

 كوري همانند باشد، نداشته مطمئن و صحٌح بازرسً نظام كه حكومتً و شوند مً محسوب حكومت چشم بازرسان، و بازرسً منظا

  .شود مً غوطهور مفاسد و عٌوب منجالب در و بٌند نمً را معاٌب كه است

 كارگزاران زٌرا; دانست مً كارساز بسٌار امور اصالح براي را آن و بود معتقد سخت نٌز «پنهانً نظارت» به( السالم علٌه)امام

 و آٌند در سازش و آشتً در از آنان با احٌانا   ٌا و بفرٌبند را آنان ظاهرسازي با ٌا شوند مخفً آشكار بازرسان دٌد از توانستند مً اگر

 بٌمناك پنهان بازرسان گزارش و بازرسً از اما دارند، باز است آنان زٌان به كه صحٌحً هاي گزارش از را اٌشان الحٌل، لطاٌف به

 تخلف قصد كه را مدٌرانً هراس و بٌم پنهان، نظارت و بازرسً با اٌنان. بودند امان در هاًٌ آسٌب چنٌن از بازرسان اٌن ٌا و بودند

 شآموز استخدام، با نظارتً چنٌن. شود مً مسئوالن امنٌتً و كاري ضرٌب افزاٌش عامل خود اٌن و كنند مً افزون دارند، خٌانت و

 گٌرنده تصمٌم مرجع ترٌن عالً ٌا مقام باالترٌن نظر زٌر بٌشتر نٌروها اٌن. است پذٌر امكان مخصوص نٌروهاي كارگٌري به و

  .كنند مً عمل



 نٌز خوٌش والٌان به منظور، بدٌن و دانست مً ضروري كارگزاران و دولت سالمت براي را نظارتً چنٌن( السالم علٌه)امٌرمؤمنان

 راستگو جاسوسانً: »نوٌسد مً اشتر مالك براي مثال،; گٌرند كار به خوٌش رانً حكم محدوده در را نٌروهاًٌ چنٌن داد مً دستور

  «.بود خواهد رعٌت با مهربانً و داري، امانت سبب آنان، كار از تو پنهانً بازرسً و مراقبت كه بگمار، آنان بر وفاپٌشه و

 امانت در نكرده، سوءاستفاده قدرت، از كه باشد آشناٌانش و دوستان و اطرافٌان مراقب كه كند مً امر او به ادامه در حضرت سپس

  .دهد گزارش را انحرافً هرگونه و باشد اٌشان مواظب كه كند مأمور را اش بازرسً نظام حتً و نكنند خٌانت

 مفٌد اطالعات همه الزم، زمان ترٌن كم رد( السالم علٌه)امام و كرده مً عمل فعال طور به علوي حكومت در پنهان اطالعاتً شبكه

 من اطالعاتً مأمور همانا درود، و خدا ٌاد از پس: »نوٌسد مً( مّكه والً) عباس بن قُثم به( السالم علٌه)امام. آورد مً دست به را

 شنٌدن در هاٌشان شگو كوردل، مردمً; آٌند مً مّكه به حج مراسم براي شام مردم از گروهً كه است داده اطالع من به شام، در

 به را خود دٌن برند، مً فرمان خدا، از نافرمانً در را بنده و جوٌند، مً باطل راه از را حق كه نابٌنا، هاٌشان دٌده و ناشنوا، حق

 گٌرد، اشپاد آن دهنده انجام ها، نٌكً در كه حالً در خرند، مً پرهٌزگاران و نٌكان جاودانه سراي بهاي به را دنٌا و فروشند مً دنٌا

 پٌرو عاقل، اي دهنده نصٌحت باش، استوار سرسختانه و هشٌارانه خود، امور اداره در پس. نشود كٌفر بدكار جز ها بدي در و

 هنگام نه و شادمان ها نعمت هنگام به نه! آوري روي عذرخواهً به كه دهً انجام كاري مبادا. باش خود امام فرمانبردار و حكومت

  9ٖ.« درود اب. باش سست مشكالت،

 و(السالم علٌه)امٌرمؤمنان زٌان به را تبلٌغاتً و كنند استفاده سوء حج انبوه اجتماع از تا فرستاد مّكه به را شامٌان از تعداد اٌن معاوٌه

ٌّب عبدالرحمان. بٌندازند راه معاوٌه سود به  دست به ربك ابً محّمدبن شهادت از پس كه بود شام در امام اطالعاتً نٌروي فزاري، مس

  ٓٗ. داد قرار حوادث جرٌان در نزدٌك از را امام و رساند مركز به را خود بالفاصله معاوٌه، نٌروهاي

 علٌه)علً امام شود، استفاده باوفا و راستگو افراد از باٌد حضرت فرموده به اٌنكه رغم علً و بازرسً بخش حّساسٌت به توجه با

 كه صورتً در تا بده، قرار كارگزار ٌك به رسٌدگً مأمور را بازرس چند كه داد فرمان مالك به و نكرد اكتفا هم حد اٌن به( السالم

 نزدٌكت همكاران از: »كنً مجازات را او درنگ بدون بتوانً و شود تمام تو بر حجت كردند، تأٌٌد را فساد ٌا خٌانت ها آن همگً

 گواهً مقدار همٌن به كرد، تأٌٌد را خٌانت آن هم تو جاسوسان شگزار و زد، خٌانت به دست آنان از ٌكً اگر و كن، مراقبت سخت

  «.كن قناعت

 مانند اي پسندٌده صفات داراي باٌد بازرسان بلكه نٌست، دارا را بودن بازرس صالحٌت كسً هر شود، مً مالحظه كه گونه همان

 نظارت ٌادشده، هاي نمونه. را خوٌش شخصً ايه تحلٌل نه نماٌند، گزارش اند دٌده كه را آنچه و باشند وفاداري و گوًٌ راست

  .دهند مً نشان را اٌشان موقع به اقدام و گٌري تصمٌم و اش وٌژه نٌروهاي طرٌق از حكومت امور بر(السالم علٌه)امام

 پست با افرادي ٌعنً; است امنٌتً پوشش از استفاده خورد، مً چشم به( السالم علٌه)امام نظارتً نظام در كه دٌگري جالب نكته

  :كنٌد توجه نمونه دو به. دادند مً گزارش مركز به را الزم اطالعات و اخبار نهان، در و بودند مشغول خدمت به آشكار، سازمانً

 كارهاي جرٌان در را( السالم علٌه)امام و داشت حضور بصره در( بصره والً) عّباس ابن جانشٌن عنوان به مدتً دوئلً ابواالسود

 به هاٌش گزارش كه كرد ٌادآوري زحماتش، از قدردانً ضمن وي، پاسخ در اي نامه در( السالم علٌه)امام. داد مً قرار عّباس ابن

  ٔٗ. شد نخواهد خبر با او مكاتبات از عّباس ابن و ماند خواهد محفوظ محرمانه طور

 به كرد، تصاحب را بصره المال بٌت وي هآنك از پس. بودم عّباس ابن همكاران از من: گوٌد مً ابوالكنود نام به شخصً همچنٌن

  ٕٗ. ساختم خبر با جرٌان اٌن از را او و شتافتم(السالم علٌه)امام محضر

 از توان مً بلكه كرد، استخدام را افرادي بازرسً و نظارت امر براي نٌست الزم كه فهمٌد توان مً نٌز ها نمونه اٌن از بنابراٌن،

  .نمود كنترل را كارگزار ٌا مدٌر و كرد استفاده حكومت رسمً نٌروهاي

  آنان به اعتماد و مردمي هاي گزارش به توجه -4

 هاي مجراي از( السالم علٌه)امام گرفتند، مً انجام حكومت رسمً نٌروهاي توسط كه ٌافته، نظام و دقٌق هاي بازرسً بر عالوه

 منطقه مسئوالن از مردم اگر. بود مردمً قوي ارتباطات اه آن ترٌن مهم. شد مً آگاه خوٌش كارگزاران عملكرد از نٌز دٌگري متعدد



 مكاتبه ٌا حضوري مستقٌم، طور به شدند، نمً گشوده آنان دست به كه كرد مً بروز براٌشان خاصً مشكالت ٌا بودند ناراضً اي

 و نهاد مً ارزش مردم، حق به تخواس و عمومً افكار به نٌز امام. جستند مً مدد او از و گرفتند مً تماس(السالم علٌه)امام با اي،

 عرصه بلكه داد، مً فرمان مردم حقوق رعاٌت به را كارگزاران و والٌان و حاكمان تنها نه حضرت آن. داد مً اثر ترتٌب ها آن به

 در را مردم واقعً جاٌگاه و نمود تبدٌل گوٌا و زنده اي عرصه به خاموشً، و خفقان سال ٕ٘ از پس را روز آن اجتماعً سٌاسً

 نمود، مً گزارش امام به دٌده ستم شخص و كرد مً ظلم مردم از احدي به مدٌري و حاكم اگر كه اي گونه به نماٌاند، آنان به حكومت

 توجه ذٌل داستان به نمونه، براي. نمود مً عزل موارد، برخً در حتً و كرد مً مؤاخذه را شخص آن بالفاصله(السالم علٌه)امام

  :كنٌد

: گفت معاوٌه. كرد سالم شد، داخل چون. داد اجازه را او. خواست اجازه و شد وارد معاوٌه بر ٖٗ اشتر بن عمارة بنت همدانً سوده

  :گفتً برادرت به كه توًٌ: گفت معاوٌه. خوبم: گفت اشتر؟ دختر اي چطوري،

مارة   ٌابن   أبٌك لفعل   شهر  • ا   انُصر و ي ع  ٌّ هُ  و والحسٌن عل ر و الُجٌوش ف ق د محّمد النبً أخا االمام   إنّ  رهط   بأبٌض   قُدما لوائ ه أمام   س 

  سنان و صارم

ها و لهند اقصد و اال قران   ملتق ً و الطعان   وم  • ل م بهوان ابن   و صارم بأبٌض   قُدما سنان و صارم بأبٌض   قُدما االٌمان   منارةُ  و الُهدي ع 

  سنان

 امور ٌادآوري از دست: گفت سپس... كند نمً عذرخواهً دروغ به و گرداند نمً روي حق از منً همچون خدا، به آري،: گفت سوده

 فراموش دٌدم برادرت و قوم از كه مصاٌبً و برادرت موقعٌت آن گاه هٌچ! هرگز: گفت معاوٌه. بردار گذشته تكرار و شده فراموش

 حقوقً و ما كار از را تو خدا و مردمً، اٌن دارزمام و سرور امروز تو: گفت سوده چٌست؟ حاجتت بگو حال: گفت و... شد نخواهد

 و شوند مً ما مزاحم تو، قدرت و عّزت به تكٌه با پٌوسته كه هستند افرادي و كرد، خواهد بازخواست است نهاده تو عهده بر ما از كه

 و دهند مً ما به را ها هشكنج بدترٌن و كنند مً لگدمال گاو چون و درو گندم، مانند و دهند مً قرار جرح و ضرب مورد را ما

 فرمان بر بنا اگر و گرفت، مرا مال و كشت مرا مردان شد، وارد ما بر تو سوي از ارطاة بسربن همٌن. چاپند مً را ما اموال بهترٌن

 وخواهٌمت به وگرنه ـ بود سپاسگزارخواهٌم را تو كه ـ كن عزل ما دٌار از را او ٌا پس. كردٌم مً دفاع خود از هم ما نبود برداري

 حكم تا بفرستم او نزد و كنم سوار جهاز بً و مست شتر بر را تو دارم تصمٌم كنً؟ مً تهدٌد خود قوم به مرا آٌا: گفت معاوٌه. فهماند

  :سرود را اشعار اٌن سپس. گرٌست و افكند زٌر به سر سوده. سازد جاري تو درباره را خود

نه جسم علً هللا صلًَّ•   مقرون االٌمان   و بالحق   فصار   بدال به الٌبغً الحقَّ  حالف   قد تضمَّ

  مقرون االٌمان   و بالحق   فصار   مقرون االٌمان   و بالحق   فصار   مدفون العدلُ  فٌه   فاصبح   قبر  •

 است؟ ٌافته مقام اٌن نزدت كه كرده چه تو با او مگر: گفت معاوٌه(. السالم علٌه)طالب ابً بن علً: گفت كٌست؟ او: گفت معاوٌه

 مختصري گفت وگوي مرد آن و من مٌان زٌرا; برم شكاٌت بود فرستاده ما زكات آوري جمع براي كه مردي از تا رفتم او نزد: گفت

 با و كرد من به رو و روگرداند نماز از افتاد، من به چشمش تا. بود برخاسته نماز براي حضرت آن كه رسٌدم هنگامً. بود داده رخ

 من كه شاهدي آنان و من بر تو خداوندا،: فرمود سپس گرٌست، حضرت آن. گفتم را داستان داري؟ اجتًح آٌا: فرمود عاطفه و مهر

 آن روي و آورد بٌرون جٌب از شمشٌر غالف چرم مانند چرمً قطعه گاه آن. ام نداده فرمان تو حق ترك و خلق بر ستم به را آنان

 از و دهٌد عادالنه را ترازو و پٌمانه پس. آمد پروردگارتان سوي از روشن ٌلًدل را شما همانا. مهربان بخشنده خداوند نام به: »نوشت

 مسئولٌتً خواندي، مرا نامه چون. باشٌد مؤمن اگر است، بهتر شما براي اٌن كه نپوٌٌد، تبهكاري به زمٌن در و نكاهٌد مردم كاالهاي

 آن( السالم علٌه)علً! معاوٌه اي: گفت سوده ٗٗ.« السالمو. بگٌرد تحوٌل را آن و بٌاٌد كسً تا كن حفظ داري ما سوي از كه را

  .نكرد موم و مهر را نامه آن حتً و كرد عزل راحتً همٌن به را مأمور

 امام به است گرفته اضافه گندم كٌلو چند تنها كه كارگزاري و مأمور از شكاٌت و دادخواهً براي زنً كه واقعه اٌن نقل از منظور

 ترٌن كوچك حتً كه كنند مً مسئولٌت احساس قدر آن حكومت برابر در مردم اوال، كه است آن كند، مً عهمراج(السالم علٌه)علً

 و كنند مً برقرار ارتباط حكومت اول شخص با راحتً به و مانعً و حاجب هٌچ بدون مردم ثانٌا ،. نماٌند مً گزارش را ظلم

 مً رجوع ارباب كار به و اندازد مً تأخٌر به را نماز(السالم علٌه)علً حضرت ثالثا ،. گذارند مً مٌان در او شخص با را مشكالت

 از پس خامسا ،. كند مً برخورد رعٌت با عطوفت و مهربانً روًٌ، خوش با رابعا ،! كن مراجعه بعدا   برو،: بگوٌد اٌنكه نه پردازد،



 شود موم و مهر آنكه بدون را نامه كه دارد اعتماد ترعٌ به قدر آن سادسا ،. نماٌد مً صادر را كارگزار عزل فرمان شكاٌت، شنٌدن

  .دهد مً شاكً دست به

 با اسالمً حاكم ٌعنً; ستا گرا مردم شدت به اما است، خداوند تشرٌعً اراده از ناشً اسالمً حكومت مشروعٌت گرچه بنابراٌن،

 به رسٌدن موانع و نشٌند مً آنان دل درد يپا توجه، تمام با و كند مً تالش مردم زندگً وضع بهبودي جهت در صفا، و صدق تمام

  .دارد برمً راه سر از را مقّدس آرمان

 عهده بر سنگٌنً هاي هزٌنه و آورد مً وجود به را مشكالتً كارگزاران، و مدٌران كنترل براي عٌون گماشتن و اداري نظارت اما

 كه عٌونً بهترٌن رو، اٌن از. نماٌند گزارش را واقعٌت نندنتوا انحرافاتً اثر در عٌون است ممكن آن، بر عالوه. گذارد مً حكومت

 با مستقٌم طور به مردم توده اوال، زٌرا; هستند مردم توده زنند، مً باز سر واقعٌات گزارش از معموال نه و دارند مالً بار نه

 مقامات به ها گزارش ارسال و مردم سوي از آنان كنترل رو، اٌن از. كنند مً حكومت آنان بر حاكمان ٌعنً; ارتباطند در حكومت

 اثر و مردمً هاي گزارش به توجه ثانٌا ،. شود مً تمام خودشان ضرر به متخلّف كارگزاران با مماشات و است خودشان نفع به باال

 باال را آنان اعتماد حس و كند مً تر نزدٌك حكومت به را مردم و شود مً مردم در بٌشتر مسئولٌت احساس موجب ها آن به بخشٌدن

 حكومت سالمت موجب امر همٌن و گٌرند مً بهره بهتري هاي شٌوه از مردم، با برخورد در نٌز كارگزاران و مدٌران ثالثا ،. برد مً

  .نماٌد فراهم را آن زمٌنه باٌد حاكم نخست باشند، داشته مسئولٌتً احساس چنٌن مردم آنكه براي اما. شد خواهد

 نسبت مردم محبت شدن آشكار...  داران، زمام چشم روشنً برترٌن همانا: »فرماٌد مً اشتر مالك هدنامهع در( السالم علٌه)علً امام

ٌّت هاي دل محبت كه است، رهبر به  شوق و رغبت با كه است زمانً آنان خٌرخواهً و آٌد، نمً پدٌد ها قلب پاكً با جز رع

 ناگوار ملت بر داري زمام مدت شدن طوالنً و باشد نگذاشته ترعٌّ  دوش بر را سنگٌنً بار حكومت و گرفته را رهبر پٌرامون

  «.نباشد

 با خشونت و" تمٌم بنً" قبٌله با را تو بدرفتاري: »نوشت بود، بصره فرماندار كه عّباس، بن عبدهللا به خطاب( السالم علٌه)علً امام

 آن جاي دٌگري سلحشور كرد، غروب ها آن از وريدال هرگاه كه نٌرومندند مردانً" تمٌم بنً. "دادند گزارش من به را ها آن

 زبان و دست از آنچه است امٌد! ابوالعّباس اي كن، مدارا پس... نگرفت پٌشً ها آن از كسً اسالم، و جاهلٌت در نبرد، در و درخشٌد

 من بٌنً خوش تا كن سعً. مشرٌكٌ رفتارها گونه اٌن در تو و من كه چرا; بٌامرزد را تو خدا شود، مً جاري بد، ٌا و خوب از تو،

  ٘ٗ.« نشود دگرگون نظرم و باشد، استوار شما به نسبت

 و كند نمً مشخص را گزارشگر ٌعنً; دادند گزارش من به: فرماٌد مً( السالم علٌه)علً امام شود، مً مالحظه كه گونه همان

  .بودند آمده تنگ به عّباس بن دهللاعب خشونت از كه «تمٌم بنً» مردم هم و باشد مخفً عٌون شامل هم دارد احتمال

 و خدا نام از پس: »فرمود مرقوم كرد، مً حكومت اٌران فارس در كه ارحبً، سلمه ابً عمربن به خطاب همچنٌن حضرت آن

 ها آن درباره من. كردند شكاٌت تو دلً سنگ و مردم كردن تحقٌر و قساوت و خشونت از ات، فرمانداري مركز دهقانان همانا درود،

 ما با كه زٌرا ـ هستند بدرفتاري و دلً سنگ و قساوت سزاوار نه و ـ مشركند كه زٌرا ـ ٌافتم شدن نزدٌك شاٌسته را آنان نه; اندٌشٌدم

 را روي مٌانه و اعتدال باش، داشته نرمش و شدت با همراه رفتاري آمٌز، هم به را درشتً و نرمً آنان، با رفتار در پس. پٌمانند هم

 از مردم توده واقع، در ٌعنً; بردند شكاٌت حضرت آن نزد دهقانان نامه، اٌن در ٙٗ.« كن رعاٌت كردن، دور ٌا ردنك نزدٌك در

  .دادند گزارش(السالم علٌه)امٌرالمؤمنٌن حضرت به حاكم بد برخورد

 سوگند خدا به راستً، به من همانا: »فرمودند نگاشتند، بصره، فرماندار جانشٌن ابٌه، زٌادبن به كه اي نامه در( السالم علٌه)علً امام

 كه گوٌد مً سخن كسانً از امام نٌز نامه اٌن در 1ٗ... .« كردي خٌانت عمومً اموال در كه كنند گزارش من به اگر خورم، مً

  .را مردم توده هم و شود شامل را مخفً عٌون تواند مً هم كه آٌند مً شمار به عٌون جزو

 از پس: »نوشتند بود، كرده شركت ثروتمندان از ٌكً مهمانً در كه بصره، فرماندار حنٌف، بن عثمان به خطاب اي نامه در همچنٌن

 به تو و فراخواند خوٌش مهمانً به را تو بصره داران سرماٌه از مردي كه دادند گزارش من به حنٌف، پسر اي درود، و خدا ٌاد

  8ٗ.« شتافتً آن سوي به سرعت

 حاكمان به اٌنكه بر عالوه( السالم علٌه)علً امام كه است اٌن فهمٌد توان مً دٌگر زٌاد هاي نمونه و ها ابخط و ها نامه اٌن از آنچه

 كار و گمارد مً پنهانً عٌونً حاكمان براي نٌز خود بگمارند، عٌون خوٌش كارمندان و كارگزاران براي كه كرد مً امر مدٌران و



 مً اكتفا كارگزاران و حاكمان دست از مردم شكاٌات ٌا و ها گزارش به موارد از ٌاريبس در آن، بر عالوه. كرد مً كنترل را آنان

  .نمود مً عزل ٌا و توبٌخ را متخلّف كارمند ٌا مدٌر و كرد

 موّظف نٌز حكومت و شدند مً تلقًّ حكومت بٌناي چشم واقع، در و ناظر بهترٌن عنوان به مردم همه علوي، حكومت در بنابراٌن،

  .آورد پدٌد را مردمً همكاري هزمٌن بود

 انجام دهد انجام باٌد كه را آنچه خوٌش، مسئولٌت قلمرو در كارمند ٌعنً; است «تخلف» پدٌده اداري، كارهاي در رخدادها از ٌكً

 اٌن و كرد خواهد برخورد كارمند اٌن با او مسئول صورتً، چنٌن در كه است روشن. دهد انجام غلط ٌا و ناقص را آن ٌا و ندهد

. شد خواهند نمودار مدٌرٌت در ها قّوت و ها ضعف كه اٌنجاست كند؟ برخورد چگونه كه است اٌن در بحث اما طبٌعً، است امري

 كنار از كه است واضح. نماٌد فراهم را جامعه پٌشرفت زمٌنه و دهد انجام شكل بهترٌن به را وظاٌفش كارمندي است ممكن همچنٌن

 آن دارند وظٌفه مسئوالن بلكه است، كرده عمل اش وظٌفه به كارمند ٌا مدٌر كه شد قاٌل و گذشت آسانً به توان نمً مهم مسئله اٌن

  .نماٌند انگٌزه اٌجاد دٌگران در هم و باشند كرده تشكر كارمندموفق ٌا مدٌر آن زحمات از هم تا نماٌند تشوٌق را كارمند ٌا مدٌر

  صحيح تمديزي -1

 كه است اٌن صحٌح، مدٌرٌت اعمال براي ها راه از ٌكً. شود اعمال حاكمان سوي از باٌد صحٌح مدٌرٌت برقراري و رٌزي برنامه

 هرگز: »است شده اشاره موضوع اٌن به اشتر، مالك به( السالم علٌه)علً امام نامه در. شود گذاشته بدكار و نٌكوكار افراد بٌن فرقً

 پس. گردند مً تشوٌق كاري بد در بدكاران و رغبت، بً نٌكوكاري در نٌكوكاران زٌرا; نباشند ٌكسان نظرت در اربدك و كار نٌكو

 كدام هر با و شود قاٌل تفاوت بد و خوب كارگزار بٌن باٌد اسالمً حاكم بنابراٌن،.« ده پاداش كردارشان اساس بر را آنان از كدام هر

  .نماٌد الزم برخورد ها آن از

  َب تًاوبيي اسبس بز مسئًليت ذاريياگ -2

. است تواناًٌ و لٌاقت ها، مسئولٌت واگذاري معٌار همچون مسئولٌت، اساس بر اختٌارات دادن و تواناًٌ اساس بر مسئولٌت واگذاري

 حضرت نٌارا از عده آن. نداشتند ٌكسانً اختٌارات و وظاٌف حضرت استاندارهاي حتً( السالم علٌه)علً حكومت در رو، اٌن از

مت به داشتند، قرار باالًٌ حد در اجراًٌ، و فكري هاي تواناًٌ لحاظ از و بودند اعتماد مورد كامال كه  و حّساس مناطق استانداري س 

 نمود مً تفوٌض اٌشان به مناطق آن در مسلمانان امر ولًّ عنوان به را خوٌش اختٌارات تمام تقرٌبا   حضرت و گشتند منصوب بزرگ

 افرادي. بود اٌشان اختٌار در دٌنً، امور بٌان حتً و ارتش اقتصادي، قضائً، اداري، نظام به مربوط امور كلٌه ،رو اٌن از و

 ساٌر. داشتند اختٌاراتً چنٌن بصره در عباس ابن و حنٌف بن عثمان مصر، در اشتر مالك و بكر ابً محّمدبن سعد، بن قٌس همچون

 فرمانده قاضً، منطقه، ٌك استاندار به كمك براي گاهً حتً. بودند مند بهره كمتري ٌاراتاخت از محّوله، امور اساس بر كارگزاران

  .گردٌد مً نصب حضرت سوي از جداگانه مالٌات آوري جمع مأمور و ارتش

 ًموضوع خصوص در كه كارمندي ٌا مدٌر توبٌخ زٌرا; گردد تعٌٌن كارگزار و حاكم كاري حٌطه باٌد چٌز، هر از پٌش بنابراٌن،

  .شود مً محسوب ظلم ندارد، قانونً مسئولٌت هٌچ

  خالف يقًع اس گيزي پيش َبي راٌ -3

 در تشوٌقات و تنبٌهات حتً باشد، نٌز نٌروها تربٌت براي كانونً باٌد بلكه باشد، كار براي نباٌد صرفا   اداره محٌط اسالمً، نظام در

 لحاظ ها آن در دو هر تربٌت و تأدٌب كه شوند تنظٌم اي گونه به باٌد باطًانض هاي نامه آٌٌن الجرم. دارند تربٌتً جنبه بٌشتر اسالم

 باٌد نٌز «تربٌت» تأدٌب، كنار در. دهند مً انجام خالف كار كه است افرادي مقابل در كردن اٌجاد مانع معناي به «تأدٌب. »گردند

  .نمود هداٌت مطلوب هدف سوي به باٌد نامشروع، عمل از بازداشتن از پس را متخلف افراد ٌعنً; باشد

  :از عبارتند ها راه اين از بعضي. گرفت پيش در هايي راه بايد جرم، وقوع از گيري پيش براي بنابراٌن،



 اصل اساس بر تا گرفت كار به را خوٌش تالش تمام( السالم علٌه)علً امٌرمؤمنان شد، گفته پٌشٌن هاي بخش در كه گونه همان( الف

ٌّت» رعاٌت مهم  اشتر مالك ٌاسر، عّمار همچون افرادي; بگمارد امور انجام بر را اي شاٌسته كارگزاران ،«ساالري شاٌسته اٌ اهل

 مردان سرآمد انسانً عالً صفات و تقوا نظر از بلكه بودند، كارآمد و الٌق افرادي تنها نه كه زٌاد بن كمٌل و بكر ابً محّمدبن نخعً،

  .بودند خوٌش روزگار

 تقوا، همچون فضاٌلً; باشند اجتماعً و اخالقً هاي صالحٌت داراي كه شوند انتخاب جامعه امور تصّدي براي باٌد ًكسان بنابراٌن،

 و هواها كوبنده درهم بودن، خدا دٌن به رسانً ٌاري راه در قلب و زبان و دست با الهً، سنن و قرآن از روي پً خداوند، از اطاعت

 از را انسان كه هستند اموري ها اٌن همه. بودن صفا و راستً اهل و صالح و دامن پاك نخاندا از حٌا، داشتن نفسانً، شهوات

  .رسانند مً ٌاري وظٌفه انجام و حق مسٌر در و دارند بازمً خالف به ارتكاب

 مً شتريبٌ نٌروي موفق كارمند به هم كار، اٌن. است كارگزاران و مدٌران تشوٌق خالف از گٌري پٌش هاي راه از دٌگر ٌكً( ب

  .شود مً متخلّفان شده متنّبه موجب هم و كند مً اٌجاد انگٌزه دٌگران در هم و بخشد

 كرده پرداخت را خراجت! سعد اي تو: »نوشت او براي بود، مدائن فرماندار مسعود سعدبن كه هنگامً( السالم علٌه)امٌر حضرت

 خداوند پس. نجٌب و پرهٌزگار و نٌكوكار مرد مانند; اي ردهك خشنود را امامت و رهبر و اي نموده اطاعت پروردگارت از اي،

  9ٗ!« گرداند نٌكو را تو عاقبت و كند قبول را تو كوشش بٌامرزد، را تو گناهان

 آن عمل، اٌن با و كرد تشكر و تقدٌر است، صحٌح آنان عملكرد كه مسئوالنً و كار درست افراد از باٌد كه است آن نشانگر نامه اٌن

 برتري و نباشند مساوي نٌكوكار و خاطً افراد حضرت، خود تعبٌر به اٌنكه تا نمود، ترغٌب و تشوٌق مناسب هاي فعالٌت ايبر را ها

ٌّن نٌكوكاران   .گردد مشخص و مع

 خطاب اشتر، مالك عهدنامه در( السالم علٌه)علً حضرت. است باالتر مقامات تهدٌد خالف، عمل از گٌري پٌش هاي راه دٌگر از( ج

  «.است واالتر داد مصر فرمانداري را تو كه كس آن بر خدا و برتر، تو از تو امام و برتر، آنان از تو همانا: »فرمود او هب

 صورت در ٌا و كند نهً و امر را او تواند نمً كس هٌچ و است كاره همه كه كند احساس كارمندي ٌا مدٌر كه نٌست چنٌن بنابراٌن،

  .نماٌد توبٌخ خطا، ارتكاب

 گزارش من به اگر! خورم مً سوگند خدا به راستً، به من همانا: »نوشت ابٌه زٌادبن به خطاب اي نامه در( السالم علٌه)علً امام

 و خوار و درمانده عٌال، هزٌنه در و شده بهره كم كه گٌرم سخت تو بر چنان زٌاد، ٌا كم اي، كرده خٌانت عمومً اموال در كه كنند

  ٓ٘.« شوي سرگردان

 مً امر خدا اطاعت و تقوا به را مدٌري; داشت مناسب برخوردي او روحٌه با متناسب مدٌري هر با( السالم علٌه)علً امام نابراٌن،ب

  .نمود مً تهدٌد را دٌگر مدٌري و كرد

  وباليق كبرگشاران عشل -4

 مً مشخص دقٌق طور به را او اٌفوظ فرمانً، طً گزٌد، برمً مسئولٌتً انجام براي را فردي هرگاه( السالم علٌه)علً حضرت

 حضرت نظر از البته. نمود مً سلب را جوًٌ بهانه هرگونه امكان بدٌنوسٌله، و داد مً بٌم امور انجام در خٌانت و كوتاهً از و نمود

 تأمٌن اٌشان، با مهربانً و مردم با مدارا الهً، احكام به عمل قٌامت، روز از ترس تقوا، رعاٌت اداري، وظاٌف بر عالوه( ع)علً

  .است اسالمً حكومت كارگزاران انسانً و اخالقً وظاٌف از دٌگر اخالقً نكته ها ده و محرومان نٌازهاي

 گٌري پٌش شراٌط تمام رو، اٌن از. است جرم از گٌري پٌش سٌاست كارگزارانش، برابر در(السالم علٌه)علً حضرت سٌاست

 كرد، تخلفً كسً شراٌط، اٌن تمام با اگر حال. گٌرد مً كار به را( دقٌق سًبازر و مالً تأمٌن وظاٌف، كردن مشخص گزٌنش،)

  .ندارد وجود او با برخورد عدم براي اي بهانه هٌچ دٌگر كه است روشن

  :شوٌم مً متذكر نكته چند قالب در را امام شٌوه توضٌح، اٌن با



 اٌن در. نٌست او توان حد در شده واگذار كار اما است،دار را الزم صالحٌت كه است شخصً مدٌر گاهً :مديران جابجايي. الف

  .گردد منتقل دٌگري بخش به مدٌر اٌن و شود گمارده كار به توانمند مدٌري او، جاي به كه كند مً حكم عقل صورت،

 اي نامه و فرستاد او جاي به را مالك است، ناتوان مصر فرمانداري در بكر ابً محّمدبن كرد مشاهده وقتً( السالم علٌه)علً امام

 از كه اند داده خبر من به درود، و خدا ٌاد از پس: »كرد آماده او براي دٌگري پست و نوشت بكر ابً محّمدبن جوًٌ دل براي

 كوشش انتظار ٌا ات انگاري سهل و شدن كند دلٌل به را كار اٌن. اي شده ناراحت ات، فرمانداري محلّ  سوي به اشتر فرستادن

 و تر، آسان تو بر آنجا اداره كه دادم قرار جاًٌ فرماندار كردم، عزل مصر فرمانداري از را تو اگر. ندادم نجاما تو از بٌشتري

 و سختگٌر ما دشمنان به و خٌرخواه ما به نسبت كه دادم قرار مصر فرماندار را مردي همانا. است تر خوش سامان آن در تو حكومت

ٌّام كه كند، رحمت را او خدا. بود كوبنده درهم  خشنود او از ما كه حالً در كرد، مالقات را خود مرگ و كامل، را خود زندگً ا

 بٌاور، بٌرون را سپاه دشمن، با مقابله براي پس. كند عطا برابر چند را او پاداش و گرداند او نصٌب را خود خشنودي خداوند بودٌم،

 بخوان، پروردگارت راه به را مردم. باش پٌكار آماده است، جنگ در تو با كه كسً با و كن، حركت دشمن سوي به الزم آگاهً با و

 شاء ان ـ دهد مً ٌارٌت آٌند، مً فرود تو بر كه هاًٌ سختً در و كند، مً كفاٌت مشكالت در را تو كه بخواه ٌاري فراوان خدا از و

  ٔ٘.« هللاّ 

 زٌاد بن كمٌل. كردند مً مواجه مشكل با را حكومت رو، اٌن از. نبودند برخوردار چندانً لٌاقت از مدٌران گاهً :نااليق مديران. ب

 سربازان تجاوزهاي و ها ٌورش جلوي نتوانست اٌنكه بر عالوه او. بود «هٌت» مرزي شهر در( السالم علٌه)علً امام فرماندار

 با و داد معاوٌه دست به اي نهبها و كرد حمله ،«قرقٌسا» شام مرزي شهرهاي از ٌكً به شده، حساب نقشه بدون بگٌرد، را معاوٌه

 كه كارهاًٌ انجام در انسان سستً درود، و خدا ٌاد از پس: »گرفت قرار( السالم علٌه)امام عزل و نكوهش مورد نسنجٌده، عمل اٌن

 تاراج به تو اقدام. است وٌرانگر اندٌشه و آشكار، ناتوانً نشانه است، خارج او مسئولٌت از كه كاري در پافشاري و اوست عهده بر

 كند، حفظ را آنجا تا نٌست آنجا در كسً و بودٌم گمارده آن بر را تو كه مرزهاًٌ از داري پاس كردن رها مقابل در «قرقٌسا» مردم

 دوستانت بر و بگذرند آن از تو دشمنان كه اي شده پلً آنجا در تو. است باطل اي اندٌشه سازد، دور مرزها آن از را دشمن سپاه و

 نه و كنً، حفظ توانً مً را مرزي نه بگرٌزند، و بترسند تو از كه داري هٌبتً نه و كنند، نبرد تو با كه داري قدرتً نه; دآورن تهاجم

  ٕ٘.« داري مً نگه راضً را خود امام نه و كنً، مً كفاٌت را دٌارت مردم نٌازهاي نه بشكنً، هم در توانً مً را دشمن شوكت

 و فرمانداران از ٌكً ٖ٘ جارود بن منذر. است مدٌر خٌانت كارگزار، ٌا مدٌر عزل علت زنٌ گاهً :كار خيانت مديران. ج

 تجاوز مسلمانان المال بٌت به و زد خٌانت به دست مقام، اٌن به رسٌدن از پس وي. گردٌد(السالم علٌه)علً امام حكومت كارگزاران

 تو به نسبت مرا پدرت شاٌستگً درود، و خدا ٌاد از پس: »نوشت وي به و كرد عزل را او بالفاصله(السالم علٌه)علً امام. نمود

 فروگذار چٌزي هواپرستً در كه دادند خبر من به ناگهان. روي مً راه او راه و باشً مً پدرت همانند بردم گمان و كرد خوشبٌن

 به پٌوستن براي و كنً مً آبادان آخرت كردن تباه با را خود دنٌاي اي، نگذاشته باقً خود آخرت براي اي توشه و نكرده

 ارزش با تو از تو، كفش بند و ات، خانه شتر باشد، درست رسٌده، گزارش من به را آنچه اگر. اي برٌده خدا دٌن از خوٌشاوندانت

 باال او ارزش ٌا رساند، انجام به كاري تواند مً نه و دارد، كشور مرزهاي از داري پاس لٌاقت نه باشد تو همانند كه كسً و ترند،

  ٗ٘.« شاءهللاّ  ان. بٌا من نزد رسٌد، تو دست به نامه اٌن چون پس. ماند دور خٌانتً از ٌا باشد امانت در شرٌك ٌا رود،

 را، سوم خلٌفه استانداران اداري، اصالحات زمٌنه در اقدام اولٌن در( السالم علٌه)علً حضرت: فاسد عناصر از حكومت تصفٌه. د

 جمله از حضرت اطرافٌان از بسٌاري. نمود عزل نبودند، برخوردار صالحٌتً هٌچ از و بودند شده صوبمن روابط اساس بر فقط كه

 نمً بٌداد، و ظلم با سازش با دانست مً كه امام اما بٌندازد، تأخٌر به را معاوٌه عزل امام خواستند خٌراندٌشً، سر از عّباس ابن

  .نپذٌرفت را اٌشان پٌشنهاد نمود، خواهد سست هم را آن نوبنٌاد هاي رٌشه بلكه د،بخشٌ استحكام را داد و عدل حكومت هاي پاٌه توان

 بن سهل به را شام فرمانداري پست: داد فرمان او به و نوشت معاوٌه به اي نامه بالفاصله حكومت، گرفتن دست به از پس حضرت آن

 من كه دانً مً درود، و خدا ٌاد از پس سفٌان، ابً بن معاوٌة به امٌرمؤمنان، علً خدا، بنده از: »بازگرد مدٌنه به داده، تحوٌل حنٌف

 و طوالنً داستان. نبود ممكن آن بازداشتن و شد مً باٌد كه آنچه شد تا; گردانم روي گذشت مدٌنه در آنچه از و معذور، شما درباره

 با. بٌا من نزد ٌارانت از گروهً با و ٌدكن بٌعت همراهانت و تو. است كرده روي آٌنده و گذشت، ها گذشته و است فراوان سخن

  ٘٘.« درود



 امام از اي، نامه طً گاه آن و انداخت تأخٌر به را خالفت مركز به بازگشت و امام با بٌعت كار و كرد كشً وقت معاوٌه اما

 نظر بر همچنان و نرفت وٌهمعا خواسته اٌن بار زٌر هرگز امام ولً. واگذارد او به را شام فرمانداري كه خواست(السالم علٌه)علً

  ٙ٘. فشرد مً پاي معاوٌه عزل بر مبنً خوٌش،

 تمام رو، اٌن از است، كارمندان و كارگزاران مدٌران، حاكم، از اي پٌوسته هم به مجموعه حكومت آنكه دلٌل به :مديران تنبيه.  هـ

 سوي به و نماٌد عمل درستً به خوٌش وظاٌف به دباٌ حكومت اعضاي از هرٌك ٌعنً; كنند عمل بدن اعضاي همانند باٌد آن اعضاي

 هدف به رسٌدن گردٌده، مواجه مشكل با حكومت كار ننمود، عمل اش وظٌفه به ها آن از ٌكً اگر اما. نماٌد حركت معلوم هدف ٌك

  .نمود خواهد دشوار نٌز را شده مشخص

 ٌا و زد سرباز اش وظٌفه انجام از مجموعه افراد از ٌكً راگ و دارد سنگٌنً مسئولٌت جامعه كارگزار و مدٌر ٌا حاكم بنابراٌن،

 درس هم و باشد شده تنبٌه خودش هم تا شود، هم مجازات باٌد بلكه نٌست، كافً منصب و مقام از عزل صرف شد، خٌانتً مرتكب

  .باشد دٌگران براي عبرتً

 عزل با صرفا   و گٌرد صورت جّدي برخورد خائن ارگزارانك با دهد مً فرمان او به اشتر مالك عهدنامه در( السالم علٌه)علً امام

 خٌانت آن هم تو جاسوسان گزارش و زد خٌانت به دست آنان از ٌكً اگر و كن مراقبت سخت نزدٌكت همكاران از: »نرسد پاٌان به

 پس باز او از دارد اختٌار در والام از كه را آنچه و كن، كٌفر تازٌانه با را او كرده، قناعت گواهً مقدار همٌن به كردند، تأٌٌد را

  «.بٌفكن گردنش به بدنامً طوق و بشمار كار خٌانت و دار خوار را او سپس گٌر،

 

 

 

 

 معدود از( السالم علٌه)علً متقٌان امام كه است آن گوٌاي آٌد مً دست به( السالم علٌه)امٌرمؤمنان ساله پنج حكومت تارٌخ از آنچه

 و صّحت از اطمٌنان از پس و پرداخت مً ها آن تحلٌل به سرعت، و جّدٌت با اطالعات، و ها گزارش درٌافت با كه است رهبرانً

  .نمود مً اقدام و كرد مً گٌري نتٌجه درنگ بً قضاٌا، سقم
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 ،صٖالحكمه،قم،دارالحدٌث،ج مٌزان شهرى، رى محّمد.« )الدارٌن   فى سواُدالوجه   الفقرُ (: »وآله علٌه هللا صلى)هللا رسول قال ـ 1ٔ

ٕٗٗٔ.)  

  (.ٕٙٗٗ ص همان،.« )االحمر الموتُ  الفقر(: »السالم علٌه)الصادق قال ـ 8ٔ

ْوتُ (:»السالم علٌه)على قال ـ 9ٔ رُ  اْلف ْقُراْلم  ْكب   َ   (.ٖٙٔ البالغه،حكمت نهج)«ااْل

ْبن ه  ( »السالم علٌه)على ق ال   ـ ٕٓ اْبن   ال  د  مَّ ة   ُمح  ٌَّ ف  ن  ا.« "اْلح  ىَّ  ٌ  افُ  إ نِّى ُبن  ك   أ خ  ٌْ ل  ذْ  اْلف ْقر   ع  ع  ْنهُ  ب اّللَّ   ف اْست  ة   اْلف ْقر   ف إ نَّ  ;م  ْنق ص  ، م  ٌن  ة   ل لدِّ ش  ْده   م 

، ْقل  ة   ل ْلع   ٌ اع  ْقت   د    (.9ٖٔالبالغه،حكمت نهج.« )ل ْلم 

 همان در و بودند كفّار سپاه جزو بدر، جنگ در او، عموى و پدر. بود( السالم علٌه)على شٌعٌان از ا سود بن زمعه بن عبدهللا ـ ٕٔ

  .كرد مى مسخره را(وآله علٌه هللا صلى)خدا رسول كه بود كسانى از د،ا سو جّدش،. شدند كشته جنگ
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  .پردازد مى ،«ضرٌب» عنوان تحت مالٌات، كمى مقدار برابر،
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 به اٌران با جنگ در و گزٌد سكنا بصره در و شد مسلمان و آمد مدٌنه به هجرى دهم سال در و بود مسٌحى( جارود) پدرش ـ ٖ٘

  .رسٌد شهادت
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