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 ياسالم در حكومت تيشفاف يها شاخص
  )يبر حكومت علو تأكيدبا (

*نژاد سيداحمد حبيب  14/5/95: دييتأخ يتار  17/10/94: افتيخ دريتار
  

 **عامري زهرا ______ ________________________________   

  چكيده
باشـد و در   می تضمين حقوق بشر و شـهروندي ، حكمراني شايسته اتين تعهدتر مهميكي از 

توانـد بـه    يحكمرانـي شايسـته اسـت كـه مـ      روشـن يكـي از خصـايص    »شفافيت« جهت،اين 
قدرت ، شهروندان يو فرهنگ ياجتماع، ياقتصاد، حقوق سياسي		ثر حاميؤسازوكار م		عنوان

باشـد  شـومي   هـاي  هو راهكاري ارزنده براي مبارزه با پديد را به نقطه تراز مورد انتظار برساند
اي  حقوقي و سياسي هـر جامعـه   هاي ين چالشتر مهمسياسي و اقتصادي كه از  هاي مانند فساد

، وارد اسـت  مفهـومي تـازه   امـروزه  ،وم حقوقي شفافيتهرچند مفه در اين ميان. تواند باشد مي
 خصـوص در دوران كوتـاه  علوي بـه   هاي توان در آموزه مي مفهوم شفافيت را هاي ريشهولي 

د و بـه  كـر  مـي  يشـفافيت در حكومـت را امـري ضـروري تلقـ      علـي . حكوت ايشان يافـت 
ديدگاه حكومتي و شيوه عملي خويش را با مردم و همـه مخاطبـان   ، صداقت و صراحت تمام

 كــاري از مــردم را مجــاز پنهــان ،جــز در مــورد اســرار جنگــي ايشــان. گذاشــت مــي در ميــان
نـد  ا دخيل ـ  اعم از ساختاري و رفتاري 		ـ معيارهايي وها  شاخص ،در انديشه علوي. دانست نمي
. كننـد مين أخير عمومي و منافع همگاني را ت، پذيري شفافيت سازي مقدمات تحقق با فراهم		تا

تبيين تكاليف و حقوق ، بخشي به كارگزاران هشدار و آگاهي، اعالم صريح مواضع حكومت
كـارگيري سـطح بـااليي از     هبـ ، رگزارانلزوم دسترسي آسان به كا، متقابل كارگزاران و مردم

تنبيـه   يدالئلـ به مردم و تبيين دهي  گزارش، استانداردهاي درستكاري و اخالق براي كاركنان
گيــري از  بهــره همچنــين. رفتــاري يــك حكومــت شــفاف اســت هــاي شــاخص، كــارگزاران

به خوبي در نيل بـه   ،ساختاري چون شبكه نظارتي گسترده و نظام قضايي مستقل هاي شاخص
  .راهگشا باشدتواند  ميشفافيت 

  .يشاخص رفتار، يشاخص ساختار، تيشفاف، حكومت، يعلو شهياند: واژگان كليدي
                                                      

  ). a.habibnezhad@ut.ac.irپرديس فارابي دانشگاه تهران (استاديار  *
 ). z.ameri@ub.ac.ir( / نويسنده مسئولدانشگاه بجنورداستاديار ** 
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  مقدمه
 ،1ج ،1423، حيـدري ( *»شـف «ه از ريشـ  عربـي اي  كلمـه ) Transparency( »شفافيت«

بودن اسـت   و زاللبودن  روشن، بودن ظريف، بودن خود به معناي نازك، و شف) 388ص
هـر  بـه  شفاف در لغت  بوده،مصدر اسمي شفاف  ،اين واژه. )336ص، 1386، آذرنوش(

مانند بلـور و   ؛ديگر نمايان باشد شود كه از پشت آن اشياي گفته ميچيز لطيف و نازك 
) 166ص، 1ج، 1418، قيـومي ( **»شـفوف «و جمع آن ) 797ص، 1383، عميد( شيشه
 و تابنـاكي  درخشـندگي ، تـوان بـه نـازكي    مي شفافيت را، همين تعابيربا توجه به  .است

  .دتعبير كر) 620ص ،1386، معين(
ه ، هـا  داده، اطالعـات  در مورد شفافيت استعمال، اصطالح در يمعنـا  بـه  وهـا   رويـ 

 باشـد  هـا مـي  آن بـر  نظـارت  و بررسـي  بـراي آنهـا  » بـودن  دسـترس  در« و» آشكاربودن«
  .)93ص، 1392، سراباكرمي ساريخاني و (

شـفافيت  ، در عرصـه قـدرت  . اجتماعي كاركرد دارد گوناگون هاي اين معنا در حوزه
اگرچـه ايـن   . شـود  مـي  به عنوان شاخصي از كيفيت سياست و حكمراني لحـاظ  عمدتاً

آنچـه امـروزه   ، ولـي  مفهومي آشنا براي مردم باشد ،دور هاي مفهوم ممكن است از زمان
بانك جهاني در ارتبـاط بـا    هاي در گزارش بار براي نخستين ،است در اين ارتباط مطرح

 هـاي  در اجـراي برنامـه   م1989بانك جهاني كـه تـا سـال    . توسعه مطرح شد هاي برنامه
ـ      آوردن  دسـت ه توسعه و مديريت بخش عمومي بر اهميـت كـاهش نقـش دولـت در ب

در ارتباط بـا بحـران    خود م1989در گزارش سال  ،كرد مي تأكيديي اقتصادي بيشتر آكار
كردن دولت نكرده است و مفهوم حكمرانـي   چنداني بر كوچك تأكيدفريقا اادي در اقتص

. بار در اين گزارش مطرح كـرده اسـت   نخستينرا براي ) Good Governance( مطلوب
از بحـران حكمرانـي    كه بحران اقتصادي در واقعاند  مشخص كرده ،نويسندگان گزارش

عدم توجه به مديريت مبتني بر ، حكمراني بد هاي و يكي از مشخصه گيرد سرچشمه مي
 بـاره خـود در  م1992بانك جهاني همچنين در گـزارش سـال   . شفافيت ذكر شده است

                                                      
 .شَف، يشف، شُفُوفاً *

 .شف و الجمع (شُفُوف) مثلُ فُلُوس **
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شفافيت را يكـي   ،ه حكمراني مطلوب را برشمردهچهار عنصر عمد، توسعه و حكمراني
  ).50ص ،1388، يزداني زنوز( از اين عناصر دانسته است

ـ  ـ  حقوق عمومي ادايمپاراين نظريه و نيز در در  طـور مسـتقيم بـا موضـوع     ه كـه ب
 يه با اطالعـات كست معنا نيدت بيشفاف ـ   حكمراني و حقوق شهروندان در ارتباط است

آنچـه   تـا از  داده شـود  انكـ امآنهـا   بـه ، دهـد  يار شهروندان قرار ميه حكومت در اختك
ميـدري و  ( نقـد و قيـاس كننـد    ،بتواننـد تحليـل   و آگاه شـوند  ،دهد يحكومت انجام م

ايــن مفهــوم بــر . فــراروي خــود نبيننــداي  و تاريكخانــه) 526ص، 1383، خيرخواهــان
مبتني گيري  سترسي عامه مردم به فراگرد تصميمموجوديت سازوكارهايي براي تضمين د

  ).153ص ،1389، پورعزت و همكاران( است
 زيـرا  ؛ندسازي بيشتر امور شفافخواهان  ،شهروندانهم سياستمداران و هم  ،امروزه

را در  و اقتصـادي در سيسـتم سياسـي   و فساد  راه حل برخورد با هر گونه ناكامي تقريباً
  *.دانند مي سازي براي عموم شفاف

موضوعي نيسـت   ،گذرد آگاهي عموم از آنچه در حكومت مي توجه داشت دالبته باي
مفهـوم  ، كومـت اسـالمي  در عرصـه ح ، پيشها  قرن. باشدمنحصر به جوامع امروزي كه 

  .قرار گرفته است عليامام  بخشي به عموم مورد توجه شفافيت و آگاهي
 در ميان مسلمانان و به ويژه شيعيان آن هنگام كه سخن از حكومت اسالمي به ميـان 

واقـع   در. آيـد  مـي  درنگ به عنوان يك الگو به ذهن همگـان  بي عليحكومت  ،آيد مي
تر  نزديك ـ  يعني حكومت علوي ـ  كه به اين الگو دارد وصف ديني و اسالميحكومتي 

از  گوناگوني هاي اين نزديكي و انطباق بايد در جنبه. و با آن انطباق بيشتري داشته باشد
يا از مرام و سيره او نقل  ،ري باشد كه در سخن آن حضرت آمدهدا حكومت و حكومت

  .شفافيت است ،اختهبه آن پرد عليكه حضرت ها  يكي از اين جنبه ؛شده است
حـق دارنـد بـر     **،دنمردم نقش مهمي در حكومت داردر انديشه علوي،  ازآنجاكه

                                                      
 .http: //www«تـوان بـه سـايت     الملـل، مـي   براي ديدن آمار شاخص فساد از سازمان شـفافيت بـين   *

transparency. org/cpi2014/#1 « كرد.مراجعه 
هيچ كس جز كسي كه شـما او را اميـر خـود گردانيـد،     ؛ اي مردم! اين امر حكومت از آن شماست« **

 ).456، ص3، ج1879(طبري، » حق امارت بر شما را ندارد
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مقدمه اين نقش  و مباني و احكام اسالمي نظارت كنند چهارچوبروند اجراي امور در 
آگـاهي   از سوي ديگر. حكومت است هاي گيري تصميمشفافيت اعمال و كردار و  ،مردم

يع اهـداف حكومـت دارد و   تداوم و تسـر ، بسزايي در روند استمرارنقش ، سياسي مردم
همه بايد در جريان اقدامات حكومـت قـرار    ؛ بنابراينكاري نيست پنهان هحكومت عرص

 آيـد  مقابـل مـردم نيـز فـراهم      هاي شـفافيت سياسـي در   زمينه، گيرند تا ضمن صراحت
يي بـه ايـن   گـو  پاسـخ بـا   كوشد مينوشتار حاضر ). 68ص، 1392، بخشايش اردستاني(

بخـش شـفافيت در حكومـت اسـالمي      و معيارهاي تحققها  اساسي كه شاخص پرسش
. بپردازد ـ   پس از پيامبرـ   ن حاكم دينيتري به تبيين اين مفهوم از منظر اسوه، چيست

 هـاي  شاخص ،شده يعد ساختاري و رفتاري ـ بررس شفافيت از ب، ن مسئلهيبا توجه به ا
فرض . ده استشاستخراج ، يعلحضرت  يومتكح يو نظر يعمل هريآن با توجه به س

وع شـفافيت و  موض درباره عليامام  هاي نويسندگان بر اين است كه با بررسي انديشه
  .بين از شفافيت دست يافت نگر و جامع توان به الگويي جزئي مي ،بخشي آگاهي

  هاي شفافيت در انديشه علوي شاخص. 1
زاده  فيشر( دهيپد يكو سنجش  يمعرف يار مناسب براكشاخص عبارت است از سازو

 نـد ا ابعاد يك مفهوم گيري عيني شناسايي و اندازه هاي و نشانه) 51ص، 1382، پور يو قل
  ).25ص ،1390، جم و لطفينيا  سگريع(

ده يـ ه وجـود پد كند ا ييها كها و مح كمال، راهنماها يشفافيت به معنا هاي شاخص
ن مفهوم يننده اك مشخص هاي نند و به عنوان عالمتك يان مينما شفافيت در حكومت را

شـفافيت را  باره توان اطالعات موجود در يمها  ن شاخصيا كمكبا . شوند يمحسوب م
ده يـ ل پديـ و تحل يبه بررسـ  يشتريرد و با استفاده از آن با سرعت و دقت بك يبند طبقه
در دو دسـته   ،شفافيت تحليل معيارهاي تحقق بخش، در انديشه علوي. ور پرداختكمذ

  .تواند به تبيين اين مفهوم منتهي گردد مي ساختاري و رفتاري

  ساختاري هاي شاخص .1ـ1
تحقـق شـفافيت    يبرا يضرور هاي رساختيهمان ز ،ساختاري هاي از شاخص قصودم
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شـبكه نظـارتي گسـترده و     تأسـيس ، ساالري در گزينش كاركنان شايستهاست كه شامل 
  .باشد مي ايجاد سامانه قضايي مستقل

  ساالري شايسته .1ـ1ـ1
ساالر اسـت كـه     اي شايسته عرصه، محور سياسي حكومت حق هعرص،  علياز نظر امام 
و  جامعه بايد موقعيت مشاركت در حكومت را داشته باشـند شايسته و اليق  در آن افراد

 ؛شغلي هاي و مسئوليتها  موقعيتقراردادن افراد در  عنيدر اين مفهوم ي ساالري شايسته
  .ي كه دارندهاي ها و توانايي مهارت فقط و فقط به دليل

وري و كـارآيي   گردد و بهـروه  مي قوام و پايداري حكومت باعث ساالري شايسته
گــزينش كــارگزاران بــر اســاس  ،دارد و در مقابــل بــه دنبــالسياســي را  هــاي نظــام

آنان و بـر اسـاس معيارهـاي نادرسـتي      هاي و شايستگيها  معيارهايي غير از توانايي
 علـي امام بنابراين  ؛جز خسران براي حكومت ندارد ،مانند محبت و روابط شخصي

  :فرمايد مي مالك اشتردر نامه به 
و بـر  ، رتر باشـد يو عذرپذ دير به خشم آيه دك.. . نيسى را برگزكبراى فرماندهى سپاه 
درشـتى او را بـه تجـاوز     ؛نـد كبا قدرت برخورد ، و با قدرتمندان، ناتوان رحمت آورد

  ).53نامه ، البالغه نهج( ت بازنداردكو ناتوانى او را از حر، شاندكن
را  مالك اشتركند و  ميمنوط  گزينش كارگزار را به توانايي بيشتر ،در اين كالم امام

نيـروي تحقـق    توانـايي و نيـز  در جاي ديگـر  . دارد مي از انتخاب يك ناتوان برحذر
سزاوارترين  !مردماي « :فرمايد مي و است اهداف حكومت را معيار شايستگي دانسته

نيرومندتر و در آگـاهي از   ،اشخاص به خالفت آن كسي است كه در تحقق حكومت
تجربـه را   ،كـه در جـاي ديگـر    همچنان ؛)173خطبه ، همان( »فرمان خدا داناتر باشد

سانى كومت كاز عمال ح«: نمايد مي يكي از عوامل دخيل در انتخاب كارگزار معرفي
و معيارهاي شخصي را در ) 53نامه ، همان( »اءانديه اهل تجربه و حكن كرا انتخاب 

  :ندك مي نفي ،گزينش كارگزار
 ،پس از اينكه آنان را نيك آزمـودي  انديشه كن و دقت در كار كارگزارانت به !مالكاي 

آنها را از روي محبت نابجا و خودسرانه به كاري برمگزين كه اين دو  به كار بگمارشان
  ).همان( ستم و خيانت است، اساس ظلم

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 

مي
سال

ق ا
حقو

 /
يب

 حب
مد

داح
سي

 
ري

عام
را 
 زه

د و
نژا

 

134  

  شبكه نظارتي گسترده .1ـ1ـ2
بـه منظـور    يك شـبكه نظـارت  يـ  يطراحـ ، ين شاخص ساختاري در تحقق شفافيتدوم
 كـرد  عمـل گيـري و   نظـارت بـر تصـميم   . هاسـت كرد عمـل  بارهاطالعات در يآور جمع

براي  يسازي و ابزار مهم  موازنه، كارگزاران و نهادهاي حكومتي و مشاركت در اين امور
شـدن حكومـت از نظـر     اين فرايند باعث شفاف. مبارزه با فساد و بهبود حكمراني است

 .شود مي مردم و افزايش اختيارات شهروندان براي ايفاي يك نقش فعال

بـه   يابيه بـا هـدف دسـت   كـ ن آن اسـت  يمبـ  يعلـ سخنان امـام   ياجمال يبررس
 هـاي ذيـل   از راه يدر حكومت علـو  يشبكه نظارت، از روند امور ياطالعات و آگاه

  .گرفت مي صورت

  يبازرس هاي تئيارسال ه .1ـ1ـ2ـ1
ن يـ ا. ژه بـود يـ نـدگان و يگماشـتن نما  ،امـام بـر كـارگزاران    ينظارت هاي از جمله روش

از جملـه نامـه    ؛شوند مي به مناطق گوناگون اعزام يبازرس هاي تئيدر قالب هها  ندهينما
دهـد تـا بـه     مـي  تيـ مأمور يبـه و  ،اسـت كـه طبـق آن    كعب بن كمالبه  عليحضرت 

كـارگزاران حضـرت در فاصـله     كرد عملاذات برود و درباره رفتار و يالسواد و بهقةورك
دجله و عذيب بررسي و تحقيق كند و گزارش رفتار آنان و حسابرسي خـويش را   ميان

  :ن آمده استيچن يبه و مؤمنان ريم امكدر ح. به وي بدهد
ارانت از محل خود خارج ياز  يخود بگمار و به همراه جمع يرا به جا يگريشخص د

ن دجلـه و  يبه مـا كـ پـس در آنجـا از گماشـتگانم    . يالسواد برسةوركن يشو تا به سرزم
اذات يسپس به بهق. ق نمايردار آنان بنگر و تحقك ز در روش ويبپرس و ن، ب هستنديعذ

. نكـ ر و به طاعت و فرمان پروردگار خود عمل يبرگرد و اداره امور آنجا را به عهده بگ
 يبـرا  ،از اعمال فرزند آدم يكه هركت داده است و بدان يه او به تو والكالبته در آنچه 

ر يـ خ اركـ  يتـوان  مي پس تا. جزا و پاداش داده خواهد شد شده و در برابرش رهياو ذخ
جه تـالش  ينت ،ين بازرسيان اير بخواهد و در پايما و شما خ يانجام بده تا خداوند برا
، محمـودي  /563ص، 8ج، ]تـا  بـي [، مرعشـي ( نكـ م گزارش يباصداقت خودت را برا

  ).63ص ،4ج، 1376
ـ  يـ فيو كبر نظارت  روشنيمفاد نامه به  دارد و  تأكيـد ق يـ صـورت دق ه ت انجـام آن ب
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 يبازرسـ  يز دولتـ كاز مرا ،ت امانتيه با دقت و رعاك دادندسفارش  يحضرت به و
 را بـه عمـل آورد تـا از    يهـاي  پرسش، ين شرعيطبق مواز، نانكارك يكايكد و از كن

ق بـه  يـ دقبـه طـور   آشـنا شـود و مراتـب را    آنها  تيزان فعاليم و كرد عمل چگونگي
  .حضرت گزارش دهد

  گيري و حسابرسي كارگزاران گزارش .1ـ1ـ2ـ2
ارائـه  ماننـد  به ضرورت ارائه اطالعات از سـوي كـارگزاران    ،از ديگر شقوق نظارت

. كنـد  مـي  سازي ايفـا  د كه نقشي اساسي در شفافكراشاره توان  ميمالي  هاي صورت
 حـوزه  يهـا  تيـ صـورت مـنظم گـزارش فعال    ارگزاران بـه ك، يعلت امام يريدر مد
خـود   يتيرسـاندند و امـام را از حـوزه مسـئول     يش را به حضـرت مـ  يت خويمسئول

اتبـات  كتـوان بـه م   يمـ ، مثـال  يبـرا  ؛)225ص ،1389، نژاد عباس( دندكر يخبردار م
اتبـه  كم يعلـ وسته با امـام  يپ يو. ردكت مصر اشاره يريدر زمان مد ركب ياب محمدبن

، ثقفي كوفي( رساند يدادها را به اطالع حضرت ميحوادث و روراه، ن يداشت و از ا
هـا و   حضرت همواره اطالعات و اخبار بخـش ، واقع		در). 250ـ230ص ،1ج، 1353

تـا ضـمن آگـاهي دقيـق از      دكر يسب مكش را يخو يتيريمد هرمجموعيز يواحدها
ـ «عبـارت  . ندكت استفاده ينترل و هداكعمال ا ياز آنها برا، امور : لـي حسـابك  إرفع أف

ايشـان بـه    هـاي  كـه در برخـي از نامـه    »خود را براي من بفرسـت  كرد عملگزارش 
  .گوياي اين واقعيت است ،كارگزارانش وجود دارد

 يزان اضافيافتند و مي ين اطالع ماناالمال مسلم تيزان بياز م ،ينگار نامهراه شان از يا
 هه اداركـ  يصرد خزاع بن مانيسلبه ، حضرت با ارسال نامه. ردندك يمانده را طلب م يو باق

  :فرمودند، دار بود شان عهدهيومت اكشهر جبل را در زمان ح
پس حق  ؛ن در نزدت جمع شده استانابه من اطالع بده از مقدار آنچه از حقوق مسلم

ه در نزد ما ك يان افراديما بفرست تا در م يمانده را برا يهر صاحب حق را بپرداز و باق
  ).166ص ،2ج، 1417، بالذري( مينكم يتقس، هستند

  كارگيري بازرسان مخفي هب. 1ـ1ـ2ـ3
بـا عنـوان نظـام     يالتياز تشـك  يعلـ ره امـام  يگرچـه در سـ   ،از محققان يكيبه اعتقاد 
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 هاي تيمأمور بارهكه دراي  و پراكنده گوناگوننصوص ، ولي سخن نرفته است ياطالعات
كـه آن بزرگـوار در روزگـار حكـومتش بـر اسـاس        يوجـود دارد و اقـدامات   ياطالعات
كه حكومت امام از وجود دهد  مينشان  ،انجام داده است يپنهان هاي گزارش يآور جمع
 هاي گزارشآوري  پنهان و جمعكاوش ق برخوردار بوده است و يكارآمد و دق يالتيتشك

 يفه اساسـ يوظ، كارگزاران كرد عملاطالعات نظامي و ، گوناگون مرتبط با امنيت داخلي
  ).74ـ73ص ،1381، شهري محمدي ري( الت بوده استين تشكيا

، هم خود براي نظارت بر گفتار استانداران و فرماندهان و منصـوبان خـويش   ،امام
كـرد بازرسـان    مـي  نمود و هم به مديران خود سفارش مينصب  بازرسان ويژه و مخفي

 ياز بازرسان مخف ايشان، هاي نامه در. براي نظارت بر كارمندان خود داشته باشند يمخف
، 36ــ 33، 27ـ25، 22ـ18، 14ـ3هاي  نامه، البالغه نهج: ك.ر( شده استتعبير  »ونيع«به 
  ).60 و 57، 56، 54ـ51، 47ـ38

ن يچنـ  راهسـب اطالعـات از   كبـه  ، مالـك از نامه خود به  يدر بخش عليحضرت 
نـان را  كاركرفتـار  «: نـد يفرما يننـد و مـ  ك يمـ  تأكيد يمحرمانه و مخف يارتباط يها انالك

ه به ك يا ن در نامهيهمچن). 53نامه ، همان( »بر آنان بگمار ين و بازرسان مخفك يبررس
اشـاره  ، انـد  دهكـر افـت  يش دريبازرسـان خـو  ه از كـ  يبه اطالعات، ه نگاشتندكزمامدار م

نامـه  ، همـان (» من در شام به من خبر داده است ياطالعات مأمور: «نديفرما ينند و مك يم
و در مجمـوع   دو مرتبهها  در خطبه يازده مرتبه،البالغه  موجود در نهج هاي در نامه). 33

بـه   )45و  43، 34، 33، 20، 18، 3هـاي   نامـه ، همان: ك.ر( »بلّغني«عبارت  سيزده مرتبه
جاسوسان و بازرسان خـويش اسـتناد    هاي امام به گزارش ،در اين موارد. رفته استكار 
نكه نام گزارشـگر را بياورنـد تـا امنيـت و     آ يب؛ اند و بر اساس آن تصميم گرفتهاند  كرده

  ).299ص ،1406، محمدي و دشتي( رسالت بازرس تهديد نشود

  نظارت مردمي .1ـ1ـ2ـ4
 كنـد  مير بر كاركرد كارگزاران معرفي به طور آشكارا مردم را به عنوان ناظ امير مؤمنان

او را اطاعت  ،اگر حاكم شما خالفي مرتكب شد«: گويد مي و خطاب به مردم هر منطقه
  .).420ص ،1416 د،يمف( »نكرده و مراتب را گزارش دهيد
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آنها به حضور حضرت بياينـد و از   شد سببم يتم يله بنيبا قب عباس ابن يبدرفتار
م در جنگ جمـل جـزء   يتم يه اغلب بنكآن بود  ين بدرفتاريعلت ا. نندكت ياكاو ش

 ،انكيشــا هاز جملــ. ســپاه حضــرت قــرار داشــتند يبودنــد و رو در روســپاه جمــل 
بـر  . ردكـ ت ياكشـ  عبـاس  ابـن  نوشت و از يا حضرت نامه يه براكبود  قدامه بن ةيجار
 هشـدار داد گونه  اينن نامه به او ينامه نوشت و در ا عباس ابن به امام، ن اساسيهم

  :)320ص ،18ج، 1358، خويي(
 يو چونـان پلنـگ درشـت    يورز مـي  بـر كت، ميتم ينسبت به بنه تو كده يبه من خبر رس

و  يـك ز در آنچـه از ن يه من نكچرا ؛نكشه يپ ينرم يقدر! ابوالعباسي ا پس...  ينك مي
مرا نسـبت بـه خـود     يگمان خوش نيبنابرا ؛م هستميسه، رود مي بد بر دست و زبان تو

  .ه نظر من نسبت به تو برگرددكن كن ياركپاس دار و 

  سامانه قضايي مستقل .1ـ1ـ3
تحقق مفهـوم شـفافيت و    ،كارآيك سيستم قضايي و شايسته مؤثر ، بدون حضور آزادانه

 ،الزم هـاي  سـازوكار بينـي   بايد با پيش شايسته سيستم قضايي. يي ممكن نيستگو پاسخ
ـ  ـ   سازي اصول و قواعد جاري در حكومـت   زمينه شفاف ويـژه در حـوزه عـدالت    ه ب

ست كـه بـه   ا از اموري ،دادرسيبودن  استقالل قضات و علني. را فراهم سازد ـ   قضايي
  .شود مي حكومت منتهي كرد عملتحقق شفافيت در 

دادرسـي و حكومـت بـه    ، علـي تـا زمـان امـام    كه  از اين امر حكايت دارد شواهد
آن حضـرت  . و قضاوت در اختيار شخص حاكم بوده اسـت  ردهم وجود دا دراي  گونه

 اصل تفكيك قوا را براي حفظ استقالل منصـب قضـا بنيـان نهـاد     ،يهاي فرمانبا صدور 
بـه رغـم داشـتن خالفـت و قـدرت در       ،چه بسا حضور امـام ). 128ص، 1381، بشير(

 /316ص ،34ج، 1404، مجلسـي  /5ــ 4ص ،8ج، 1407، دمشـقي ( محكمه شريح قاضي
بـه  تـي بـر خليفـه    ح، ي بر استقالل و تسلط قاضيتأكيد)، 401ص /3ج، 1385، اثير ابن

  .ه استقوه مجريعنوان نماد 
پس از انتخاب قاضي به اصل اسـتقالل   ،مالك اشتربه  در فرمان خود عليحضرت 

  :فرمايد مي و رددا تأكيدوي 
 شـتر مـورد بررسـى قـرار ده و در بـذل مـال بـه او       يپس قضاوت قاضى را هـر چـه ب  
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ازش يـ ه نكچندان  ؛برطرف شودش يدست گشاده دار تا گرفتار ـ	ش حقوق اويافزا	و	ـ
ت أاو جـر  هانـت دربـار  يكه نزدكـ م افتد و او را در نزد خود چنان منزلتى ده كبه مردم 

در . مـن دانـد  يد و توطئه آنـان ا يگرمى تو خود را از تهد طمع نداشته باشند تا به پشت
ن و كـ د ييـ ش بنشـان و قضـاوتش را تأ  يخـو  يكن و نزدكل يش از او تجليمحضرخو

  .)223ص ،1382، انيحرّ( بانش باشيذ نما و پشتينفمش را تكح
ي هاي سازوكاردادرسي و محاكمات از جمله بودن  علني، در نظام دادرسي علوي همچنين

محاكمـات  بودن  علني. گردد مي آن به تحقق شفافيت در امور منتهي كارگيري بهاست كه 
جريـان محاكمـات و   گرفتن در قرار، ي توانايي حضور مردم در جلسات دادرسيابه معن

 ،نتيجـه ايـن امـر   ). 307ص ،1384، هاشمي( باشد مي ارزيابي صحت و سقم محاكمات
  .شدن افكار عمومي است آگاهي مردم و روشن

آمـده اسـت كـه آن حضـرت در مسـجد قضـاوت        عليسيره قضايي حضرت  در
مشـاهده  اي كـه  به گونه ؛معروف بود» القضاةكد« كرد و در آن جايگاهي داشت كه به يم

شنيده  و ازآنجاكه )506ص ،1406، جي قلعه( نمودپذير ميآن از هر طرف مسجد امكان
  :فرمود، كند مي در خانه خود قضاوت شريح بود

ر براي اجراي عدالت بين مـردم بهتـ   در مسجد قضاوت كن كه اين عمل !شريحاي 
، 1408، نـوري ( كردن موجب وهـن قاضـي اسـت    نشستن در خانه و قضاوت. ستا
  ).197ص ،3ج

فلسـفه جلسـات دادرسـي    ، اند كه مؤلفان نظام دادرسي اسالمي استنباط كردهگونه  آن
رسـيدگي و تسـهيل حضـور مـردم در جلسـه      بـودن   رعايت اصـل علنـي  ، در مسجد

همچنـين در مقـررات   ). 115ــ 114ص ،1419، باقرالموسـوي ( دادرسي بـوده اسـت  
ناپسند و گاه حرام دانسته شده  كاري ،گماشتن دربان و حاجب براي دادگاه ،اسالمي
  .)95ص ،1379، زادي فرح( است

دستگاه قضـايي همـواره خـود را در معـرض نگـاه تيـزبين       ، محاكماتبودن  با علني
امـر   شود و همين مي امنيت قضايي افراد به خوبي تضمين بدين ترتيبداند و  مي جامعه

  .گردد مي مين عدالت قضايي منتهيأبه شفافيت سياست حكومت در ت
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  رفتاري هاي شاخص .1ـ2
مـنش و   ،آشـكار در شـيوه   هـاي  از ويژگـي اي  مجموعه ،رفتاري هاي منظور از شاخص

ن است كه اعتقاد بندي آنان به اصولي معي سلوك حكومت و كارگزاران و بازتابي از پاي
  .شود مي به آنها عامل شفافيت حكومت محسوب

  مواضع حكومتآشكار اعالم  .1ـ2ـ1
و  روشـن ، شـفافيت و صـراحت در بيـان   ، حكومت علـوي  هاي ن مشخصهريت روشن از
اين مشـي بايـد هـم در آغـاز     . گفتن از سياست و مشي خود با مردم است پرده سخن بي

  .مسئوليت و هم در طول آن ساري و جاري باشد
بـه حضـرت    مرتبـه سه  ،عوف بن عبدالرحمناز سوي ، ه شوراى شش نفرهيدر قض

ايشـان  ولـى   ؛دن مطرح شـ يخيره شيخالفت به شرط عمل به سشنهاد قبول يپ علي
تـاب خـدا و   كومت من فقـط  كح كار و ماليمع كرداعالم  و كردت تمام رد يبا قاطع
 سـت يگـرى ن يره ديردن سك مهيازى به ضمين ،ن دوياست و با وجود ا امبريپسنّت 

گـرفتن   بـه بهانـه در دسـت    در اين باب حتي امام). 162ص ،2ج، ]تا بي[، يعقوبي(
  .توريه هم نكرد ،خالفت ظاهري

 يعـت بـه سـراغ و   يب يآن هنگام كه مردم بـرا ، عثمانشدن  شتهكپس از همچنين 
از جملـه   ؛سـر بـاز زد  ، مسـلم او بـود   ه حـق كومت كرش حياز پذ يدالئلبه ، آمدند

ه كـ بـر اسـاس آنچـه    ، رمياگـر دعـوت شـما را بپـذ    ، ديآگاه باش« :ردكاعالم آشكارا 
نندگان گـوش  ك و سرزنش سرزنش ن و آنينم و به گفتار اك با شما رفتار مى ،دانم مى
  .)92خطبه ، همان(» دهم نمىفرا

به آنان ، ورزيدند مي اصرار عليه مهاجر و انصار بر بيعت با حضرت كهنگامي 
 »انجـام آن بايـد در مسـجد باشـد     ،ورزيـد  مي ه بر گزينش من اصرارك كاين«: گفت

ومتي خود را اعـالم  كبرنامه حروشني به ، آنگاه در مسجد). 450ص ،1879، طبري(
  فرمود: و ردك

گـر بـه شـما    يبـار د  ،امبريپهمانند زمان بعثت ، ها شيها و آزما روزى رهيت !ديآگاه باش
ش يسـخت آزمـا  ، ردكـ را بـه حـق مبعـوث     امبريپه كى يسوگند به خدا. روى آورد
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د  يبه هم خواه ،گ گذارنديه در دكى يا غذاي، زندير ه در غربالكاى  چون دانه ؛ديشو مى
اى  ه سابقهكآنان  .ن رودييو باال به پا ن به باالييه پاكتا آن، د شدير و رو خواهيز، ختير

شـى  يپ، ه بـه نـاحق  كو آنها  نديآ ار مىكبر سر ، نون منزوى بودندكو تا در اسالم داشتند
  ).16به خط، البالغه نهج( عقب زده خواهند شد، گرفتند

و  يگسـتر  عـدالت  يعنـ ي ـ  ومـت خـود  كح ياصل خط قاطعانه درباره ي،ديگر در جاي
  :ردكسخن گفت و اعالم ـ  يزيست ستم

چـه  گر ؛گـردانم  مىابم به صاحبان اصلى آن بازيه بكجا كشده را هر  تاراج المال بيت
عمـوم  ش بـراى  يگشـا  ،را در عـدالت يز ؛ده باشنديزانى خرينكا ي ردهكبا آن ازدواج 

 تـر اسـت   ل سـتم بـراى او سـخت   تحمـ ، ديه عدالت بر او گران آكس ك		و آن است
  ).15خطبه ، همان(
 بندم يو خود به آن پا رميگ به عهده مى ،ميگو آنچه مى« بر اينكه تأكيدبا  عليحضرت 

خطبـه  ، همـان (» ام گاه دروغى نگفته چيه، اى از حق را نپوشاندم لمهك !به خدا سوگند... 
چ رازى را يه جز اسرار جنگى هـ كد حق شما بر من آن است يآگاه باش: «دفرمايمي ،)16

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

  آنانبخشي وظايف  هشدار به كارگزاران و آگاهي .1ـ2ـ2
. بايـد روشـن باشـد    ،شـود  مـي  هدف يا اهدافي كه براي كارگزاران مشخص و تعيين

دقـت در  . به تعريف دقيق هدف از انجام كار بسـتگي دارد  ،و صراحت هدف روشني
ايـن   بـه  كند كه آن حضـرت همـواره   مي اين نكته را روشن عليسيره مديريتي امام 

 انتخـاب اي  ايشان هرگاه كسي را به عنوان كـارگزار منطقـه  . مطلب توجه داشته است
خود را بـه روشـني   اهداف و انتظارات ، نظر از اعزام وي به منطقه مورد پيش ،كرد مي
 بخشـيد و بـا   مي گذاشت و بدين ترتيب به ايشان آگاهي مي و در اختيار او نوشت مي

شـد مـديران و    مـي  شفافيت اهداف و وظايف سـبب . پرداخت مي به اتمام حجتآنها 
خـدمات خـود را بـا     شوند ووالن به طور كامل نسبت به وظايف خويش توجيه ئمس

را  علـي  امام هاي نامه. حكومت مركزي هماهنگ سازندشده از سوي  ارائه هاي طرح
 هـاي  بخشـي  آگـاهي  نخست، :دكري توان در دو قسمت جداگانه بررس مي در اين باب

پـرورش اخـالق   ( بـر عهـده كـارگزاران اسـت    آنهـا   اقداماتي كه انجـام  بارهدر ايشان
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خـود در   مجازات اقـدامات مجرمانـه  اعمال ساختن كارگزاران از  آگاه دوم، ؛)اي حرفه
  .)65ص ،1388، سركشيكيان( صورت تخلف

  اي كارگزاران پرورش اخالق حرفه .1ـ2ـ2ـ1
  :فرمايد مي مالك اشتردر بخشي از عهدنامه خويش به  عليحضرت 

، هاى باارزش گذشتگان سنّت ،نيشيهاى دادگستر پ ومتكه حكآنچه بر تو الزم است آن
را همواره ، تاب خداستكه در كو واجباتى  امبريپو آثار  ده رفتگانيهاى پسند روش

ـ ن ايروى از فـرام يـ و بـراى پ ، نـى كروى يپ ،ميا ردهكو به آنچه ما عمل  اد آورىيبه  ن ي
ـ ز ؛نكـ تـالش  ، ام ردهكو با آن حجت را بر تو تمام ، ام ه براى تو نوشتهكاى  عهدنامه را ي

  .)53نامه ، همان( عذرى نزد من نداشته باشى ،ره شديرد و بر تو چكشى كاگر نفس سر
ـ هنگامي كه او را به سرپرسـتي لشـكر مصـر انتخـاب       بكر ابي بن محمدخطاب به  ايشان
  :فرمايد ـ مي	كرد

بـر تـو   . قـرار دادم  ر مصـر كعنـى لشـ  يرم كن لشيتر ه من تو را سرپرست بزرگكبدان 
هـر چنـد   ، نـى كن خود دفاع يو از د، ردهكهاى دل مخالفت  ه با خواستهكسزاوار است 

 ؛اوريـ داشتن مردم بـه خشـم ن   نگه خدا را در راضى. ساعتى از عمر تو باقى نمانده باشد
ن خشـنودى خـدا   يگزيز جـا يـ چ چيه، اما زى بودهين هر چيگزيرا خشنودى خدا جايز

  ).27نامه ، همان( شود نمى
و را بـه فرمانـداري بصـره منصـوب     هنگامي كه ا ـ  عباس بن عبداهللابه اي  در نامههمچنين 

در مجـالس رسـمي و در مقـام     ،رويي با مردم هنگـام ديـدار   مواردي چون گشاده ـ	دكر
بـه   يديگر در نامه .)76نامه ، همان( دكن مي پرهيز از خشم را به او توصيهنيز و  داوري

 هـاي  او را به مدارا و رفتار نيك با مردم قبايـل و زدودن وحشـت از دل  ، همين كارگزار
فرمانـدار   ـ  سـليم  بـن  مخنـف در سـفارش بـه   يـا   )18 نامـه ، همـان ( كند مي آنان سفارش

  :فرمايد مي ـ	اصفهان
و با مردم بـه جهـت   ، ديو به آنها دروغ نگو، نم با مردم تندخو نباشدك به او سفارش مى

و  نـى يه مـردم بـرادران د  كـ نيچـه ا ، نـد كى نياعتنـا  بـى  ،ومـت دارد كه بـر آنهـا ح  كنيا
ه جمـع  كاتى كن زيبدان براى تو در ا. باشند مىدهندگان در استخراج حقوق الهى  ارىي

 ؛فان دارىيانى از مسـتمندان و ضـع  يكو شـر  و حقى روشن است نيسهمى مع ،نىك مى
  ).26نامه ، همان( ميده ه ما حق تو را مىكگونه  همان
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  ها مجازات بارهبخشي در آگاهي .1ـ2ـ2ـ2
خطـابي و   هـاي  نامـه بـا  گونـاگون،   هاي مناسب و به بهانه هاي در فرصت علي امام

كرد تا مبادا در نسـيان زمـان    مي كارگزاران را نسبت به تكاليفشان گوشزد ،تهديدآميز
كـارگزار  		ــ  قـيس  بـن  اشـعث كـه خطـاب بـه     آنچنـان  ؛شان بازمانند از انجام مسئوليت

  :فرمود ـ		آذربايجان
؛تو اسـت ه امانتى در گردن كبل، له آب و نان نبودهيست فرماندارى براى تو وسهمانا پ 

 اسـتبداد ورزى  ،تيتو حق ندارى نسبت به رع .نىكد از فرمانده و امام خود اطاعت يبا
هـاى خـداى    در دسـت تـو امـوالى از ثـروت     .ىيار مهمى اقدام نماكو بدون دستور به 

ن يدوارم بـراى تـو بـدتر   يـ ام .دار آنى تا به من بسـپارى  و تو خزانه ز استيبزرگ و عز
  ).5مه نا، همان( زمامدار نباشم

برحـذر   المـال  بيتاو را از خيانت در  ـ  ن فرماندار بصرهيجانش ـ  هياب بن اديزبه اي  در نامه
  :دكن قاطعانه مجازات اين عمل را بيان مي دارد و مي

ه در امـوال  كـ ننـد  كاگر به مـن گـزارش   ، خورم راستى به خدا سوگند مىه ب، همانا من
نـه  يو در هز بهره شده مكه كرم يسخت گ چنان بر تو، اديا زيم ك، ردىكانت يعمومى خ

  ).20نامه ، همان( درمانده و خوار و سرگردان شوى، اليع
  :دده مي نسبت به كارگزاران خائن چنين دستور ،مالك اشتردر عهدنامه 

د ييـ انـت را تأ يانت زد و گزارش بازرسان تو هـم آن خ ياز آنان دست به خ يكياگر ... 
ه از كـ و آنچـه را   نكـ فر كيانه ياو را با تاز، ردهكقناعت  ين مقدار گواهيبه هم، ردندك

ار بشمار و قالده كانتيسپس او را خوار دار و خ !رياز او بازپس گ ،ار داردياموال در اخت
  ).53نامه ، همان( نكفيبه گردنش ب يبدنام

قراردادن چهارچوبي روشن و معيـاري دقيـق فـراروي كـارگزارن و منـع      بر اين اساس، 
امور بسامان شود و در گردد  مي سبب ،تفسير معيارها بر اساس ساليق شخصي ايشان از
راه را ، قانون و آييني روشن كه كارگزار رفتار خود را با آنها برابر سازد عدم ارائه، مقابل

  .آورد مي را فراهمتر  و زمينه فسادهاي بزرگگذارد  ميبراي تفسيرهاي فردي باز 

  مردم اختيارات آنان بهو ها  رساني مسئوليت العمعرفي كارگزاران و اط .1ـ2ـ3
شـود   مـي باعـث  اين تبيـين   ؛مديران بايد كارگزاران خود را به زيردستان معرفي كنند
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 رو ازايـن  .خود داشته باشـند  و تكليف از وظايف حاكمان تري درك روشن ،مخاطبان
 از سـوي ديگـر   و كنند يمعرف ردستانيز به را خود كارگزاران سو كي از ديبا رانيمد

 و فيوظـا  انجـام  در ردسـتان يز تـا  دارند انيب را شيخو انتظارات و طيشرا زين خود
در اعـزام   علـي روش حضرت . ابندي دست يروشن دگاهيد به ،خود فيتكال شناخت

نوشت و دسـتورات الزم را   مي براي استاندار جديداي  بود كه نامه گونه استانداران اين
 مـردم شـهر را از انتصـاب اسـتاندار جديـد مطلـع      ، يديگـر  داد و در نامـه  مـي  به او
در  كـرد و احيانـاً نكـاتي    مـي  گوشـزد ، بـود  ساخت و دستوراتي را كه به وي داده مي

  .نوشت مي معرفي استاندار
تـا مـردم را از    ساخت مأموروي را ، اي كه به زمامدار يمن نگاشت امهحضرت در ن

ام را دريافـت   وقتـي نامـه  : «ي از نامـه فرمـود  در فـراز  رو ازاين. محتواي نامه آگاه سازد
  ).259ص ،42ج، 1403، مجلسي» (آن را براي مردم يمن بخوان، ديكر

وي را زمامدار ، مالك اشترهاي  با تصريح به ويژگي، در نامه به مردم مصر عليامام 
  :فرمود و در بيان وظايف وي) 38نامه ، همان( و حاكم مصر معرفي كرد

ه بـا او  كـ در عهدى  ،است  حارثپسر  اشتر كمالبه ، ر مؤمنانيام علىن فرمان بنده خدا يا
و بـا  ، ار را جمـع آورد يند تا خراج آن ديگز ه او را به فرماندارى مصر برمىكهنگامى ، دارد

  .)53نامه ، همان( و شهرهاى مصر را آباد سازد ار مردم را اصالحك، ندكدشمنانش نبرد 
خطـاب  ، سـاخت  مأموررا براي حكومت بصره  عباس بن عبداهللازماني كه  حضرت امير

  :مردم فرمود	به
. را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والي قـرار دادم  عباس بن عبداهللامن  !اي مردم

اطاعت كنيد و  ،سخن او را بشنويد و از امر او مادام كه در اطاعت خدا و رسول اوست
كـردن   به من اطالع دهيد تا او را از حكومـت  ،گردان شد اگر بدعتي نهاد يا از حق روي

  ).354ص ،13ج، 1389، شهري محمدي ري( بر شما عزل كنم

  تبيين تكاليف و حقوق متقابل كارگزاران و مردم .1ـ2ـ4
تبيـين   ،رددگـ  مـي  ي كه در يك نظام سياسي شايسته به شفافيت امور منتهـي ديگر معيار

مردم و كارگزاران نسـبت بـه يكـديگر     ،مديران و زيردستان اعم از حاكم حقوق متقابل
با آگـاهي  ، ايشانفرمانداران حكومتي كارگزاران و  ،شود مردم مي اين تبيين سبب. است
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كه اتمام حجتـي از  ضمن اين ؛وظيفه اجتماعي خويش قدم بردارند كامل در جهت انجام
در ترك وظـايف اجتمـاعي بـراي كسـي     اي  تا عذر و بهانه شود مي سوي امام محسوب

براي تحقـق   كوششآگاهي شهروندان از وظايف حكومت در قبال ايشان و . باقي نماند
شـود مشـاركت شـهروندان در     مي سببحقوق و اجراي تعهداتشان در مقابل حكومت 

و مثمرثمرتر  شودپذيري بيشتري برخوردار  استمرار و مسئوليت، امور از مراتب پايداري
 زمينه انجـام وظـايف دوجانبـه را فـراهم     ،آگاهي از حقوق و تعهدات شهروندي. گردد
كشـي شـهروندان از حكومـت و كـارگزاران و      خـواهي و حسـاب   كند و باعث پاسخ مي

  .شفافيت هرچه بيشتر امور خواهد شد
و  شـمرد  مـي ارگزاران را قـراردادي الهـي بر  كـ حقوق متقابل مردم و  عليحضرت 

اسـتقرار   باعثكه رعايت آنها  كند ميترين آنها ذكر  حقوق متقابل مردم و رهبر را بزرگ
احكـام الهـي و سـيره نبـوي      يتعطيلـ  سـبب  گرفتتن آنها شود و ناديده ت ميقرآن و سنّ

  ).207خطبه ، همان( گردد مي
 گونـه  ايـن حقوق متقابـل امـام و مـردم را     ،در بيان فلسفه احكام الهي مؤمنان امير

 فرمانبردارى از امام و، افتن امور امتي را براى سازمان امامت ،و خداوند: «كند تفسير مي
  .)252 حكمت، همان(» ردكواجب ، را براى بزرگداشت مقام رهبرى

، ت نبـوي داشتن سنّ نگه وظيفه رهبر را زنده، در تبيين حقوق و وظايف متقابل ايشان
... آمـوزش و پـرورش و  ، عدالت اقتصادي، خيرخواهينصيحت و ، ساختن حدود جاري

اجابـت  ، خيرخـواهي ، حقوق رهبر را بيعت و وفـاداري مـردم   ،و در مقابلاند  ذكر كرده
  :ددار فرمان و اطاعت بيان مي

 اسـت  آن حق شما بر من ؛مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است !اى مردم
و شما را  نمكم يان شما عادالنه تقسيرا م المال بيتغ نورزم و يرخواهى شما دريه از خك

نم تـا راه و رسـم زنـدگى را    كت يو شما را ترب، ديسواد و نادان نباش آموزش دهم تا بى
ار و كو در آشـ  ديعت با من وفـادار باشـ  يه به بكن است يو اما حق من بر شما ا. ديبدان
د و فرمـان دادم  ييـ اجابـت نما  ،هر گاه شما را فراخوانـدم  ؛دينكرخواهى يم خيبرا ،نهان

  ).34نامه ، همان( دينكاطاعت 
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  يي به مردمگو پاسخلزوم  .1ـ2ـ5
ن مفهوم آن عبارت از ايـن اسـت   تري يي در سادهگو توان گفت پاسخ مي از منظر حقوقي

در . گو باشـد  پاسخ ـ  براي مثال شهروندـ  يا نماينده حكومت در برابر ديگري مأموركه 
ايـن اصـل بـا     .اخالقي يا حقـوقي در برابـر شـهروند دارد    اي وظيفه ،مأمور ،اين مفهوم

بـا  ). Ivan Fuents, 2008, p.64( شـود  مـي  مفاهيم و اصول ديگري مانند شفافيت كامل
 ييگـو  پاسخه همان كزمامداران  يريپذ تيجه مسئولين نتتري ياساس، ابتناي بر اين مفهوم

شفافيت سياسـت و مشـي حكومـت    ، تدادن به حقوق آنان اس در مقابل مردم و اصالت
حـق را دارنـد كـه در     مردم اين، از نظر امام. است ينيآفرساز اعتماد كه زمينه باشد مي

و  بـدگمان شـوند  آنهـا   نسبت به ،مسئوالن سويرفتار خالف انتظار از  صورت مشاهده
بـر  . هايشان قرار دهنـد  را در جريان كارها و تصميم ناباشند و آن گو پاسخن بايد مسئوال

اگر رعيـت  « :شفاف داشته باشد يتيريفرموده است مد مالك اشتربه  امام ،ن اساسيهم
عذر خود را آشكارا با آنان در ميان گذار و با ايـن كـار آنـان را از     ،تو گمان ستم برد بر

  ).53نامه ، همان(» بدگماني بيرون آور
 ريـ تعب اسـت،  بـه كـار بـرده    يسـاز  شفاف يجا برانيدر ا علـي رت حضكه اي  واژه

  :گرفته شده است» صحرا« ر ازين تعبيكه ا باشد مي» إِصحار« از» أصحر«
آشـكار   رندگان قرار ده ويگ د مردمان و خدمتيامور و مسائل را چون صحرا در برابر د

 هـاي  گمـان ، ات يساز ن شفافيو با ا ز روشن و آشكار استيكه در صحرا همه چ ساز
و  دادن نفسـت اسـت   پـرورش اي  گونـه ، ن كـار يكه در ا ش بگردانيشان را از خويا بد

  .)231ص ،1390، دلشاد تهراني( با شهروندانت يو نرمش يهمراه
 يشـخص و  كـرد  عمـل رفتـار و   يچگـونگ  ربارهكه د ينسبت به شبهات خود نيز ايشان
ه چرا كرد كاعتراض  به حضرت اشتر كمال يكه روز چنان ؛بود گو پاسخ ،شد مي مطرح

 يپاسخ منطقـ  هبا ارائ ،آن دالئلان يضمن ب امام. ار گماشته استكرا به  عباسفرزندان 
ومـت  كن تـا بـه ح  كـ  يمعرفـ  ،يتر از آنان سـراغ دار  قيال ينون اگر افرادكا هم: «فرمود

  .)99ص ،15ج، 1404، الحديد ابي ابن» (ميمنصوب نما
گـرفتن در مقـام   خـود در برابـر مـردم و قرار    كـرد  عملبراي ارائه كارنامه و دفاع از 

در  هـا  روش نتـري  برجسـته . توان اسـتفاده كـرد   مي گوناگوني هاي روشاز ، ييگو پاسخ
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 آن اشـاره  تـرين  مهـم خـورد كـه در ذيـل بـه      مي به چشم مؤمنان سخنان و سيره امير
اگرچه جنبه ساختاري  ،ييگو پاسخبخش  تحققهاي  روشبرخي از گفتني است . شود مي

يي به مردم به عنـوان يـك   گو پاسخمشي و سلوك  از آن جهت كه در جهت، ولي دارند
  .اند شدهدر اينجا طرح  ،ندا شيوه رفتاري

  واسطه با مردم داشتن ارتباط مستمر و بي .1ـ2ـ5ـ1
منجـر   در امـور بـه شـفافيت    بـوده، قت حق مردم يه در حقكارگزاران كف مهم ياز وظا

به مسائل آنان  ،مردم يها و پاسخ به پرسش يه با حضور در مجالس عمومكنيگردد ا مي
 تأكيـد چنان بر صراحت و شـفافيت در سياسـت و مـديريت     علىامام . نندك يدگيرس

بـه   پيرايه بـا مـردم   ساده و بى، آموخت در جلساتى عمومى داشت كه به كارگزارانش مى
اى را  نند و عرصـه پرسش و پاسخ بپردازند و مسائل را صريح و شفاف براى آنان بيان ك

 . همچنـين و شفاف سخن گويند و انتقاد كننـد  آشكاراراحتى و  به ممرد تافراهم سازند 
نتيجه كـاهش   ؛ زيرااى نداشته باشند كه اين امر برايشان پيامدهاى خطرناكى دارد دغدغه

از شدن اطالع زمامدار از اوضـاع كشـور و وضـعيت مـردم و      مك ،از يك سو ،حضوري
  .را به دنبال داردضعف آگاهي مردم از امور حكومت  سوي ديگر

  :دهد يگونه فرمان م نيا اشتر كمالبه  بارهن يدر ا يعلامام 
بـه   تـا شخصـاً  ، از دارنديه به تو نكسانى اختصاص ده كپس بخشى از وقت خود را به 

ه تـو را  كى ين و در برابر خدايو در مجلس عمومى با آنان بنش نىكدگى يامور آنان رس
ن تـا  كـ اران و نگهبانان خود را از سر راهشـان دور  يو سربازان و  فروتن باش ،دهيآفر

 من از رسول خدا، ندكگو و سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفت
اى  اضطراب و بهانـه  بى، را از زورمندان ه حق ناتوانانكملتى : فرمود ه مىكدم يبارها شن
  ).53نامه ، همان( رستگار نخواهد شد، بازنستاند

  :ه آمده استكبه فرماندار م ايشانه از نام يدر فراز
هـاى   ه پرسـش كـ آنـان   !نيمجلس عمومى با مردم بنشـ  يكدر  ،در بامداد و شامگاه

و بـا دانشـمندان بـه    ، ده و ناآگاه را آموزش شان بگردانيبا فتواها آشنا ،نى دارنديد
ات  و جـز چهـره  ، ام رسـانت بـا مـردم   يـ گـرى پ يز ديجز زبانت چ. بپرداز وگو گفت

ـ ز ؛دار خود محروم مگـردان يازمندى را از ديچ نيو ه دربانى وجود نداشته باشد را ي
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گـر  يد ،ان حاجت او برآورده شوديگرچه در پا، اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود
  ).67 نامه، همان( ديتو را نستا

مردم و انتقـاد و انتقـال    و درهاي باز براي مراجعهها  ت امور و برنامهو شفافيروش اين 
ي خــود بداننــد و همبســتگي و وفــاق ملــ شــود حكومــت را از آنِ مــي ســبب، مطالــب
  .گرددتر  مستحكم

  ل گوناگون به مردمئدهي از مسا گزارش .1ـ2ـ5ـ2
مـردم   يخواه حكومت و پاسخ ييگو پاسخز ثقل كامور به مردم در واقع مردهي  گزارش

 ياز چگـونگ  قادر خواهند بود، ارآمدك ينظام گزارشگر راهاز حكومت است و مردم از 
  كنند. يابيارزدند و اقدامات كارگزاران را حكومت آگاه گر كرد عمل

به صورت نوشـتاري  ، ل گوناگونئمسا مورد مردم در كردن براي آگاه عليحضرت 
با مخالفان  مؤمنان نخستين جنگ امير. كردندو وقايع را بازگو ميها  جريان، و گفتاري
بود كه به پيـروزي امـام و شكسـت     ناكثين نبرد با، گران در برابر حكومت خود و توطئه

  .ناكثين منتهي شد
 مدينه بـه صـورت عمـومي   كوفه و به مردم ، پس از فراغت از جنگ عليحضرت 

 )397ص ،1416، مفيـد ( ام هانيو براي برخي افراد از جمله ) 151ص ،1373، دينوري(
يل مسائل جنگ نوشت و آنان را از تفصهايي  نامهبه صورت خصوصي  ـ  خواهر خود ـ

شـان و نيـز اقـدامات خـويش پـس از       شكني ناكثين تا زمان شكست از زمان آغاز پيمان
  .آگاه كرد، كوفه ويسهمچنين تصميم خود مبني بر حركت به ، تسلط دوباره بر بصره

  :هنگام سفر از مدينه به بصره فرمود، ايشان خطاب به مردم كوفه
ـ پا ،ان انصـار يه در مك وفهكبه مردم ، ر مؤمنانيام على، از بنده خدا و در  اى ارزشـمند  هي

چنـان   عثمـان ار كـ همانا شـما را از   ،ش پروردگاريپس از ستا ؛مقامى واال دارند ،عرب
  ).1نامه ، همان( دن باشديچونان ددن آن يه شنكآگاهى دهم 

ي جنگ صفين اطالع دست كه از ماجرا با ارسال نامه به مردم شهرهاي دور عليامام 
آنها را آگاه كردند و با اقدام ، دريافت كرده بودند درستي نداشتند يا اطالعات نادرستي
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عـدم   *.آنها را از حقيقت ماجراي جنگ صفين بـاخبر سـاختند  ، خويش سازانه شفاف
جديد شـود  بروز انحرافات  سببتوانست  مي، اطالعات شفاف و روشن به مردم هارائ

مردم را از همراهي و تشريك مسـاعي بـا زمامـداران    ، معاويـه  هو با اقدامات فريبكاران
از ، براي تجهيز نيرو، در ماجراي جنگ جمل علي كه حضرت چنان ؛اسالمي بازدارد

حـاكم   ـ  ابوموسي اشـعري  در اين ميان. دكرم نيرو ست اعزاشهرها و زمامداران درخوا
 حضرت نيز به. شد عليمانع پيوستن مردم به سپاه امام  ،با القاي شبهه ـ  وقت كوفه

و  سازي متوسل شد به سازوكار شفاف، منظور كنترل رفتارهاي انحرافي در شهر كوفه
موجـود در آن شـهر   رافـي  درصدد كنترل وضعيت انح، با ارسال نامه براي مردم كوفه

  .)113ص ،1391، ابروش( آمد بر

  آنيي به شكايات و رسيدگي به گو پاسخمركز  تأسيس .1ـ2ـ5ـ3
ــام، الحديــد معتزلــي ابــي ابــن بــر اســاس نقــل ــاق مؤمنــان ري  داشــت كــه آن را يات

د و آن را در مركز حكومت خود براي مراجعـه مـردم و طـرح    ينام مي »القصص تيب«
، هـا  مـردم بـراي طـرح خواسـته    . در نظـر گرفتـه بـود    شـان  هاي تيو شكا ها پرسش
خـود را بـه    هـاي  و نامـه  كردنـد  مـي نجا مراجعـه  ه آخود ب هاي تو شكايها  پرسش

ــوص  ــندوق مخص ــي ص ــد م ــن( انداختن ــي اب ــد اب در ). 87ص ،17ج، 1404، الحدي
 كـه بـه   يرا مشخص كرد تا افـراد  يكه اتاق ين كسياول: «نيز آمده است عشياأل صبح
، قلقشـندي » (بـود  يعلامام  ،ندازنديشان را در آن ب مطالب ،ستم روا شده استآنها 

  .)471ص ]،تا بي[
و  زمينـه دريافـت شـكايات    ،القصـص  بيت تأسيسبا  علـي حضرت  بر اين اساس،

ضـد   صـورت شـفاهي  ه خواستند ب نمي كه به هر دليل و كساني تظلمات را فراهم آورد
دادنـد و   مـي  نوشـتند و در آن مكـان قـرار    مي شكايت خود را ،كارگزاران شكايت كنند

 گامي در جهـت شـفافيت و   ،رسيدگي امام به اين شكايات. يافت مي از آن آگاهي امام
  .استاصالحات و مقاومت عليه فساد  مورد رفع سوء ظن عمومي در

                                                      
بـه مـردم    اي اسـت كـه حضـرت    اين نامه، نامه: هل صفّينأمصار يقص فيه ما جري بينه و بين األ ليإكتبه « *

 ).58(همان، نامه » شهرها نوشته و در آن، جريان جنگ صفين را بيان داشته است
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كارگيري سطح باالي استانداردهاي درسـتكاري و اخـالق بـراي     هب .1ـ2ـ6
  كاركنانهمه 

 در انديشـه سياسـى  . از خصوصـيات عـالي اخـالق انسـاني اسـت      ،صداقت و راستي
 ،جـز در پرتـو راسـتى   ، يـافتن درسـت كارهـا    اصالح امـور و سـامان  ، على حضرت
 ،آنجــا كــه ناراســتى. شــود ورزى ميســر نمــى شــفافيت و صــراحت ،ورزى صــداقت

 نيزهاى سياسى  انواع فساد و تباهى، نمايد سازى رخ مى كارى و تيره پنهان، گويى دروغ
و  يدرسـت  هيـ ما، يراسـت « :آن حضـرت فرمـوده اسـت   . يابد گيرد و دوام مى شكل مى

 يفساد و تبـاه  هيما، دروغ«و  )635ص ،2ج ،1378، آمدي( »است يزيهر چ يبسامان
  ).365ص ،1ج، همان( »است يزيهر چ

رعايـت آن بـراي   ، با توجه به نقش سازنده صداقت در روابط اجتمـاعي و سياسـي  
اي  از اهميت ويژه ،رعايت اين پديده ارزشمند براي كارگزاران، ولي همگان اهميت دارد

ن بـا مـردم و گفـتن حقـايق و     كـارگزارا  كردنزيـرا صـادقانه برخـورد    ؛است برخوردار
اعتماد مردم به . نقش بنيادي در جلب رضايت و اعتماد عمومي دارد، به مردم ها تواقعي

به اعتماد مردم به  البالغه نهجدر  رو ازاين. كارگزاران است ترين سرمايه بزرگ ،دولتمردان
  .)53نامه ، همان( شده است ين توجه خاصمسئوال

ناپـذير سياسـت    راستى و درستى از لوازم جدايى، على حضرت در انديشه سياسى
راسـتى سـخن    پيشواى قوم بايد با مـردم خـود بـه   «: كند مي تأكيدايشان  رو ازاين. است
  .)108خطبه ، همان( »گويد

ص در حكومت ترين اشخا آموزد كه گزيده مى مالك اشتردر عهدنامه  علىحضرت 
  :ند كه صادقانه حقايق را بيان كنند و صادقانه رفتار نمايندا كسانى ،و مديريت
 هرچنـد  ؛ه سخن حق بـر زبـان آرنـد   كسانى باشند كران تو ين وزتري دهيه برگزك ديبا و

ـ متـر تـو را   ك ،پسـندد  ه خداوند بر دوستانش نمـى كى يارهاك تلخ باشد و درحق  ارى ي
ـ ارها تو را ناخوش آكن سخنان و يه اك هرچند ؛نندك ان و راسـتان  يپـس بـه پارسـا    ؛دي
  ).53نامه ، همان( ونديبپ

بازي را مخالف  نيرنگ، براي مردماي  در خطبه، ايشان با نكوهش نيرنگ و عدم صداقت
  :است پروايي در دين ذكر كرده كاربست آن را برابر با گناه و بي دانسته،تدبير 
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. تر از آن سـراغ نـدارم   تر و نگهدارنده مكه سپرى محك وفا همراه راستى است! اى مردم
امـروز در  ، اما رنگ ندارديانت و نيخ ،امت آگاه باشديه از بازگشت خود به قكس كآن 
و  پندارنـد  ى مـى كريز رنگ رايله و نيشتر مردم حيبه كم ينك اى زندگى مى ط و زمانهيمح

چـه  ! شد آنهـا را كخدا ب؟ نندك ر مىكچگونه ف. خوانند ر مىيافراد جاهل آنان را اهل تدب
ولى  ؛شناسد له را مىير و حكهاى م و راه داند نده را مىيمدهاى آاشيبسا شخصى تمام پ

آن را بـه روشـنى    ،آن را دارده قدرت انجـام  كنيو با ا امر و نهى پروردگار مانع اوست
هـا بـراى    از فرصت ،ن پروا ندارديه از گناه و مخالفت با دكس كآن ، ولي سازد رها مى

  ).41 خطبه، همان( ندك استفاده مى بازى رنگين
بـه افشـاي سياسـت دروغـين     ، راد كـرد ين ايكه پس از جنگ صفاي  همچنين در خطبه

انكار و رسـوايي   ،مخالف زيركي و همتاي كفرگري را  نيرنگ و حيله و پرداخت معاويه
  :در روز رستاخيز برشمرد

 .ار استكتيگر و جنا لهيح هيمعاو، اما ستياستمدارتر نيه از من سيمعاو !سوگند به خدا
و هـر گنـاهى    رنگى گنـاه يولى هر ن ؛ن افراد بودميتر كريمن ز ،رنگ ناپسند نبودياگر ن

ه بـا آن  كـ گرى پرچمى است  لهير دست هر حز ديروز رستاخ .ار استكفر و انكنوعى 
رى يـ گ و با سـخت  شوم ر نمىيارى غافلگك بيمن با فر !به خدا سوگند. شود شناخته مى

  .)200خطبه ، همان( ناتوان نخواهم شد
  :گويد مي معاويهو  عليدر مقايسه امام  الحديد ابي ابن

، ولـي  گيـرد  مي موافق است را به كار سنّت فقط آنچه با كتاب وها  در جنگ عليامام 
. كند مي دهد و هم به مخالف با آن عمل مي را آويزه خود قرار سنّت هم كتاب و معاويه

به ورع و تقوا  علي...  چه حالل و چه حرام ؛برد مي ها و تدبيرها را به كار همه نيرنگ
 بـر آن داللـت   سنّت يعني كتاب و ،فقط به آنچه خدا راضي است. محدود و مقيد است

معمول است ) داران براي حكومت( ي كههاي مكر و نيرنگ، به كيد. بند است پاي ،كند مي
  .)212ص ،10ج، 1961، الحديد ابي ابن... (	آورد نمي روي

  تنبيه كارگزاران دالئلتبيين  .1ـ2ـ7
 يهـا  هيخ و تنبيد دليل توبيبا، بخش شفافيت رفتاري تحقق هاي ن شاخصيند تدويدر فرا

عذري براي مجرمان باقي ، اين مسئله از يك سو. كارگزاران را نيز به اطالع ايشان رساند
بـه  . كنـد  انتظارات از كارگزاران را براي ديگران روشـن مـي   از سوي ديگرگذارد و  نمي
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آشكارسـازي وظـايف كـارگزاران و     بـراي عامل ديگـري   ،تبيين گونه اين ،عبارت ديگر
  .قانوني است فساد و بي، رد با تخلفروشنگر موضع حكومت در برخو

 انيـ ب از شيپ، است مجرمان مجازات از سخن كه آنگاه ،البالغه نهج در امير مؤمنان
 يومتككه از قدرت و ثروت ح يجارود عبد بن منذر. است كرده انيب را نآ ليدل، مجازات

 امـام . پرداخت مي حيو تفر يگذران به خوش، خدمت به مردم يبه جا، بود مغرور شده
  :مرقوم داشتاي  نامه يط، نابخردانه او كرد عملاز  يپس از آگاه

 يبر هوا ه تو فرمانكمرا درباره تو به اشتباه انداخت و حال آن، پدرت يستگيشا، اما بعد
شـتر  يه تـو ب كـ ده يبه من خبر رس. تو را خوار ساخته است ياركن يو چن ينفست هست

و بـا   يپـرداز  مـي  اركبه ش ،يرو مي ح و گردشيبه تفر، ردهكت را رها يمسئولها  وقت
تو را ، قت داشته باشديحق ييها ن گزارشياگر چن! به خدا سوگند. ينك مي يها باز سگ

ن فـرد  تـري  ابلـه ، در آن وقـت ؛ ردكـ هـا سـخت مجـازات خـواهم      ن خالفيبه خاطر ا
  .)119ص ،2ج، 1371، يعقوبي( ح خواهد داشتيات بر تو ترج خانواده

بـه ايشـان    زيادانش مطلع شد كه مأمور به وسيلهآن هنگام كه  ـ   ابيه زيادبنبه اي  در نامه
  :فرمودـ  داده استگزارش غلط 

 ،اي اي و اگر خراج و مالياتي را كه از مردم گرفته به خدا سوگند تو دروغ گفته! زياداي 
، بر تو بسيار سخت خواهيم گرفت و مجازات سختي خواهي ديد، كامل نزد ما نفرستي

  .)179ص ،1385، محمدي سلطان( محتمل باشد ،اي مگر اينكه آنچه گزارش داده
  :دكن علت توبيخ او را چنين ذكر مي، هبيرة بن مصقلةاي به  نامه همچنين در

و بـا   هاشـان گـرد آورده   هـا و اسـب   خبر رسيد كه تـو غنيمـت مسـلمانان را كـه نيـزه     
و تـو را  ، كـه خويشـاوندان توانـد   بـه اعرابـي   ، هايشان به دست آمـده  شدن خون ريخته

سوگند به كسي كه دانه را در زير خاك شكافت و روح انسـان را  . بخشي مي، برگزيدند
تـو در نـزد مـن خـوار خـواهي شـد و ارزش و        ،اگر اين گزارش درست باشد ،آفريد

حق پروردگارت را سبك مشمار و دنيايت را با نابودي دينـت  . مقدارت كم خواهد بود
حق مسلماناني كه نزد مـن  ! آگاه باش! كه از زيانكارترين افراد خواهي بوداصالح مكن 

بايد همه آنها به نـزد مـن آينـد و     ؛در تقسيم اين اموال مساوي است ،يا پيش تو هستند
  ).43نامه ، همان( سهميه خود را از من بگيرند

 فـي مخاسـت،  تنها مفاسدي را كـه در حكـومتش رخ داده    آن حضرت نه بر اين اساس،
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تنها جلوي انتشار خبر  و نه، پردازد نمي به توجيه آنهاگوناگون  هاي كند و به صورت نمي
از هر كس با بيـان تخلـف كـارگزار و تشـريح      پيشبلكه خود ، گيرد نمي اين مفاسد را

بـا   ،پـردازد و بـا شـديدترين صـورت ممكـن      مـي  به انتشار آن، علت تنبيه و توبيخ وي
  .كند مي متخلف برخورد

  نتيجه
بر  يمبتن يوه زمامدارياسالم و ش ياسيماندگار از نظام ساي  نمونه، يعلحكومت 

سـته و  يبا يتـوان بـا بازكـاو    مـي  ت ارائه داد كـه يرا به بشر يعدالت و آزاد ،نيد
بـه   يكنـون  يايـ ت جامعـه در دن يريمـد  يي مطلوب را براهاي افتيره، ده آنيسنج

استوار بود  يمهم هاي و شاخصه يمباناين حكومت بر . دست آورد و به كار بست
ز يـ را ن يسـترگ  هـاي  تيمسئولو ها  هدف، آن يار فرارويبس هاي كه به رغم چالش

 در يعلـ  حضرت توانست به اهداف يه مك ياز عوامل يكي. در آرمان خود داشت
ـ يخو  مطلـوب هتحقـق جامعـ ، نـد ك كمـ كبـود ـ    يومـت علـو  كه همـان ح ك		ش 

اين نوشـتار از ايـن    هاي يافته. و حكومتداري بود شفافيت و صراحت در حكومت
 ـ  يت عملـ يريمد وهيو شها  گفته		ـ يو عملـ ينظـر هريكه در سـامر حكايت دارد 

ه كـ  آمـده اسـت  به دسـت    يمهمـ يراهبـرد هاي ارها و شاخصهيمع، آن حضرت
عدم توجه به . سازد ميز يهـا متمـا ومتكگر حيرا از د يومت علوكشفافيت در ح

توانـد   مي باشد، مياين معيارهايي كه در دو حوزه ساختاري و رفتاري قابل تقسيم 
جدايي مـردم   سببفراواني را به حكومت و نظام سياسي وارد سازد و  هاي آسيب

م در انديشـه حكـومتي   رنگ مرركه با توجه به نقش پ در حالي ،از حكومت گردد
توان روابط ميان  مي ،شفافيت هاي و شاخصها  لفهمؤ دادنرلوحه قراعلوي و با سر

، اعالم صريح مواضع حكومـت . دكرتر  شهروندان و زمامداران سياسي را مستحكم
تبيين تكاليف و حقوق متقابـل كـارگزاران و   ، بخشي به كارگزاران هشدار و آگاهي

ـ ، لزوم دسترسي آسـان بـه كـارگزاران   ، مردم نسبت به يكديگر كـارگيري سـطح    هب
بـه  دهـي   گـزارش ، كاركنان همهاز استانداردهاي درستكاري و اخالق براي  بااليي

بخـش   رفتاري و مقدمات تحقـق  هاي شاخص، تنبيه كارگزاران دالئلمردم و تبيين 
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گيـري از   بهـره ، در نيـل بـه ايـن مطلـوب    . يك حكومت و سـاختار شـفاف اسـت   
ظـارتي  وجـود شـبكه ن  ، هـا  ساالري در گزينش شايستهساختاري چون  هاي شاخص

. تواند به خوبي راهگشا باشـد  مي ايجاد نظام قضايي مستقل نيز همچنينگسترده و 
و  يســاز  نظــام  يبـرا  ييل دستورالعمل و الگوكتوان به ش مي راها  شاخص  ـنيا

از  ياربردكـ  ين الگوهـا يـ ا يار گرفـت و بـا اجـرا   كبه  ياسالم  هت جامعـيريمـد
    .ديشايسته را تحقق بخشحكمراني   ينيد هاي در نظام، يومت علوكح
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  منابع
، »بررسي سازوكارهاي نظام كنترل تعاملي در سيره امـام علـي  «؛ رضا، ابروش .1

  .1391، پاييز و زمستان 1ش هاي مديريتي؛ اسالم و پژوهش
اهللا  كتابخانـه آيـت  : قم، 15و  17ج البالغه؛ شرح نهج؛ عبدالحميد، الحديد ابي ابن .2

  ق.1404، مرعشي نجفي
  ق.1385، نشر دار صادر: بيروت، 3ج ؛التاريخ الكامل في؛ عزالدين، اثير ابن .3
: بيـروت ، 8ج ؛يـة والنهـا  يـة البـدا   ؛عمـر  بـن  بوالفداء اسـماعيل ا، كثير دمشقي ابن .4

  ق.1407، دارالفكر
 .1386، نشر ني: تهران فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي؛؛ آذرتاش، آذرنوش .5

؛ ترجمـه هاشـم رسـولي    دررالكلـم، غـررالحكم و  ؛ محمـد  بن عبدالواحد، آمدي .6
 .1378، دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران، 2	و	1ج

، الغـدير : بيروت؛ القضاء اليغنام القضايي عنداإلمام علي؛ محسن، باقرالموسوي .7
 ق.1419

سـاالري در حكومـت امـام     مـردم «؛ دشـتي فرزانه احمد و ، بخشايش اردستاني .8
 .1392، زمستان  8ش پژوهشنامه علوي؛، »علي

، 33ــ 32ش ؛هاي اجتماعي اسالمي وهشژپ ،»نظام دادرسي علوي« ؛حسين، شيرب .9
  .1380بهمن و اسفند 

  ق.1417، دارالفكر: بيروت، 2ج ؛ األشراف أنساب ؛يحيي بن احمد، بالذري .10
رابطـه آگـاهي   «؛ باغستاني برزكـي و حوريه  پور قلي، آرين اصغر علي، پورعزت .11

فصـلنامه  ، »هـا  ي و شفافيت سـازمان يگو پاسخشهروندان از حقوق شهروندي با 
  .1389، پاييز 38ش رفاه اجتماعي؛

  .1353، انجمن آثار ملي: تهران، 1ج ؛الغارات؛ ابراهيم بن محمد، كوفي قفيث .12

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  

 

ي/ 
الم

 اس
وق

حق
شا

ص
خ

 يها 
فاف
ش

 تي
الم

 اس
مت

كو
ر ح

د
 ي

 ...  

155  

انتشـارات آل  : قـم ؛ زاده ترجمـه صـادق حسـن    العقول، تحف؛ شـعبه  ، ابنانيحرّ .13
 . ،1382علي

العـالمي للدراسـات   المركز، قـم:  1ج الفعال المتداوله؛ معجم؛ سيدمحمد، حيدري .14
 ق.1423، ميةاإلسال

: تهـران ، 18ج ؛ةغـ الـبال  فـي شـرح نهـج    عـة البـرا  منهاج؛ اهللا ميرزاحبيـب ، خويي .15
 .1358 ،ميةسالاإل مكتبة

  . ،1376مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين، قم البالغه؛ ترجمه نهج؛ محمد، دشتي .16
 ؛در عهدنامه مالـك اشـتر  رايت درايت: اخالق مديريتي ؛ مصطفي، دلشاد تهراني .17

  .1390، انتشارات دريا: تهران
 .1373، الشريف الرضي: قم ؛خبارالطوالأ؛ داود بن احمد، دينوري .18

كاركردهاي پيشـگيرانه شـفافيت در   «؛ اكرمي سراباهللا  روحعادل و ، ساريخاني .19
  .1392، تابستان 82ش مجله حقوقي دادگستري؛، »سياست جنايي

سازوكارهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نظام «؛ سيدمحمدحسين، سركشيكيان .20
  .1388، تابستان 7ش مجله كارآگاه؛، »حكومتي امام علي

: تهـران  ؛آيين زمامداري در سيره حكومتي امـام علـي  ؛ حسين، محمدي سلطان .21
 .1385، اهاي اسالمي صداوسيم مركز پژوهش

 ،»ولـت حكمرانـي خـوب و نقـش د   « ؛پـور  اهللا قلـي  رحمت و فتاح، زاده شريف .22
  .1382، پاييز و زمستان 4ش ؛فرهنگ مديريت

، علمـي للمطبوعـات  األ سسـة مـؤ : بيـروت ، 3ج طبـري؛ تاريخ ؛ جرير ، ابنطبري .23
  م.1879

هـاي قرآنـي    بنياد پژوهش: مشهد ؛سيره مديريتي امام علي ؛محسن، نژاد عباس .24
 .1389، حوزه و دانشگاه

نشـر  : تهـران  مـديريت؛ روش تحقيـق در  جم؛  منا لطفيابوالفضل و نيا،  عسگري .25
 .1390، فرانما

  .1383، انتشارات اميركبير: تهران فرهنگ فارسي عميد؛، حسن؛ عميد .26
، »معرفـي اجمـالي اصـول بنيـادين در دادرسـي اسـالمي      «؛ اكبر ، عليزاديفرح .27

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 

مي
سال

ق ا
حقو

 /
يب

 حب
مد

داح
سي

 
ري

عام
را 
 زه

د و
نژا

 

156  

  .1379 ،20ـ19ش ؛هاي حقوق قضايي ديدگاه
، دارالمعرفـه : بيـروت  ؛طالـب  ابـي  بـن  موسوعه فقه علي ؛محمد رواس، جي قلعه .28

  ق.1406
: دارالكتـب  بيـروت  اإلنشـاء؛ عـة األعشي في صـنا  صبح؛ علي بن احمد، قلقشندي .29

  تا]. ، [بيلعلميةا
  ق.1418، العصريه لمكتبةا، لبنان: 1ج المنير؛ المصباح؛ محمد بن احمد، قيومي .30
 ق.1404، الوفاء سسةمؤ: بيروت، 34ج ؛نواربحاراأل ؛باقر، محمدمجلسي .31

  ق.1403، العربي : دار احياء التراثبيروت، 42ج بحاراألنوار؛؛ 		ــــــ .32
ــدالهادي  ،دانشــنامه اميرالمــؤمنين؛ محمــد، شــهري محمــدي ري .33 ترجمــه عب

  .1389، نشر دارالحديث: قم، 13؛ جمسعودي
، دارالحـديث  نشـر : قم؛ ترجمه مهدي مهريزي، نامه امام علي سياست؛ 	ــــــ .34

1381.  
: قـم  ؛غـة الـبال  المفهـرس أللفـاظ نهـج    المعجـم ؛ دشتيمحمد كاظم و ، محمدي .35

  ق.1406شارات جامعه مدرسين حوزه علميه، انت
سـازمان  : تهـران ، 4ج ؛غةالبال في مستدرك نهج ةالسعاد نهج؛ باقر، محمدمحمودي .36

  .1376، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 تا]. ، [بيمرعشي كتابخانه: قم، 8ج الحق؛ تعليق إحقاق؛ الدين ، سيدشهابمرعشي .37

  .1386، انتشارات سرايش: تهران فرهنگ فارسي معين؛؛ محمد، معين .38
، كنگـره شـيخ مفيـد   : قـم  ؛الجمـل ؛ نَعمـان  بن محمد بن محمد)، شيخ مفيدمفيد ( .39

  ق.1416
مركـز  : تهران حكمراني خوب؛ بنيان توسعه؛؛ خيرخواهانو جعفر  احمد، ميدري .40

  .1383، هاي مجلس پژوهش
سـه  مؤس: بيـروت ، 3ج ؛ المسـائل  الوسائل و مستنبط مستدرك ؛حسين، ميرزانورى .41

  ق. ،1408البيت آل
  .1384، ميزان: تهران ؛هاي اساسي حقوق بشر و آزادي ؛سيدمحمد، هاشمي .42
، »بررسـي نقـش شـفافيت در تحقـق حكمرانـي مطلـوب      «؛ هرمز، يزداني زنوز .43

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  

 

ي/ 
الم

 اس
وق

حق
شا

ص
خ

 يها 
فاف
ش

 تي
الم

 اس
مت

كو
ر ح

د
 ي

 ...  

157  

  .1388، تابستان 5ش فصلنامه علمي تخصصي حقوق عمومي؛
  تا]. ، [بيدار صادر: بيروت، 2ج ؛تاريخ اليعقوبي؛ يعقوب بيا بن حمدا ،يعقوبي .44
: تهـران ، 2ج ؛ابراهيم آيتيترجمه محمد ،تاريخ يعقوبي؛ اسحاق بن احمد، يعقوبي .45

 .1371، شركت انتشارات علمي و فرهنگي

46. Ivan Fuentes, Carlos; “transparency as a global goal: towards an 

unity of principles in global administrative law”, United Nations   ـ   ـ

Office of Legal Affairs; Centre for Human Rights & Legal 

Pluralism, McGill University, 2008. 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir

