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دریافت: آبان 94
پذیرش: فروردین 95

سیستم نظارت بر مديران در مديريت علوی با تأکید بر نهج البالغه
عبداهلل موحدی محب1
مهری جهانگیری2

چکیده
انسانبهدلیلویژگیاختیاروتواناییتمّرد،بهنظارتنیازمنداست؛منطقاًاهمیت
نظارتوکنترلکارگزارانومدیرانبایدبهصورتمضاعفدیدهش��ود،زیراهمواره
احتمالسوءاس��تفادهیآنانازقدرتوجوددارد.کنترلونظارتدردستگاهاداری
وظیفهیاجتنابناپذیررهبرانتلقیمیش��ود.مقالهحاضرباهدفبررسیارکانو
وظایفمدیریتیدرمفاهیمعمیقوس��یرهیعملیامامعلیدرپیپاس��خبه
اینمس��ئلهاستکهسیس��تمنظارتبرمدیراندرمدیریتعلویچگونهاست؟با
بررسینمودهاورهنمودهایمدیریتیونظارتیامامعلینظارترادرمدیریت
علویبرپایهیعدالتوحقمحوریودرقالبترکیبینمایانشد.اینمقالهنشان
دادامامعلیعالوهبراینکهمدیرانرابهرعایتتقوایالهیونظارتوکنترل
درونیسفارشمینمود،باایجادسیستمهاینظارتیوکنترلیبامحوریتعدالت،به
صورتمستقیموغیرمستقیم،ازعملکردمدیرانآگاهییافتهوبهکارگزاراندستور

میدادکهازوجودمکانیزمنظارتوکنترلبرکارکنانغافلنمانند.
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بیان مسئله
امامعلیالگویکاملدرعرصههایزندگیفردیواجتماعیانس��انهااس��ت،مقولهی
مدیری��تبهعنوانیکیازموضوعاتموردابتالدرارتباطاتاجتماعیونظامهایبش��ریاز
دیربازموردتوجهاندیش��مندانجوامعبودهاست.ازبرجستهترینارکانیکمدیریتموفق
نظ��ارتصحیحمدیرانب��ربخشها،افرادوزیرمجموعهآنهاس��ت.دراینپژوهشموضوع
نظارتبرمدیراندرنظاممدیریتعلوی،بهصورتمسئلهمحورموردپیگیریقرارمیگیرد
وازآموزههاینهجالبالغهبهعنوانمحوراصلیجستوجواستفادهمیشودودرحاشیهدیگر

آموزههایامامعلینیزازنظردورنمیماند.

مقدمه
نظارتوکنترلازوظایفبسیارمهممدیروازارکاناصلیوعناصرحیاتینظامهایمدیریتی
بهشمارمیرود.هنریفایول1فنمدیریترادرپنجعنصرخالصهکردهاست:تنظیمبرنامه،
سازماندهیفرماندهی،هماهنگیونظارتوکنترل.ویمعتقداستاصلمنطقیایکهآن
چهاراصلراکاملمیکند،اصلنظارتوکنترلاست)فایول، 1337، ص 9(.یکنظاممدیریتی
براینیلبهاهدافتعیینشدهیخود،نیازمندنظارتدقیقومستمراستتابتواندباارزیابی
عملکردکارکنانومدیران،نقاطقوتوضعفآنهارابازیابیوازتکرارانحرافهاجلوگیری
نمای��دوروشهایمطلوباجرایوظایفاداریراتوس��عهدهد.امیرالمؤمنینعلینیز
هیچگاهازنظارتوکنترلبرعملکردنیروهایدستگاههایاداریواجراییخودغافلنبودند
وباایجادسیس��تمنظارتی،اعمالورفتارمس��ئوالنومدیرانراموردارزیابیوحسابرسی
قرارمیدادندوباکش��فمعایبورفعآنه��ا،ازتکرارانحرافهاجلوگیریمیکردندونقاط

قوتراتوسعهمیبخشیدند.

مفهوم و تعریف نظارت
»نظارت«ازماده»نظر«ودرلغتبهمعناینظرکردنونگریس��تنبهچیزی،مراقبتودر

1. هنری فایوی Henri fayol  )29ژوئیه 1841 در استانبول- 19 نوامبر 1925 در پاریس( مهندسی معدن، سرپرست 
معدن و از نظریه پردازان فرانسوی بود. وی نظریهای مستقل از نظریه مدیریت علمی فردریك تیلور، با نام »مدیریت 

اداری« ارائه کرد. فایول یکی از تأثیرگذارترین مدافعان نظریه ی مدیریت جدید است. 
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تحتنظرودیدهبانی،ونیزحراستاست)رامپوری، 1363، ج 5، ص 915؛ دهخدا، 1346، ج 52، 
ص586؛ معین، ج 4، ص4747(.

ب��ههررویدردانشمدیریت،براینظارتوکنترلتعاریفمختلفیبیانکردهاند.یکی
ازتعاریفنسبتاًجامعراجیمزاستونردرکتابمدیریتخودارائهکردهاست.ویمیگوید:
»کنترلعبارتاس��تازفرآیندتحتنظرقراردادنفعالیتها،بهمنظورحصولاطمیناناز
اینکهآنهاهمانگونهکهبرنامهریزیشدهاند،انجاممیپذیرند؛ونیزاصالحکردنانحرافات
قابلمالحظهومهم«)اس��تونر و فریم��ن1، 1989،ص13(.بنابراینمیتوانگفتنظارتوکنترل
فرآیندیاستبرایمقایسهبینبایدها)پیشبینیشدههاومطلوبها(وهستها)انجامشدهها
وموجودها(وبررسیاقداماتانجامشده)یادرحالانجام(بهمنظورحصولاطمینانازاینکه
اقداماتمذکورمطابقهدفهاوروشهایپیشبینیشدهانجامشود)کاظمی، 1368،ص137(.
بنابرایننظارتوکنترلامریدایمیوس��یالاس��تکهازآغازاجرایعملیاتتاانتهایآن

جریاندارد.
ازدیدگاهامامعلینظارتوکنترلازطریقتعیینمعیارهایمشخصصورتمیگیرد
واطالعاتمذکورگردآوریوس��پسبامعیارهایاسالمیوانسانیمقایسهمیشود)ابراهیمی، 
1376،ص 133(ودرصورتانحرافازاینمعیارها،اقداماتالزمبهسرعتانجاممیپذیرد.

هدف از نظارت و اهمیت آن
مدیریتبرایتحققاهدافس��ازمان،بایدعملکردافرادخودرابهطورمداومموردنظارتو
ارزش��یابیدقیققراردهدوهدفازنظارت،کنترلوبازخواستزیردستانجهتانجامبهتر
ودقیقترفعالیتهایس��ازمانیکاراواثربخشاس��توازطرفدیگرفلسفهیارزشیابیبه
قدرتاختیارانسانبرمیگرددکهعنصرسازمانیمیتواندعملیرابهتریاضعیفترانجامدهد
وای��ننیازبهنظارترادوچندانافزایشمیدهد)الوانی، 1376: 133(.س��فارشامامعلی
بهمالکاش��ترکهمیفرماید:»َتَفقَّْد َأْعَمالَُهم«بیانگرضرورتنظارتبراعمالزیردس��تانو
کارکناناس��ت.واژهی»َتَفقَّْد«درچندبخشازنامهی53نهجالبالغهتکرارش��دهاس��تکه
میتوان��دبیانگرحوزههایمختلفکاریونظارتیباش��د؛ازجملهنظارتبردس��تگاههای

1. Stoner & Freeman
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اجرایی،نظارتبرمالیاتودخلوخرجکشوروبودجهیعمومیوبیتالمال،تأکیدبرتولید
وس��رمایهگذاریوآبادانیوعمرانونظارتبرب��ازاروتوزیعمبادالتاقتصادیوتجارتیو
صنعتیورس��یدگیبههمهیامورمربوطبهبازرگانان،صنعتگران،کسبهوتجاروخدمات
مربوطبهآنهاس��ت)دّری نجف آبادی، 1379: 281-280(.موریس��ی1،هدفازنظارترادرهر
نظامی،»حصولاطمینانازتحققمؤثراهداف«بیانمیکند.)موریس��ی1368: 133(.بیشک
امیرالمؤمنی��ننیزباتعریفاهدافمش��خصحکومتی،تمامنهاده��ایحکومتیاعماز
اداری،نظام��یواقتصادیخودرادرراس��تایآناهدافارزیابیمینمودوبانظارتمداومو
همهجانب��ه،اموررامطابقاهدافعالیوانس��انیخودپی��شمیبردومتخلّفانرامجازاتو

شایستگانراتشویقمیکرد.

گونه های نظارت در مدیریت امیرالمؤمنین علی
بهطورکلینظارتبهدوشیوهینظارتدرونیوبیرونیانجاممیشود.بررسیسخنانامام
علیبهویژهنامههایحضرتدرنهجالبالغه،نش��انمیدهدکهامامعلیازهر
دوش��یوهیعمدهینظارتدرمدیریتخوداستفادهنمودهاست.امیرالمؤمنینمدیران
عالیرتبهیخودرابهنظارتدرونی)خودنظارتی(سفارشفراوانمینمود.نظارتدرونیمانع
ازتخلّفانس��انهامیش��ودامااینعاملدرهمهیافرادبهقدرکافیوجودنداردوسالمت
دس��تگاهحکومتوجامعهایجابمیکندکههموارهحاکمنسبتبهعملکردکارگزارانوبه
ویژهمدیرانارشدواطرافیانونزدیکانخودنظارتداشتهباشدتاازانحرافورخنهیفساد
وآلودگیجلوگیریومحیطکاریواداریسالمیبرقرارنماید.درمدیریتامامعلینیز
سیستمنظارتوکنترلبیرونیبهصورتفراگیروپیگیربهکارگرفتهشدهکهحضرت
درس��ایهیآنتالشکردهاس��تتاهمهیاجزایدولتودستاندرکارانامور،برمحورحق

وعدالتحرکتکنند.

نظارت درونی
»نظ��ارتدرون��ی«یا»خودنظارتی«حالتیاس��تدروجودفردک��هاورابهانجاموظایفش
متمایلسازد،بدونآنکهعاملیخارجیاوراتحتکنترلداشتهباشد)نبوی،209:1377(.

1. Morrissey
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»خودنظارتی«درمدیریتاس��المی،باتشویقنیروهایانسانیبهترسازخداونظارتاوبر
اعمالوتوجهوالتفاتبهمرگبهعنواناساسیترینواصلیترینرکنتربیتیاسالمهمراه
اس��ت.برطبقاینروش،مدیرباایمانبهصفتداناییخداوند،هموارهاوراحاضروناظربر

اعمالوکردارخویشمیبیند.امامعلیدرخطبهی183دراینزمینهمیفرماید:

»َفاتَُّقوا اهلل َ الَِّذي َأْنُتْم بَِعْیِنِه َو نََواِصیُکْم بَِیِدِه َو َتَقلُُّبُکْم ِفي َقْبَضِتِه ِإْن َأْسَرْرُتْم َعِلَمُه 
َل بَِذلَِک َحَفَظًة ِکَرامًا اَل یُْسِقُطوَن َحّقًا َو اَل یُْثِبُتوَن بَاِطاًل«  َو ِإْن َأْعَلْنُتْم َکَتَبُه َقْد َوکَّ
پس، ازخداوندی که همواره در نظر او هس��تید و زمام اختیارتان به دست اوست 
و در قبضه قدرت اوس��ت، بترس��ید. اگر در نهان کاری کنید، می داندش و اگر به 
آشکارا کاری کنید، می نویسدش و براین کار فرشتگانی گمارده است. نگهبانان و 
ارجمندان، که حقی را نانوشته نگذارند و چیزی را بي جا ثبت نکنند«. )خطبه: 183(

وقتیحضرت،ش��ریحقاضیرابهدلیلخریدخانهایاشرافیاحضارمیکند،بانگاه
خشمآلودبهویهشدارواخطارمیدهدواورابهقیامتومعادتوجهدادهوتذکرمیدهد:

»ملک الموتی که کاخ نشینان و فزون طلبان را سرنگون می کند، همه ی آنان را به 
محل دادرسی و رسیدگی به حساب و کتاب و موضع پاداش و کیفر بفرستد و 

هان بدان که تبه کاران در آن جا در زیان و خسرانند«. )نامه: 3( 

خودنظارتینتیجهینظارتالهیوتوجهوالتفاتبهمرگومعاداس��تکهباایجادیک
عاملدرونیدرفرد،اورابهمراقبتونظارتبراعمالخودسوقمیدهدوازانحرافوتخلّف

شغلیواداریمیپرهیزاند.امامعلیمیفرماید:

»اجعل من نفس��ک علی نفس��ک رقیبا« »از خودت مراقبی بر خویش��تن قرار 
بده« )خوانساری، 1366: ج 2، 219 ح 2429(.

نظارت بیرونی)نظارت ترکیبی(
ض��رورتپیشگی��ریوممانعتازانحرافازاه��دافوحصولاطمین��انازصّحتحرکت
همهیعواملجامعهیاس��ازمانبهسمتهدفهایتعیینشده،مهمترینعاملاستفادهاز
شیوهیکنترلبیرونیاست.کنترلونظارتبیرونی،ازجملهعمدهترینومهمترینمسائلو
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موضوعاتیاستکهدرطولتاریخجوامعبشری،پیوستهموردتوجهحقوقدانانومصلحان
اجتماعیوفرهنگیبودهبهطوریکهنظارتوکنترلبیرونی،یکیازعناصرحیاتیمدیریت
درهمهیسیس��تمهااست)اس��کندری و دارابکالیی، 1383: 307(.نظ��ارتبیرونیازجانبامام

علیبهصورت»نظارتترکیبی«اعمالشدهاست.
ام��امعلیدرسیس��تماداریخود،براینظ��ارتبرمدیران،ازدوش��یوهینظارت
مستقیم)بیواس��طه(ونظارتغیرمستقیم)باواس��طه(بهصورترسمیوغیررسمیاستفاده
نمودهاستکهاینروشنظارتی،نظارتترکیبینامیدهمیشودومیتوانگفت،طراحاین

شیوهازنظارت،خودحضرتاست.

نظارت مستقیم)بی واسطه(
نظارتمستقیمآناستکهمدیربدونهیچگونهواسطهایبرکاردستگاههاونوعفعالیتها
ناظرباشدازریزترینتادرشتترینمسائلراکنترلکندوشخصاًمراحلگوناگوننظارترا
بپیماید)تقوی دامغانی، 1379: 95(.همچنینحضورمستقیممدیردرمحلکاروتماسشخصی

باکارکنانواحدهایمختلفسازمان،موجبارتقایروحیکارمندانمیشود.
ای��نن��وعازنظ��ارتدرمرکزحکومتودره��رمکانکهامامعلیش��خصاًحضور
میداشت،بهصورتمستقیمازسویایشانصورتمیگرفت.حضورامامعلیدربازارو
رسیدگیبهوضعیتبازاروبازاریانوفرماندهیسهجنگدورانحکومتونظارتمستقیمبر
حسناجراینبردنمونههاییازنظارتمستقیمحضرتاست.)درخطبهی106بهچنین
نظارتیدرنبردصفیناش��ارهشدهاس��ت(.امیرالمؤمنینبهمالکاشتردرموردنظارت

مستقیمبرزیردستانسفارشمیکندومیفرماید:

الِک«» بر کار مدیرانت نظارت داشته باش«. )نامه: 53( »ُثمَّ اْنُظْر ِفي ُأُموِر ُعمَّ

نظارت غیر مستقیم)باواسطه(
درنظارتغیرمستقیم)باواس��طه(مدیرازطریقعواملودستگاههایمختلفکهبهمنزلهی
چشمهایاومیباشند،کارنظارتبرسازمانراانجاممیدهد،اوبایکیاچندواسطهکهاز
هرجهتمورداعتمادشهستندگزارشهایمثبتومنفیرامیگیرد)همان، ص 97(.سپس
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بابررسیدقیقاینگزارشهابرایرفعکاستیهاوتوسعهینقاطقّوتها،تصمیممیگیرد.
نظارتغیرمستقیمتوسطامیرالمؤمنینبهدوشیوهیرسمیوغیررسمیوهردوباواسطه

اعمالشدهاست.

نظارت غیرمستقیم رسمی
یکیازخصایصموردتوجهدرس��ازماندهینیروها،پسازتقس��یمکار)براس��استعهدو
تخص��ص(وتفویضاختیاربهآنها،رعایت»سلس��لهمراتب«بهعن��وانیکیازویژگیهای
رفتاریزیرمجموعهبارؤساست.درهرسازمانی،جریانمسئولیتواختیارکهبهترتیبرتبه
ومقامازباالترینسطحمدیریتشروعوبهپایینترینسطحعملیاتیادامهمییابد،سلسله
مراتبیازنجیرفرماننامیدهمیشود.پیرویازسلسلهمراتبموجبمیشوداعضایسازمان
بداننددرکجاقرارگرفتهاند،ازچهکسانیبایددستوربگیرند،بهچهکسانیدستوربدهندو
نسبتبهچهکسانیبایدپاسخگوباشند.سلسلهمراتببعدعمودیساختارسازمانمحسوب

میشود)عالقه بند، 1385، ص 98(.
اهمیتاینموضوعباتوجهبهلزومنظموپذیرشانضباطومشخصبودنحیطهیاختیار
وعملکارکناناستبهطوریکهبدونرعایتآنشیرازهیامورازهمخواهدگسیخت.در

اینخصوصحضرتعلیدر)نامه 53(میفرماید:

»تو نگهبان و مسئول هستی برای کسی که باالتر از تو است« )حسینی و اصفهانی، 
1385، ص 246(.

درنامهیپنجمنیزدراهمّیتاطاعتازمافوقمیفرماید:

»َأْنَت ُمْسَتْرًعی لَِمْن َفْوَقک « »تو نیز باید مطیع مافوق باشی «. )نامه: 5(

هرنظاماداریبرایپایدارماندنایننظموهماهنگیوکاهشتخلّفاتورونداموربرطبق
قوانینورسیدنبهاهداف،نیازمندنظارتیعمیقوبازرسیوپیگیریمستمرونیزمسئولیت
خواهیدقیقاس��ت.درنظاممدیریتیامامعلی،ایننظارتبهش��کلغیرمس��تقیم)با
واسطه(ورسمی،بهصورتسلسلهمراتبیجریانداشت.بهاینشکلکهدرهرماداریهر
مدیرینس��بتبهعملکردزیردس��تخودنظارتداردوهریکازمدیرانموّظفندگزارش
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فعالیتهایخودرابهمدیرمافوقخودبرس��انند.خواس��تنمدارکحس��ابداریودستور
حسابرس��یدقیقورس��یدگیبهامورمالیبایدبدونهیچگونهمالحظهومس��امحهکاری
انجامشود،زیرااگرمسئوالندولتیبداننداموالیراکهدراختیاروتصّرفدارندتحتنظارت
ومراقبتش��دیداس��تبیشازپیشدرمصرفوهزینههادّقتوسواسبهخرجمیدهند.
درواقعنظارتومراقبتکمکش��ایانیبهدرس��تکاریوتقوایآناناست)دین پرور، 1387، 
ص49(.درنامهایکهحضرتبهیکیازمدیرانارشدخودمینویسدبیانگرتوجهایشانبه

اینمسئلهاست:

»َفاْرَفْع ِإلَيَّ ِحَسابََک َو اْعَلْم َأنَّ ِحَساَب اهلل ِ َأْعَظُم ِمْن ِحَساِب النَّاس« برای هریک 
از خادمان��ت وظیفه ای معین کن که به انج��ام آن پردازد و هریک، کار تو را به 

عهده آن دیگر نیندازد«. )نامه: 40(

نظارت غیرمستقیم غیررسمی
امیرالمؤمنینعالوهبراینکهسیس��تمنظارتوکنترلرابهصورترس��میوازطریق
مسئولیننظاممدیریتیخودبهشکلسلسلهمراتبیبهاجرادرمیآورد،ازطریقمأمورین
ویژهوبازرس��انمورداعتمادبهصورتآش��کارونهانوی��اواحدهایمخصوصیکهبرای
رس��یدگیبهش��کایاتمردمیتأس��یسش��دهبود)نظارتمردمی(،بربخشهایمختلف
سازمانوعملکردکارکناننظارتداشتندوباآگاهیازتمامفعالیتهایآنان،ازهرگونه
قانونگریزیوتخلّفازاهدافتعیینش��ده،جلوگیریوباشناسایینقاطقّوتعملکردها،

آنهاراتقویتمیکرد.

بازرسان ویژه 
سیرهیعملیامامعلیبهاینشکلبودکهافراددارایصفاتبرجستهمانندصداقت
ووفاداریرابراینظارتبرمدیرانبهعنوانمأمورینویژهتربیتمینمود.اینبازرسانویژه
بهنقاطمختلففرستادهمیشدندتاهمبهصورتآشکاروهمبهشکلنهان،درقالبتیمییا
فردیبهطوردقیقبراعمالورفتارکارکناننظارتکردهوگزارشکارهایش��انرابهاطالع

حضرتبرسانند.
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بازرسی آشکار مأموران ویژه 
منظورازنظارتآش��کارمأمورانویژه،آناس��تکهنظارتشوندگان)مدیرانوکارکنانیکه
عملکردوبرنامهیدردس��تاجرایآنهاکنترلمیش��ود(ازفرآیندنظارتبازرسان،آگاهو
مّطلعهستند.درایننوعازسیستمگزارش،رساندننامههاوگزارشهایفعالیتهایعّمال
وکارگزارانتأکیدشده)مظّفریان، بی تا، ص 109(وکارمنداننیزواقفاندکهعملکردآنهاتحت
نظارتومراقبتاستودرصورتتخلّفجرایمآنهاثبتمیشود.امیرالمؤمنینبرای
نظارتبرمدیرانیکهدرمناطقدوردس��تقرارداش��تند،شبکههایبازرسیایجادکردهبود
کهآش��کارابهکنت��رلونظارتامورمیپرداختندونتیجهیبررس��یهایخودرابهصورت
کتبییاحضوریبهآگاهیامامعلیمیرساندند.یکیازاینتیمهایبازرسی،گروهیبه
فرماندهی»مالک بن کعب ارحبی«استکهازطرفحضرت،دستوربازرسیمنطقهیوسیعی
درس��واحلفراتراداشت.امیرالمؤمنینطّیحکمیبهمالکبنکعبمأموریتمیدهد
تابامأمورانتحتامرخودازمناطقعراقبازرسیکندونتیجهرابهامامگزارشدهد.
قس��متیازنامهیحضرتبهاواس��ت:»َفاس��َتخِلف َعلی َعَمِلک َو أخ��ُرج فی طائفٍة ِمن 
��واِد، َفَتس��َأل َعن ُعّمالی َو َتنُظَر فی س��یَرِتِهم... و أعلمني  أصحابَِک َحّتی َتُمرَّ بَِأرِض کورَة السَّ
الصدق فیما صنعت« )یعقوبی، ج 2، ص 205(:پسکسیرابهعنوانجانشینخودقراربدهوخود
بههمراهگروهیازیارانت]بهمنظورنظارتوبازرسیبرعملکردکارگزارانمنطقهیعراق[
��وادِ )منطقهایبیندجلهوعذیب(برسیوازچگونگی بیرونبرو،تابهس��رزمینکورَة السَّ
اعمالورفتارکارگزارانومسئوالنمنجویاشووبرسیرهوروشعملآنهانظارتداشته

باش...وازآنچهانجامدادیبراستیمراآگاهساز«.

بازرسی پنهان مأموران ویژه)عیون(
درایننوعازنظارت،عدهایمأموریتدارندبهصورت»مخفی«وبدوناینکهمدیرانمتوجه
ناظرآنهاباشند،فعالیتهایکارکنانرازیرنظرداشتهباشندوپسازبررسیعملکردآنان،
نتیجهرابهمدیرسازمانگزارشدهند.ازنظرفقهیهممقتضایعقلوشرعایناستکه
عالوهبراحرازوجودشرایطواوصافمعتبرواهلّیتالزمدرکارگزارانومسئوالنکشوریو
لشکری،یکمراقبتونظارتپنهانیبررفتارواعمالآنهاوجودداشتهباشد)منتظری، 1367، 
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ج 4، ص 309(.بنابراینبهکارگیریشیوهینظارتپنهانیمقتضایادلّهیشرعوعقلاست.
رِّ أِلُُموِرِهْم َحْدَوٌةلَُهم« درفرمانامامعلیبهمالکاشترکهمیفرماید:»َفِإنَّ َتَعاُهَدَکِفي السِّ
برضرورتبازرس��یمخفیانهتأکیددارد.امامعلیدرسیس��تمنظارتیخودازاینگروه
آموزشدیدهکهازمیانافرادصداقتپیشهوخداترسانتخابشدهبودند،باعنوان»عیون«
ی��ادمیکندوبهوالیانخودنیزدس��تورمیدهدبرایس��المتدول��توکارگزاران،چنین
نیروهاییرادرمحدودهیحکومتیخودبهکارگیرند.حضرتبهمالکاشترمینویسد:

ْدِق َو الَْوَفاِء َعَلْیِهْم َفِإنَّ َتَعاُهَدَک  »ُث��مَّ َتَفقَّْد َأْعَمالَُهْم َو اْبَعِث الُْعُی��وَن ِمْن َأْهِل الصِّ
ِعیَِّة« »پس در  ْفِق بِالرَّ ��رِّ أِلُُموِرِهْم َحْدَوٌة لَُهْم َعَلی اْس��ِتْعَماِل اأْلََمانَِة َو الرِّ ِفي السِّ
کارهایش��ان تفقد کن و کاوش نمای و مراقبانی از مردم راس��تگوی و وفادار به 
خود بر آنان بگمار. زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان آنانرا به رعایت امانت 

و مدارا در حق رعیت وامی دارد«. )نامه: 53(

گزارش های مردمی
عالوهبربازرسیهاینظامیافتهودقیقکهبهصورتمستقیمیاغیرمستقیمتوسطنیروهای
ویژهیحکومتیانجاممیگرفت،امیرالمؤمنینبهواسطهیگزارشهایمردمیکهبهطور
مستقیم،حضورییامکاتبهایبهاّطالعایشانمیرساندند،ازعملکردمدیرانآگاهیمییافت.
درمدیریتامامعلی،مردمبهعنوانبهترینناظربررفتارواعمالمدیرانتلّقیمیشوند.
ه��دفازنظارتم��ردمبردولتمردانمحدودیتقدرتآن��انووادارکردنآنانبهعملدر
چهارچوبقانوناست)جعفری، 1388، ص 118(.امیرالمؤمنیننظارتمردمبرامورمدیرانرابه

مالکاشترگوشزدمیکندومیفرماید:

ْهُتَک ِإلَی بِاَلٍد َقْد َجَرْت َعَلْیَها ُدَوٌل َقْبَل��َک ِمْن َعْدٍل َو َجْوٍر َو َأنَّ  »َأنِّ��ي َق��ْد َوجَّ
النَّ��اَس َیْنُظُروَن ِمْن ُأُموِرَک ِفي ِمْثِل َما ُکْنَت َتْنُظ��ُر ِفیِه ِمْن ُأُموِر الُْواَلِة َقْبَلَک« 
ای مالک، بدان که تو را به بالدی فرس��تاده ام که پیش از تو دولتها دیده، برخی 
دادگر و برخی ستمگر و مردم در کارهای تو به همان چشم می نگرند که تو در 
کاره��ای والیان پیش از خود می نگ��ری و در باره تو همان گویند که تو درباره 
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آن ها می گویی«. )نامه: 53(

وقتیمردمقبیلهبنیتمیم,بهامامگزارشمیدهند،کارگزاراو،ابنعباسبرایشان
سختگرفتهاست،امامعلیدرنامهایابنعباسراازاینکاربازمیدارد.)نامه: 18(

امامعلیبعدازاقامهینمازدرمسجدزمانیرابراینزدیکشدنمردمبرایطرح
شکایتهایخودوگزارشتخلّفهایمدیران،اختصاصمیداد.همچنینمکانیراباعنوان
»بیت المظالم«)ابن ابی-الحدید، ج 17، ص 87(برایرسیدگیبهدعاویوشکایاتمردمیتأسیس

کردهبود.
ش��کلزیرسیس��تمنظارتیراکهامیرالمؤمنینبراینظارتوکنترلمدیرانخود

طراحیواستفادهنمودهاسترانشانمیدهد:

شکل2- سیستم نظارت)نظارت ترکیبی( در هرم مدیریتی امیرالمؤمنین
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ارزشیابی شایستگی مدیران
ارزش��یابیشایستگیمدیران،فرآیندیاستکهدرآنبابررس��یتوانمندیهاوقدردانیاز
عملکردمدیران،زمینههایرش��دوتکاملآنانفراهممیش��ود.استیفنرابینزمعتقداست:
»درسازمانیکهاصلمساواتوبرابریدربارهیافرادمراعاتمیشودوبینمیزانپاداشو
عملکردآنانرابطهایمعقولوجودداشتهباشد،موجبافزایشمیزانرضایتشغلیوتعّهد
کارکنانواعضایس��ازمانمیش��ودوافرادخودرابهجاهایدیگرمنتقلنمیکنند«)رابینز، 
1378، ص1036(.امیرالمؤمنی��نت��الشهیچیکازکارکنانخ��ودرانادیدهنگرفتهودر
مناس��بتهایگوناگونازخدماتمدی��رانمتعّددقدردانیوتجلیلنمودهاس��ت.تقدیراز
عملک��ردمثبتسعدبنمس��عودثقفی،حاکممدای��نطینامهای،نمون��هایازقدردانیهای

امامازمدیرانخوداست.حضرتدرایننامهچنینمرقومفرمودهاست:

»إنّ��ک قد أّدیت خراجک، و أطعت ربّک، و أرضی��ت إمامک، فعل البّر الّتقّي 
الّنجیب، فغفر اهلل  ذنبک، و تقّبل س��عیک، و حّس��ن مآبک«  )محمودی، 1376، ج 
5، ص 117؛ یعقوب��ی، ج 2، ص 201( ت��و مالیات خ��ود را ]از محل فرمان رواییت[ 
فرس��تادی و فرمان پروردگارت را اطاعت نمودی و امامت را خش��نود ساختی. 
کاری که تو کردی، از افراد با تقوا و نجیب برمیآید. پس خداوند ]به سبب این 

کار[ گناهانت را بیامرزد و تالشت را بپذیرد و فرجامت را نیکو گرداند«.

امامعلیکارگزارانخودرابهارزش��یابیعملکردمدیرانوقایلش��دنتفاوتمیان
آنهابراساسفّعالیتهایشانسفارشنمودهوعواقبعدمتفاوتبینکارکنانخوبوبدرا
متذکرش��دهاست.حضرتامیردرنامهیمالکبرتقدیرازنیکانوعاملتشویقتأکید

مینمایدومیفرماید:

»َو اَل َیُکونَنَّ الُْمْحِسُن َو الُْمِسي ُء ِعْنَدَک بَِمْنِزلٍَة َسَواٍء َفِإنَّ ِفي َذلَِک َتْزِهیداً أِلَْهِل 
َس��اَءِة َو َألِْزْم ُکالاًّ ِمْنُهْم  َساَءِة َعَلی اإْلِ ْهِل اإْلِ ْحَس��اِن َو َتْدِریبًا أِلَ ْحَس��اِن ِفي اإْلِ اإْلِ
َما َألَْزَم نَْفَس��ُه« و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باش��ند، زیرا این 
کار س��بب ش��ود که نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نماند، ولی بدکاران را 
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ب��ه بدکاری رغبت بیفزاید. ب��ا هریک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم 
ساخته است«. )نامه: 53(

نتایج
حضرتعلیعالوهبرس��فارشف��راوانمدیرانبهنظارتدرون��ی»خودنظارتی«،ازدو
شیوهینظارتمستقیم)بیواس��طه(ونظارتغیرمستقیم)باواسطه(بهصورترسمیوغیر
رسمی)ازطریقمأمورینویژهوگزارشهایمردمی(استفادهنمودهاست.اینروشنظارتی،
»نظارتترکیبی«نامیدهمیش��ود.بابررسیوتبیینسیستمومکانیزمنظارتوکنترلدر
پرتودیدگاهامیرالمؤمنیندریکجمعبندیمیتوانبهحقایقیدس��تیافتکهمحور
آنعدالتودرش��عاعآناصولمهمیچونجدینگری،اس��تمراردرپیگیری،عدمتساهل
وتس��امحدربرخ��وردبامتخلّفینوتقدیرازعملکردمثبتاس��ت.همچنینحضرتبه
کارگ��زارانحکومتیهمدس��تورمیدادندکهازوجودمکانیزمنظ��ارتوکنترلبرکارکنان

غافلنمانند.
بنابراینیکنظاممدیریتیبراینیلبهاهدافتعیینشدهیخودنیازمندنظارتدقیق
ومس��تمراس��تتابتواندباارزیابیعملکردکارکنانومدیران،نق��اطقوتوضعفآنهارا

شناساییوازتکرارانحرافهاجلوگیریکند.
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