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Abstract
Social control is one of the most important tools for preventing, reducing,
and combating social crimes and deviations, but also one of the most
effective levers, along with the proper use of the socialization process, for
the realization and continuity of the ideal society. Thinkers of social
sciences have provided valuable insights and solutions by explaining the
concept of social control and how it works in society. In the meantime, the
divine religions, especially the school of Islam, have explicit and clear
teachings about control and its examples. Nahj al-Balaghah, after the Holy
Quran, is one of the most valuable scientific and cultural heritage of
Shiism, which has clear propositions in this regard. The present study
seeks to explain and introduce the theoretical foundations and examples
of social control from the perspective of Imam Ali in Nahj al-Balaghah.
The propositions of this book present a value system, a system of
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comprehensive supervision and control in which the agents and managers
of the community and those who are in charge of the treasury, but also the
general public, are responsible and accountable. This study has examined
this issue in a descriptive-analytical method and based on the analysis of
selected data from the text of the book. The findings of the study indicate
the attention of God and His agents, as well as the need to use forces and
adopt mechanisms to monitor the performance of agents and those who
have access to the treasury or are in contact with the people.
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سازوکار تغییر اجتماعی از دیدگاه قرآن با تکیه بر سیر نزول
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چکیده
ندار .اجتماعی یکی از مهمترین اب ارهای پیشگیری ،کاهش و مقابله با جررایم و انحرافرا .اجتمراعی و بلکره
یکی از کارآمدترین اهرمها در کنار کاربست درسرت فراینرد جامعهپرذیری ،بررای تحقرق و ترداوم جامعره
مطلوب است اندیشمندان علوم اجتماعی با تبیین مفهوم ندار .اجتماعی و چگرونگی عملکررد آن در جامعره،

35

دیدگاهها و راهکارهای ارزشمندی را ارائه کردهاند در این میان ،ادیان احهی بهویژه مکتب اسلام آموزههرای
صررری و روشررنی را در خصررول ندررار .و مصررادیق آن دارد نهجاحبلاغرره پررس از قرررآن کررریم ،یکرری از
ارزشمندترین میرا علمی و فرهنگی تشی است که دارای گ ارههای روشنی در ایرن زمینره اسرت تحقیرق
حاضر بهدنبال تبیین چیستی و معرفی مبانی ندری و مصادیق ندرار .اجتمراعی از دیردگاه امرام علری× در

سال نهم  ،شماره سوم،زمستان 0011

کتاب نهجاحبلاغه است گ ارههای این کتاب ،ندرام ارزشری ،سیسرتم ندرار .و کنتررل فراگیرر و جرامعی را
مطرح میکند که در آن ،کارگ اران و مدیران جامعه و کسانی که عهدهدار بیتاحمالاند و بلکه عموم افرراد
جامعه ،مسئول و پاسرگو هستند این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و بر مبنای تج یره و تحلیرل دادههرای
انترابشده از متن کتاب ،این مهم را بررسی کرده است یافتههای تحقیق حاکی از توجه به ندرار .خداونرد و
مأموران او از سویی ،و ضرور .بهکارگیری نیروها و در پیشگرفتن سازوکارهایی بررای ندرار .برر عملکررد
کارگ اران و کسانی است که بر بیتاحمال دسترسی دارند و یا در ارتباط با مردم قرار میگیرند

کلیدواژهها
جامعهپذیری ،ندار ،.ندار .اجتماعی ،کارگ اران ،نهجاحبلاغه
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مقدمه

ندار .اجتماعی ،از مقوحههای بسریار مهرم در زنردگی جمعری اسرت کره میتروان برا بره
کارگیری آن ترا حردودی از وقروع انحرافرا .و کجرویهرای اجتمراعی کاسرت؛ زیررا
ندار .اجتماعی در تکمیل فرایند جامعهپذیری تلقی شرده و یکری از مهمتررین نیازهرای
هررر جامعرره برررای حفررظ و تررداوم دسررتاوردهای آن اسررت خاسررتگاه ایررن اهمیررت را در
ضرور .نیازمندی انسان به حمایت و مراقبت توسرط دیگرران از همران ابتردای زنردگی
میتوان دانست سط و نحوه نیازمندی و نوع زیستجمعی انسرانها ،بشرر را بره تردوین
قواعدی برای نحوه تعامل برا یکردیگر و انتدامبرشری بره تعاملهرا ،برر اسراس ارزشهرا،
هنجارهای فرهنگری ،آداب و رسروم اجتمراعی ،قروانین و نیر اقتضرائا .چگرونگی رفر
نیازها واداشته است با این وصف ،در هر جامعهای ،افررادی وجرود دارنرد کره بره دحایرل
مرتلف ،از موازین و قوانین اجتماعی سرپیچی کرده و آنها را نادیرده میگیرنرد از ندرر
اندیشمندان علوم اجتماعی ،یکری از مهمتررین اب ارهرایی کره بررای پیشرگیری و کنتررل
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زمینههای سرپیچی ،نقش مهمی ایفا میکند ،ندار .اجتماعی است ندار .اجتماعی در
برقراری و استمرار ندم عمومی و پایبندی و احترام آحراد جامعره بره هنجارهرایی کره در
نتیجه برآوردهشدن انتدارا .افراد از همدیگر ،بسیار مؤثر است امروزه تحقرق ایرن مهرم
در همه جوام  ،توسط افرراد و گروههرا در سرازمانهای رسرمی و غیررسرمی ،علراوه برر
بهرهگیری از عوامل اجتماعیشدن هماننرد :خرانواده ،ندرام آموزشری ،رسرانهها و  ،بره
کمک انواع اب ارهای احکترونیکی و مانند آن به شیوههای گوناگون دنبال میشود
 .1بیان مسأله

در نهجاحبلاغه به مسأحه ندار .اجتمراعی در زمینره گسرتره ندرار ،.شریوههای ندرار .و
انواع ناظران و ویژگیهای آنان و نی دامنه ندار .پرداخته شده است این تحقیق بهدنبال
بررسی و تبیین ابعاد و چگونگی ندار .از دیدگاه امیرمؤمنان علی× با توجره بره مبرانی

اندیشه اسلامی است پرسرشهای تحقیرق عبارتنرد از :ابعراد ندرار .از دیردگاه حضرر.
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فرایند جامعهپذیری فراگرفته شده و نی انجام درسرت وظرایف و نقشهرای محوحره و در

چگونره بیرران شرده اسررت؟ إعمررال ندرار .اجتمرراعی چگونرره بروده و نرراظران دارای چرره
ویژگیهایی باید باشند؟ و اینکه دامنه ندار .مشتمل بر چه حوزههایی است؟
 .2پیشینه پژوهش

در بررسی پیشینه علمی مرتبط با این تحقیق ،به دو مقاحه علمری– پژوهشری دسرت یرافتیم
که در بررسی و تطبیق دقیق محتوای آندو ،روشن شد که بیش از81درصد مطاحب آنهرا
یکسان است؛ بهگونهای که حتی جملهبندیها نی تکراری و صررفا در مروارد انردکی در
عنوانهای کلی و عبار.ها تغییراتی داده شرده و حرذف و اضرافه انردکی در مطاحرب دو
مقاحه دیده میشود نکته دیگر اینکه ،هر دو مقاحه مربوط به یک بازه زمرانی ترا حردودی
مشابه ،یعنی بهار  3190در یک نشریه و بهار و تابستان همان سال ،در نشریه دیگرر چراپ
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شرردهاند یکرری بررا عنرروان «شرریوههای کارآمررد ندررار .اجتمرراعی و زمینررههای آن در
نهجاحبلاغه» در شماره  14فصلنامه علمی -پژوهشی معرفتوفرهنگیواجتماعی؛ و دیگرری
با عنوان «شیوههای کارآمرد ندرار .اجتمراعی در نهجاحبلاغره» در شرماره  39دوفصرلنامه
علمی پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی نویسرندگان هرر دو مقاحره نیر محمرود کریمری و
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مهناز آلعلی است با قط ندر از این اتفاق ،در هر دو مقاحه پاسخ به ایرن پرسرش یکسران
مطرررح برروده کرره «امیراحمررؤمنین علرری× چرره شرریوههایی از ندررار .اجتمرراعی را بررهطور
غیرمستقیم برای مراطبان خود به کار گرفته و چگونه این شیوهها در نهجاحبلاغه مرنعکس
شده است؟» ما در اینجا در مقام ارزیابی آن دو مقاحه از حیث محتوایی نیستیم؛ وحی آنچه
در پاسخ به پرسش تحقیق بیان شده ،تمرک بر روشهای غیرمستقیم در ندار .اجتماعی
همانند :امر و نهی در قاحب ترغیب یا توبیخ ،امرر و نهری در قاحرب هشردار ،دعرا ،نفررین،
اظهار شگفتی ،طرح سؤال و مانند آن است
همچنین رساحهای دکتری برا عنروان «حرریم خصوصری و ندرار .اجتمراعی از مندرر
قرآن و نهجاحبلاغه» در سال  3191با راهنمایی علی نصیری توسط محمداسحاق مسعودی
در دانشگاه معارف اسلامی در گروه معارف اسلامی دفراع شرده اسرت نویسرنده در ایرن
رساحه با رویکردی فقهی -حقوقی ،سعی کررده محردوده «حرریم خصوصری» و «ندرار.

اجتماعی» را در موارد ت احم میان آنها روشن سازد و برای این کار ملاکهرایی هماننرد:
وجود ضرر یا اضرار ،عسر و حرج ،امنیت ملی و عمومی ،وماننرد آ را مرورد توجره قررار
داده است رساحه م بور در سال  319۱با حفظ عنوان ،توسرط انتشرارا .نهراد نماینردگی
مقام معدم رهبری در دانشگاهها ،به صور .کتاب چاپ شده است
تحقیق حاضر درصدد است با رویکرردی معطروف بره حروزه مباحرث آسیبشناسری
اجتماعی ،علاوه بر اشاره به مبانی و خاستگاه ندار .اجتماعی ،مصداقهای ندار .را در
ابعاد مرتلفی تبیین کند در این رویکرد ،تلاش بر این بوده تا با عطف توجه به اقتضرائا.
ندررار .اجتمرراعی بررهعنوان اهرمرری مررؤثر در کنترررل اجتمرراعی ،مکانیسررمهای ندررار،.
ویژگیهای ناظران ،انواع شیوهها و نی دامنره و گسرتره ندرار .را برر اسراس نهجاحبلاغره
توضی دهد
 .3اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

3۳

اگر گفته شود؛ شرط بقا و استمرار هر جامعهای ،متوقف برر حاکمیرت ندمری اسرت کره
برش مهمی از تحقق آن نی مرهون بهکارگیری ندرار .اجتمراعی اسرت ،سررن دقیقری
برای ارائه رفتارهای پذیرفتنی و مطابق با انتدرارا .اجتمراعی تکمیرل کررده و در نتیجره،
تحقق ندم و انتدام اجتماعی را با انجام درست وظرایف محوحره میسرر میسرازد بنرابراین
میترروان ایعرران داشررت کرره فقرردان ندررار .اجتمرراعی و یررا سررادهانگاری در ضرررور.
بهرهگیری از عوامرل مرؤثر در ایرن زمینره ،بسترسراز شرکلگیری انرواع مفاسرد در ابعراد
گوناگون آن در حوزههرای اخلراقی ،فرهنگری ،اجتمراعی ،سیاسری ،اقتصرادی میشرود؛
بهگونهای که میتواند کیان هر جامعه و ندام اجتماعی را به مرراطره افکنرده و حتری آن
را دچار اضمحلال و فروپاشی کند بر این اساس ،برنامهری ی و تلاش برای درونیکرردن
و ملکه یهنیساختن رعایت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه ،برهنوعی کشراندن
فرایند اعمال ندار.های اجتماعی به درون انسانهاسرت ترا از ایرن طریرق ،بره کاربسرت
نیروهای بیرونی کمتر نیازی باشد در واق  ،اهمیت ایرن شریوه از درونیکرردن ضررور.
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است؛ زیرا این ندار .است که فرایند جامعهپذیری افرراد جامعره را در سرطوح مرتلرف

رعایررت هنجارهررا کرره بررا تعبیررر «خررودکنترحی» نیرر از آن یرراد شررده و بهترررین شرریوه
نی ر برره حسرراب میآیررد ،در پدیررداری حرراحتی در درون فرررد اسررت کرره او را برره انجررام
وظایفش متمایل میسازد ،بدون آنکه عامل خارجی او را در کنتررل داشرته باشرد (احروانی،
 ،3189صص )319-318

 .4مفهوم نظارت و ناظر

ندار ،.بهمعنای نگریستن در چی ی با تأمل ،حکومرتکردن برین مرردم ،و نیر برهمعنای
وارسی و تفتیشکردن تعریف شده و ناظر نی بهمعنای ندرکننده ،شاهد و دیردهبان آمرده
است (دهرردا ،ج ،31ل  ، 3994۱ییرل واژه «ندرار)».

همچنرین زیرکری و فراسرت ،ندرکرردن و

نگریستن و مراقبت در اجرای امور از جمله معانی «ندار ».یکر شده است (معرین ،فرهنرگ

۳3

معررین ،ج ،4ل  ،404۱ییررل واژه «ندررار)».

معررادل انگلیسرری ندررار »Control« .نیرر بررهمعنای

مراقبتکردن است اما در اصطلاح علوم اجتماعی و جامعهشناسی ،تعریفهرای مرتلفری
برای آن ارائه شده است؛ بهعنوان مثال ،برخری ندرار .را «فراینرد تحرت ندرر قرراردادن
فعاحیتها ،بهمندور حصول اطمینران از اینکره آنهرا همانگونره کره برنامرهری ی شردهاند،
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انجام میشوند و اصلاح انحرافا .قابلملاحده و مهرم» تعریرف کردهانرد (پیرروز ،3181 ،ل
)134

برخی دیگر ،ندار .اجتماعی را به فراینردی کره از طریرق آن ،نحروه همسرازی برا

هنجارها و احگوهای رفتاری قابل استنتاج اسرت ،تعریرف میکننرد (محسرنی ،3181 ،ل )10۱

حذا ،یکی از اصلیترین عاملها برای کاربست ندار .اجتماعی ،خود فررد اسرت کره برر
پایه مسؤحیتهایی که دارد و انتداراتی که دیگران از وی دارند ،بر اَعمرال خرود ندرار.
میکند تا بتواند در ایفای نقشهایش برآورنده انتدرارا .دیگرران باشرد بعضری دیگرر،
ندار .اجتماعی را مجموعهای از مناب مادی و نمادین میداننرد کره یرک جامعره بررای
تضمین همنوایی رفتاری اعضای خویش در برابرکجروی ،از طریق مجموعهای از قواعرد
و اصول معین و دارای ضمانت اجرا در اختیار دارد بر اساس تعریفی که بروس کوئن از
ندار .اجتماعی ارائه کرده ،آن را بهعنوان «بسط فراگرد اجتماعیشدن» دانسته کره اگرر
درست بهکار بسته شود ،نتیجه آن بهگونهای میشود که رفتاری که از فرد در تعاملهرای

اجتماعی مشاهده میگردد ،منطبق با انتداراتی خواهرد برود کره در جامعره از وی انتدرار
میرود (کوئن ،3100 ،ل )340

آنچه در این مقاحه از ندار ،.مدندر است ترکیبری از معنرای

حغوی و اصرطلاحی آن بروده کره برهمعنای ضررور .آگراهی انسران برر اینکره رفتارهرا و
کنشهای وی از یکسو ،تحرت ندرر و ندرار .خداونرد و مرأموران اوسرت و از سروی
دیگر ،حازم است برا برهکارگیری سرازوکارهایی بیرونری در چرارچوب تعراحیم دینری ،برر
کنشهایی که در ارتباط برا جامعره قررار میگیررد ،ندرار .و کنتررل کررد در مجمروع
ندار .اجتماعی را میتوان رویکردی برای فراخواندن و حتی واداشتن افراد به همنروایی
و رعایت هنجارهای جمعی و پذیرفتهشده اجتماعی دانست؛ زیررا ایرن همنروایی و حر وم
رعایت هنجارهاست که موجب اطمینان از تحقق وعدهها و انتدارا .از یکدیگر میشود
و با فقدان چنین وضعیتی هرج و مرج و بههمریرتگی اجتمراعی در جامعره امرری عرادی
خواهد بود ازاینرو ،فقدان ندار .توسط ناظرانی در هر جامعه ،زمینهای برای فروپاشری
ندام اجتماعی است

۳1

 .5مبانی و گستره نظارت در نهجالبالغه

خداوند است و همو بر تمام امرور سریطره و آگراهی ترام دارد و چیر ی از دیرد او پنهران
نیسررت و حترری بررر افکررار و نیتهررای آدمیرران نیرر احاطرره دارد همچنررین بررر اسرراس
اندیشه اسلامی ،انسان در مقابل همه کارهایش مسؤول بروده و بایرد پاسررگوی کارهرای
خود باشد
با توجه به این مبانی و گستره ،انسران معتقرد ،از طرفری بسریار از خرود و رفتارهرایش
مواظبت میکند تا مبادا مرتکب خطایی شرود و از طرفری دیگرر مراقبرت میکنرد احیانرا
کاری نکند که موجب گرفتاری او شده و بازخواست شود بنابراین ،گ ارههای نراظر برر

مقوحه ندار .که از کلما .حضر .امیر× استرراج شدهاند ،نشان میدهد که بحرث از
ندار .و مراقبت از کنشهای اختیاری انسان ،مقوحهای فراترر از جنبره بیرونری و ظراهری

آن در تعاملهای اجتماعی ،مدندر حضر .امیر× است؛ بره اینمعنرا کره تمرامی آحراد
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از اصول اوحیه در آموزههای اسلامی ،باورداشت این نکته است کره عراحم هسرتی مرلروق

جامعه بهخصرول کرارگ اران و کسرانی کره در جامعره دارای مسرؤحیت هسرتند ،توجره
داشته باشند که علاوه بر ضرور .وجود نیروهایی برای ندار .بر کارهرا و حسرن انجرام
وظایف ،خداوند نی بر تمام اعمال آنها از کوچک و ب ر احاطه و ندار .کامل دارد
در این زمینه ،حضر .میفرماید« :فَاتَق ُوا احل َه احَذی َینْت ُ ْم ب َعینره َو نَ َواصریک ُْم بیرده َو تَقَلُربُک ُْم

فی قَب ْ َضته إ ْن َی ْس َر ْرت ُ ْم َعل َم ُه َو إ ْن َی ْعلَنْت ُ ْم کَتَبَه» (خطبه)381 ،؛ بترسید از خدایی که در پیشرگاه
او حاضرید ،و اختیار شما در دست اوسرت و همره حاحرا .و حرکرا .شرما را زیرر ندرر

دارد؛ اگر چی ی را پنهان کنید ،میداند ،و اگر آشکار کردید ،ثبت میکند و یا در تعبیر
رن َی ْع َمراحک ُْم َو
رر عبَراده َعرن َ
احصرغ َیرِ م ْ
دیگری میفرماید « :إ َن احل َه تَ َعاحَی َ
یسائلُک ُْم َمعْشَ َ
احْکَبیرِ َو َ
ورِ» (نامه)00 ،؛ همانرا خداونرد از شرما بنردگان دربراره اعمرال
احداه َرِ َو اح َْم ْست ُ َ
َ
کوچک و ب ر  ،آشکار و پنهان خواهرد پرسرید و احبتره از اینگونره گ ارههرا در بیران
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حضررر .امیررر× فررراوان وجررود دارد همچنررین طبررق مبررانی اسررلامی و باورداشررتهای
رل برذَ حک
اعتقادی در مکتب اسلام ،مأمورانی دقیق و منضبط از فرشتگان احهری« :ق ْ
َرد َوکَ َ
رون بَاطلرا» (خطبره)381 ،؛ خداونرد بررای ثبرت اعمرال،
ون َحقا َو حَرا یثْبت ُ َ
یسقطُ َ
َحفَدَ ة ک َراما حَا ْ

فرشتگان ب رگواری را گمارده که نه حقی را فراموش و نره براطلی را ثبرت مریکننرد» و

سال نهم  ،شماره سوم،زمستان 0011

حتی زمین و زمان و اعضا و جوارح آدمیان ،بر تمرام حاحرا .و افکرار و اَعمرال فرردی و
اداحلره َی َن
اجتماعی ،آشکار و پنهان ،ری و درشت انسانها شاهد و گواه بودهْ « :
اعل َُمروا عبَ َ
ون َی ْع َماحَک ُْم َو َع َد َد
َعلَیک ُْم َر َصدا م ْن َینْف ُسک ُْم َو ُعیونا م ْن َج َوارحک ُْم َو ُحفَ َ
یحفَدُ َ
اظ ص ْد ٍق ْ
َینْفَاسک ُْم حَا تَ ْست ُ ُرک ُْم من ْ ُه ْم ظُ ل ْ َم ُة حَی ٍل َداجٍ َو حَا یکنُک ُْم من ْ ُه ْم بَراب یُو رتَراج» (خطبره)300 ،؛ ای
بندگان خدا بدانید که از شما نگاهبانانی بر شما گماشرتهانرد و دیردبانهرایی از پیکرتران
برگ یده و حافدان راستگویی که اعمال شما را حفظ میکنند و شماره نفسهای شرما را
میشمارند؛ نه تاریکی شب ،شما را از آنان میپوشاند و نه دری محکرم ،شرما را از آنهرا
پنهان میسازد و با ثبت و ضبط دقیق آنها ،در محضرر خداونرد گرواهی میدهنرد و نیر :
رل ََوا .فَإ َن َ
احشاه َد ُه َو اح َْحاکم» (حکمت)104 ،؛ از نافرمرانی خردا در
«اتَق ُوا َم َعاصی احله فی اح ْ َ
خلررو.هررا بپرهی یررد؛ زیرررا همانکرره گررواه اسررت ،داوری کنررد جاحررب ایررن اسررت کرره
امیرمؤمنان× ،در عین باورداشت و گوش دکردن این مطاحب ،با توجه به شناختی کره از

انسانها و تفاو .آنها در مراتب ایمان دارد ،در آنجا که پای حقوق مردم در میان اسرت
و کسانی بهعنوان زمامدار و کرارگ ار در جامعره عهردهدار مسرؤحیتی میشروند ،برر آنران
مأموران و ناظرانی جهت مراقبت از عملکردشان و گ ارش به محضر امام ،میگمرارد ترا
احیانا اگر مرتکب خلافی شدند با توبیخ ،بازخواست و برخورد بدون اغماض امام مواجه
شوند
 .6سازوکارهای نظارت اجتماعی

با توجه به اهمیت ندار .اجتماعی ،مکانیسمها و سازوکارهای متعددی بررای تحقرق آن
در هر جامعهای به کار گرفته میشود بیشتر ندامهای اجتماعی ،فراینرد اجتماعیشردن را
با نقشآفرینی عواملی هماننرد :خرانواده ،نهادهرای آموزشری ،تمرکر برر ب رگداشرت و
پیررروی از ارزشهررا و باورداشررتهای اعتقررادی و دینرری و سررایر عوامررل دسررتاندرکار،
درصدد آموزش هنجارها بوده و تلاش میکنند تا با رعایت آنها انتدام اجتماعی و انجرام

۳۳

وظایف افراد ،به منصه ظهور برسند واقعیت این است که اکثریت افراد جامعه در جهرت
همراهی با آموختهها و انتدارا .عمل میکننرد؛ برهطوری کره ایرن همراهری عمرومی برا
بهگونهای که گویا بهمرور افراد ،بهطور ناخواسته به هنجارها عمل میکنند ناگفتره نمانرد
که در این فرایند ،سرازوکارهای غیررسرمی ندرار ،.هماننرد اظهرار رضرایت و یرا ابرراز
نارضایتی از رفتارهای شایسته و ناشایسته ،اخم و طرد و تمسررر توسرط دوسرتان و ماننرد
آن و یا تشویق و تأییدها ،در کنار تلاشهای نهادهرای رسرمی نیر  ،در ملکره یهنیشردن
هنجارها مؤثر واق میشوند نکته اینجاست که هر یرک از ایرن سرازوکارهای رسرمی و
غیررسمی در عمل ،ممکن است برا نقصران و یرا سرو کارکرد و یرا نراتوانی و یرا توسرط
عوامل دیگری ،برخلاف انتدار ظاهر شوند؛ وحری آنچره از گ ارههرای گردآوریشرده از
مناب دینی و بهخصول اهجالبمغه در ایرن زمینره بهدسرت میآیرد ،توجره بره جایگراه و
اقتضائا .عناصر کارکردی سازوکارهای ناظر بر یعمال انسانهاسرت کره اطمینانبرشری
خال خود را بهدنبال میآورد روشن است که دستیابی به شرناخت و معرفرت حضرور
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درونیسازی و ملکه یهنیشدن تبعیت از هنجارها و احگوهای پذیرفتهشرده رخ میدهرد؛

انسان در محضر خداوند و ضرور .خودکنترحی وی از هر آنچه مرورد نهری خداونرد در
دوری از قرقگاههای 1اوست ،از مهمترین مؤحفههای دینداری فرد و باحطب افرراد جامعره،
بهشمار میآید بر این اساس میتوان گفت؛ انسان مردعی ایمران ،بره هرر انردازه عملرش
منطبق بر اقتضائا .باور بر ندار .خداوند و حضور در محضر او باشد ،بره همران انردازه
نی در ادعایش صادق خواهد بود و به هر مقردار در عمرل برخلراف چنرین درکری ظراهر
شود ،به همان می ان ،شاخص ایمان وی مردوش بوده و ادعایی بیش نکرده است
 .7تالش برای انتخاب کارگزارانی شایسته

شاید بتوان اهمیت و اوحویت خدمت صادقانه به بندگان خداوند را همراه با دغدغه اینکره
فرد مدعی خردمت ،خطاکراری و یرا خیرانتی را مرتکرب نشرود ،در ایرن کلرام حضرر.

۳۱

علی× مشاهده کرد که خطاب به ماحکاشتر در انتراب کرارگ اران دوحتری میفرمایرد:
(ع َمال) َی ْه َل احت َْجربَرة
آنان را از میان مردمی با ویژگیهای زیر انتراب کن؛ « َو تَ َو َخ من ْ ُه ْم ُ
احصاح َحة َو احْق ََدم فری اح ْإ ْسرلَام اح ُْمتَقَد َمرة» (نامره)01 ،؛ یعنری :احرف:
َو اح َْحیا م ْن َی ْهل اح ْبُیوتَاَ .

افرادی باتجربه باشند؛ ب :افراد باحیا انتراب شوند؛ ج :اسرتردام آنران پرس از آزمرودن
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ایشان باشد؛ د :از خاندان پراکی ه و براتقوا انترراب شروند؛  :.اسرتردام آنران برر مبنرای
مشور .وشایستهساحاری باشد؛ و افرادی دارای سابقه روشن در مسلمانی برگ یده شوند
حضر .دحیل ححاظ این معیارها برای گر ینش افرراد را ایرن چنرین بیران میکنرد« :
َل فی اح َْمطَ ام إشْ َراقا َو َیبْلَغُ فی َع َواقب احْأُ ُمور نَدَ را»
فَإنَ ُه ْم َیک َْر ُم َی ْخلَاقا َو َی َص ُ َی ْع َراضا َو َیق ُ
(نامه)01 ،؛ زیرا اخلاق آنان گرامیتر ،و آبرویشان محفوظتر(خانوادهشران پراکتر) ،و
طم ورزیشان کمتر و آیندهنگری آنران بیشرتر اسرت در واقر  ،چنرین ویژگیهرایی در
افراد انترابشده ،زمینهای میشود تا آنان نسبت به دسرتبرد در بیتاحمرال ،خویشرتنداری
بیشتری داشته باشند و نی از ویژگی آیندهنگری بهتر و بیشرتری در انجرام تعهردا .خرود
برخوردار باشند؛ در نتیجره ،انتدرار مریرود ،چنرین افررادی در امانتهرای مرردم خیانرت
 1مراد از قرقگاه یعنی پرهی از ورود در جاهایی که مورد نهی قرار گرفته است

نکنند جاحب این است که با همه این دقتها در انتراب کارگ اران ،باز حضر .امیر×

از بهکارگیری نیروهایی با ویژگیهای ممتاز و خال برای ندار .سازمانیافته و دقیق بر
رفتار کارگ اران در حکومت خرود ،دریرغ نمریورزد و برر عملکررد آنران برا اسرتفاده از
شیوههای مرتلف ندار .میکند بهندر میرسد برآیند این دو رویکرد مهم؛ یعنری :هرم
دقت در گ ینش کارگ اران و هم ندار .بر آنان توسط نراظرانی خرال ،زمینره مناسربی
میشود تا کارگ اران حکومت پاکی هتر عمل کرده و درصدد خیانت به حقوق و امروال
مردم برنیایند و در عینحال خدما.رسانی به مردم را به حداکثر برسانند
 .8ویژگیهای مأموران ناظر

حضرر .امیرر× دو ویژگرری بسریار مهررم را بررای انترراب بازرسرران گوشر د میکنررد و
ردق َو اح َْوفَررا َعلَرریه ْم» (نامره)01 ،؛ و جاسوسررانی
میفرمایرردَ « :و اب ْ َعررث اح ْعُیر َ
رن َی ْهررل احصر ْ
رون مر ْ
راستگو و وفادار بر آنان بگمار واژه «صداقت» از «صدق» در اصل به این معنا اسرت کره
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گفتار و یا خبرى که داده میشود ،مطابق با خارج باشد و کسی را کره خبررش مطرابق برا
واق و خارج باشد« ،صادق» و «راستگو» میگویند و نی به کسری کره عملرش مطرابق برا
نامیدهاند با این وصف ،راستگویی را میتوان یکی از بارزترین مشرصههای ان احهری در
دعو .مردمان بهسوی دیرن حرق و پیرروی از خردا دانسرت کره در آموزههرای دینری از
جایگاه ویژهای برخوردار میباشد و در قرآن و روایا .نی فرراوان بره آن سرفارش شرده
است بنابراین ،راستگویی از اعمال پسندیده انسانی بوده کره نر د دینرداران و خردمنردان
جایگاه ویژهای دارد؛ بلکه میتوان گفت کسی که دل و زبانش یکسان اسرت و درصردد
پوشاندن حق و یا کتمان باطلی نیست ،نشان از پاکی فطرر .اوسرت کره جر واقعیرت را
نمیتواند ارائه دهد یکی از اح اما .صداقت و راستی در گفتار و کردار ایرن اسرت کره
چنین فردی به آنچه میگویرد ،عمرل میکنرد و بره عهرد و پیمرانی کره میبنردد ،وفرادار
میماند در اینجا چه چی ی باحاتر از اینکه اگر افرادی در ندام اسلامی بره عنروان برازرس،
در امر ندار .بر کارهای مدیران به کرار گرفتره میشروند ،وقتری مردعی ایمران بره خردا
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اعتقادش باشد و یا کارى که میکند با اراده و تصمیمش مطابق باشد ،صرادق و راسرتگو

هستند ،با اتصاف به صفت راستگویی ،نرواهند توانست برخلاف چنرین براور و اعتقرادی
عمل کنند و به آنچه گفتهانرد ،هرگر نمیتواننرد بیوفرایی کررده و خیانرتورزی پیشره
ره
یها احَذ َ
کنند کلام قرآن کریم در اینباره گویاست که میفرماید« :یا َی َ
آمنُوا ْ اتَق ُروا ْ احل َ
ین َ
ین» (توبره)339 ،؛ «اى کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا پرروا کنیرد و برا
َوک ُونُوا ْ َم َ َ
احصادق َ
راستگویان باشرید»؛ و در مروارد متعرددی در قررآن ،چره در مقرام محاجره و اسرتدحال برا
منکران و مدعیان و چه از زبان منکران ،با جمله« :اگر راسرت میگرویی» ،طررفین مرورد
خطاب قرار میگیرنرد و ایرن نشران از اهمیرت و جایگراه صرداقت و راسرتگویی در نر د
همگان دارد (ر ک :سورههای اعراف 01 ،و 31۱؛ هود10 ،؛ حجر0 ،؛ شعرا  304 ،13و 380؛ عنکبرو 09 ،.و
اح اب)00 ،

۳5

در روایا .نی راستگویی از جایگاه بسیار باحایی برخوردار بروده و در اهمیرت

سال نهم  ،شماره سوم،زمستان 0011

احصرادقُ
جایگاه شرص راستگو به این کلام از امام علی× بسنده مریکنیم کره فرمرودَ « :
اِ و کَرام ٍة ،و احْکَرایب علَری شَ ررف مهرو ٍاِ و مهانَ ٍ
ٍ
رة» (خطبره)8۱ ،؛ راسرتگو برر
ََ
ُ َ
َعلَی شَ فَا َمن ْ َج َ َ َ َ
َ َْ َ
کنگرههاى رستگارى و ب رگوارى است ،و دروغگو در پرتگاه سقوط و خوارى است و
َرم
رو َی ُم احص ْ
ردقَ ،و حراَ َی ْعل ُ
درباره وفای به عهد و پیمان نی حضر .میفرماید« :إ َن اح َْوفَرا َ تَ ْ
عهرد ،همر اد راسرتی
َیف اح َْم ْرج ُ » (خطبه)43 ،؛ وفاى به
ْ
ُجنَة َی ْوقَی من ْ ُهَ ،و َما یغْد ُر َم ْن َعل َم ک َ
است و من سپرى بازدارندهتر از آن نمریشناسرم؛ کسری کره بدانرد بازگشرت بره سرراى
آخر .چگونه است نیرنگ نمیکند
 .9انواع شیوههای نظارت

برای ندار.های اجتماعی شیوههای گوناگونی وجود دارد که در اینجرا از نروع ندرار.
یرراد میشررود :ندررار .غیررس رمی و ندررار .رسررمی ندررار .غیررسررمی ،برره شرریوههایی
هماننررد :پنررد و انرردرز ،نصرریحت و راهنمررایی ،حمایررت و تشررویق ،اخمکررردن ،تهدیررد و
تشرزدن ،تمسرر و ریشررند ،طردنمرودن و بره جمر خرود راهنردادن و ماننرد آن انجرام
میگیرد کره عمردتا از سروی اعضرای خرانواده ،دوسرتان ،آشرنایان و همکراران شررص
ناقض هنجار ،اعمال میشود این شیوهها عموما به این دحیل کارآمد و اثربرشاند که هر
فردی علاقمند است مورد تأیید و پذیرش گروههایی که برا آنهرا در ارتبراط اسرت ،قررار

بگیرد و چنانچه احساس کند در اثر نقض هنجاری ،مرورد اعترراض اعضرای گرروه قررار
میگیرد ،تلاش میکند به اصلاح رفتار خود پرداخته تا مقبوحیرت یافتره و بتوانرد در جمر
قرار بگیرد
ندار.هررای رسررمی هررم شررامل آن دسررته از ندار.هررایی اسررت کرره بررا شرریوههای
گوناگونی توسط نهادها و سازمانهای رسمی محقق میشود ایرن ندار.هرا را نهادهرا و
سرازمانهایی هماننرد :سررازمان بازرسری ،نیروهررای اطلاعراتی و امنیترری ،مراکر قضررایی و
انتدامی و مانند آن بر عهده دارند در ادامه به نمونههایی از شیوههای ندار .رسرمی کره

از کلام حضر .امیر× در نهجاحبلاغه ،قابل استنباط است ،اشاره میشود
 .1-9مراقبت پنهانی

از دستورهای حضر .امیر× به زمامدار ندام اسرلامی بررای مراقبرت از فعاحیتهرای
رم َعلَری
(ع َمرال) َح ْ
رد َوِ ح َُه ْ
اه َدک فی احسرر حر ُأ ُموره ْم ُ
کارگ ار حکومت این است« :إ َن تَ َع ُ

۳1

احرعیررة» (نامرره)01 ،؛ مراقبررت پنهررانی تررو از کارهرراى آنرران سرربب
ْاسرتعْ َمال اح ْ َأ َمانَررة َو احرفْررق ب َ
امانتدارى و مداراى ایشان با مردم است

در واق دغدغهمندی امیرمؤمنران× نسربت بره فعاحیتهرای کرارگ اران منسروب بره
حکومت و نی ضرور .خدمت آنان به مردم را در عین اصاحتبرشی به اهمیت رضایت
مردم از نحوه تلاش کارگ اران شاید بتوان در ایرن کلرام حضرر .یافرت کره خطراب بره
ین شَ ریئا َصرغیرا َی ْو کَبیررا
کارگ ارش میفرماید« :حَئ ْن بَلَغَنی َینَک ُخن ْ َ
تم ْ
رن فَری اح ُْم ْسرلم َ
یل َ
یل اح ْ َأ ْمر» (نامه)01 ،؛ اگرر بره مرن خبرر
احد ْهر َضئ َ
یل اح َْوف ْر ثَق َ
حَ َأشُ َد َن َعلَیک شَ َدِ تَ َد ُعک قَل َ
رسد که در غنایم مسلمانان به اندک و یا بسیار ،خیانت کردهاى ،چنان بر تو سرت گیرم
که تهیدست شوى و ه ینه ی زندگی بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردى این
بیان حاکی از این است که کارگ ار باید آنچنران در کرارش دقیرق بروده و وسرواس بره
خرج دهد که بداند در صور .ارائه گ ارش سو از سوی وی ،از ناحیره هرر کسری کره
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 .2-9دریافت گزارش به هر طریق

باشد ،او را مستحق شدیدترین برخوردها ،خواهد ساخت
 .3-9درخواست از کارگزار جهت ارسال صورتحساب

مطاحبرره امررام× از کررارگ ار خررود برررای ارسررال صور.حسرراب اقررداما .مرراحی ،از
شیوههایی است که حکایت از رهانبودن کارگ ار بر حال خود و بلکه مراقبت و ندرار.
اعل َْم
بر عملکرد او دارد حضر .خطاب به کارگ ارش مینویسد« :فَا ْرفَ ْ إحَی ح َسابَ َ
كَ ،و ْ
اب احله َی ْعدَ ُم م ْن ح َساب احنَاس» (نامره)41 ،؛ حسابت را ن د من فرسرت ،و بردان کره
َی َن ح َس َ
حسابکشیدن خدا از حسابکشیدن مردم سرتتر است
 .4-9احضار کارگزار

۳3

احضار کارگ ار به ن د خویش و بازخواست از عملکردش ،فینفسه نشران از ندرار.
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مستقیم و بلاواسطه امام× از کارگ اران دارد امام میفرماید« :فَإیَا قَرد َم َر ُسروحی َعلَیرک
ْت فَانْف ُرذْ َ ،و
َكَ ،و اشْ ُد ْد مئ ْ َ َر َكَ ،و ْ
ك؛ فَإ ْن َحقَق َ
ب َم ْن َم َع َ
فَا ْرفَ ْ یَیل َ
اخ ُر ْج م ْن ُج ْحر َكَ ،و ان ْ ُد ْ
إ ْن تَف ََشل َْت فَابْعُ ْد » (نامه)۱1 ،؛ وقتی فرستاده من ن د تو آمد ،دامن به میان بر ن و کمربنرد.
را محکم ببند ،از سوراخت بیرون بیا ،و هر کس را که با تو هست ،فراخوان اگرر دیردى
که باید فرمان مرا اطاعت کنی ،بهسوى من روانه شو ،و اگر مردد گشرتی ،از مقرام خرود
ل إحَیک کتَابی َهذَ ا» (نامه)03 ،؛ هنگامی کره
ل إحَی ح َ
کناره گیر و یا میفرماید« :فَ َأق ْب ْ
ین یص ُ
نامهام به دستت میرسد ،به ن د من آى
 .5-9استفاده از مأموران مخفی

از دید امام× إعمال ندار .به هر شیوهای اعرم از ندرار .مسرتقیم و بلاواسرطه و یرا
ندار .غیرمستقیم مطلوب است یکی از شیوههایی که در نهجاحبلاغه نمود ویژهای دارد،
استفاده از مأموران مرفی است که در مرامنامه حکومتی حضر .بره آن تصرری شرده و
میفرماید « :و ابعث احعیو ُن من اهل احصدق و احوفا علریهم» (نامره)01 ،؛ و جاسوسرانی
راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار همانطور که اشاره شد در اسرتناد بره کلمرا .حضرر.

سعی شده به نمونههایی از گ ارهها اکتفرا شرود وگرنره ایرن مروارد از فراوانری خروبی در
نهجاحبلاغه برخوردارند
بررا ملاحدرره مجمرروع ایررن شرریوهها میترروان برره ایررن جم بنرردی رسررید کرره از مندررر

امیراحمؤمنین× باید به هر شیوه ممکن ،بر کرار کرارگ اران حکومرت ندرار .داشرت و
آنان را به حال خرود رهرا نسراخت نکتره حرائ اهمیرت ایرن اسرت کره آن مقرداری کره
حضر .با تعابیر گوناگون و از جها .مرتلف بر زیرر ندرگررفتن فعاحیرت متوحیران امرور
مردم و آنانی که در ارتباط با مردمان هستند تأکید دارد ،نسبت به خود مرردم و عملکررد
آنان ،با دیده اغماض ،گذشت و همراهی عمرل میکنرد و بلکره خیلری کراری بره مرردم

عادی ندارد؛ و شاید بتوان گفت امام× مردم را در جایگاهی مینشاند که همره بایرد در
خدمت به آنان بدون هرگونه چشمداشتی ،درنهایت صداقت ،راسرتی و درسرتی در حرال
تلاش و خدمتگ اری باشند

۳۳

 .14دامنه نظارت

حضر .امیر× ندار.های اجتماعی را محردود بره افرراد و یرا بررش خاصری نکررده و

 .1-14مراقبت از نزدیکان

امررام× در مرامنامرره حکررومتی مشررهور و مکترروب خررود برره ماحكاشررتر ،مراقبررت از
ن دیکان را به زمامردار خرود دسرتور میدهرد امرروزه ایرن مطلرب در ندامهرای سیاسری
و حکومتی اهمیت فوقاحعادهای دارد و مواظبرت برر ایرن مسرأحه میتوانرد نقطره کرانونی
برای سلامت آن ندامهرا قلمرداد گرردد وگرنره بیشرترین خسرار.ها بره امروال عمرومی،
از ناحیه همان ن دیکان حاکمان رخ میدهد که چون مرانعی برر سرر راه خرود نمیبیننرد،
برره چپرراول و غررار .امرروال عمررومی دسررت زده و خررود را در حاشرریه امنرری احسرراس

میکنند از اینرو ،حضر .امیرر× در بریش از هر ار و چهارصرد سرال قبرل بهصرور.
جدی و در قاحب دستور ،یکی از ایرن مسریرهای دسرتاندازی بره بیتاحمرال را شناسرایی
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دامنه وسیعی را پوشش میدهد

کرده و میفرمایدَ « :و تَ َحفَ ْظ م َن اح ْ َأ ْع َوان» (نامه)01 ،؛ و از همکاران ن دیکت سرت مراقبت
کن
 .2-14مراقبت از رفتارهای حتی جزیی کارگزاران

در بحث از ندار .بر عملکرد کارگ اران حکومت ،توجه به این نکته مهم است کره
کارگ ار حکومت به سبب جایگاهی که کسب کرده و به حکومرت انتسراب دارد ،همره
رفتارهای ری و درشت او در نگاه مردم ،به عنوان کارگ ار حکومت دیده شرده و مرورد
ارزیابی قرار میگیرد و از این جهت وی ناگ یر است بسیار دقیق و سنجیده عمل کند ترا
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برداشت نادرستی از عمل او در یهن مردم نقش نبندد از همین مندر است کره حضرر،.
رن فتْیررة َی ْهررل
خطرراب برره یکرری از کررارگ اران حکومررت مینویسررد« :فَقَر ْ
رد بَلَغَنرری َی َن َر ُجلررا مر ْ
ْ ٍ َ
َرل إحَیرک اح ْجفَران»
رر ْع َ
ت إح ََیهرا ت ُ ْسرتَطَ ُ
اب حَرک اح ْر َأح َْوا ُن َو تُنْق ُ
اح ْبَ ْ
ص َرِ َد َعاک إحَی َمأ ُدبَرة فَأ ْس َ
(نامه)40 ،؛ به من گ ارش دادند که مردى از سرمایهداران بصره ،تو را بره مهمرانی خرویش
فرا خواند و تو به سرعت بهسوى آن شتافتی؛ خوردنیهاى رنگارنگ براى تو آوردند ،و
کاسههاى پر از غذا پیدرپی جلوى تو نهادند این قبیل مراقبت ،میتواند نقرش اصرلاحی
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و کنترحی مؤثری در سایر کنشهرای کرارگ ار داشرته باشرد و او را بره مراقبرت بیشرتر از
رفتارهایش وادارد
 .3-14نظارت استانداران بر کارگزاران

همانگونه کره امرام علری× برشری از ندار.هرا را خرود بهصرور .مسرتقیم انجرام
میداد ،از ماحکاشتر درخواست اعمال ندار .مستقیم وی برر کرارگ اران را نیر مطررح
کرده است همانند این دستور که مینویسد« :ثم تفَقَد اَعماح َُهم و ابعرث احعیرو ُن مرن اهرل
احصدق و احوفا » (نامره)01 ،؛ سپس رفتار کارگ اران را بررسی کن و جاسوسانی راسرتگو و
وفا پیشه بر آنان بگمار
 .4-14نظارت بر بازرگانان

در هر ندام اجتماعی برش مهمری از نیازهرای ضرروری آن ،در گرروی فعاحیتهرای
اقتصادی است که مرهون تلاشها در برش توحیرد مرواد غرذایی و ترأمین سرایر نیازهرای
مادی و ضروریا .زندگی است روشن است که اگرر در بررش فعاحران نهراد اقتصرادی،
همانند هر نهاد دیگری ،فاقد چارچوب مدون و مشرصی بوده و بررای ایفرای نقشهرای
مورد انتدار در آنها ،ندارتی نباشد ،زمینه سو استفاده و تعردی بره حقروق دیگرران شراید
بیش از سایر برشها خودنمایی کند بره هرر حرال ،ترأمین نیازمنردیهای مراحی در کنرار
تأمین سایر نیازها همانند امنیت ،بهداشت ،خوراک و پوشاک و مانند آن ،موجب حفرظ
و تقویت حسن روابط اجتماعی میان افراد ،ارتقای سط همبسرتگی اجتمراعی ،همراهری
عمومی با ارزشها و هنجارهرا شرده و در کرل اسرتمرار ندرم و انتدرام اجتمراعی را رقرم
میزنررد در اهمیررت جایگرراه فعاحیتهررای اقتصررادی حضررر ،.تعبیررر گویررایی دارد و
میفرماید« :حل ْم ْؤمن ثَلاَ ُ س ٍ
راعة
رهَ ،و َس َ
رهَ ،و َس َ
اعة یُنَراجی ف َ
اعا :.ف ََس َ
َ َ
رر ُم َم َعاشَ ُ
یهرا َربَ ُ
ُ
راعة یَ ُ
ل» (حکمت)191 ،؛ مؤمن را سره سراعت اسرت:
یما یَح ُ
یُ َ
ل َو یَ ْج ُم ُ
رلی بَی ْ َن نَف ْسه َو بَی ْ َن ح ََذت َها ف َ
ساعتی که در آن برا خردا مناجرا .میکنرد؛ سراعتی کره در آن بررای ه ینرهی زنردگی
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میکوشد؛ و ساعتی که در آن از حذ.های حلال و زیبا بهره میبرد در واقر  ،رسریدگی
عرض عباد .پروردگار و بهرهگیرری از حرذ.های حلرال زنردگی قلمرداد شرده اسرت
چهبسا کسانی وجود دارند که از این تقسیمبندی معقول و منطقی پیروی نکرده و افرادی
با گوشهگیری از جامعه به گمان خود به صررف عبراد .مشرغول میشروند و یرا بسریاری
افراد ،غرق در زندگی مادی و کسب درآمرد و انباشرت ثررو .شرده و یرا فقرط برهدنبال
خوشگذرانی و احتذای میروند که بررسی و ارزیرابی ایرن رویکردهرا هردف ایرن مقاحره
نیست؛ آنچه در اینجا مطم ندر است ،اینکه فعاحیت اقتصادی که جنبهای از آن در تلراش

بازرگانان نمود مییابد ،در عین اینکه از مندر امام× ،ایشان افرادی هستند که به جهرت
اینکه سرمایهشان در گرردش اسرت ،اغلرب برهدنبال منفعرت خویشانرد و بریم خیانرت و
اعل َْم ر َم َ یحک ر َی َن
نیرنگ از سوی آنان نیست ،وحی با اینهمه ،حضر .میفرمایدَ « :و ْ

یاعراَ ،.و
فی کَثی ٍر من ْ ُه ْم ضیقا فَاحشاَ ،و شُ حا قَبیحراَ ،و ْ
احتکَرارا حل َْمنَراف َ ،و تَ َحکُمرا فری اح ْب َ
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به وضعیت اقتصادی و کسب درآمد یکی از ابعاد مهرم در زنردگی آدمری اسرت کره در

اب َم َض َر ٍِ حل َْع َامةَ ،و َعیب َعلَی اح ُْوحاَِ» (نامه)01 ،؛ با وجود این ،بدان بسیارى از آنران،
یحک بَ ُ

مردمی تنگندر ،و سرت بریلاند ،احتکار میکنند ،و به دحرواه خرود برر کاحراى مرردم

قیمت میگذارند ،و با این کار به عموم مردم زیران مریرسرانند ،و مایرهی ننرگ و عیرب
واحیان میگردند و به همین دحیل نیاز است فعاحیت آنان را تحت ندار .داشت ترا «بررای
دستیابی به سود بیشتر بازار سیاه ایجراد نکننرد یرا بره سررا احتکرار نرونرد یرا برا ایجراد
واسطهای غیرضروری ،در عمل نرخ کاحاها را باحا نبرند یا برای اهداف سیاسی ،کشروری
را در محاصره اقتصادی و بهصور .اب اری برای دست سیاستمداران قررار ندهنرد و »
(ر ک :مکارم ،3191ج ،33صص )00 – 03

 .5-14نظارت بر مالیاتگیرندگان
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بازرسرری و ندررار .بررر نحرروه اخررذ ماحیررا .و نیر بیتاحمررال از اهمیررت بسرریار باحررایی
برخوردار است؛ زیرا یکی از عوامل اصلاح امور ،اقشار جامعه است و از این جهرت بایرد
حکومت اسلامی دقت کند که تلاش او برای عمران و آبادانی ،بیشتر از تلاش بررای اخرذ
ماحیا .باشد و اخذ ماحیا( .خراج) در واق مبتنی بر آبادانی و رونق داد و ستد و بهبودی

سال نهم  ،شماره سوم،زمستان 0011

وضعیت ماحی مردمان قررار گیررد؛ زیررا اگرر کسری ماحیرا .را بردون آبرادانی ،برواهرد
بهدست آورد ،شهرها را خراب ،مردم را نابود و بلکه عمر حکومت را کوتاه میکنرد برا
عمران و آبادانی است که قدر .عمل مردم ارتقا مییابد و هر جا کره دیرده میشرود برا
یخذ ماحیا ،.تغییری در اوضاع مردم و عمران جامعه دیده نمیشود ،معلروم میشرود کره
اموال از طرف زمامداران غار .شده و در جای خود که همانا رسیدگی بره امرور جامعره
است ،صرف نمیگردد به بیان دیگر ،آنجا کره زمامردارانی برا یخرذ ماحیرا .و فشرار بره
مردم ،دست به خیانت در بیتاحمال و غار .آن میزننرد ،زمینهسراز تشردید نارضرایتی و
شکاف میان اعتماد مردم و حاکمیت میشوند بر این اساس ،ما بین ح وم ندار .بر یخرذ
ماحیا .و رعایت حال و وض مردم ،و بقا حکومتها بر پایه رضایتمندی آنران ،رابطره
متقابل وجود دارد بره همرین دحیرل ،بایرد برا مرردم در یخرذ ماحیا.هرا ،کمرال همردحی و
همراهرری در مشررکلا .آنرران صررور .پررذیرد و ایررن مهررم در گررروی ندررار .دقیررق و

حسابشده حاصل میگردد حضر .امیر× در این زمینه پس از توصیه به مرأمور یخرذ
ماحیا .به خداترسی و اینکه مردم را به هنگام یخذ ماحیا .نرجاند و به گفته آنران اعتمراد
کرده و ایشان را دروغگو نداند و نسبت به اینکه نیازمندان جامعه از مسکینان و ناتوانان و
بینوایان در استفاده از این ماحیا.ها شراکت دارند که میبایست حقوق آنان بهطور کامل
یامةَ ،و ب ُ ْؤ َسی
پرداخت گردد ،میفرمایدَ « :و إحاَ تَف َْع ْ
ل فَإنَک م ْن َیکْثَر احنَاس ُخ ُ
صوما ْیو َم اح ْق َ
رن
ونَ ،و احْغَرار ُم َ
ُوع َ
احسرائل َ
ُون َواح َْم ْ
ین َو َ
ون َواب ْ ُ
ردف ُ
َررا ُ َواح َْم َسراک ُ
ح َم ْن ر َخ ْ
ص ُم ُه عن ْ َد احله ر احْفُق َ
رل
احسبیل َو َمن ْاست َ َه َ
َرد َی َح َ
ره َعن ْ َهرا ،فَق ْ
َ
ان باح ْ َأ َمانَةَ ،و َرتَ َ فی اح ْریانَةَ ،و ح ْ
ره َو دینَ ُ
َرم ینَر ْه نَف َْس ُ
بنَف ْسه ُ
احذ َل َواح ْر ْ ی فی ُ
احدنْیاَ ،و ُه َو فی احآخ َرِ َیی َُل َو َی ْخ َ ى» (نامره)0۱ ،؛ اگر چنرین نکنری،
روز قیامت از کسانی باشی که بیشترین دشمن و مدعی را خواهی داشت و بَردا بره حرال
کسی که فقیران ،مسکینان ،گدایان ،ورشکستگان و از راهماندگان مدعی و دشرمن او در
درگاه خداوند باشند آنکه امانت را مهم نشمارد ،و در آن خیانرت کنرد ،و جران و دیرن
خود را از حو آن پاک نسازد ،خود را در دنیا در یحت و خوارى افکنرده ،و در آخرر.
یحیلتر و خوارتر خواهد بود؛ و در نهایت میفرمایدَ « :و إ َن َی ْعدَ ر َم اح ْریانَرة خیانَر ُة اح ْ ُأ َمرةَ ،و

نامهها بسیار گویاست ،اینکه دستورهای حضر .درباره نحوه یخرذ ماحیرا .و چگرونگی
ارتباط و تعامل مأموران ماحیاتی با مردم ،صررفا یرک سلسرله توصریههای اخلراقی نیسرت،
بلکه طبق دستور حضر .با دریافت گ ارش خلافکراری کرارگ اران نسربت بره مرردم،

امام× برخورد شدید با آنان را به اجرا میگذارد

 .6-14نظارت بر امور محرومان جامعه توسط کارگزاران

با تامل در مرامنامه حکومتی حضر .امیر× روشن میشرود کره یکری از مهمتررین
وظایف حکومت ،رسیدگی به وضعیت محرومان جامعه است و این ج از راه ندرار .و
بازرسی مستمر و مسرتقیم از ایرن گرروه از مرردم ،میسرر نمیگرردد تصرری بره انترراب
بازرسانی ویژه توسط کارگ اران برای گ ارش از وضعیت محرومانی که اصرلا بره چشرم
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َیف ْدَ َ اح ْغش غ ُ
ش اح ْ َأئ َمة» (نامه)0۱ ،؛ همانا ب ر ترین خیانت ،خیانت به مردم ،و رسرواترین
دغلکارى ،دغلکارى با پیشوایان است (ر ک :نامه  01 ،03 ،0۱و  )۱1آنچه در مراجعه به این
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نمیآیند و مردم نی آنان را کوچک میشمارند و توانایی دسترسی بره حراکم اسرلامی را
هم ندارند ،حاکی از نقش برجسته ندرار .در اصرلاح امرور و انتفراع گروههرا و طبقرا.

مرتلف جامعه است که توسعه دامنه ندار .از سوی امام× در پوشش وضعیت مردمران
محروم ،در واق تلاشی جدی بررای محرومیرتزدایی اسرت بنرابراین ،محرومیرتزدایی
ج یی از وظایف اصلی حاکمیت اسلامی است کره در نتیجره ندرار .درسرت و دقیرق و
همهجانبه تحقق میپذیرد؛ چنانچه حضر .میفرماید« :ث َُم احل َه احل َه فی َ
رن
احطبَقَة ُ
احسرفْلَی م َ

13۱

ین َو َی ْهرل اح ْب ُ ْؤ َسری َو اح َ ْمنَری ،فَرإ َن فری هرذه
ین حاَ حیلَ َة ح َُه ْم ،م َن اح َْم َسراکین َو اح ُْم ْحتَراج َ
احَذ َ
َ
رن بَیرت
رم ق ْسرما م ْ
ل ح َُه ْ
احف َْظ حله َما ْاست َ ْحفَدَ ک م ْن َحقه فیه ْمَ ،و ْ
احطبَقَة قَانعا َو ُمعْتَراَ ،و ْ
اج َع ْ
یت َحقَ ُه؛ فَإنَک
كَ ،و ق ْسما م ْن غَلاََ .ص َوافی احإ ْسلاَم فی ک ُل بَل ٍَدَ ،و ک ُل قَد ْاست ُ ْرع َ
َماح َ
ص َه َمرک َعرن ْ ُه ْمَ ،و حراَ ت ُ َصرع ْر
حاَ تُعْذَ ُر بت َ ْضییعک احت َاف َه حإ ْحکَامک احْکَث َیر اح ُْمه َم فَلراَ تُشْ رر ْ
رر ُه احر َجرا ُل؛
َخ َدک ح َُه ْمَ ،و تَفَقَ ْد یُ ُم َ
ور َم ْن حاَ یص ُ
ل إحَیک من ْ ُه ْم ،م َم ْن تَق ْتَح ُم ُه اح ْعُیو ُنَ ،و تَ ْحق ُ
ور ُه ْمَ ،و تَ َع َه ْد َی ْه َل اح ْیرتْم
رشْ یة َو اح ْت ََو ُ
فَفَر ْ ح ُأوحئک ثقَتَک م ْن َی ْهل اح ْ َ
اض  ،فَل ْْیرفَ ْ إحَیک ُی ُم َ
ب حل َْم ْس َأحَة نَف َْس ُه( » ،نامره)01 ،؛ سرپس خردا
َو یَوی احرقَة فی احسن م َم ْن حاَ حیلَ َة ح َُهَ ،و حاَ ینْص ُ
را خدا را در ندر بگیرر در حرق طبقرهی پرایین جامعره ،آنانکره بیچرارهانرد ،از مسراکین،
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نیازمندان ،بینوایان و زمینگیران در میان اینان برخی اظهار نیاز کنند و برخی دسرت نیراز
بهسرروى دیگررران نگشررایند ،حقرروقی را کرره خداونررد از تررو خواسررته در بررارهی ایشرران
نگاهدارى ،حفظ نما براى آنان سهمی از بیتاحمال و سهمی از غلا .اراضری خاحصرهی
اسلام در هر شهر را قرار ده

و از تو خواسته شده که حق همهی ایشان را رعایت کنی

هرگ به امور آنان بیاهتمام مباش ،و روى از آنان مگردان ،به کارهراى ضرعیفانی کره
دستشان بره ترو نمریرسرد ،رسریدگی کرن؛ همرانهرا کره در چشرمهرا خوارنرد ،و مرردم
تحقیرشان میکنند کسی را کره بردو اعتمراد دارى و خرداترس و فرروتن اسرت ،مرأمور
رسیدگی به امور ایشران قررار ده ترا نیازهرا و مشرکلا .آنران را برایرت گر ارش دهرد
ادارهی امور یتیمان و ساحروردگان را که بیچاره گشتهاند و دست نیراز پریش کسری دراز
نکنند ،بر عهده گیر

آنچه بیان شد ،برشی از مهمترین موارد تصری شده در کلام حضر .امیر× ،دامنره

وسیعی از ندار .بر افراد ن دیک حاکمان گرفته تا رفتارهای برهظاهر ج یری و شرصری
کارگ اران از سویی ،و نی تاجران و محرومان جامعه از سوی دیگر را پوشرش میدهرد
شاید بتوان این مطلب را متذکر شرد کره گویرا در ورای ایرن دامنره گسرترده از ندرار،.

هدف امیرمؤمنان× ،اقدام برای مچگیری از افراد نیست؛ بلکه تلاشی برای ُحسرن انجرام
امور از سویی و نی تحقق عداحت از ناحیه توجه به وضعیت عموم طبقا .از سروی دیگرر
است همچنین یکی از اهداف ندار .در این دامنه وسی را میتروان تلراش بررای ُحسرن
انجام وظایف توسط کارگ اران حکومت و جلوگیری از بروز بردرفتاری از سروی آنران
است تا موجب ایجاد خدشهای به حاکمیت در ایهان عمومی نگردد
نتیجهگیری

بررر حسررب مبررانی اسررلامی ،خداونررد هسررتیبرش ،بررر تمررام آنچرره در آسررمانها و زمررین
میگذرد ،احاطه دارد و علاوه بر او ،فرشتگان و سایر مأمورانش اعم از زمین و زمان و
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به فرموده او ،بر کلیه یعمال و حتی نیا .انسانها احاطه داشته و ناظرنرد هرر مسرلمانی برر
این اعتقاد است که کوچکترین عمل اختیاری؛ خطا یا ثواب او ثبت و ضربط میگرردد
بدیهی است که ندار .احهیه برا حایرهها و در سرطوح مرتلرف آن ،برهواق بایسرتی نقشری
اساسی و تعیینکننده در جهتگیریهای اعمرال آدمری و نحروه رفترار او ایفرا نمایرد بره
همین دحیل ،هر اندازه مسأحه مهم ندار .خداونرد و عوامرل او ،در جامعره اسرلامی بیشرتر
مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که در باور انسانها نفوی کررده و درونری شرود ،میر ان
خطا و انحراف آنها کاهش یافته و بهروزی جامعه انسرانی در ابعراد مرتلرف آن تضرمین
میگردد و در نتیجه ،زندگی در جامعه اسلامی ،نمودی از جامعره مطلروب را بره نمرایش
خواهد گذاشت
با توجه به اینکه همه انسانها از مندری ،قدر .فهم و توان کسب شناخت و معرفرت
در یک درجه را ندارند و با هم متفاوتند ،و از مندری دیگر ،از شرایط محیطری و تربیتری
و جامعهپررذیری یکسررانی نیرر برخرروردار نیسررتند ،در پیررروی از هنجارهررای اجتمرراعی،
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و در روز قیامت مورد رسیدگی قرار گرفته و هر کرس بره سر ای اعمرال خرود میرسرد

دستورهای دینی و فراگیری و پذیرش قواعد رفتار نیر یکسران عمرل نمیکننرد و دارای
مراتب مرتلفیانرد بنرابراین ،انتدرار تحقرق رفتراری کاملرا همنوایانره و منطبرق برا قواعرد
پذیرفتهشده در جامعه انسانی ،انتدار بیجایی است بر این اساس ،ندار .اجتماعی بررای
حمایت و حفاظت از هنجارهای اجتماعی بوده تا با رعایت آنها در واق  ،ندرم اجتمراعی
و بلکه تداوم جامعه میسر گردد؛ و به همین جهت ،اهمیرت ندرار .اجتمراعی را بایرد در
راستای اقدامی برای بقای جامعه قلمداد کرد استفاده از نیروهای غیررسمی و رسرمی در
جهت إعمال ندار.های اجتماعی همانند :امر و نهری ،تشرویق و تروبیخ و ماننرد آن و یرا
بهکارگیری پلیس ،سازمانهای بازرسری ،نهادهرای امنیتری ،قروانین ،دادگاههرا و محراکم
قضایی در زمره آشکارترین و عینیترین مداهر ندار .اجتماعی است

حضر .امیر× در عین توجه به جایگاه تربیت دینی در رشد فکرری و عقلری مرردم

برای پیروی از هنجارهای پسندیده و دوری از ظلم و تجاوز و تعدی به حقروق دیگرران،
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که در برشهای گوناگون نهجاحبلاغه گ ارههای ناظر به موعده ،انذار و تبشیر از فراوانی
خاصی برخوردار است ،با اینحال ،از ح وم ندار .بر عملکرد کرارگ اران و زمامرداران
جامعه که دستاندرکار امور مردمانرد ،و برهکارگیری انرواع مکانیسرمهای بازدارنرده در

سال نهم  ،شماره سوم،زمستان 0011

ابعادی گسترده دریغ نمیورزد

در همین راستا امیرمؤمنان× ،با شریوههایی هماننرد :مراقبرت پنهرانی ،اعلرام عمرومی

آمررادگی برررای دریافررت گر ارش از عملکرررد زمامررداران ،درخواسررت مسررتقیم از خررود
کارگ اران برای ارائه گ ارش عملکررد و ارسرال صور.حسراب مراحی ،احضرار آنران و
مهمتر از همه ،استردام مأمورانی مرفری بررای ندرار .برر عملکررد کرارگ اران و ارائره
گ ارش بره محضرر حضررتش ،بره مقوحره ندرار .جامره عمرل پوشرانده اسرت همچنرین
حضر ،.ندار .را در ابعاد و گستره مرتلفی همانند :مراقبت از رفتار خوال و ن دیکان
زمامداران ،ح وم ندار .و مراقبرت از رفتارهرای ج یری و حتری شرصری آنران ،ندرار.
بر کنشها و اقداما .بازرگانان و ندار .برر وضرعیت محرومران و درمانردگان را دنبرال
کرده است
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