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 چکیده
ترين کارويژه نظارت در سازمان حکومت، ناپذير در هر سازمان و از آن جمله سازمان حکومت دانست. مهمترديد، نظارت را بايد امري اساسي و اجتناببي

هاي گوناگوني مورد بررسي قرار داد، اما تبيين آن از توان از نظرگاهحاکمان و زمامداران است. اين مقوله را مياستفاده از قدرت توسط جلوگيري از سوء

انان، نگرش مسلممنظر اسالمي براي جامعه ديني ما ضرورت دارد. نگاهي به تاريخ اسالم، به ويژه دوران آغازين آن، راهنماي مناسبي در جهت آگاهي از نوع 

کومتي حامبر گرامي اسالم و حاکمان نخستين اسالمي، در اين باره خواهد بود. بر اين اساس، در اين مقاله تالش شده است با روشي تاريخي، دوران ويژه پيبه

يل )به دور از متأثر در نگارش اين مقاله، توصيف و تحل گانه )ابوبکر، عمر و عثمان( و نيز امام علي)ع( مورد کاوش قرار گيرد.پيامبر اسالم )ص(، خلفاي سه

ت رهاي کالمي، اعتقادي، اخالقي( در کنار ذکر وقايع تاريخي، مورد اهتمام بوده است. دستاورد اين بررسي، اثبات انکارناپذير بودن امر نظافرضشدن از پيش

آن در گذر زمان و به تناسب نوع جامعه و همچنين هاي مردمي( در صدر اسالم، و نهادينه شدن و سازمان يافتن سازماني و نظارتهاي درون)اعم از نظارت

 باشد.اقتضائات و سازوکارهاي موجود در هر دوره مي
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 مقدمه

انگار و به دور از هرگونه تقييد و محدوديت است. چنين ماهيتي فسادها و ضررهاي بسياري اي مطلققدرت از حيث ماهيت، پديده

ت هاي قدرخواهيعنوان سازوکاري در برابر زيادهرا در طول زمان، در جوامع بشري به همراه داشته است. از اين روست که نظارت به

ارت مندي از نظهمواره مورد توجه جوامع قرار گرفته است. از سوي ديگر، قدرت براي بهينه ساختن اعمال خود نيز گريزي از بهره

سازماني براي پيشگيري از انحراف و اصالح انحرافات امري الزم و و برون سازمانيظارت در دو وجه درونندارد. بر اين اساس، ن

ها، حتي ها، تأثيري بر اين واقعيت ندارد. به ديگر سخن، حکومتضروري است. نوع جوامع و از آن جمله ديني يا غير ديني بودن آن

را  هاييها، نگرشهاي دروني و بيروني بدانند. اما وجود برخي سوءبرداشتنظارتتوانند خود را فارغ از هاي ديني، نميحکومت

 شود. اين نحوه نگرش، با توسلاهميت تلقي ميهاي ديني و از آن جمله اسالمي، کمموجب شده که بر اساس آن، نظارت در حکومت

 داري، عدالت(، از حيث نظري يا عملي،انند تقوا، امانتبه شرايط ديني و معنوي الزم براي احراز مناصب حکومتي در جوامع ديني )هم

ضرورت چنداني براي نظارت، به ويژه از جانب مردم، قائل نيست؛ سخني که تبعات منفي زيادي در پي خواهد داشت. لذا ضروري 

 کرد ي ارزيابيامر را منظر دينديني، موضوع مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا در پرتو آن بتوان چگونگي رسد با نگاهي دروننظر ميبه

 بار در اين خصوص اجتناب ورزيد.هاي ضايعهانديشياالمکان از کجو حتي

)ص(، خلفاي  گيري از روشي تاريخي )و نه فقهي(، دوران حکومتي پيامبر اسالمايم با بهرهبر اين اساس، در اين مقاله کوشيده

که دوران چه آن ظاهر کوتاه اما بسيار عميق.اي بهع( را بررسي و ارزيابي کنيم، دورهگانه )ابوبکر، عمر و عثمان( و نيز امام علي)سه

پيامبر اکرم )ص(، دوران گذار از جامعه عربستان جاهلي در پرتو تعاليم الهي و تحت نظارت فرستاده او ـ که خود به منزله شارح شرع 

نظر اعتقادي شيعه، دوران مورد انتقاد حکومت آن سه صحابي است، اما گانه نيز گرچه از مشد ـ بود، و دوران خلفاي سهمحسوب مي

توان که آن را دوراني ميمحوري، رضايت الهي و پيمودن طريق دين نبود؛ ضمن آندر هر حال جامعه اسالمي فارغ از دغدغه حق

علي  ماما منعکس کند؛ و باالخره دوران حکومت تواند تلقي و برداشت مسلمانان را از تعاليم الهي و نبويخوبي ميارزيابي نمود که به

)ع(، از نظرگاه شيعيان، دوره حکومت معصومي ديگر و از ديدگاه اهل سنت، دوره حکومتي يکي از اصحاب برجسته و با فضيلت 

دن از أثر ششود. در اين راستا، سعي شده است به دور از متترين ايشان به کتاب و سنت محسوب ميپيامبر اکرم )ص( و از عالم

هاي کالمي، اعتقادي و ...، يافتن شواهد و روايات تاريخي مناسب و توصيف و تحليل وقايع تاريخي، مورد توجه و اهتمام فرضپيش

 قرار گيرد.

يابيم که نظارت بر زمامداران در دوران نخستين اسالمي، به دو نحو عمده صورت با نگاهي به دوره تاريخي مورد مطالعه در مي 

پذيرفته است؛ اولين شيوه نظارت، نوعي نظارت دروني از سوي رئيس حکومت اسالمي بود که يا توسط خود وي و يا توسط مي

وان آن تياد کرد(، و دومين نوع نظارت را که مي« هاي حکومتينظارت»عنوان توان از آن بهگرفت )که ميگماشتگان وي انجام مي

ع هر کردند. در واقنسبت به عمال و قضات و حتي شخص رئيس حکومت اِعمال مي« مردم»د که ناميد، نظارتي بو« نظارت مردمي»را 

دو نوع نظارت دروني و بيروني نسبت به حکومت در دوران تاريخي صدر اسالم قابل مشاهده است. لذا ما بحث خود را در اين مقال 

 پردازيم.دو نوع نظارت، ميگيريم و در هر گفتار به بررسي هر يك از اين در دو گفتار پي مي

     

 هاي حکومتی نظارت گفتار اول ـ 

ا توسط گرفت که بسته به شرايط، يکه گفتيم، مراد ما از نظارت حکومتي، نظارتي است که از سوي رئيس حکومت انجام ميچنان

کننده حکومتي ضرورت دارد و تضمين ها در هر نظامشد. بديهي است که اين قبيل نظارتخود وي يا توسط عوامل خاص او انجام مي



کارايي و بقاي آن خواهد بود و بر همين اساس امري پذيرفته و رايج است. حکومت اسالمي عهد رسول گرامي اسالم و خلفاي 

وران د هاي آن را در سه دوره زماني حکومت پيامبر اسالم )ص(،نخستين نيز از اين امر مستثنا نيست. در ادامه، چگونگي امر و ويژگي

 سه خليفه نخست و دوران امام علي )ع( مالحظه خواهيم کرد.

  

 اول ـ دوران پيامبر اسالم )ص( 

نگاهي به سازمان حکومتي اين دوران حاکي از آن است که تمامي مناصب حکومتي در آغاز تشکيل حکومت اسالمي در شخص 

ي کرد که مناصب مختلف حکومترسول )ص(، چنين ايجاب مي پيامبر جمع بود. شرايط و اوضاع و احوال عربستان در دوران حضرت

يگر هاي دتدريج، گسترش قلمرو اسالمي، اين ضرورت را ايجاب نمود که در سرزميندر غالب موارد، در شخص پيامبر شود. اما به

ن به کار گرفته اختيارات گوناگو ها وکه براي مردم امکان دسترسي مستقيم يا آسان به پيامبر نبود، عامالن و کارگزاراني با صالحيت

هاي اين دوران، تعداد بسيار اندك عمال و کارگزاران حکومت است. به اين دليل و به لحاظ توان گفت از ويژگيشوند. لذا مي

رايط، ند. اما اين ششدها، افرادي صاحب مکارم اخالقي و متدين و شايسته به کار گرفته ميگزيني بر انتصابحاکميتِ اصل شايسته

شد، هر چند که اين وضعيت از سويي، و بساطت جامعه اسالمي از سوي بر عملکرد کارگزاران حکومتي نمي« نظارت»مانع از بروز 

 نحوي سازمان يافته و نهادينه دنبال نشود.ديگر، باعث شد نظارت به

اي گماشت و او هنگامي که از اين مأموريت يلهاند، پيامبر)ص(، ابن اللتبيه را به صدقات قبآورده که در روايتي تاريخيچنان

اي من؛ پيامبر اي است بربازگشت در نزد پيامبر)ص( شروع به محاسبه نمود. به پيامبر گفت: اين اموال براي شماست و اين نيز هديه

گذشته از اثبات وجود نظارت در اين جريان،  8نشستي تا اين هديه به تو برسد.گويي در خانه پدر يا مادرت ميفرمود: اگر راست مي

 .اين دوران، حاکي از نظارت مستقيم پيامبر)ص( بر اعمال و رفتار عوامل حکومتي است

   

 گانهـ دوران خلفاي سهدوم 

نظارت در اين دوره، از وضعيتي يکسان برخوردار نيست. نظارت در دوره ابوبکر، همچون مسائل عديده ديگر، شباهت بسياري به 

د. از جمله شونيافتگي نظارت است که در اين دوره نيز مالحظه ميترين ويژگي آن، سازمانامبر اسالم )ص( داشت که مهمدوران پي

 توان به موارد زير اشاره کرد:هاي تاريخي قابل ذکر مينمونه

سازد،  در اين خصوص مطلعکه ابوبکر را آنالعبور به حج رفت بي خالد که امير لشکريان اسالم در عراق بود از مسيري صعب

در روايتي ديگر آمده است که پس از اجراي  4عنوان مجازات به سوي شام گسيل داشت.ابوبکر که بعدها خبر يافت او را توبيخ و به

  5حکم توسط مهاجر بن ابواميه، اين خود وي بود که مسأله را به ابوبکر گزارش داد.

ترين عوامل تحول رود. از زمره مهمشمار ميوران مهم و تأثيرگذار و دوره تحول بهاما دوره حکومتي عمر، در زمينه نظارت، د 

مناسبات  تر شدنتوان به گسترده شدن سرزمين اسالمي و به تبع آن، تعدد کارگزاران حکومتي و پيچيدهنظارت در اين دوره مي

زوده بود، و از سوي ديگر حجم زيادي از کارها را بر اجتماعي اشاره کرد. فتوحات مسلمين، از سويي بر گسترة حکومت اسالمي اف

شد. در چنين شرايطي، نظارت، در ادارة کرد که اين امر، منجر به نصب عامالن و کارگزاران مختلف ميرئيس حکومت تحميل مي
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عمر  يزي از کارها ازچنان بود که چ»کرد. چنين نقل شده است که دقت نظر عمر در کار عمال سرزمين اسالمي نقشي جدي ايفاء مي

علي )ع( در پاسخ  6«.انداند و از شام نوشته بودند که چه کساني جايزه گرفتهماند از عراق به او نوشته بودند که چه کساني رفتهنهان نمي

 9«يغالم وترسيد که يرفا داني که معاويه از عمر چنان ميتو را به خدا مي»به عثمان در خصوص نصب معاويه از سوي عمر فرمود: 

 نمايد.تر نظارت در اين دوران حکايت ميهاي تاريخي از اهميت و نمود بيشکه اين نقل

ها باعث شده است که نوع نظارت و ديگر موارد متعددي نقل شده که نشانگر نظارت عمر بر عمال است، گر چه ابهام برخي نقل 

  هاي آن بر ما معلوم نباشد:ويژگي

اي دريافت کرد که او را خمر نمود. عمروعاص )عامل مصر( او را در خانه خود حد زد. از عمر نامهعبدالرحمن بن عمر شرب 

 8اي.ات حد زده و حلق رأس کردهمورد انتقاد قرار داده بود که چرا عبدالرحمن را در خانه

سلمين کنيد که مب به نوعي عمل ميات در لباس و غذا و مرکاي به ابوموسي نوشت: خبر رسيده که تو و خانوادههمچنين در نامه

 1را مانند آن نيست اي عبداهلل بر حذر باش که مانند حيوانات گردي که همّش در چربي است و آن نيز باعث مرگ اوست.

در نظر دارم که در واليات بگردم و در کارهاي »نمود تا آنجا که گفت: عمر در بسياري از موارد خود شخصاً به نظارت اقدام مي 

آمد، عمر او را از امير و کارگزاران حکومت و مردمان سؤال در همين راستا، هنگامي که کسي از سرزميني مي 14«.سلمانان بنگرمم

پس از فتح قادسيه، عمرو بن کرب بر عمر وارد شد. عمر وي را از احوال سعد و قدر و رضايت مردم از او  عنوان نمونه،به 11کرد.مي

حوي نشود که عمر نسبت به امور کشور و رفتار کارگزاران حکومت حساسيت داشت، بهموارد مشاهده ميدر اين  12«.سؤال کرد...

 .پرداختکه خود شخصاً به نظارت بر ايشان مي

که در قوانين امروزين نيز در راستاي جلوگيري از فساد حاکمان عمر به لحاظ مالي نيز بر عمال خود نظارت داشت؛ او ـ چنان 

اهي از کرد و گشد آن را ميان ايشان تقسيم ميتر مينوشت، سپس هر آنچه بيششود ـ  اموال آنان را پيش از واليت ميميمالحظه 

اش را بردارد و نيمي از اموال او را بگيرد که چنين که پس از عزل خالد، به ابوعبيده دستور داده بود تا عمامهچنان 18گرفت؛آن بر مي

 نشيمنت در گفت: اي خالد مال خدا را از زيرديد ميرا نيز به يك لنگه برداشتند. عمر هر گاه خالد را ميهاي او شد و حتي کفش

شود. عمر گفت: همه را ام چهل هزار درم نميگفت: مالي نزد من نيست و تمام مالي که در حکومت تو به دست آوردهآر، خالد مي

پنداشت که شد اما چهل هزار درم گرفت، و عمر مياموالش هشتاد هزار درم مي د، کهاز تو به چهل هزار درم گرفتم و خالد به او دا

 14از خالد انتقام گرفته است.
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 .224بالذرى، پيشين، ص  .18 
شود خصوصاً با توجه به اينکه عمر، در عهد ابوبکر نيز اصرار فراوانى بر توزى مالحظه مىالبته در اين جريان، نوعى کينه .1591، ص 4طبرى، پيشين، ج  . 14

گرفت و بالفاصله پس از تصدى خالفت، او اقدام به عزل خالد نمود، اما در هر حال حکايت ز امارت داشت که مورد پذيرش ابوبکر قرار نمىکنار نهادن خالد ا

 از نظارت مالى عمر بر کارگزاران حکومت دارد.



ان، عنوان نمونه، عتبه بن ابوسفيکرد؛ بهعمر به هنگام برخورد با مال يا عمارتي در نزد عمال خود از محل اخذ و تأمين آن سؤال مي

ن تجارت ام و با آت. عمر گفت: اين چيست؟ گفت: مالي است که هنگام عزيمت به همراه خود بردهامير کنانه، با مالي به مدينه رف

هاي تاريخي ديگري از اين نمونه 15المال باز گردان.بردي آن را به بيتام، عمر گفت: تو نبايد در اين حال اين مال را با خود ميکرده

 دست عبارتند از:

سنگ و گچ بنا شده بود. پرسيد اين از آن کيست؟ گفتند: براي عاملت بر بحرين، گفت: درهم و عمر بر عمارتي گذر نمود که از 

 16گردد. پس فردي را به سوي او فرستاد و اموال او را تقسيم نمود.اي است که باالخره ظاهر ميپول به گونه

اه بحرين بودم. عمر، به او نوشت که به همر گويد: عامل ابوموسي اشعري برخوانيم ربيع بن زياد حارثي ميدر منبعي ديگر مي

کارگزارانت سوي من آييد. از غالم عمر پرسيدم: او را چه هيأتي خوشايند است؟ او مرا به هيأتي خشن اشارت کرد و من نيز به هيبتي 

 5ري؟ گفتم: روزي گيو از من پرسيد: عامل کجايي و چقدر پول مي گونه درآمدم هنگامي که نزد عمر رفتيم چشمش مرا گرفتآن

 19دهم، گفت ايرادي ندارد.کني؟ گفتم: بخشي را به اقارب و باقي مانده را به فقراء ميدرهم، گفت: زياد است، با آن چه مي

که عمر بر کارگزاران منصوب از سوي عمال نيز نظارت داشته است. شود؛ اول آناز جريان اخير، نکات ديگري نيز استنباط مي

در  .جسته استواسطه نيز بهره ميها و برخورد شخصي و بيدر نظارت بر کارگزاران حکومت از روش احضار آن که عمرديگر آن

عين حال، اين روايت تاريخي، از برخي تبعات منفي شيوه نظارتي عمر همانند ترويج رياکاري در جامعه و فريب دادن مقام ناظر نيز 

 کند.حکايت مي

عمر، ابوموسي اشعري را گفت که بر  کرد. براي نمونه در منبعي روايت شده است:يز تفويض ميعمر نظارت را به عمال خود ن

سازم اما نظارت کن و هرگاه ظلمي از کنم، عمر گفت: من نيز او را متهم نميقضاءِ ابومريم نظارت کن، پاسخ داد: من او را متهم نمي

وله نظارت و مجرم دانستن افراد است؛ به بيان ديگر، نظارت نه بر مبناي اين سخن به معناي تفکيك دو مق 18او ديدي مجازاتش نما.

 گيرد.خطاکار دانستن فرد که بر مبناي جايزالخطا بودن افراد شکل مي

در جاي ديگري  11«.چنان بود که عمر در هر سپاه خبرگير داشت»عمر افرادي را به کار گرفت تا او را از تمامي امور مطلع سازند و 

رفته بود براي آگاهي از وضع وي، در قالب فرستاده، نزد وي رفت. ارطبون که از « ارطبون»است: عمروعاص که به جنگ  نقل شده

... من »زد، ارطبون را گفت: شأن و موقعيت باالي عمرو مطلع شده بود خواست او را به قتل رساند. عمرو که اين نکته را حدس مي

 24«.کنيم و ناظر کارهاي وي باشيمرا با اين واليتدار فرستاده که با وي همکاري مييکي از ده نفرم که عمر بن خطاب ما 

شود که انديشه وجود ناظر و نظارت بر کار عمال، در اين دوران، در اذهان ديگران نيز نقش بسته است که اين امر ـ مالحظه مي

توان برداشت نمود، نکته ديگري که از روايت اخير مي ت.يعني فراگير شدن انديشه نظارت ـ گام مهمي به سوي نهادينه شدن آن اس

يدا فرستاده است تا از امور پها را در قالب همکار و مشاور واليتدار ميوجود ناظران متعدد بر رفتار عمال است که حتي گاهي عمر آن

 .و پنهان آنان با خبر شود
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بود از به کارگيري افرادي خاص جهت بررسي اطالعات واصله  نظارت در اين دوران، شاهد ابداع ديگري نيز بود و آن عبارت 

اي در هاي مردمي جايگاه ويژهها و نظارتدر گفتار بعد خواهيم ديد که شکايت ها از عمال و کارگزاران حکومتي.و تهيه گزارش

وي گردد؛ لذا او فرستادگاني را  مردمي باعث اطمينان هاينظارت عمر بر عمال خود داشت؛ اما اين بدان معنا نبود که صرف گزارش

عمر در حياط مسجد نشسته بود که مردي بر او  عنوان نمونه در يکي از منابع تاريخي آمده است:داشت؛ بهجهت بررسي گسيل مي

ي عمل اعبور کرد و گفت: واي بر تو اي عمر از عذاب آتش، عمر علت را پرسيد و پاسخ شنيد که امير تو بر مصر آنچه بر او نگاشته

 21کند، عمر دو انصاري را برگزيد و به مصر فرستاد تا تحقيق نمايند و در صورت صحت، والي را با خود بياورند.نمي

و افتراء  شد تا دروغخالي از فايده نخواهد بود که بدانيم تحقيقات اين ناظران به صورت علني، حتي در حضور خود عامل انجام مي

نشست تا مردم به سوي او روند و سخن خود را باز گويند و گاه به د. محقق، گاه در مسجد ميشخصي باعث تضييع حق عامل نشو

شود که نظارت در اين دوران، به اين ترتيب مالحظه مي 22نمود.رفت و کسب اطالع ميميان مردم و قبايل و اجتماعات و مساجد مي

 ها در مسير سازمان دادن به آن برداشته شد.اولين گامتحولي چشمگير از حيث کميت و کيفيت به خود ديد تا آنجا که 

در مسائل مورد »عثمان پس از احراز منصب خالفت، طي سخناني شيوه خود را در حکومت اعالن داشت، از آن جمله گفت:  اما

عثمان در بحث نظارت نمود که بدين ترتيب کامالً طبيعي مي 28«.ايد از سلف خويش تبعيت کنمها که پديد آوردهاتفاق شما و روش

هاي نظارتي به وجود آمده از که گذر ايام نيز بر استقرار روشبر عمال و حاکمان از همان روش دوران عمر پيروي نمايد، ضمن آن

 اي بسيار در خور توجه از نظارت در دوران عثمان دانست:دوران عمر تأثير گذارده باشد. جريان زير را بايد نمونه

حمران »معيط، عامل کوفه، که مورد شکايت قرار گرفته بود فرستاد. ابيبن ابان را به تفحص در امر وليد بن عقبه  عثمان، حمران بن

وي گفته بودند تکذيب کرد. عثمان در صحت آن شکايت، يقين کرده به حمران خشم گرفت و او را رشوه گرفت و هر چه در باب 

با توجه به اين روايت  24«.پس فرمان داد که جز مدينه هر شهري را که خواهد برگزيندگفت: نشايد که با من در يك شهر مسکن کني 

يز جست، ثانياً عثمان حتي بر ناظران خود نتوان دريافت که اوالً عثمان از نظارت مستقيم بر عملکرد عمال خود سود ميتاريخي مي

و از روش ابداعي عمر، در فرستادن فردي جهت بررسي و نظارت کرد؛ ثالثاً انمود و در صورت تخلف با آنان برخورد مينظارت مي

 هاي نظارتي پيشين است.نمود، که اين به معناي استقرار روشدقيق بر عامل مورد شکايت نيز پيروي مي

دن به ثر بخشي، يا الاقل ترتيب ادانيم، ما را به ادامة اين دقت در نظارتهاي پاياني دوران حکومت عثمان مياما آنچه که از سال

که اين امر در سخنان امام علي )ع( نمود يافته است. ايشان در پاسخ به استناد عثمان به عمل عمر در سازد، کما اينها اميدوار نميآن

شنيد، گماشت اگر سر و صدايي در اطراف وي ميداني که عمر هر که را به واليتي ميمي»نصب خويشان خود به امور حکومتي فرمود: 

تواند مؤيدي اين سخن مي 25«.کني، نسبت به خويشاوندانت رقت و ضعف داريگرفت اما تو چنين نميداد و سخت ميوشمالش ميگ

د که فروغ شدن چراغ نظارت عثمان بورنگ شدن نظارت مستقيم بر کارگزاران حکومتي در اين دوران تلقي شود، و همين کمبر کم

روشني که جريان پيشين نيز بههاي مردمي و باالخره قتل عثمان( را به دنبال داشت. کما اينآن حوادث نه چندان خوشايند )اعتراض

 داد، چه او به صراحت از عدم اطالع خود بر اوضاع بالد پرده برداشت.هاي پاياني حکومت نشان ميضعف نظارتي عثمان را در اين سال
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 سوم ـ دوران امام علی )ع( 

هاي درخشان در صدر اسالم دانست. اين ت علي )ع(، اين دوره را بايد به لحاظ بحث نظارت يکي از دورانمراجعه به دوران حکوم با

از  ايطلبد. موارد عديدهامر ناشي از نوع نگرش ايشان به حکومت و کارهاي حکومتي است که سخن از آن مجالي گسترده مي

ها ترين آني فراواني نقل شده است که در اين مجال به برخي از مهمهابه عمال نمونه هاي آن حضرت نسبتگيريها و سختنظارت

 کنيم. اشاره مي

اي از تو به من رسيده است )گزارش شده است( که اگر اما بعد، مسأله» نويسد:اي به يکي از عمال خود ميامام علي )ع( در نامه

ه ام کاي. شنيدهاي و امانتت را تباه نمودهمامت را عصيان نمودهاي و اشك پروردگارت را به خشم آوردهآن را انجام داده باشي بي

اي، پس اي و هر چه در اختيارت بوده است صرف خود کردههايت بوده است اخذ نمودهاي و هر چه تحت گامزمين را برهنه کرده

 26«.تر از حساب مردم استحسابت را نزد من فرست، و بدان که حساب الهي عظيم

ديگر به زياد بن ابيه، که جانشين فرماندار بصره ـ عبداهلل بن عباس عامل حضرت بر بصره، اهواز، فارس و کرمان ـ بود،  ايدر نامه 

به خدا سوگند، سوگندي راست، اگر به من گزارش رسد که در ثروت عمومي مسلمين خيانتي ـ کوچك يا بزرگ ـ سر زده »نوشت:

هاي فراوان ديگر اين موارد و نمونه 29«.ارج و گران بار منزوي گردي و از امور بيرون افتياست چنان برخورد سختي از من بيني که کم

البالغه ذکر شده است، همگي حاکي از حساسيت و دقت نظر امام )ع( در رفتار کارگزاران حکومت است که از بيان که در نهج

 کنيم.نظر مييکايك موارد صرف

هاي کار گرفته شده در دوران خلفاي پيشين نبود. يکي از روشهاي بهکه چندان جدا از شيوه هاي نظارتي امام انواعي داشتشيوه

 هاي زير:واسطه و شخصي ايشان بود؛ از جمله در نمونهآن حضرت در نظارت، نظارت بي

ر حالي که صداي خود را بتو را ديدم در »پرسيد، فرمود: علي )ع( در پاسخ به ابواالسود دئلي که از علت عزل خود از قضاء مي ـ

ان واسطه ايشاين جريان گذشته از دقت نظر خاص آن حضرت بر رفتار قضات، حاکي از نظارت بي 28«.طرفين دعوا فراتر برده بودي

 .است

شناسي؟ که او پاسخ منفي داد و حضرت در پاسخ ايشان در مواجهه با يك قاضي، از او سؤال کرد: آيا ناسخ و منسوخ را مي ـ 

بسا قضات منصوب از جانب واسطه امام )ع( بر قضات، و چهاين ماجرا نيز از نظارت بي 21ودند: هالك شدي و هالك کردي.فرم

 نمايد، چه در غير اين صورت اساساً نصب او مورد سؤال بود.عمال خود، حکايت مي

خواند و يا از فرا مي ان را به نزد خوديا گزارش شدن امري از عمال و کارگزاران، آندر مواردي آن حضرت به محض اطالع   

نهج البالغه مالحظه شد که امام )ع( از عامل خود، عبداهلل بن عباس، خواست تا  44عنوان نمونه، در نامه طلبيد؛ بهآنان گزارش مي

امه مرد، علي )ع( طي نهاي رسيده را نادرست شاي گزارشمالي و حساب خود را به سوي ايشان بفرستد، ابن عباس طي نامهترازنامه 

، از خود اي؛ پساي و در کجا نهادهکه مرا از جزيه دريافتي، آگاه سازي که از کجا گرفتهتو را ترك نگويم مگر آن»مجدد نوشت: 
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 84«.ام پروا پيشه کندر آنچه به تو سپرده

به من گزارش شده است که »ند و فرمود: دينار از سوي شريح آگاهي يافت، او را فراخوا 84ـ امام )ع( از خريد منزلي به قيمت 

اي و ... شريح پاسخ داد: اين چنين است اي اميرمؤمنان. پس امام )ع( نظري غضب آلود بر او افکند و او را دينار خريده 84اي به خانه

 81«.سخناني فرمود

تر در خصوص اطالعات بيش علي )ع( از فرستادن افرادي جهت بررسي و اعالم تواند گوياي آن باشد کهبرخي اخبار مي

عنوان نمونه، ايشان پس از آگاهي از رفتار خوارج نسبت به عبداهلل بن خباب در قتل وي کرده است. بههاي رسيده، استفاده ميگزارش

هرچند اين  82«.ها را ببيند و واقع حال را براي وي بنويسد و مکتوم نداردحارث بن مرة عبدي را فرستاد که برود و کار آن»و همسرش، 

 يابي در آن دوران، حکايت دارد.گويد اما از مرسوم بودن اين شيوه اطالعاين خبر، از نظارت بر زمامداران سخن نمي

هاي نظارتي علي )ع( است که در اين دوره، کامالً استفاده از گماشتگاني خاص جهت ارسال اخبار و اطالعات بالد، از ديگر روش

اي به قثم بن عباس، عامل مکه، به علي)ع( در نامه هادينه شدن بيش از پيش نظارت است؛ براي نمونه،و حاکي از ن 88خوردبه چشم مي

 84اي از اهل شام در مراسم حج آگاه ساخت.نقل ازگماشته خود در مغرب، او را از حضور عده

هاي گوناگون سعي در از ا روشکه قيس بن سعد، عامل علي )ع( بر مصر بود که معاويه ب در مورد ديگري چنين نقل شده است 

ميان برداشتن اين مانع مهم تسلط خود بر مصر بود. آخرين روش مکارانه معاويه در اين راستا آن بود که قيس را از جمله افراد خود 

امر  نمعرفي نمود تا اين خبر از طريق جاسوسان علي )ع( به او گزارش شود و باعث بدبين شدن حضرت نسبت به قيس شود که در اي

اين ماجرا نيز حاکي از آن است که وجود گماشتگان از سوي علي )ع( در نزد معاويه امري بديهي و روشن بوده  85موفق نيز گرديد.

 .نمودهاي خود اقدام مياست، تا آنجا که معاويه بر مبناي آن به طراحي نقشه

است،  واسطه آن حضرته در حيطه حکومتي و نظارت بيتوان منحصر به بالدي دانست کاستفاده علي )ع( از روش اخير را نمي 

اي است که از سوي آن حضرت جهت اِعمال به زمامداران نيز توصيه شده است. ايشان در عهدنامه مالك ـ که سندي بسيار بلکه شيوه

 خواهد که از ايناو مي در خور توجه در اثبات وجود و فلسفه نظارت و خصوصاً نهادينه شدن آن در دوران حکومت ايشان است ـ از

سپس کارهايشان را مورد بررسي قرار ده و از اهل صدق و وفاء جاسوساني را »شيوه، در نظارت بر کارگزاران حکومتي بهره جويد: 

نان کند. همکارانت نگاهباني کن و اگر برخي از آبر آن بگمار که بازرسي پنهان تو، به رعايت امانت و مداراي با مردم ناگزيرشان مي

بدين  86.«هاي گوناگون، آن را تأييد کرد بدون گواهي شاهدان به تنبيهش بپرداز...دست به خيانت گشود و گزارش بازرسانت، از راه

نمايد و فلسفه آن را ملزم شدن آنان شود که امام، عمال خود را نيز به نظارت بر کارگزاران و همکاران خود امر ميترتيب مالحظه مي

 داند.ح امور ميدر انجام صحي

البالغه نهج 48که در شأن نگارش نامه کرد؛ چنانامام علي )ع( نظارت خود را بر تمامي بالد مسلمين و از جمله مفتوحات اعمال مي

در زارشي دنبال دريافت گآمده است که ايشان اين نامه را به مصقله بن هبيره الشيباني فرماندار اردشير خرّه، از شهرهاي فارس، و به
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 89ء مسلمين نگاشته است.خصوص استفاده نادرست وي از في

 

  گفتار دوم ـ نظارت مردمی

ل و ترين رفتار انحرافي عمانحوي ساخته بود که مسلمين در برابر کوچكتعاليم الهي و نبوي، جامعه اسالمي صدر اسالم را به

نه تنها رئيس حکومت را مکلف به اجراء قوانين نموده دادند. قانون کارگزاران حکومتي و حتي رئيس حکومت حساسيت نشان مي

ساخت که بر کارهاي مجريان کرد و ثانياً، مردم را مکلف ميها اوالً، مردم را مکلف به همکاري با وي ميبود که براي اجراي آن

بنابراين، لزوم اطاعت و  88اند.کردهتعبير « اصل تعاون»قانون و عمال و مأموران وي نظارت نمايند. برخي حقوقدانان از اين موضوع به 

 بودند. اي الهيهمکاري مردم با عمال و رؤساي حکومت هيچ منافاتي با نظارت نداشت، بلکه اين دو مکمل يکديگر در ايجاد جامعه

لع نمودن طنظارت مردمي به معناي تحت نظر و دقت قراردادن رفتار و گفتار کارگزاران و حاکمان از سوي مردم بود و غالباً با م

شد. امر به معروف و نهي از منکر حاکمان و بيان کلمه حق در برابر آنان، ارزشي اساسي و مقامات باالتر در قالب شکايت همراه مي

د و در گنجاي عمومي است، غالباً در اين مبحث نميشد. بديهي است شکايات خصوصي افراد که فاقد جنبهمحوري محسوب مي

 .ا مظالم بايد از آن سراغ گرفتمباحثي مانند قضاء ي

  

 اول ـ دوران پيامبر اسالم )ص( 

: که در متون تاريخي ذکر شده استهاي مردمي بسيار چشمگير و بيش از نظارت حکومتي است؛ از جمله در ايندر اين دوره نظارت 

يده جراح را فرستم، امين واقعي؛ پس ابو عبمين ميپيامبر فردي را بر نجران فرستاد، از او شکايت نمودند. پيامبر فرمود: بر شما مردي ا

هاي مردمي بر عمال، در نزد پيامبر)ص( است. دايره رسميت شناخته شدن نظارتاين روايت حاکي از به 81به آنجا گسيل داشت.

ارد ناموجه ر برخي موها و اعتراضات مردمي به عمال پيامبر محدود نماند، بلکه بر شخص پيامبر نيز سرايت کرد، هرچند که دنظارت

عنوان نمونه، در تقسيم غنايم حنين، پيامبر جز به انصار همگان را سهمي داد. انصاريان ناراحت شدند. پيامبر براي آنان سخن نمود؛ بهمي

 44گفت و آنان راضي گشتند.

ن بن انصاري از او پرسيد: آيا اياي ديگر، در غزوه بدر، پيامبر خواست لشکر را در مکاني فرود آورد، حباب بن منذر در واقعه

وحي است يا اجتهاد؟ پاسخ فرمود: اجتهاد من است. حباب گفت: اگر چنين است به نظر من بهتر است نزديك بدر فرود آييم و 

مسلمانان اي از مشورت دادن توان نمونهاگرچه اين واقعه تاريخي را مي 41مسلمين بر اين رأي توافق نمودند و پيامبر بر بدر فرود آمد.

را  توان جنبه نظارتي آنهاي ديني در اين خصوص است، اما با اين حال نميبه حاکم اسالمي تلقي کرد که خود برخاسته از آموزه

 ناديده انگاشت.

 

  

  ـ دوران خلفاي سه گانه دوم
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ن دوران، به ويژه دوره خالفت عمر، بر هاي مردمي در اين دوران، الزم است به اين نکته اشاره شود که در ايپيش از بيان نحوه نظارت

ن سخن تعبير کرد. البته اي« اصل رضايت مردمي»توان به انتخاب افراد، جهت تصدي مناصب دولتي، اصلي حاکم شد که از آن مي

يت اهاي ايشان حاکم نبوده است؛ بلکه بدون شك ايشان رضبدان معنا نيست که در دوران رسول اکرم )ص( چنين اصلي بر انتخاب

که انتخاب برخي سران پيش از اسالم مناطق و قبايل به امارت همان مناطق اند، چه آندانستهمردم را در انتخاب عامالن خود دخيل مي

هاي پيامبر که آيا واقعاً اين مسأله در حد يك اصل در انتخابتوان نگريست. اما اينو قبايل )پس از برگزيدن اسالم( را از اين منظر مي

 يرگذار بوده باشد، امري درخور تأمل است. تأث

ر آن که اصوالً دلحاظ اطاعت محض يا فرمانبري در حد بااليي که مردم از فرستاده خدا )ص( داشتند و ايناي ديگر، بهاز زاويه 

دوران، صالحيت عمال حکومتي غالباً محدود به تعليم دين و اخذ ماليات ـ و نه امارت به معناي رايج در دوران خلفاء بود ـ شايد اساساً 

انگيخته است. اما در دوران خالفت ابوبکر و عمر که آنان عمل، در ميان مردم ايجاد هيچ حساسيت و توجهي برنمي چنين شرطي، در

را داعيه ارتباط مستقيم با خداوند نبود و دايرة صالحيت عمال حکومتي گسترش يافته بود، و از جانب ديگر با توجه به نظارت شديدي 

کردند، طبيعي بود که اين شرط نيز در قالب يك اصل بر انتخاب عمال حکومتي مال ميکه مردم بر حکومت حتي شخص خلفا اِع

توان در شواهد تاريخي  مالحظه نمود؛ از جمله: عمر پس از عزل عمار ياسر از هايي از دخالت اين اصل را ميسايه بگستراند. نمونه

در شاهدي ديگر، به دنبال عزل ابوموسي  42ري و او نيز چنين کرد.آنان گفتند ابوموسي اشع خواهيد ومردم کوفه پرسيد چه کسي را مي

اين به آن معناست که عمر حتي  48خواهيد يا ضعيف مؤمن؟از حکومت کوفه، عمر از مردم کوفه پرسيد که آيا نيرومند سختگير مي

رضايت مردم بود به اين دليل که ادعا  که علت عزل ابوموسي نيز عدمنمود.  جالب آنهاي امير را نيز از مردم سؤال ميگاهي ويژگي

 44«.خواهيمکند، او را نميغالمي دارد که با مردم ما دادوستد مي»شد 

ابوبکر فرداي سقيفه و در مسجد، مردم را گفت: اگر  کنيم.هاي مردمي را در اين دوران نظاره ميدر چنين بستري، نحوه نظارت

رماني کردم کنم، اطاعتم کنيد و اگر نافبازم آريد، مادام که اطاعت خدا و پيامبر مي نيك بودم کمکم کنيد و اگر بد کردم به راستي

اين سخنان تأکيدي بود بر ادامه نظارت مردمي بر عمال و حتي رئيس حکومت که از سوي ابوبکر به آن  45حق اطاعت بر شما ندارم.

ند لذا به شمردشأن پيامبر نميردم نيز او را به هيچ وجه همعصمت و عدم خطا نداشت و م تصريح شد؛ از منظري ديگر ابوبکر داعيه

هاي تاريخي متعدد، نظارت مردمي در اين دوران طريق اولي، حق نظارت و اعتراض بر اعمال او در اين دوره وجود داشت. در نمونه

 قابل مشاهده است:

او ميراث را به جده مادري داد. عبدالرحمن بن سهل دو جدة يك متوفي نزد ابوبکر رفتند و ميراث خود را طلب کردند. پس  ـ 

برد، پس ابوبکر ميراث را ميان آنان قسمت مرد ارثي از او نميانصاري او را گفت: اي خليفه؛ به آن کس ميراث دادي که اگر مي

 46کرد.

با لحاظ علم  49ساختم.ود جاري ميفرمايد که من در نزد او، حدود را با تازيانه خعلي )ع( در بيان وضع خود در عهد ابوبکر مي ـ

حضرت نزد آنان و آنچه که از ايشان در عدم سکوت بر احکام نادرست  باالي ايشان که خلفاء به آن مقر بودند، و جايگاه ويژه آن
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 .دبينيم، کامالً بديهي بود که نظارتي خاص از سوي علي )ع( بر احکام قضايي صادره از سوي ابوبکر صورت پذيردر آينده مي

تر، به نسبت دوره پيشين برخوردار شد. اهميت نظر مردم در نظارت مردمي در دوره حکمراني عمر از جايگاهي ويژه و مشخص 

يافت نمود و اگر سخن شاکي را درست ميشد، خبر را خود دنبال مينزد عمر تا به آنجا بود که وقتي با شکايتي از عمال مواجه مي

راي تحقق اين مسأله يعني نظارت مردمي حتي بستر و مقدمات آن را نيز در حد وسع خويش فراهم او ب 48کرد.عامل را عزل مي

کرد در مراسم حج حضور يابند که از رعيت دور نمانند و روش عمر چنان بود که عامالن خويش را وادار مي»عنوان مثال آورد. بهمي

هميشه مردم را سراني هست »و يا او به ابوموسي نوشت:  41؛«او برسانندهاي خويش را به مردم شاکي فرصتي داشته باشند که شکايت

اين سخن حاکي از آن است که عمر در راه فراهم  54«.دارند. سران مردم را که پيش تو هستند گرامي بدارها را عرضه ميکه حوايج آن

 د. نموآوردن زمينه طرح شکايات مردم، به عمال خود نيز سفارشات الزم را ارائه مي

خدا من عامالن  به»گفت: پرداخت؛ او به مردم ميعمر در تقويت و مهيا نمودن بستر نظارت مردم، به تشجيع و تحريض آنان نيز مي 

اين  فرستمشان که شما را دين و سنت آموزند و هر که با وي جزفرستم که شما را بزنند يا اموالتان را بگيرند بلکه ميرا سوي شما نمي

 51«.گيرمن آرد، به خدايي که جان عمر را به فرمان دارد از او قصاص ميکنند پيش م

کرد که به معناي درخواست نظارت مردمي بر خود بود؛ پذيرفت و حتي از مردم اموري را طلب ميعمر انتقادات عليه خود را مي

ز خدا تقوا پيشه کن، يکي از صحابه بر او فريادي اند: روزي مردي عمر را مورد خطاب قرارداد که اي اميرالمؤمنين اکه نقل کردهچنان

کشيد. عمر آن صحابي را گفت: ساکت باش که اگر ما را نصيحتي کنند خيري بر ايشان نيست و اگر ما نصيحت آنان را نپذيريم خيري 

 52گردانيم.براي ما نيست و همان را به گوينده آن باز مي

هاي حج حرام که عمره را در ماهان بن سواده چهار ايراد بر عمر وارد کرد؛ اول آنعمر»در تاريخ طبري در اين زمينه آمده است: 

که که فرزند کنيز را آزاد دانستي و چهارم آنکه متعه را حرام نمودي، سوم آندانستند، دوم آنکردي اما پيامبر و ابوبکر آن را روا مي

شمرد در امور عبادي و ديني دست به تقنين بزند، مردم مر خود را مجاز مياين بدان معنا بود که اگر ع 58«.رفتاري خشونت آميز داري

 گونه رفتارهاي او نيز نظارت نمايند.هاي او، بر ايننيز حق داشتند  گذشته از نظارت بر تمام سيرت

ي نيز بر عمل او ايرادداد؛ به اين معنا که اگر فردي فاسق اهميت مي« ناظر»بيش از « نظارت»عمر در پذيرش نظارت مردمي، به  

ز اصالت شد، که اين خود حاکي اپذيرفت و به بهانه فسقِ گوينده، از محتواي سخن او غافل نميگرفت آن را ميسنجيده و صواب مي

 هاي مردمي در آن دوران بود. نظارت

شد؛ از ديگر ايف او محدود نميگونه که مالحظه شد، بر حيطه خاصي از اختيارات و وظهاي مردمي بر اَعمال عمر، هماننظارت

هاي وي بود که چه در صدور حکم و چه در اثبات جرم، وظايف و اَعمال عمر که مورد نظارت عامه مردم قرار داشت، عرصه دادرسي

اتي است نپذيرفت. تاريخ مملو از جريانمود و ايرادات وارد را ميهاي دقيقي قرار داشت. عمر نيز از اين امر استقبال ميتحت نظارت

 هاي عمر نظارت نموده است، ما در اينجا تنها به يك نمونه اشارتي خواهيم داشت:که علي)ع( بر دادرسي

ليس علي الذين امنوا و عملوا الصالحات جناح فيما »قدامه بن مظعون شرب خمر نمود و در توجيه آن اين آيه را تالوت کرد:  
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عمر از او درء حد نمود. علي)ع( از اين امر مطلع شد و نزد عمر آمد و گفت: نه قدامه  54«.حاتطعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصال

س شوند. پمرتکب حرامي نمي«  ان الذين امنوا و عملوا الصالحات»شود چرا که و نه هر که حرامي مرتکب شود مشمول اين آيه نمي

 55ر او جاري ساز و اگر توبه نکرد او را به قتل برسان و عمر چنين کرد.اش ده از آنچه که گفته است و حد باو را فرا خوان و توبه

وشتري عالمه ش« طالبقضاء امير المؤمنين علي بن ابي»توان در کتاب هاي علي )ع( بر قضاء عمر را ميهاي ديگري از نظارتنمونه

ار به اعتراف نمود که اگر علي نبود عمر هالك مالحظه نمود. نقش علي )ع( در اين خصوص تا به آن حد بود که بارها عمر را واد

د اند، اما بايهر چند در اکثر مواردي که در زمينه نظارت بر دادرسي عمر به ما رسيده است، علي)ع( به اين امر پرداخته  56شد.مي

ا استناد به ضحاك بن سفيان بتوان به اين شاهد تاريخي اشاره کرد که دانست اين نظارت مختص به آن حضرت نبود؛ براي نموننه مي

 59برد منصرف ساخت.سخني از پيامبر، عمر را از اين عقيده که زن از ديه شوهر خود ارث نمي

ي هاي مردمي بر رفتار عمال حکومتشمرد، بسيار بديهي بود که نظارتهنگامي که عمر نظارت بر خود را از سوي مردمان جائز مي 

عمر، ابو مريم اياس بن  58کنيم:ها و واکنش عمر توجه ميهايي از اين گونه نظارتاينجا به نمونه را نيز به طور جدي دنبال کند. در

در جاي ديگري روايت شده است: علي )ع( در  51صبيح الحنفي، قاضي بصره، را در اثر شکايت مردمي از ضعف وي بر کنار نمود.

ر سر و گماشت اگداني که عمر هر که را به واليتي ميگفت: مي کردپاسخ به عثمان که در نصب خويشان به عمل عمر استناد مي

 64گرفت ... .داد و سخت ميشنيد گوشمالش ميصدايي در اطراف وي مي

که دايره نفوذ و تأثير هاي مردمي دنبال نمود؛ چه آنهاي اوليه دوران خالفت خود همان سيره عمر را در نظارتعثمان نيز در سال

نوان عهاي اوليه حکومت، قادر به ناديده گرفتن مردم نبود. بهمردم در دوران عمر به حدي بود که اساساً در سالها و نظرات نظارت

 نمونه، عثمان به مردم واليات نوشت:

ام که در هر موسم حج پيش من آيند و از آغاز خالفت خويش، امت را به امر به معروف و نهي از منکر اما بعد، عامالن را گفته» 

اند گذارم. مردم مدينه به من گفتهدهم حق خويش و عيالم را نيز به رعيت وا ميام هر چه پيش من و عمال من آرند به مردم مياشتهد

خورند هر که نهاني کتك خورده يا ناسزا شنيده و هر که دعوي چيزي از اين گونه دارد به وقت شنوند و کتك ميکه کسان ناسزا مي

 61«.دهدرا اگر مربوط به من و عامالن من است بگيرد يا ببخشد که خدا بخشندگان را پاداش مي حج بيايد و حق خويش

که عثمان نيز به تأسي از شيوه عمر، ايام حج را يکي از نيکوترين ايام دريافت گرداند: اول آناين نوشته نکاتي را بر ما روشن مي 

خواند تا مردم به راحتي توانايي انعکاس نظرات ز سال، عامالن را به حج فرا ميدانست، لذا در اين وقت اها و نظرات مردم ميشکايت

هاي مردمي در قالب يك روش و عبادت اسالمي ـ امر به معروف و که عثمان بر نظارتو سخنان خود را به وي داشته باشند؛ دوم آن

 در حکومت را به همان صورت دوران عمر، پذيرفته بود. که او به نحو اساسي دخالت مردمکرد؛ و سوم آننهي از منکر ـ تأکيد مي
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هايي از عثمان اشاره شده است ها نيز هستيم. در برخي روايات تاريخي به دادرسيدر اين دوران، شاهد نظارت مردم بر دادرسي

خورد عثمان با لبيد که بر هر چند که بر 62که با اظهار نظر مخالف علي )ع( نسبت به حکم صادره، عثمان از رأي خود بازگشته است؛

ا، هکه خواهد آمد( و همچنين طرف مشورت قرار دادن چند فرد خاص در دادرسيدادرسي او بر قاتل هرمزان خرده گرفته بود )چنان

تر يشهاي خود بدسته خاصي از افراد را نسبت به دادرسي گيرد که عثمان نه نظارت عموم مردم، بلکه نظارتاين احتمال قوت مي

 هاي عثمان است:هاي مردمي بر دادرسياي از نظارتداده است. با اين حال، جريان زير نمونهمدنظر و توجه قرار مي

عثمان امر نمود تا مسلماني را که کافري را به قتل رسانده بود قصاص نمايند. گروهي از مردمي از صحابه پيامبر )ص(، برخاستند   

عثمان، حکم قتل ابن شاس جذامي که يکي  همچنين نقل شده است: 68به هزار دينار ديه تغيير داد. و او را منع کردند. عثمان حکم را

از مسيحيان شام را کشته بود، صادر کرد. زبير و تعدادي از صحابه پيامبر )ص( او را از اين حکم نهي کردند. پس بر هزار دينار حکم 

 64داد.

ال اخبار هر دو از يك واقعه وجود دارد ـ استنباط کرد آن است که اوالً نظارت بر توان از اين دو روايت ـ که احتمآنچه که مي 

که احتماالً اين زني باال مبني بر اينرسيده است، و ثانياً گمانههاي عثمان از سوي مردم وجود داشته و حتي به نتيجه الزم نيز ميدادرسي

ر )ص( که جمعي از صحابه پيامبشود، چرا که در هر دو روايت بر اينيد ميشده است نيز تأينظارت توسط برخي افراد خاص انجام مي

 .ستاند، تصريح شده اها ـ به حکم وي اعتراض کردهکه زبير ـ يکي از افراد طرف مشورت عثمان در دادرسيو در روايت دوم بر اين

 ر توطئه قتل عمر، خليفه دوم، به قتل رسانده بودعثمان، عبيداهلل بن عمر که هرمزان را به تصور شرکت د همچنين نقل شده است:

بخشايم، مورد عفو قرار به اين دليل که هرمزان مسلمان است و وارثي جز خدا و مسلمين ندارد و من که امام مسلمين هستم او را مي

پاسخ مثبت  کنيد که مردم نيزنين ميداد و اين استدالل را بر فراز منبر به سمع مردم رساند و سپس از آنان سؤال کرد که آيا شما نيز چ

اي فرمودند: سبحان اهلل، اين عملي است که عثمان آغاز نموده است آيا از حق دادند. خبر به علي )ع( رسيد که ايشان پس از خنده

در حکومت و  اين ماجرا اوالً حاکي از جايگاه مردم 65گذرد که بر او واليت ندارد؟ قسم به خدا، اين امر عجيبي است.کسي در مي

ظر کند و ثانياً حکايت از حق اظهار نحتي قضاء در نزد عثمان است تا آن حد که در صدور حکم بر فراز منبر از ايشان نظرخواهي مي

 .نمايدمردمي پس از صدور حکم نيز مي

د به دنبال اين ر گرفت؛ لبيپس از بخشودگي عبيداهلل عمر، زياد بن لبيد بياضي، شعري درباره وي سرود که مورد نهي عثمان قرا 

هايي از عدم اين جريان رگه 66نهي، شعري در وصف عثمان و ناحق بودن بخشودگي قاتل ايراد کرد که عثمان او را نفي بلد نمود.

، تسازد. اما در هر صورهاي بعد به نحو چشمگيري نمايان گرديد ـ را بر ما عيان ميهاي مردمي ـ که در سالتوجه عثمان به نظارت

ه اي برخوردار بود، و در همين راستا بود کهاي مردمي از جايگاه ويژههاي نخستين حکومت او، بحث نظارتکه گفتيم، در سالچنان

شمرد، داند و حکومت بصره را حقير ميکه وي حکومت اشعريان را معتبر مياو ابوموسي اشعري را پس از شکايات مردم، مبني بر اين

  69ر کنار نمود.از حکومت آن شهر ب

هاي مردمي است. عثمان در سال ششم هاي مياني حکومت عثماني، ايام آغازين دگرگوني نحوه برخورد عثمان با نظارتسال  
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خالفت در مني، بر خالف سيره پيامبر و خلفا نماز خود را تمام خواند که مورد اعتراض قرار گرفت، او در پاسخ، اين عمل را بر اساس 

عنوان نمونه بارزي از توان بهها را ميدر طي اين سال« ابوذر»هاي مجموعه اعتراض 68ها وقعي ننهاد.اعتراضدانست و به رأي خود 

توان تنها به حاکمان محدود دانست(. در تاريخ آمده است معاويه هاي ابوذر را نميهاي مردمي تلقي کرد )هرچند که اعتراضنظارت

اي نوشت. عثمان از او خواست که ابوذر ر به معروف و نهي از منکرهاي ابوذر را نداشت، به عثمان نامهکه تاب مقاومت در مقابل ام

از اين رفتار خود برنداشت و در برابر منکرات واکنش نشان داد که عثمان او را به ربذه  را به مدينه بفرستد. ابوذر در مدينه نيز دست

 61تبعيد نمود.

سوره  84العاص مطلع شد، آيه هاي بسيار عثمان به زيد بن ثابت و حارث بن حکم بن ابيکه از بخششناند ابوذر پس از آآورده 

دارد در حالي که ترك امر الهي عثمان او را نهي کرد. ابوذر گفت: عثمان مرا از قرائت کتاب خدا باز مي 94نمود.توبه را قرائت مي

رضايت عثمان، خدا را  ودن عثمان هم خدا را راضي نمايم، بهتر از آن است که باعيب و ايراد است، قسم به خدا اگر با خشمگين نم

 91خشمگين سازم.

سازد که که حاکي از تغيير سيره عثمان در قبال نظارت مردمي است، اين واقعيت را نيز بر ما روشن ميها، گذشته از آناين جريان

هاي يدند. اين ماجراها خود به يکي از موضوعات مورد اعتراض مردم در سالتابهاي مردمي را بر نميحتي عامالن عثمان نيز نظارت

 آخر حکومت عثمان بدل گشت.

هاي پاياني حکومت، اوضاع و شرايط جامعه و نحوه برخورد هاي مردمي در سالعدم توجه عثمان به نظارت، نظرات و شکايت

ها ديده ها و شکايتر و پيامبر )ص( و سيره آنان را در برابر نظارتمردم با حکومت را دگرگون ساخت. مردمي که دوران عمر، ابوبک

گروهي از مسلمانان فراهم آمدند و از اعمال »بودند، اين سيره جديد و مغايرت آن با دوران قبل را دشوار و غيرقابل تحمل يافتند. 

، «با وي سخن کند و بدعتهايش را گوشزد کندسخن شدند که يکي را بفرستند که عثمان و کارها که کرده بود سخن آوردند و هم

اند که به هاند و چنين يافتاند و در کارهاي تو نگريستهکساني از مسلمانان فراهم آمده»عامر بن عبداهلل تميمي نزد او رفت و گفت: 

  92«.اي، از خداي عزوجل بترس و به پيشگاه او توبه بر و از آن دست بدارزا پرداختهکارهاي حيرت

 که: محمد بنشد. از جمله اينواکنشي ديگر، مردم به اعمالي دست زدند که نوعي برخورد عملي با حکومت محسوب مي در

نمود، شوريد و پس از هـ، بر عقبه بن عامر که در غياب عبداهلل ابي سرح بر آن سرزمين حکومت مي 85ابوحذيفه در مصر و به سال 

آمد که مردم مصر ـ که يکي از مفتوحات مسلمين به حساب ميجالب آن 98بر عهده گرفت.اخراج عقبه از فسطاط، حکومت مصر را 

عثمان، سعيد بن عاص را به امارت  همچنين نقل شده است که 94ـ )جز عده معدودي( از محمد بن ابوحذيفه حمايت و تبعيت نمودند.

جا خواهيم؛ سعيد نزد عثمان بازگشت و عثمان، ابوموسي را به آنکوفه فرستاد. گروهي از مردم راه را بر او بستند و گفتند: تو را نمي
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کسي را که خواسته بوديد امير شما کردم و از سعيد معافتان داشتم به  »...عثمان به دنبال اين تغيير به اهل کوفه چنين گفت:  95فرستاد.

دا کوشم. هر چه را که معصيت خاصالحتان مي کنم و درافکنم و در قبال شما صبوري ميخدا عرض خويش را زير دست و پايتان مي

کنم تا شما را موجب معصيت خدا نشود هر چه بخواهيد همان مي شويد، اگرنباشد بخواهيد، هر چه را خوش نداريد از آن معاف مي

 96«.بر ضد من حجتي نماند

رش سازد که از سويي عثمان مجبور به پذي تواند اوضاع حاکم بر آخرين سال خالفت عثمان را بر ما روشنخوبي مياين سخنان به 

دست و  زير»داشت، چرا که از اين تغيير به سخن مردم شده بود و از سوي ديگر باطناً اين تن دادن به نظرات مردم را هيچ خوش نمي

 نمود. جريان زير نيز مؤيدي بر اين امر است:تعبير مي« پا انداختن عرض خود

گشت، امناء و امراي خود را به مشورت فرا خواند، در آن جلسه عمرو بن اي ميي به دنبال چارهعثمان در برابر اعتراضات مردم

شوي  اند تصميم بگير که معتدلاي که خوش نداشتهرأي من اين است که مردم را به کارهايي کشانيده»عاص زبان به سخن گشود: 

نپسنديد و از  عثمان سخنان عمرو را«. ميم ديگر بگير و کاري بکنخواهي تصخواهي تصميم بگير که کناره گيري، اگر نمياگر نمي

عاص پس از جلسه به عثمان گفت که اين سخنان را از ته دل نگفتم که از بيرون رفتن آن و اطالع مردم در آن مکدر گشت، عمرو

لبيده کساني که خود به مشورت ط آميزاين جريان بيانگر اين است که عثمان حتي تاب شنيدن سخنان جدي و مخالفت 99هراس بودم.

 بود را نيز نداشت، چه رسد به مردم عادي و غير مورد نظر وي.

کتوبي م»ها هاي عليه عثمان تا آنجا باال گرفت که علي )ع(، ميانجي ميان مخالفان و عثمان، پس از رفت و آمد ميان آنمخالفت

دارد و هر عاملي را که بخواهند عزل کند و مؤکدترين عهد و پيماني را که خدا نوشت و سه روز بدو مهلت داد که مظالم را از ميان بر 

ها و اخذ مؤکدترين پيمان 98«.اي گرفته بود بر مضمون مکتوب گرفت و تني چند از سران مهاجر و انصار را شاهد آن کرداز بنده

 .هاي مردمي استبخشيدن عثمان به خواست هايي از عدم اطمينان مردم به ترتيب اثرگواهي سران مهاجر و انصار، نشانه

ر که اساساً در اين دوران مردم کامالً به نقش نظارتي خود دسازد که عبارتست از آناي مهم را بر ما عيان ميگفته نکتهوقايع پيش 

ننمود؛ تا به آنجا  اند و عملکرد عثمان در خالف جهت اين نگرش، به هيچ وجه مردم را از اين نقش خود غافلحکومت واقف بوده

م و از ياران رويم تا خلعت کنيايم و ديگر نمييك بار باز رفته»هاي وي، اين بود: که آخرين سخن مردم به عثمان، در برابر سرسختي

و مقرر نشده ا ايم نکرده باشد و تهمت برپيغمبر خدا ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ کسي را به جاي تو آريم که کارهايي نظير آنچه از تو ديده

 91«.دارددارد و زحمت ما را نيز از تو بر ميباشد خالفت ما را پس بده و از کار ما کناره کن که اين زحمت تو را از ما برمي

 

 )ع( سوم ـ دوران امام علی

ه مرا داد ک خليفه سوم توسط برخي از معترضان به قتل رسيد و مردم به سوي علي)ع( روانه گشتند؛ او مردم را مورد خطاب قرار

م و به کنواگذاريد و غير از من را بجوييد و بدانيد که اگر دعوت شما را اجابت نمايم، به هر آنچه که خود تشخيص دهم، عمل مي

اما آيا اين سخنان بدان معنا بود که علي )ع( از همان نخست،  84اي توجه نخواهم نمود.کنندهاي و مالمت سرزنشسخن هيچ گوينده
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نمود؟ توجهي اندك به آنچه که پيش از اين، بيان شد و ديگر سخنان و رفتارهاي آن حضرت نظارت مردمي را اعالن ميعدم پذيرش 

 نادرستي اين برداشت را نشان خواهد داد. در اين زمينه دقت به چند نکته الزم است:

خواست و نظرات مردم از سوي وي و عمال هاي مردمي نسبت به عثمان، عدم توجه به ترين علل اعتراضکه يکي از مهماول آن 

ثمان نمودند و چندان به سخنان عگرفتند و خود نيز عمل مينحوي که در دوران پاياني خالفت عثمان، مردم خود تصميم مياو بود، به

، مردم به سوي ل عثمانهايي از اين دست را در قسمت قبل مالحظه نموديم. در چنين بستري بود که به دنبال قتکردند؛ نمونهتوجه نمي

اي جز داري خالفت چارهعلي)ع( شتافتند و خواهان خالفت او گشتند. مسلم است هر که جز علي )ع( نيز در آن شرايط، پس از عهده

هاي مردمي که جنبه افراطي به خود گرفته ها و درخواستانتظام بخشيدن به امور و تقويت حکومت مرکزي و محدود نمودن خواهش

 داشت. بود، ن

هاي اي به ثروتکه اين سخن علي )ع( را بايد واکنشي در برابر اوضاع نا به سامان دوران عثمان شمرد؛ دوراني که عدهدوم آن

ساني پرداختند، کهاي غيرعادالنه،  در امور حکومت و جامعه ميهايي ناصواب دست يافته بودند و در پناه اين موقعيتکالن و قدرت

شکني نمودند و در برابر علي )ع( حتي دست به اسلحه بردند. در اين شرايط، مخاطب ديگر سخن با علي )ع( پيمان رغم بيعتکه علي

 داشت.علي )ع( را بايد اين گروه از صاحبان نفوذ و جاه نيز شمرد که او با اين کالم، پايان چنين دوراني را با خالفت خود اعالم مي

است که ترين دليل بر اين مدعنين سخني از علي )ع( باز نيز با او بيعت نمودند که اين بزرگرغم شنيدن چکه مردم عليسوم آن 

گفته، اساساً او را فردي مستبد که از دايرة شرع پا فراتر نهد و به سخن هيچ مردم گذشته از وقوف و هم کالمي با علي در مسائل پيش

 .دانستندکس گوش فرا ندهد نمي

سخنان و رفتار علي )ع( از اين پس مشاهده خواهيم نمود کامالً مؤيد پذيرش نظارت مردمي از جانب ايشان که آنچه از چهارم آن

 بر عملکرد خود و عمال حکومت است؛ از جمله در شواهد تاريخي ذيل:

 نمايد که پس از بيعت ايراد نموده است:طبري در تاريخ خود، سخناني از علي )ع( نقل مي ـ 

ليدهاي اموال کنم بدانيد که کنظر شما کاري نميوش نداشتم اما اصرار کرديد که خليفه شما باشم بدانيد که بيخالفت شما را خ» 

الذکر، قابل جمع با سخن اين سخن با توجه به نکات فوق 81«.دهيد؟گيرم رضايت مينظر شما يك درم از آن نميشما با من است اما بي

 .سازدجايگاه مردم و نظرات آنان را بر ما روشن مي کهنخستين علي)ع( خواهد بود؛ ضمن آن

و اما حقي که بر شماست »نهج البالغه در بيان وظايف متقابل مردم و حکومت آمده است که فرمود:  84از علي )ع( در خطبه  ـ

که امري  کنيد و هنگاميخوانم اجابت آن است که به بيعت خود وفا کنيد و در عيان و نهان نصيحت نماييد و هنگامي که شما را مي

 82«.نمايم اطاعت ورزيدمي

 که بهترين سخن آن حضرت در وجود حق نظارت مردمي شمرد، چه آنترين و مهمـ خطبه علي )ع( در صفين را بايد صريح

ت را شکس قيد و شرط افراد از امير، حرف اول پيروزي وورزي بيهنگامه جنگ با لشکر قدرتمند معاويه و در آن زمان که اطاعت

هاي زمامداران در نگاه مردم شايسته آن است که بدين گمان متهم شوند که دوستدار ترين حالتگمان از زشتبي»زد، فرمود: مي

ام و شنيدن راستي که خوش ندارم اين پندار در ذهنتان آيد که به چاپلوسي گراييدهاند. و بهفخرند، و امور خود را بر کبر بنيان نهاده

ام ها از ستايش ديگران شيرين کها و امتحانويش را دوست دارم، به حمد خدا چنين نيستم ... . بسا مردمان که پس از دشواريثناي خ

ام در پيشگاه خدا و شما ـ به انگيزه خدا ترسي ـ بخشي از حقوقي که بر که احياناً توانستهخواهم که به خاطر آنشوند اما از شما مي
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م و از عهده وظايف واجبي که ناگزير از انجام آنم بر آيم مرا با مدح و ثناي نيکو نستاييد. بدان سان که رسم گردن دارم انجام ده

با من  کنند از من فاصله مگيريد و با تصنعسان که از زورمندان دژخوي پروا ميسخن گفتن با جباران است با من سخن مگوييد و آن

آيد و گمان مبريد که بزرگداشت نفس خود را خواهانم، چه سخن حقي گفته شود مرا گران ميدر نياميزيد و مپنداريد که اگر با من 

ت تر است. پس، از سخن حق و مشورها بر او سختکه هر که از شنيدن حق و يا پيشنهاد عدالت احساس سنگيني کند عمل به آنآن

که خداوند مرا ز خطا در کار خود احساس ايمني نکنم مگر آنعدل دريغ نورزيد که در نزد خود نه برتر از آنم که خطا ننمايم و ا

 88«.کفايت کند که او بر من بيش از خودم مالك است

ي از حالل اي به علي )ع( گزارشميان عبداهلل بن عباس، فرماندار بصره، و ابواالسود دئلي برخوردي پيش آمد. ابواالسود طي نامه ـ 

 84«يء فان للّه خمسه و للرسول و لذي القربو اعلموا انما غنمتم من شي»بر اساس تأويل آيه  ء مسلمين توسط ابن عباس کهشمردن في

ي با ابن نگاراي به ابواالسود ضمن آگاه نمودن وي از نامهگرفت، نوشت. علي)ع( نيز طي نامهو قرابت وي با رسول اکرم صورت مي

  85رار داد.عباس در اين خصوص، ابواال سود را مورد تجليل و تکريم ق

اعتراض  که او به اشعث که به حکمي از علي )ع( شمرد، چنانعلي )ع( حق نظارت مردمي بر قضاء و دادرسي را نيز محترم مي 

که آن حضرت اين حق را تنها براي مسلمين، و به عبارت ديگر بخشي از مردم، قائل نبود نکته قابل توجه آن 86نموده بود پاسخ داد.

اند علي )ع( در جريان يك که آوردهدانست که هر شهروند اعم از مسلمان و غيرمسلمان از آن برخوردارند؛ چنانميبلکه آن را حقي 

دادرسي، حکم به قتل مجرمين با دود آتش نمود. شخصي يهودي به شيوه قتل آنان اعتراض کرد و علي )ع( با استناد به عمل يوشع بن 

اما بعد، »اي به يکي از عمال خود در مفتوحات ايران نوشت: همچنين آن حضرت طي نامه 89سخ داد.نون ـ پيامبر بني اسرائيل ـ او را پا

اند. تأمل نمودم و آنان را نه اهل و شايسته نزديکي دانستم که مهري تو شکايت نمودهاز غلظت و قساوت و بي دهقانان سرزمينت

شود که ايشان حتي نظارت مشرکين را نيز مالحظه مي 88باشند... .ن ميپيمامهري که با ما هماند و نه سزاوار راندن و بيمشرك

شرك رغم مبهداد که اين را بايد مؤيدي بر پذيرش حق شهروندي اين افراد از سوي علي )ع(، پذيرفت و به آن ترتيب اثر ميمي

 .بودنشان، دانست

 

 

 گيري نتيجه

سازمان قدرت، سخن گفته شد. نگاه ما به تاريخ دوران آغازين اسالم، تأييدي در آغاز، از ضرورت و اهميت نظارت در سامان دادن به 

گاه  انکار نشد، که حتي روز به روز بر دامنه و عمق آن جدي در اين خصوص را نمايان ساخت؛ به بياني ديگر، نظارت نه تنها هيچ

رخي تر شدن سرزمين اسالمي و ... متحول نيز گرديد. بهتر شدن روابط اجتماعي، گستردافزوده شد و در گذر زمان و به تناسب پيچيده

 توان در موارد ذيل مالحظه نمود:ترين دستاوردهاي اين دوره در زمينه بحث نظارت را مياز مهم
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 . هر دو گونه نظارت حکومتي و مردمي در دوران صدر اسالم معمول بود.1

هاي معنوي و تخصصي، افرادي صاحب مکارم ا و لحاظ مالكهگزيني بر انتصاب. هرچند به لحاظ حاکميت اصل شايسته2

 د.ششدند، اما اين شرايط، مانع از انجام نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومتي نمياخالقي و متدين و شايسته به کار گرفته مي

ن حظه شد، فلسفة نظارت، ملزم شد)ع( مالکه در کالم امام علي. نظارت، عملي کامالً آگاهانه و با درك آثار مثبت آن بود. چنان8

 کارگزاران بر انجام صحيح امور بود.

شد که حتي  عمال و کارگزاران حکومتي نيز به انجام آن امر هاي حکومتي نه تنها از سوي رئيس حکومت اعمال مي. نظارت4

 شدند. مي

هاي هشد بلکه تمام جنبر حکومتي محدود نمي. دايره نظارت عام بود و بر حيطه خاصي از اختيارات و وظايف حاکم يا کارگزا5

 شد. هاي اخالقي و معنوي را شامل ميحکومت اعم از مالي، اداري، و حتي جنبه

 پذير نبود.. نظارت از حيث شرايط زماني نيز عام بود بدين معنا که در هيچ زماني حتي به هنگام جنگ، تعطيل6

هاي مردمي در اين دوران، به صورت يك اصل پذيرفته شده، مطرح است. تعاليم الهي و نبوي، جامعه اسالمي صدر . نظارت9

ترين رفتار انحرافي عمال و کارگزاران حکومتي و حتي رئيس حکومت نحوي ساخته بود که مسلمين در برابر کوچكاسالم را به

 دادند. حساسيت نشان مي

الم بر حق و حتي تکليف خود در نظارت و ارشاد زمامداران آگاهي داشتند و از جانب ديگر حاکمان نيز در . مردم صدر اس8

گاه زمامدار سرزمين اسالم بودن و يا ملقب هاي مردمي بودند. هيچاغلب اوقات، به اين حق مردم معترف و پذيراي انتقادها و نظارت

 نظارت مردم و شنيدن نصايح آنان نبود.  به خليفه رسول بودن، مانع و حجابي در برابر

 هاي مردمي فراهم آيد.ها و بسترهاي الزم براي تحقق بهتر نظارت. سعي حاکمان اسالمي آن بود که زمينه1

. لزوم اطاعت و همکاري مردم با عمال و رؤساي حکومت هيچ منافاتي با نظارت نداشت، بلکه اين دو، مکمل يکديگر در ايجاد 14

 الهي بودند. ايجامعه

شد. به بيان ديگر، نظارت از سوي هر فردي، هرچند اهميت داده مي« ناظر»بيش از « نظارت». در پذيرش نظارت مردمي به 11

 فاسق، پذيرفته شده بود. 

، ن. حق مردم در نظارت بر زمامداران، حقي بود که هر شخص اعم از مسلمان و غيرمسلمان از آن برخوردار بود. به ديگر سخ12

 شد. نظارت حقي شهروندي تلقي مي

 توان گفت نظارت بر حکومت، در دوران آغازين اسالم، در پرتو نگرشي مترقيانه وگفته، ميهاي پيشبنابراين، با توجه به شاخص

 عنوان اصلي مسلم، وجود داشت و در طول زمان، مسير رشد، نهادينه شدن، تعميق و سازمان يافتن را طي نمود.به
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