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چکیده
یکی از اهرمهای مبارزه با فساد در سیستم حکومتی ،شفافیت است .شفافیت مقولهای است که در جهت تقویت
رابطه حکومت با شهروندان ،یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد میشود .امام علی(ع) برای
شفافیت چنان جایگاهی قائل است که وجود آن را در حکومت امری ضروری قلمداد میکند .میتوان گفت
این نوع نگاه در بین رهبران تاریخ پرفرازونشیب جوامع انسانی بینظیر است .هدف پژوهش حاضر ،کشف
مؤلفههای تحقق شفافیت در حکومت با استناد به فرمایشات آن امام همام در نهجالبالغه بوده است .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه امام علی(ع) در نهجالبالغه ،ارائه اطالعات و اخبار حکومتی به مردم،
نظارت و کنترل در امور حکومتی ،پاسخگوئی و مسئولیتپذیری ،مشورت و عدم تکیه بر افکار فردی ،حضور
در اجتماع و ارتباط صمیمی با مردم ،ازجمله مؤلفههای تحقق شفافیت در حکومتاند که حاکم و کارگزاران
حکومتی باید از آنها بهرهجویند؛ تا بسترهای فساد و رانت از جامعه رخت بربندد و آرامش بر جامعه حاکم شود
و زمینه مشارکت حداکثری برای رشد و آبادانی جامعه فراهم شود و جامعه سیری بهسوی کمال و سعادت پیدا
کند.
کلید واژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،حکومت ،شفافیت ،مؤلفههای تحقق.

 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
* :نویسنده مسئول

Email: sh.hosseini@birjand.ac.ir
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 .1مقدمه
امروزه اصل شفافیت در حکومت ،مورد اقبال روزافزونی در عالم سیاست واقع شده است و سیاستمداران و
شهروندان ،خواهان شفافسازی بیشتر امورند؛ زیـرا تقریباً راهحل برخورد با هر گونه ناکامی و فساد در
سیستم سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعی را در شفافسازی برای عموم میدانند و معتقدند شفافیت بهعنوان
مطمئنترین ،موفقترین ،سادهترین و کمهزینهترین روش برای افزایش کارایی دولت ،متناسبسازی اندازه
دولت ،افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی و یکی از شروط اساسی برای جهتگیری اراده
اشخاص است که این اراده میتواند برای ایجاد دموکراسی 1و جامعه مردمساالر نقش حیاتی داشته باشد که
بدون آن دیالوگی بین شهروندان و دولت وجود ندارد و فساد و سوءاستفاده از قدرت اشاعه مییابد( .یزدانی
زنوز .)278 :1388 ،آنچه موردنظر این پژوهش است ،شفافیت از منظر سیاسی و حکومتی است که عمده
تمرکز آن بر مبارزه با فساد ،مسئولیتپذیریی و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است( .حبیبی:1375 ،
 )102که ازجمله مفاهیم مدرنی است که در کنار بسیاری از مفاهیم که در دوران مدرن رواج و توسعه
یافتهاند ،در ادبیات دینی نیز وجود داشته ،ولی متأسفانه به علل مختلف اینگونه القاء شده که مفاهیمی
ازایندست زائیده دوران بعد از رنسانس و عصر مدرن بوده و خاستگاه آن نیز غرب است .درحالیکه سراسر
آموزههای دینی ما بهویژه در حوزه سیاست به بحث شفافیت در حکمرانی اشاره دارد؛ چراکه در نگاه دینی
مطالبه شفافیت ،نظارت بر حاکمان و پاسخگویی از حکومت هم حق و هم تکلیف مردم است؛ به عبارتی
جامعه نمیتواند که این مطالبه را از حکومت نداشته باشد و خواهان شفافیت و پاسخگویی حاکمان نباشد؛
اما به دلیل ضعف مراکز دانشگاهی و حوزوی ،این آموزهها و مفاهیم تبدیل به نظریه نشده و در نتیجه در
اجرا نیز از مبانی دینی استنفاده نمیشود و جامعه و حتی مسئولین تصور میکنند که این مفاهیم مربوط به
غرب است و در اسالم ،قرآن و اهلبیت(ع) دراینباره صحبت و سخنی مطرح نشده است .درحالیکه در
رویکرد دینی به این مفهوم و محتوا اشاره شده است؛ چراکه دستورات صریح اسالم در قرنها قبل از طرح
ایده شفافیت در حکومت ،در قرآن و روایات و سیره پیامبران و امامان ازجمله امام علی(ع) در عرصـه
حکومـت ،مفهوم و مبانی آن بیان شده است و بعد از گذشت قرنها ،بهتازگی در فلسفه غرب شفافیت را
بهعنوان دستاوردی بشری و پیشنیاز توسعه همهجانبه ارائه نموده است.
 .1-1بیان مسئله

یکی از منابع جامع درباره شفافیت ،نهجالبالغه میباشد .بدون تردید نهجالبالغه کتابی حیاتبخش و ارمغانی
الهی برای جامعه بشری است .این کتاب جاوید در عین آنکه بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی(ع) را
در برمیگیرد ،به حق حاوی معارفی است که آن را در جایگاهی بس واال پس از قرآن قرار داده است و
گنجینهای نفیس از دستورات و معارف ارزشمند است که ازجمله آنها میتوان به شفافیت اشاره نمود که
امام علی(ع) در مدتزمان کوتاه حکومت خویش ،کارگزاران حکومتی را از طرق مختلفی ،همچون توصیه و
 . 1دمکراسی یا مردم ساالری ،مفهومی است که به فلسفه سیاست مربوط می شود و یک نظام حکومتی و طرحی برای جامعه است که هدف آن،
کامیابی فردی و جمعی تمام شهروندان است (واعظی.)248 :1378 ،
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سفارش ،یا رفتار و منش ،به رعایت این اصل مهم سفارش میکرد و سلوک حکومتی خویش را بر این مبنا
پایهریزی کرده بود .نکته قابلتأمل آنکه این نکات ارزشمند دراینباره در چهارده قرن پیش ،دورانی که اکثر
حکومتها مستبد و بهصورت دیکتاتوری اداره میشدند مطرح شده است .ازاینرو در این پژوهش با روش
توصیفی -تحلیلی از طریق گردآوری اطالعات و دادههای تحقیق از اسناد و مدارک موجود در موضوع
شفافیّت ،پاسخگویی به این سؤال اصلی دنبال میشود که از دیدگاه امام علی(ع) در نهجالبالغه مؤلفههای
تحقق شفافیت در حکومت کدماند؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

موضـوع شـفافیت بـا رویکردهـای گوناگـونی در پژوهشهای مختلـف بحث و بررسـی شـده اسـت که
به لحاظ نظری پژوهشهایی با رویکردهای مختلف حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی ،مدیریتی ،حسابداری و مالی
و  ...به بحث شفافیّت پرداختهاند .یکـی از منابـع مهـم پژوهشـی در حـوزه شـفافیت ،کتـاب شـفافیت و
پاسـخگویی اسـت کـه جایـگاه و اهمیـت شـفافیت و پاسـخگویی در پارلمـان را بررسـیده اسـت (پارلمان
اندونزی و سازمان ملل.)2010 ،
در خصوص پیشینه مطالعاتی پژوهش نیز باید گفت :پژوهشهای متعددی با عناوینی مشابه با عنوان
این مقاله انجام شده است که اغلب بهصورت آمیخته یا مزجی اند؛ اما مهمترین آنها که بهنوعی با موضوع
پژوهش در ارتباطاند ،عبارتند از :مؤلفههای حکمرانی شایسته در سیره حکومتی پیامبر اسالم(ص) (درخشه؛
موسوینیا)1397 ،؛ بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب (یزدانی زنوز)1388 ،؛ زمینههای
شفافیت اطالعات و عدالت اقتصادی از دیدگاه نهجالبالغه (حاجیان؛ دلشاد تهرانی)1396 ،؛ شفافیت از
دیدگاه حکومت اسالمی و حکمرانی خوب (اختری؛ دارابی)1398 ،؛ تبیین مفهوم شفافیت و کاربردهای آن
در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی (عبدالحسینزاده.)1397 ،
جستاری در پژوهشهای گذشته نشان داد که این پژوهش از دو جهت متمایز از دیگر پژوهشهاست:
الف) در پرداختن به سیره حکومتی علوی دیدگاه صرفاً تاریخی ندارد ،بلکه به دنبال استفادهای نظری و
اندیشهای این دوران است .ب) در مقایسه با تالشهایی که در زمینه شفافیت صورت پذیرفته است ،بهدنبال
تبیین سیره و سلوک نظری و عملی امام علی(ع) در تکمیل نظریه اسالمی در موضوع موردنظر است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

شفافیت یکی از شاخصهای حکومتداری خوب و تقویتکننده فعالیت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی
است و نقش مهمی که در جلوگیری از فساد اداری دارد و نیز زمینه پاسخگویی و حساب دهی بهتر را فراهم
میکند .لذا امام علی(ع) بهعنوان الگویی معصوم و موفق در حکومت بر مردم ،همواره بر وجود این اصل در
حاکمیت تأکید داشت و بر عمل به آن پایبند بود؛ چراکه شفافیّت را یکی از عناصر و عوامل اساسی و
جداییناپذیر حکومت بهحساب میآورد .بر این اساس در این مقاله ضمن وقوف بر اهمیت و ضرورت موضوع،
میکوشیم تا به این موضوع مهم از منظر اسوهترین حاکم دینی ـ پس از پیامبر اکرم (ص) بپردازیم؛ زیرا
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فرض نویسنده بر این است که با بررسی اندیشه علوی درباره موضوع شـفافیت ،میتوان به الگویی جزئی
نگر و جامع بین در این موضوع دست یافت.
 .4-1مفهوم شفافیت

«شفافیت» واژهای عربی است از ریشه «شفّ» (حیدری .)388/1 :1423 ،به معنای نازک بودن ،ظریف
بودن ،روشن بودن و زالل بودن (آذرنوش .)336 :1386 ،این واژه ،مصدر اسمی شفّاف بوده ،شفّاف در لغت
به هر چیز لطیف و نازک گفته میشود که از پشت آن اشیای دیگر نمایان باشد؛ مانند بلور و شیشه (عمید،
)797 :1383؛ و جمع آن «شفوف» است (قیومی .)166 :1418 ،با توجه به همین تعابیر ،شفافیت را میتوان
به نازکی ،درخشندگی و تابناکی تعبیر کرد (معین.)620 :1386 ،
واژه «شفافیت» در اصطالح کاربردهــای گستردهای دارد؛ مثل شــفافیت ســازمانی ،شــفافیت مالی
و حســابداری ،شــفافیت اقدامــات و مسئولیتهای دولت ،شفافیت اسنادی و( ...زندیه؛ ساالروردی:1392 ،
.)117
سازمان بینالمللی شفافیت ،در تعریف شفافیت میگوید« :شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از
تصمیمات اداری ،معامالت تجاری و امور خیریهای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد ،نهفقط اصل
موضوع ،تعدد موضـوعها و از شیوههای تصمیـمگیری آنها مطـلع گردند؛ بلکـه وظیفه و تکلیف
مستـخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابلرؤیت ،قابل پیشبینی ،قابلدرک باشد»
) .)Christoper, 2006: 233بهعبارتیدیگر شفافیت عبـارت اسـت از آشـکار بـودن مبنـای تصمیمـات
حکومتـی و سازوکارهای حاکـم بـر توزیـع قـدرت و درآمـد کـه بهعنوان مؤثرترین ابـزار مبـارزه بـا فسـاد
اداری بـرای اسـتقرار دولتـی کارا و ایجـاد جامعهای پایـدار (همان) .بر این اساس شفافیت را میتوان
اطالعاتی دانست که نهادها منتشر میکنند و همین اطالعات ارزیابی این نهادها را آسانتر و روشنتر
میکند (ضمیری ،نصیری حامد)186 :1389 ،؛ بنابراین شفافیت در حکومت بدین معنا است که تصمیمات
یک حاکم یا مسؤول در معرض دید باشد بهنحویکه امور مربوط به حوزه عمومی ،خصوصی نشود و مردم
بتوانند مبنای تصمیم حاکم و مسئول را بشنوند و بدانند.
 .2بحث
 .1-2مؤلفههای تحقق شفافیت

مؤلفههای شفافیت به معنای راهنماها ،مالکها و محکهاییاند که وجود شفافیت در حکومت را نمایان
میکنند و بهعنوان عالمتهای مشخصکننده این مفهوم محسوب میشوند که با کمک این مؤلفهها
میتوان اطالعات موجود درباره شفافیت را طبقهبندی کرد و با استفاده از آن با سرعت و دقت بیشتری به
بررسی و تحلیل پدیده مذکور در اندیشه علوی پرداخت.
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 .1-1-2ارائه اطالعات و اخبار به مردم
شفافیت در ارتباط با ارائه و دریافت اطالعات یک حق اساسی بشر است که هم خود بهعنوان یک حق مهم
است و هم سنگ بنای دموکراسی ،مشارکت و حکمرانی مطلوب بهحساب میآید (ضمیری؛ نصیری:1389 ،
)186؛ و از ضروریترین حقوق اولیه انسانها ،در نظام سیاسی جامعه است ،زیرا از این طریق مردم میتوانند
از تصمیماتی که نسبت به سرنوشت آنها گرفته میشود اطالع و آگاهی پیدا کنند .لذا به عقیده «گرین»
اساس و پایه دولت را ،آگاهی عمومی از اهداف مشترک تشکیل میدهد (عالم)173 :1373 ،؛ بنابراین یکی
از مهمترین و اساسیترین مؤلفههای تحقق شفافیت در حکومت را میتوان ،حق آگاهی و دانستن شهروندان
نسبت به مسائل حکومتی و تصمیمات دولتی دانست؛ زیرا در یک جامعه مردمساالر ،کل حکومت و اطالعات
به مردم تعلق دارد (انصاری)143 :1386 ،؛ و همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن
صراحت ،زمینه شفافیت سیاسی در مقابل مردم نیز فراهم آید (بخشایش؛ دشتی.)68 :1392 ،
قرآن کریم ،آگاهی بخشی و تعلیم بشر توسط پیامبران را هدف بعثت انبیا ذکر میکند (آلعمران.)164/
در سیره نبوی نیز بهحق آگاهی و دانستن مردم توجه شده است که نمونههای متعددی در تاریخ صدر اسالم
مشاهده میشود و نشان میدهد که زندگی پیامبر اکرم(ص) از شفافیت در حکومت و اطالعرسانی به مردم
سرشار بوده؛ تا جاییکه مصالح امت اسالمی ایجاب میکرده است .در یک مورد نقلشده که وقتی پیامبر
اکرم(ص) تصمیم گرفتند مکه را به قصد سرزمینهای تیرههای «هوازن» و «ثقیف» ترک کنند ،حکومت
و اداره امور شهر را به «عتاب بن اسید» سپردند که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر
وی نگذشته بود (سبحانی .)827 :1385 ،در اینجا پیشبینی میشد که با وجود برخی افراد مسن ،انتصاب
وی بهعنوان حاکم با انتقادهایی روبرو شود که آن حضرت خطاب به مردم به اطالعرسانی در خصوص
مبنای تصمیمگیری خویش میپردازند؛ تا مردم بدانند که انتخاب وی در چهارچوب ضابطه و مبتنی بر
شایستگی او بوده است (مجلسی.)123-122/21 :1403 ،
در جایجای نهجالبالغه -بهعنوان یک منظومه اسالمی -نیز بر ارائه اطالعات و اخبار حکومتی به مردم
و حق دانستن مردم اذعان شده است؛ بهصورتی که فقط اسرار نظامی و امنیتی جامعه است که از این حیطه
استثناء شده است (خطبه ،)50/چراکه در سلوک سیاسی علوی ،مردم بهعنوان پایههای اصلی حکومت،
همواره حق دارند؛ تا در جریان همه مسائل کشور قرار گیرند؛ زیرا پیشرفت جامعه مرهون سازوکارهای
قانونمند و سازمانیافته تبادل آراء و عقاید است که نهتنها موجب فراهم نمودن زمینههای مشارکت مردم
در تصمیمگیریها در مسائل عمومی و امکان نظارت مردم بر عملکرد مدیران میشود ،بلکه ابزاری مهم
برای مبارزه با فساد اداری است ،زیرا فساد اداری همانند سایر فعالیتهای منفی معموالً در خفا اتفاق می
افتد (بابایی؛ نظری .)51 :1390 ،براین اساس میتوان دریافت که کارگزاران حکومتی در زمینه اقدامات و
تصمیماتی که در ارتباط با حوزه عمومی جامعه اتخاذ مینمایند ،درصورتیکه احتمال ترتب برداشتهای
سوء در مورد آنها وجود داشته باشد ،باید اطالعات الزم را در اختیار مردم قرار داده و به شفافسازی
بپردازند .لذا امام علی(ع) در همین ارتباط در عهدنامه مالک اشتر (زمانی که وی را به حکومت مصر منصوب
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فرمود) خطاب به وی چنین دستور داد« :و إِ ْن ظَن ِ
وَنُ ْم
ك ظُنُ َ
َّت َّ
َص ِح ْر ََلُْم بِعُ ْذ ِر َك َو ا ْع ِد ْل َع ْن َ
الر ِعيَّةُ بِ َ
ك َح ْيفاً فَأ ْ
َ
ص َحا ِرك» (نامه )53/و هر گاه رعیّت بر تو بدگمان گردد ،عذر خویش را آشکارا با آنان در میان بگذار و با
ِبِِ ْ

این کار از بدگمانى نجاتشان ده.
همانطور که از این فرمان حکومتی استنباط میشود ،مجرد مشروعیت ذاتی اقدام کارگزاران حکومتی
مجوز این نیست که اگر کار او در صورت آنکه به شبهه نزد شهروندان منجر شود ،از شفافسازی و ارائه
اطالعات به آنها جهت اصالح نگرششان امتناع نماید .لذا برخی از صاحبنظران با استفاده از سخن آن
حضرت حکومت را مکلف دانستهاند در مواردی که اقدام صورت گرفته ،زمینه رفع سوءبرداشت مردم را
فراهم نماید؛ حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها ،جهلشان را مرتفع سازد
(حسنزاده آملی)294/20 :1400 ،؛ بنابراین ،شفافسازی در اتخاذ تصمیمات حکومتی و آشکار کردن آن،
ازجمله مؤلفههای مهم تحقق شفافیت در حکومت است که حاکمان و زمامداران از آن بهره میگیرند تا
بدینوسیله بدگمانیها و سوءظنهای احتمالی دفع شود .چنانکه امام علی(ع) تصمیم به سکوتش در مقابل
غصب خالفت را ،بهطور شفاف به اطالع مردم رساند و درباره علت آن فرمود« :فَ نَظَْر ُ ِ
ني إََِّّل
س ِِل ُم ِع ٌ
ت فَإذَا ل َْي َ

ت ِبِِم َع ِن الْمو ِ
أَ ْهل ب ْي ِِت فَ َ ِ
ت َعلَى َّ
ت َعلَى أَ ْخ ِذ الْ َكظَِم َو َعلَى أ ََم َّر
ص ََْب ُ
ت َو أَ ْغ َ
ت َعلَى الْ َق َذى َو َش ِربْ ُ
ض ْي ُ
الش َجا َو َ
َْ
َُ
ضن ْن ُ ْ
ِ
ِ
ِم ْن طَ ْعم ال َْع ْل َقم» (خطبه( )26/پس از وفات پیامبر صلّىاللّه علیه و آله و سلّم و بىوفایى یاران) ،به اطراف خود

نگاه کرده یاورى جز اهلبیت خود ندیدم« ،که اگر مرا یارى کنند ،کشته خواهند شد» پس به مرگ آنان
رضایت ندادم .چشم پر از خار و خاشاک را ناچار فرو بستم و با گلویى که استخوان شکسته در آن گیر کرده
بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلختر از گیاه حنظل ،شکیبایى
نمودم؛ زیرا جایز نمیدانست که این مسئله مهم که احتماالً باعث ایجاد شبهه نیز در جامعه میشد ،از آنان
مخفی باشد ،زیرا حق مردم میدانست که از آن آگاه باشند ،چون در یک جامعه مردمساالر ،کل حکومت و
اطالعات آن به مردم تعلق دارد (انصاری)143 :1386 ،؛ بنابراین باید حاکم و کارگزاران حکومتی ،بسترهای
الزم را برای اطالعرسانی در جامعه فراهم کنند و تصمیمات دولتی را در حوزههای گوناگون بهصورت شفاف
در اختیار شهروندان قرار دهند .در این صورت است که تبعیت آگاهانه و همراه با تعقل شهروندان از حکومت
که مورد تأکید اسالم است ،شکل خواهد گرفت که این مسئله را میتوان یکی از دستآوردهای مهم شفافیت
در جامعه مردمساالر دانست.
 .2-1-2نظارت و کنترل کارگزاران
نظارت و کنترل در امر مدیریت در هر حکومتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا اگر در تشکیالتی نظارت و کنترل
صورت نپذیرد دچار هرجومرج میشود و به اهداف از پیش تعیینشده ،ازجمله شفافیت در امور دست نخواهد
یافت .لذا مسئله نظارت و کنترل در امور حکومتى از ضروریات است و حاکمان براى رسیدگى دقیق به امور
کارکنان و مدیران در ردههای مختلف ،ناچار به نظارت و کنترل دقیق و مستمر میباشند که اگر این نظارت
در ردههای مختلف سازمانها و دستگاههای حکومتى صورت نپذیرد ،چهبسا زیانهای جبرانناپذیری به بار
خواهد آورد و نتیجه آن بیعدالتی ،رشوهخواری و حیفومیل بیتالمال و ایجاد مفاسد اقتصادى خواهد بود.
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ازاینرو در مدیریت نوین ،نظارت و کنترل بهمنزله یکی از وظایف مدیران در همه سطوح مـدیریت از
سرپرستی تا عالی اهمیت فراوانی دارد (الوانی)78 :1381 ،؛ و از اصلیترین وظایف حاکم اسالمى در
عرصههای مختلف حکومت براى ارزیابى از عملکرد و برنامههای دستگاههای زیرمجموعه و بازیابى نقاط
قوت و ضعف آنان میباشد .براین اساس امام علی(ع) نظارت و کنترل را یک اصل بنیادى در نظام سیاسی
اجتماعى شمرده و حکومت پویا را بر این امر مهم فراخوانده و نتایج آن را ،اصالح امور ،پاکسازى نظام ،تنبیه
متخلفان ،دلگرمى مردم ،امیدوارى و همبستگى و پیوند ملت و امام میداند که البته این امر میسر نمیشود
مگر با حضور ملت در صحنه و آگاهى آنان از عملکرد و برنامههای حکومت ،چراکه در اندیشه علوی ،مردم
نقش مهمی در حکومت دارند (طبری)456/3 :1879 ،؛ و حـق دارنـد بـر روند اجرای امور در چهارچوب
مبانی و احکام اسالمی نظارت کنند؛ زیرا مسائل حکومتی عرصه پنهانکاری نیست؛ بنابراین ،همه باید در
جریان اقدامات حکومت قـرار گیرند تا زمینههای شفافیت فـراهم آیـد .لذا امام علی(ع) هنگامیکه خالفت
را به اصرار مردم پذیرفت ،صراحتاً مردم را برای نظارت بر عملکرد خود دعوت کرد و به آنها حق نظارت
داد و حق نظارتشان را به رسمیت شناخت و فرمود« :خالفت شما را خوش نداشتم اما اصرار کردید که خلیفه
شما باشم .بدانید که بینظر کلیدهای اموال شما بـا من است اما بینظر شما یک درهم از آن نمیگیرم؛
رضایت میدهید؟» (طبری)2328 :1352 ،؛ و بهطور آشکارا مردم را بهعنوان ناظر بر کارکرد کارگزاران
معرفی کرد و خطاب به مردم هر منطقه فرمود« :اگر حاکم شما خالفی مرتکب شد ،او را اطاعت نکرده و
مراتب را گزارش دهید» (مفید)420 :1416 ،؛ بنابراین ،اگر نظارت و کنترل بهطور اصولى و دقیق انجام شود
اثرات مثبت آن در جامعه و زندگى افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسى جرئت نخواهد کرد برخالف
نظام و قانون عمل نموده و با این کار ناشایست خویش ،نظام را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل
روبهرو نماید .البته ناگفته نماند که در بحث نظارت و کنترل ،دو مسئله باید مدنظر قرار گیرد:
 .1-1-2-2نظارت به دور از مسامحه
در امر نظارت و کنترل ،نباید هیچگونه مسامحهای در کار باشد؛ زیرا نظارت تنها بر امور سطوح پایین کارکنان
نظام صورت نمیپذیرد ،بلکه باید در ردههای پایین تا باالى نظام ،این امر خطیر بدون هیچگونه مالحظهای
انجام شود و اگر خالف و ظلمى یا سستى در اجراى امور مشاهده گردید ،با صراحت و قاطعیت تمام ،رسیدگى
شده و احکام الزم صادر شود .همانگونه که امام علی(ع) بر کارهاى امیران و کارمندان خویش نظارت می
کرد و دخلوخرج آنها را محاسبه میفرمود و هنگامیکه به خیانتِ شخصى از آنان پى میبرد ،بیدرنگ
وى را عزل میکرد و اموالى را که اختالس کرده بود را از او میگرفت .لذا وقتى متوجه شد که یکى از
کارگزاران آن حضرت مقدارى از اموال مسلمانان را براى استفاده شخصى برداشته ،به وى چنین نوشت:
ك تَ ْق ِسم ََفء الْمسلِ ِم ِ
اح ُه ْم
ك؛ أَنَّ َ
ت إِ َم َام َ
ْت إِ ََلَ َ
«بَلَغَِِن َع ْن َ
ص ْي َ
َس َخط َ
ك أ َْم ٌر إِ ْن ُك ْن َ
ُ َْ ُ ْ َ
ت فَ َعلْتَهُ فَ َق ْد أ ْ
ك َو َع َ
ني الَّذي َح َازتْهُ ِرَم ُ
ِ
و ُخيوَُلُم و أُ ِري َق ْ ِ ِ
ك ِم ْن أَ ْعر ِ
ك» (نامه )43/گزارشى از تو به من دادند که اگر
اب قَ ْوِم َ
يم ِن ا ْعتَ َام َ
ت َعلَْيه د َم ُاؤ ُه ْم ف َ
َ ُ َْ
َ

چنان کرده باشى ،خداى خود را به خشم آوردهای و امام خویش را نافرمانی کردهای ،خبر رسید که تو غنیمت
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مسلمانان را که نیزهها و اسبهایشان گردآورده و با ریخته شدن خونهایشان بهدستآمده ،به اعرابى که
خویشاوندان تواند و تو را برگزیدند ،میبخشی.
در عهدنامه مالک اشتر نیز به این وظیفه مهم حکومتی چنین سفارش میفرماید« :وابْ ع ِ
ث الْعُيُو َن ِم ْن أَ ْه ِل
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استِ ْع َم ِال اَّلْ َمانَِةَ ،و ِ
الرف ِِْ ِِ َّلرعيَّة» (نامه)53/
اه َد َ
الص ْد ِق َوال َْوفَاء َعلَْي ِه ْم ،فَِإ َّن تَ َع ُ
ک َِف الس ِر َِّل ُموِره ْم َح ْد َوةٌ ََلُْم َعلَى ْ
رفتار کارگزاران را بررسى کن و جاسوسانى راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار ،که مراقبت و بازرسى پنهانى
تو از کار آنان ،سبب امانتداری و مهربانى با رعیّت خواهد بود؛ بنابراین ،نظارت عامل مساعدى براى
پیشرفت و واداشتن افراد به حرکت و اخالص و بروز و ظهور شفافیت در کارها و تحقق عدالت فردی و
اجتماعی است.
در این عبارت امام(ع) نظارت و بازرسى را حتى براى اعوانوانصار و نزدیکـان حـاکم نیز ضرورى شمرده
و آنان را از این امر مستثنىنکرده است ...فرمان حضرت مبنى بر تأکید بر جنبه مخفى بازرسى نیز اهمیـت
دارد؛ زیـرا نظـارت و کنترل پنهانى و مخفى ،داراى آثار مثبت و فراوانى مانند ترغیب کارکنان به امانتداری
و مـدارا با مردم است .همچنین جمله نخست امام در این فرمان «ﺛم تفقد اعمالهم» کاوش و پیگیـرى و
جستوجو و مراقبت را میرساند .البته واژه «تفقد» در چند بخشنامه امـام بـه مالـک تکـرار شده ،که
بیانگر حوزههای مختلف کارى و نظارتى است که ازجمله نظارت بـر دستگاههای اجرایى و نظارت بر مالیات
و دخلوخرج کشور و بودجه عمومى و بیتالمال و تأکیـد بـر تولید و سرمایهگذارى و آبادانى و عمران و
نظارت بر بازار و توزیـع و مبـادالت اقتصـادى و تجارتى و صنعتى و رسیدگى به همه امور مربوط به
بازرگانان ،صـنعتگران ،کسـبه و تجـار و خدمات مربوط به آنهاست (دری نجفآبادی  ،1379به نقل از
اخوان کاظمی.)10 :1390 ،
 .2-1-2-2نظارت بهدوراز تبعیض

در امر نظارت و کنترل ،نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد که در غیر این صورت نهتنها شفافیت در
این امر محقق نخواهد شد ،بلکه خود بستری برای رانت و فساد ایجاد خواهد کرد .امام علی(ع) با توجه به
این مهم به مالک اشتر سفارش میکند تا در امر نظارت تبعیض بین نزدیکان خویش با دیگران قائل نشود
ال
و مساوات و عدالت را براى همه جارى سازد .این دقت حضرت بیانگر این مسئله است که انسانها معمو ً
َح ٌد
در برخورد با نزدیکان دچار مسامحه و سستى میشوند .لذا براى پیشگیرى از این امر میفرماید« :فَِإ ْن أ َ
ِ
ِ
ک َش ِ
ْت َعلَْي ِه الْعُ ُقوبَةَ َِف
ِم ْن ُه ْم بَ َس َ
ت بِ َذلِ َ
ار عُيُونِ َ
اجتَ َم َع ْ
اهداً ،فَ بَ َسط َ
ک ،ا ْکتَ َف ْي َ
ت ِِبَا َعلَْي ِه ع ْن َد َ
ط يَ َدهُ إِ ََل خيَانَة ْ
ک أَ ْخبَ ُ
ِِ
اب ِم ْن َع َم ِل ِه» (نامه )53/و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم
َص َ
بَ َدنهَ ،وأَ َخ ْذتَهُ ِِبَا أ َ

آن خیانت را تأیید کرد ،به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در
اختیار دارد از او باز پس گیر؛ بنابراین رعایت و اجراییشدن اصل نظارت و کنترل موجب میشود که اگر
انحرافی در مسیر دستیابی به هدف رخ دهد ،شناساییشده و تالش بهمنظور رفع آن انجام شود (شاهآبادی
و زرین نعل )16 :1394 ،که اگر این اصل بهطور اصولى و دقیق انجام شود اثرات مثبت آن در جامعه و
زندگى افراد آن به ظهور خواهد رسید و دیگر کسى جرئت نخواهد کرد که برخالف نظام و قانون عمل
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نموده و با این کار ناشایست خویش ،نظام و یا سازمان را در رسیدن به هدف ترسیم شده با مشکل روبهرو
نماید.
 .3-1-2پاسخگوئی و مسئولیتپذیری
تا قبل از شکلگیری حکومتهای دموکراتیک ،اصل عدمپاسخگویی بر رفتار حکومتها حاکم بود و دولتها
و حاکمان نسبت به رفتار خود مسئول نبودند .اصل عدم مسئولیت دولت برخاسته از این اندیشه بود که دولت
در تمامی اقدامات و رفتاری که توسط ارگانهای خود انجام میدهد ،مشروعیت دارد و نهتنها سوءنیت ندارد،
بلکه در جهت تأمین آسایش ،رفاه و مصالح عامه ملت عمل میکند و ازآنجاکه رفتارش قانونی و همراه با
حسن نیت و اجرای عدالت است ،نباید نسبت به این نوع اقدامات ،مسئول شناخته شود (عمید زنجانی؛ موسی
زاده.)320 :1390 ،
فیلسوفان و متفکران سیاسی پیشین همواره نگران بودند که چگونه میتوانند قدرت را تحت نظارت و
کنترل درآورند و آن را تحت قواعدی چهارچوب بندی کنند؟ راهحلی که اندیشمندان جدید با آن ،همه این
نگرانیها را برطرف کردند ،پاسخگویی است (جاللی؛ اژنر)28 :1395 ،؛ و در راستای پاسخگو قلمداد کردن
دولتها و حاکمان بود که وظایف و مسئولیتها مشخص شد و هر شخص نسبت به اختیاراتی که به او
واگذار شده است ،مسئول قلمداد گردید؛ بنابراین مسئولیتپذیری را میتوان نتیجه پاسخگویی دانست.
ازاینرو هر شخص در راستای مسئولیتهایی که بر عهده دارد ،باید نزد نهادهای ناظر پاسخگو باشد؛ چراکه
لزوم پاسخ گفتن به ذینفعان ،افراد را بهدقت بیشتر در مسئولیتها و وظایفشان و دوری از خطا و اشتباه در
کار وادار میکند ()Armstrong, 2005: 27؛ و سبب «شفافسازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و
اطمینان بین مردم و مسئوالن نظام خواهد شد و نیز جلوی بسیاری از اعمالنفوذها و فشارها را خواهد گرفت
(ابوالحمد .)336/1 :1368 ،در واقع از طریق «شفافسازی» میتوان حتی نسبت به بسیاری از رانتهای
اقتصادی  -اجتماعی ،پیشگیری به عمل آورد .لذا امام علی(ع) در نامه به اشعث بن قیس ،فرماندار
َك بِطُعم ٍة و ل ِ
ك أ ََمانَةٌ َو
َكنَّهُ َِف عُنُِق َ
آذربایجان ،به این مسئله مهم اشاره دارد و میفرمایدَ « :و إِ َّن َع َملَ َ
س ل َ َْ َ
ك ل َْي َ
ال ِمن م ِال َِّ
ات َِف ر ِعيَّ ٍة و ََّل ُُتَ ِ
اَّل َع َّ َّ َو َج َّل
اط َر إََِّّل بِ َوﺛِي َق ٍة؛ َو َِف يَ َديْ َ
سل َ
ت ُم ْس َ َْت ًعى لِ َم ْن فَ ْوقَ َ
أَنْ َ
ك َم ٌ ْ َ
َك أَ ْن تَ ْفتَ َ َ َ
ك؛ ل َْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َك» (نامه )5/همانا پست فرماندارى براى تو وسیله
ت م ْن ُخ َّ َّانه َح ََّّت تُ َسل َمهُ إِ ََّ
كل َ
ِلَ ،و ل ََعلي أ َََّّل أَ ُكو َن َش َّر ُوََّلت َ
َو أَنْ َ

آب و نان نبوده ،بلکه امانتى در گردن تو است ،باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى ،تو حق ندارى نسبت
به رعیّت استبداد ورزى و بدون دستور بهکار مهمی اقدام نمایى .در دست تو اموالى از ثروتهای خداى
بزرگ و عزیز است و تو خزانهدار آنى تا به من بسپارى ،امیدوارم براى تو بدترین زمامدار نباشم.
در این نامه امام على(ع) مفهوم درست حکومت را به اشعث بن قیس و دیگران میآموزد و آن اینکه
زمامداران و کارگزاران در حیطه عمل خود مسئول و پاسخگو هستند .یعنى حکومت مسئولیتپذیری است
نه سلطه گرى .عالوه بر اینکه در این نامه حکمتآمیز پاسخگویى دولت اسالمى در تمامى جنبههای آن
مطرح است (رحمانی .)116 :1383 ،لذا امام علی(ع) مالک اشتر را از اینکه امارت و قدرت را وسیلهای برای
تحمیل دیدگاههای خود بر جامعه قرار دهد نهی میکند (شاهآبادی و جامه بزرگی.)6 :1392 ،
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مؤلفههای تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی(ع)...

حسینی

امام علی(ع) برای نهادینه کردن این مسئله ،به مردم اجازه انتقاد از خود را در هر شرایطى میدهدَ « :و
ََّل تَ تح َّفظُوا ِم ِِن ِِبَا ي تح َّف ُ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
صانَ َع ِةَ ،و ََّل تَظُنوا ِ ي ْ ِ ِ
يل ِِل َو ََّل
ظ بِه ع ْن َد أَ ْه ِل الْبَاد َرة َو ََّل ُُتَالطُ ِوِن ِِل ُْم َ
َُ َ
ََ
استقْ َق ًاَّل َف َح ٍِ ق َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ض َعلَْي ِهَ ،كا َن ال َْع َم ُل ِبِِ َما أَﺛْ َق َل َعلَْي ِه»
ر
ع
ي
ن
َ
أ
ل
د
ْع
ل
ا
و
َ
أ
َه
ل
ال
ق
ي
ن
َ
أ
ِ
ْل
ْ
ا
ل
ق
ق
ت
اس
ن
م
ه
ن
إ
ف
ي،
س
ف
ن
ل
ام
ظ
ع
إ
اس
الْتِ َم َ ْ َ َ ْ
َ ُ َ ْ ََْ َ َ ْ َُ َ ُ
َ ْ َ ْ َُْ َ

(نامه )216/پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن میگویند ،حرف نزنید و چنانکه از آدمهای
خشمگین کناره میگیرند دورى نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقّى به من
پیشنهاد دهید بر من گران آید ،یا در پى بزرگ نشان دادن خویشم ،زیرا کسى که شنیدن حق ،یا عرضه
شدن عدالت بر او مشکل باشد ،عمل کردن به آن ،براى او دشوارتر خواهد بود.
این کالم حکیمانه از حاکم حکیم اسالمى است که خود را در برابر مردم و اجراى حق مسئول و پاسخگو
میبیند .لذا برای نهادینه شدن این مسئله در حکومت و اطمینان از پاسخگویی اداری ،ادارهای به نام
دارالقصاص را ایجاد کرد .این اداره شبیه به اداره استیناف امروزی است که برای شنیدن شکایات شهروندان
در باب سوءاستفاده یا سوء عملکرد (کارکنان) اداره تشکیل شده است (الوانی و داناییفر.)243 :1387 ،
 .4-1-2مشورت و عدم تکیه بر افکار فردی
موضوع مشورت از مهمترین مسائل سیاسی اجتماعى است؛ چراکه تجربه نشان داده کسانى که کارهاى
مهم خویش را با مشورت و صالحاندیشی خردمندان انجام میدهند کمتر گرفتار لغزش میشوند و برعکس
مستبدان به رأى که خود را از افکار دیگران بینیاز میبینند و بر افکار فردی خویش اصرار دارند ،غالباً گرفتار
اشتباهات پرهزینه و یا خطرناک میگردند.
ور ٰى
قرآن کریم بر اصل شور و مشورت تأکید خاصی ورزیده است .خداوند در قرآن طبق اصلَ ﴿ :وأ َْم ُرُه ْم ُش َ
بَ ْينَ ُه ْم﴾ (شوری)38/؛ مؤمنان را به مشورت فراخوانده؛ و نیز مطابق اصلَ ﴿ :و َشا ِوْرُه ْم َِف ْاْل َْم ِر﴾
(آلعمران)159/؛ رهبری جامعه اسالمی را نیز به شور و مشورت دعوت کرده است؛ چراکه بعد از نماز
مهمترین مسئله اجتماعی همان اصل «شورا» است ،که بدون آن همه کارها ناقص است .یک انسان هرقدر
از نظر فکری نیرومند باشد ،نسبت به مسائل مختلف تنها از یک یا چند بعد مینگرد و لذا ابعاد دیگر بر او
مجهول میماند ،اما هنگامیکه مسائل در شورا مطرح گردد و عقلها و تجارب و دیدگاههای مختلف به
کمک هم بشتابند مسائل کامالً پخته و کم عیب و نقص میگردد و از لغزش دورتر است (طباطبائی:1363 ،
 .)461-462/20براین اساس شورا و مشورت ،از مهمترین اصول مورد تأکید ،در سیاست اسالمی است که
میتواند بهعنوان مؤلفهای ارزشمند برای اصل شفافیت محسوب گردد؛ چراکه اصل شورا ،ازجمله اصول
عقالیی مورد امضای شارع مقدس است که قرآن کریم بر این اصل تأکید دارد و آن را یکی از خصلتهای
بارز و خاص جامعه اسالمی در مدیریت جامعه معرفی میکند (شعبانی .)147 :1374 ،لذا در اندیشه سیاسی
علوی مشورت و صالحاندیش از مؤکدترین امور در روش ،منش و رفتار سیاسی و مدیریتی است (دلشاد
تهرانی ،)97 :1383 ،زیرا مشورت هدایتگر و مشورت با افراد متخصص مانع گمراهی استَ « :م ِن استَعا َن بِ َذ ِوى
الر ِ
ِ
شاد» (کمپانی .)83 :1362 ،هر کس از طریق مشورت از خردمندان یاری جوید راه
بيل َّ
اْللباب َسلَ َ
ك َس َ
هدایت و راست را بپیماید؛ زیرا مشاوره و تبادلنظر با دانشمندان و علما از بسیاری آفتهای سیاسی و
خطاهای احتمالی جلوگیری میکند (بابازاده)91 :1379 ،؛ بنابراین اگر فرد یا جامعهای زمینه شنیدن ،تحمل
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و بهکارگیری اندیشه و نظر دیگران را فراهم کند ،مواضع اشتباهات را خواهد شناخت و به حقیقت خواهد
ف َم َواقِ َع ْ
اْلَطَِإ» (حکمت )173/آنکس که از افکار و آرای گوناگون استقبال
استَ ْقبَ َل ُو ُجوهَ ْاْل َر ِاء َع َر َ
رسیدَ « :م ِن ْ
کند ،صحیح را از خطا خوب شناسد.
در سلوک سیاسی علوی مشورت نه وسیلهای برای آگاهی و دانایی ناآگاهان ،بلکه ابزار مهم آگاهان و
خردمندان برای تصمیمگیری درستتر و استفاده حداکثری از فرصتها ،برای رسیدن به اهداف و تحقق
حکومت الگو میباشد .لذا امام علی(ع) در راستای تحقق حکومت الگو ،همواره در بسط فرهنگ مشورت و
توجه دادن مردم و جامعه به این امر مهم سعی میکرد؛ تا جاییکه حتی شخص خود را نیز بینیاز از مشورت
نمیدانست (خطبه)216/؛ زیرا مشورت را محکم کننده و تکیهگاه و موجب استواری و اطمینان آرا و نظرات
و تصمیمگیریها میداند و زمامدار و دولتمردان شایسته را کسانی میداند که با مردم به مشورت مینشینند
ِ
شاوَرةِ» (حکمت )113/هیچ پشتیبان و
و از نظرات سودمند آنان استفاده میکنندَّ« :ل ُم َ
ظاه َرةَ أوﺛَ ُِ م َن املُ َ
تکیهگاهی مطمئنتر از مشورت وجود ندارد .البته زمانی این اصل و دستور اسالمی میتواند آثار مفید خود
را بر جای گذارد که طرف مشورت -یعنی مردم -آگاهی الزم را داشته باشند .در نتیجه ،میتوان مشورت و
شفافیت را الزم ملزوم یکدیگر دانست و هر کدام را مبنایی برای دیگری دانست.
امام علی(ع) با آنکه از مقام عصمت و طهارت و نیز از علم و دانش باال و همچنین از نظر علم به سیاست
و حکومت سرآمد همگان بود و از مشورت سایرین بینیاز بود ،باز هم همواره به کارگزاران و مردم توصیه
ٍِ
ش ٍِ ٍ
ت َِف
َس ُ
ورة ب َع ْدل فَِإِِن ل ْ
میکرد که از مشورت دادن به ایشان خودداری نکنند« :فَ َل تَ ُكفوا َع ْن َم َقالَة ِبَ ٍِ أ َْو َم ُ َ
نَ ْف ِسي بَِف ْو ِق أَ ْن أُ ْخ ِط َئ» (خطبه )216/پس از گفتن حق ،یا مشورت در عدالت خوددارى نکنید ،زیرا خود را برتر
از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم .لذا در دوران زمامداری ،در تمامی امور به مشورت با
اطرافیان میپرداخت؛ تا با شفافیت هرچه بیشتر به امور حکومتی رسیدگی کند؛ چنانکه به عبداهلل بن عباس
ِ
ر
در موردنظری که در موردی داده بود و نظر آن حضرت نیز مخالف با نظر او بود به وی فرمود« :ل َ
َك أَ ْن تُش َ
ك فَأ ِ
َط ْع ِِن» (حکمت )321/بر تو است که رأى خود را به من بگویى و من باید پیرامون
ص ْيتُ َ
َعلَ َّي َو أ ََرى ،فَِإ ْن َع َ
آن بیندیشم ،آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم باید اطاعت کنى.
ازجمله مواردی که الزم است درباره آن ،حاکم و دولتمردان به مشورت روی آورند ،انتخاب مدیران و
کارگزاران در ردههای مختلف است که باید با صاحبنظران در این مورد به مشورت بنشینند تا انتخاب
درستی بهدوراز اشتباه داشته باشند .ازاینرو در عهدنامه مالک اشتر نسبت به این مسئله به وی سفارش
میکند و میفرمایدَ « :وَلِِ ْم ُُمَ َاِةً َوأَﺛَ َرةً ،فَِإ ََّنُ َما ِِجَاعٌ ِم ْن ُش َع ِ
ب ا ْْلَْوِر َو ْ
اْلِيَانَِة» (نامه )53/با میل شخصى و بدون
مشورت با دیگران آنان را به کارهاى مختلف وادار نکن ،زیرا نوعى ستمگرى و خیانت است.
نکته مهمی که در مورد مشورت وجود دارد ،این است که مشورتی موجب راهیابی درست به مقصد و
جلوگیری از لغزش و پشیمانیها و موجب شفافیت صحیح میشود که با آداب درست آن صورت پذیرد ،یعنی
از افراد و مشاورانی کار درست و باتجربه بهره گرفته شود که متصف به صفات پروا پیشگی و خداترسی و
رازداری و شجاعت باشند .لذا امام علی(ع) به مالک اشتر بهعنوان کارگزار حکومتی به برخی از این آداب
اشاره میکند و میفرماید :از مشورت با افراد ترسو و بخیل و حریص پرهیز شود (نامه)53/؛ بنابراین برای
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حسینی

اینکه شفافیت در امور حکومتی به مرحله عمل برسد و برنامهها و مسائل حکومتی بهصورت آشکارا در
محضر همگان قرار گیرد ،بایستی از اصل مشورت بهره گرفته شود.
 .5-1-2حضور در اجتماع و ارتباط صمیمی با مردم
از عوامل مؤثر در رابطه مردم و حکومت موقعیت مردم در دیدگاه حکومت است که حکومت به مردم و به
خود با چه دیدگاهی نگاه میکند« .آیا با این چشم که آنها برده و مملوکاند و حکومت مالک و صاحباختیار؟
یا با این دیدگاه که آنها صاحب حقاند و او خود تنها نماینده و وکیل است؟ در صورت اول هر خدمتی که
نسبت به مردم انجام میدهد از نوع تیمار است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش ،انجام میدهد و در
صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام میدهد .اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و
احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنهاست ،از شرایط اولیه جلب رضایت و اطمینان است»
(مطهری ،1354 ،به نقل از مروتی؛ رضایی.)26 :1392 ،
امام علی(ع) در سلوک سیاسی خویش ،تمام آنچه که زمامداران خودسر و ستمگر پسندیدند را زیر پا
گذاشت ،از همین روی در دستورالعملهای دولتی و رهنمودهای مدیریتی خود به تعیین رابطه صحیح زمامدار
و مردم پرداخت؛ چراکه آن حضرت رابطه مردم و زمامدار را رابطهای دوسویه و متقابل براساس رابطه دو
صاحب حق میدانست (خطبه)34/؛ و همه تالش خود را برای تحقق این رابطه بهکار بست؛ و چنان رفتار
میکرد که میان او و مردمش هیچ پردهای حائل نشود و مردم با او احساس نزدیکی و بیپیرایگی کنند .لذا
اج َع ْل
امام علی(ع) همواره بر وجود حاکم و کارگزاران مردمی تأکید دارد و خطاب به مالک اشتر میفرمایدَ « :و ْ
ضع فِ ِيه َِِّ
لِ َذ ِوي ا ْْل ِ ِ
ِ
ک قِسماً تُ َف ِرغُ ََلم فِ ِيه َش ْخص َ ِ
کَ ،وتُ ْق ِع ُد
َّل الَّ ِذي َخلَ َق َ
َ
س ََلُْم ََْملساً َعاماً ،فَ تَتَ َوا َ ُ
ََ
ُْ
اجات م ْن َ ْ
کَ ،وََتْل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ک ُمتَ َکل ُم ُه ْم غَ ْ َر ُمتَتَ ْعتع» (خطبه )53/پس بخشى از وقت
کَ ،ح ََّّت يُ َکل َم َ
ک َو ُش َرط َ
َح َراس َ
ک َوأَ ْع َوانَ َ
َع ْن ُه ْم ُج ْن َد َ
ک م ْن أ ْ

خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند تا شخصاً به امور آنان رسیدگى کنى و در مجلس عمومى
با آنان بنشین و در برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر
راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند .در دستور دیگری نیز ،به
َن
مالک اشتر توصیه میکند که خود را از شهروندان پنهان نساز و بین خود و آنان مانعی قرار نده« :فَ َل تُطَ ِول َّ
ِ ِ
ِ
ك ،فَِإ َّن احتِجاب الْوََّل ِة َع ِن َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
اب ِم ْن ُه ْم يَ ْقطَ ُع
ك َع ْن َر ِعيَّتِ َ
احتِ َجابَ َ
ْ
الرعيَّة ُش ْعبَةٌ م َن الضيَِ ،وقلَّةُ علْم َِِّلْ ُموِر؛ َواَّل ْحت َج ُ
ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب ا ْْلَِ ِلْبَاطل»
صغُُر ع ْن َد ُه ُم الْ َکبرُ َويَ ْعظُ ُم َّ
احتَ َجبُوا ُدونَهُ ،فَ يَ ْ
ْم َما ْ
يحَ ،ويُ َش ُ
س ُن الْ َقب ُ
الصغرَُ ،و يَ ْقبُ ُح ا ْْلَ َس ُن َوََْ ُ
َع ْن ُه ْم عل َ

(نامه )53/هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار ،که پنهان بودن رهبران ،نمونهای از تنگخویی و کم
اطّالعى در امور جامعه میباشد .نهان شدن از رعیّت ،زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است
بازمیدارد ،پس کار بزرگ ،اندک و کار اندک بزرگ جلوه میکند ،زیبا زشت و زشت زیبا مینماید و باطل
به لباس حق درآید.
امام علی(ع) برای تحقق ارتباط مستقیم کارگزاران حکومتی با مردم و در نتیجه تحقق شفافیت در امور
حکومتی ،به مالک اشتر دستور میدهد که مناسبات پیچیده اداری را در موارد مختلف حذف کن و خود به
ِ
ك َو ِم ْن َها
ك ِِبَا يَ ْعيَا َع ْنهُ ُكتَّابُ َ
َك ِم ْن ُمبَا َش َرِتَا ِم ْن َها إِ َجابَةُ عُ َّمالِ َ
ور ِم ْن أ ُُموِر َك ََّل بُ َّد ل َ
مطالبات مردم رسیدگی نماُُ « :ثَّ أ ُُم ٌ
ِ
َّاس ي وم ور ِ
ص َدار ح ِ
ِ
ِ
ِ
ك» (نامه )53/بخشى از کارها بهگونهای است
ور أَ ْع َوان َ
ود َها َعلَْي َ
ج به ُ
إِ ْ ُ َ َ
ك ِبَا ََتْ َر ُ
ص ُد ُ
اجات الن ِ َ ْ َ ُ ُ
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که خود باید انجام دهى ،مانند پاسخ دادن به کارگزاران دولتى ،در آنجا که منشیان تو از پاسخ دادن به آنها
درماندهاند و دیگر ،برآوردن نیاز مردم در همان روزى که به تو عرضه میدارند و یارانت در رفع نیاز آنان
ناتوانند.
این توصیه ارزشمند ،یعنی پنهان نبودن از مردم ،یکی از توصیههای بسیار مهم ایشان در راستای تحقق
اصل شفافیت است و داللت بر این دارد که باید حاکم جامعه از یک اتصال دائم با مردم برخوردار باشد؛ زیرا
«انقطاع از مردم مساوی با انقطاع از اخبار و مسائل مملکت و عدم شفافیت در امور حکومتی است» (موسوی،
)68 :1376؛ بنابراین ،نباید زمامداران مسلمان بین خود و مردم فاصله ایجاد کنند و از دسترس آنان دور
بمانند .لذا با وجود خطراتی امام علی(ع) را تهدید میکرد ،همواره مانند رسول خدا(ص) در میان مردم حضور
یافته و از مسائل موجود بهصورت شفاف باخبر میشد (دلشاد تهرانی.)176 :1379 ،
موضوع مهمی که در سلوک سیاسی علوی ،مورد تأکید میباشد ،این است که« :خود حاکم بهطور مستقیم،
با مردم رابطه داشته باشد و از طریق خود مردم [که طبعاً نیروهاى موافق و مخالف را تشکیل مىدهند] ،نسبت
به رخدادها و جریانها آگاهى پیدا کند .از دیدگاه امام على علیهالسالم بهترین راه ،راه ارتباط مستقیم با مردم
است؛ زیرا مردم با دیدن والى ،حقایق را گفته و از واقعیات پرده برمیدارند و این خود وسیلهاى خواهد بود که
حاکم بتواند نسبت به اطالعات جمعآوریشده [از طریق نیروهاى مخفى و آشکار] ارزیابى ،صحیح و نتیجهگیرى،
منطبق با واقعیات داشته باشد» (فاضل موحدی لنکرانی)132-131 :1388 ،؛ بنابراین یکی از مؤلفههای تحقق
شفافیت در حکومت این است که حاکم در بین مردم حضور یابد و خود از مسائل و مشکالت جامعه و
حکومت آگاهی پیدا کند .الزمه چنین امری این است که« :سربازان و مأموران حکومتی را بر سر راه مردم
قرار ندهد و آنها را نترساند تا به شفافیت موردنظر برسد و مردم بدون ترس و نگرانی و آزادانه اطالعات را
در اختیار حاکم خود قرار دهند» (مغنیه1358 ،ق.)99/4 :
نتیجهگیری
شفافیت در هر کشور امری بسیار مهم است؛ زیرا یکی از عناصر و عوامل اساسی و جداییناپذیر در حکومت
به شمار میآید .این اصل آثاری دارد که هیچ حکومتی نمیتواند نسبت به آن بیاعتنا باشد .در این مقاله،
مؤلفههای تحقق شفافیت در حکومت ،از دیدگاه امام علی(ع) در نهجالبالغه ،تحلیل و بررسی شد و نتایج
ذیل به دست آمد:
 ارائه اخبار و اطالعات حکومتی به شهروندان ،مؤلفه مهمی است که در تحقق شفافیت در حکومت نقشدارد .ازاینرو در جایجای نهجالبالغه -بهعنوان یک منظومه اسالمی -بر ارائه اطالعات حکومتی به مردم
و حق دانستن آنان اذعان شده است؛ بهصورتی که فقط اسرار نظامی و امنیتی جامعه است که از این حیطه
استثناء شده است؛ چراکه اگر بسترهای الزم برای اطالعرسانی در جامعه فراهم شود و تصمیمات دولتی در
حوزههای گوناگون بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد ،تبعیت آگاهانه و همراه با تعقل شهروندان از
حکومت که مورد تأکید اسالم است ،شکل خواهد گرفت؛ و شفافیت در امور محقق خواهد گردید.
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 نظارت و کنترل در امر مدیریت مؤلفه دیگری است که در هر حکومتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا اگر درتشکیالتی نظارت و کنترل صورت نپذیرد دچار هرجومرج میشود و به اهداف از پیش تعیینشده ،ازجمله
شفافیت در امور دست نخواهد یافت .براین اساس نظارت ،از اصلیترین وظایف حاکم اسالمى در عرصههای
مختلف حکومت براى ارزیابى از عملکرد و برنامههای دستگاههای زیرمجموعه و بازیابى نقاط قوت و ضعف
آنان میباشد .ازاینرو در حکومت علوى ،نظارت یک اصل بنیادى در نظام اجتماعى شمرده شده و حکومت
پویا و ملت آگاه را بر این امر مهم فرا خوانده و نتایج آن را ،اصالح امور ،پاکسازى نظام ،تنبیه متخلفان،
دلگرمى مردم ،امیدوارى ملت و همبستگى و پیوند ملت و امام میداند.
 پاسخگویی مؤلفه دیگری است که در تحقق شفافیت در حکومت نقش دارد .ازاینرو هر شخص درراستای مسئولیتهایی که بر عهده دارد ،باید نزد نهادهای ناظر پاسخگو باشد؛ چراکه پاسخگویی ،سازوکاری
برای رام کردن قدرت معرفی شده است؛ زیرا پاسخگویی به عملکرد بهتر و مدیریت مؤثر منجر میشود و
سبب «شفافسازی» و در نتیجه ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسئوالن نظام خواهد شد .در
واقع از طریق «شفافسازی» میتوان حتی نسبت به بسیاری از رانتهای اقتصادی -اجتماعی ،پیشگیری
به عمل آورد .ازاینروی امام علی(ع) حکومت را مسئولیتپذیر و پاسخگو معرفی میکند ،نه سلطه گرى،
پاسخگویى دولت اسالمى را نیز در تمامى جنبههای میداند.
 امام علی(ع) در راستای تحقق شفافیت در حکومت ،همواره در بسط فرهنگ مشورت و توجه دادن مردمو جامعه به این امر مهم سعی میکرد؛ تا جایی که حتی شخص خود را نیز بینیاز از مشورت نمیداند .لذا
در سلوک مدیریتی علوی ،مشورت نه وسیلهای برای آگاهی و دانایی ناآگاهان ،بلکه ابزار مهم آگاهان و
خردمندان برای تصمیمگیری درستتر و استفاده حداکثری از فرصتها ،برای رسیدن به اهداف و تحقق
حکومت الگو میباشد.
 ارتباط مستمر حاکم و کارگزران حکومتی با شهروندان از دیدگاه علوی در تحقق شفافیت در حکومتنقش دارد؛ چراکه این مسأله باعث میشود؛ تا حاکم و کارگزاران حکومتی ،خود بهطور مستقیم از مسائل و
مشکالت جامعه آگاهی پیدا کنند و برای برونرفت از آنها چارهاندیشی کنند .ازاینرو الزم است تا حاکم و
کارگزاران حکومتی برای رسیدگی به مشکالت مردم بروکراسی و مناسبات پیچیده اداری را در موارد مختلف
حذف کنند و خود بهطور مستقیم به مطالبات مردم رسیدگی نمایند؛ زیرا مردم با دیدن حاکم و کارگزاران
حکومتی ،حقایق را گفته و از واقعیات پرده برمیدارند و این خود وسیلهاى خواهد بود که حاکم بتواند ارزیابى،
صحیح و نتیجهگیرى ،منطبق با واقعیات داشته باشد.
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