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Abstract  
The purpose of the present study is to review indicators of the Imams’ supervision over the officials’ 

behavior. The research question of this study considers the content of these indicators. It means, from the 

view of Imams (AS), which indicators a favorable official should have for the advocacy on the behalf of an 

Imam. The method of study is descriptive-analytic and analysis of the most important components 

considered by the Imams (AS) about the officials showed that the delegates of the Shi’ite Imams ought to 

have special features such as justice and resoluteness, fair and just behavior with people, confidentiality, 

religious awareness that leads to better performance in the light of insight and understanding, 

submissiveness that is commitment to the rules in accordance with religion and social expediency and 

regulations, accuracy and order that is essential for accepting great and important responsibility of the 

delegates and officials assigned by the Imams (AS). An analysis of the political behavior of Shi’ite Imams 

shows that appointing the officials has been based on their qualification and having features that were 

mostly related to righteous people otherwise they would not be assigned in the group of officials. Therefore, 

appointment of officials from the view of the Imams (AS) is based on merit and decency and it has nothing 

to do with any special tribe, wealth, social power, family relation and so on.  
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 چکیده
باشد. پرسش مطرح شده در این پژوهش ناظر به  های نظارت امامان در رفتار کارگزاران می هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص

هایی برای وکالت و  ها است. یعنی از منظر ائمه معصومین)ع(، یک کارگزار مطلوب ایشان، باید دارای چه شاخص چیستی این شاخص
های مورد توجه ائمه)ع( درباره  ترین شاخص بررسی مهمتحلیلی بوده و  -توصیفی کارگزاری از سوی امام باشد. روش پژوهش

داشتند، شامل: شاخص  های خاص مد نظر ائمه)ع( را می بایست شاخص کارگزاران نشان داد که کارگزاران امامان شیعه می
خص رازداری، شاخص آگاهی دینی که موجب گونه و توأم با عدالت با مردم، شا ورزی و وثاقت کارگزار، یعنی برخورد انصاف عدالت

پذیری که در حقیقت پایبندى به قوانینی است که مطابق با  انجام بهتر کارها در سایه بصیرت و فهم خواهد بود، شاخص اطاعت
های الزم جهت پذیرش مسئولیت  شریعت و صالح و مقرّرات اجتماعى است. شاخص دیگر، شاخص دقت و نظم است که از ویژگی

دهد که نصب کارگزاران براساس  باشد. بررسی رفتار سیاسی امامان شیعه نشان می م و مهم نمایندگان و کارگزاران ائمه)ع( میعظی
های صالح است. در غیر این صورت در جرگه کارگزاران قرار  های انسان هایی بوده که عموماً از ویژگی شایستگی و حائز بودن شاخص

اب کارگزار از نگاه ائمه)ع( براساس لیاقت و شایستگی است و انتساب به یک قوم خاص، ثروت، قدرت گرفتند. بنابراین، انتص نمی
 اجتماعی، نسبت فامیلی و... تأثیری بر انتصاب کارگزاران نداشته است.

 دالت.پذیری، آگاهی دینی، رازداری، ع سیره ائمه)ع(، کارگزاران، وکال، جامعه شیعیان، نظم، اطاعت های کلیدی:  واژه
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 مقدمه. 0

های خاص در نصب کارگزاران و کنترل و نظارت در ابعاد مختلف، از جمله  اهمیت و توجه به شاخص
کارگزاران حکومتی و وکال و نمایندگان در سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( از اصول ثابت رفتاری در 

ها بر امیران و  براساس همین شاخص اجتماعی ایشان است. بر این اساس پیامبر اکرم)ص( -حوزه سیاسی
ق: 1013( و حتی بازار و بازرگانان نظارت داشته است )کلینی، 203ق: ص1012فرماندهان )حمیری، 

ای را امیرمومنان در دوران حکومت خویش داشته که در جریان نگارش نامه  (. چنین رویه131، ص6ج
 کارگیری بازرسین (. همچنین به013ق: ص1010ه، البالغ قهرآمیزش به عثمان بن حنیف بیان شده است )نهج

ق: 1010البالغه،  های مهم ایشان به مالک اشتر است )نهج ُخبره برای ارائه واقعی گزارشات، از توصیه
هایی که بیان خواهد شد،  در روایات دیگری امام رضا)ع( بر اعمال اطرافیان با توجه به شاخص (.033ص

کرد. در روایتی آمده است که امام رضا)ع(، شخصی به نام  ا گوشزد مینظارت داشت و اشتباهات آنها ر
(. 666ق: ص1011ها از خود طرد کرده است )کّشی،  محمد بن فرات را به خاطر از بین رفتن شاخص

همچنین امام هادی)ع( هم در زمان امامت خویش نسبت به انحراف واکنش شدید نشان داده و برخورد 
که قمی بود )همان: صکرد که از جمله آن  می س   (.610برخورد با علی بن ح 

نگری دقیق  پیشوایان دینی به شدت مراقب به انحراف کشیده شدن کارگزاران خود بودند. ایشان با واقع
دانستند چنانچه رهبری در مقابل انحراف کوتاه بیاید، جامعه به تباهی خواهد رفت. اما پرسشی که در اینجا  می

داشتند تا رضایت  هایی می ست که کارگزاران و نمایندگان پیشوایان دینی باید چه ویژگیشود این ا مطرح می
 هایی از کارگزار خویش انتظار داشتند؟ ها و شاخص آورد؟ به بیان دیگر امام)ع( چه ویژگی امام را فراهم 

ه)ع( در در این پژوهش تالش خواهد شد تا با بررسی دقیق روایات و گزارشات تاریخی در سیره ائم
انتصاب و مواجهه با کارگزاران، معیارهای رفتاری، اخالقی و مدیریتی که مورد توجه امام)ع( بوده است یا 

اند را استخراج کرده و آن را به عنوان  هایی که به کارگزاران نگاشته اند و یا نامه کرده هایی که به آنها می توصیه
های مطلوب و مورد توجه یک کارگزار خوب  ن ترتیب شاخصیک مقوله مستقل و مورد توجه قرار داده و بدی

 را از منظر ایشان استخراج نماید.

 پیشینه پژوهش. 2

های کارگزاران در اسالم کتب و مقاالت متعددی به نگارش درآمده است. در این رابطه  درباره ویژگی



111  0010،  63شماره ،  01سال ،  سیاست متعالیه 

 توان سوابق پژوهشی مرتبط با موضوع فوق را به چهار دسته تقسیم کرد:  می
دسته اول به اصول اخالقی و تربیتی اشاره دارد که منحصر به زمان حکومت مدیریت امام علی)ع( 

البالغه، اثر رحمانی  بر گفتار امام علی)ع( در نهج ت با تکیه یریاصول اخالقی مد»توان به  است که می
 پاکدل اشاره نمود. 

نظارت بر اعمال و رفتار کارگزاران »مانند دسته دوم مرتبط با اصول نظارت و برخورد با کارگزاران است، 
کید بر یریران در مدیسیستم نظارت بر مد»زاده،  ، اثر فالح«البالغه حکومتی در قرآن و نهج ت علوی با تأ

 ا. ین یاصغر الهام ی، اثر عل«ینظارت بر کارگزاران در حکومت علو»، اثر جهانگیری و «البالغه نهج
مبانی و اصول عزل و »توان به  نصب کارگزاران است، از جمله میدسته سوم مربوط به اصول عزل و 

نظام عزل و »، اثر دلشاد تهرانی، «البالغه اسی امام علی)ع( در نهجینصب کارگزاران با رویکرد اندیشه س
، اثر باقری چمازی و پژوهشی با «البالغه شه و سیره امام علی)ع( در نهجینصب کارگزاران براساس اند

 های کارگزاران حکومتی در دوران حکومت امیرالمؤمنین)ع( اشاره کرد. یعنوان ویژگ
ره یبه س ینگاه»توان به پژوهش  دسته چهارم نیز به سیره حکومتی امیرمومنان)ع( اختصاص دارد که می

اثر محمد « )ع(ینش کارگزاران در حکومت علویگز یها مالك»اثر زهرا زارعی، « )ع(یامام عل یحکومت
 البالغه است، اشاره نمود. رفًا گزینشی از سخنان امام علی)ع( از نهجکه ص یرحمان

کنند، اما پژوهش  هایی را به شکل مختصر بازگو می های فوق، گاهی نیز شاخص هرچند که پژوهش
گیرد. امتیاز  هایی متمرکز است که از منظر ائمه)ع( برای کارگزاران مورد توجه قرار می حاضر بر شاخص

باشد. این در  پردازد که مورد توجه همه ائمه)ع( می هایی می رو این است که به شاخص شدیگر پژوهش پی
 اند. الذکر فقط به مقطع زمانی حکومت امیرمومنان)ع( پرداخته های فوق حالی است که پژوهش

 شناسی  مفهوم. 6

 شاخص .6-0

امتیاز آن پدیده را مشخص ها و وجه  بایست شاخص ها می برای تمایز موقعیت یک پدیده از دیگر پدیده
های  معرفی و سنجش یک پدیده که آن را از پدیده یکرد. پس، شاخص عبارت است از سازوکار مناسب برا

( و بتواند قابلیت بررسی، تحلیل و توصیف را 36: ص1211نیا و لطفی جم،  دیگر متمایز کند )عسگری
گیری کرد. فرایند  ا مشاهده و حتی اندازهتوان آن ر ای می داشته باشد. با مشخص شدن شاخص هر پدیده
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ها در این پژوهش به این شکل است که در نظارت، عزل و نصب کارگزاران در رفتار و  شناخت شاخص
 شود که کدام ویژگی، کارگزار مورد اعتماد امام)ع( را از دیگران متمایز کرده است.  گفتار ائمه)ع( بررسی می

 نظارت. 6-2

ْرُت »شود  است. در عربی وقتی گفته می« نظر»ی و از ماده ای عرب واژه« نظارت» ظ  ْمِر »، یعنی  «ن 
 
فی اأْل

ْرت بَّ د  شود، یعنی نظارت به  (، در فارسی نیز به همین صورت بیان می313، ص3ق: ج1010)فیومی،  « ت 
ل نظارت (. عم1203زی با تأمل، چشم انداختن و دیدبانی کردن آمده است )دهخدا، یستن در چیمعنای نگر

کند تا کار او به شکل صحیح  می« نظارت»شود و ناظر فردی است که بر کار دیگری  به واسطه ناظر انجام می
کنند: نظارت عبارت است از بازرسی، سنجش و  انجام پذیرد. برخی نیز نظارت و ناظر را چنین تعریف می

شود  سی، ارزیابی و سنجشی تعیین میارزیابی اقدامات مجریان، و ناظر کسی است که به منظور چنین بازر
 (.16: ص1201)عمید زنجانی، 

 کارگزار .6-6

هرچند کارگزار در لغت به معانی متعددی از جمله پیشکار، عامل، مأمور، مباشر، متولی، ناظر و وکیل 
بسامد به رسد همه آنها به یک مفهوم بازگشت دارد. این واژه ُپر  ( آمده است، اما به نظر می1203)دهخدا، 

دهند.  شود که در تمام سطوح، اوامر مافوق خود را در چارچوب حاکمیت انجام می عوامل حکومتی اطالق می
کارگزار و یا عامل کسی است که در سطوح  اما واژه کارگزار در سطوح خرد جامعه نیز کاربرد دارد. از این منظر

از سوی او مباشرت به انجام کارهای، تجاری، گیرد و  مختلف جامعه، از طرف شخصی مسئولیتی بر عهده می
شود. کارگزاران  کشاورزی، خدماتی و یا صنعتی کرده و یا برای اداره و حفظ اموال و دیگر امور به کار گرفته می

گمارند و  کار می اساس مسئولیت خویش و به نمایندگی از شخصی که به او مسئولیت داده، افراد دیگر را به نیز بر
شود که امور شخص را در مال، ملک و کار او  رانند. بر این اساس عامل به کسی گفته می را پیش می امور کاری

ق: 1010شود )ابن منظور،  می  افت زکات عامل گفتهیرو به مسئول در به عهده گیرد و متولی آن باشد. از این
شود  افت زکات، عامل گفته میکنندگان و مسئول دری  گونه که در قرآن کریم هم به جمع (. همان036، ص11ج

یابیم که در گذشته، به مأموری گفته شده که از سوی حاکم  فی که از کارگزار ارائه شد، درمیی(. با تعر31)توبه، 
مسئولیتی در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بر دوش داشته است که شامل استانداران، فرمانداران، 

 باشد. ندگان حاکم مییگر نماین زکات و خراج و همچنین دها، گردآورندگا ندگان آنینما
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 بندی کارگزاران در سیره ائمه)ع( اهمیت شاخص .0

وصایت رسول خدا)ص(، بیان و اقامه دین توسط ائمه)ع(، حرکت ایشان را در مسیر رضایت الهی و 
د. از نظر ایشان حکومت، ان اجرای فرامین خداوند قرار داده و در این راه دقت و هّمت زائد الوصفی داشته

(. ائمه)ع( به جهت چنین نگاه 233ق: ص1010البالغه،  ودیعه الهی است و امانتی نزد کارگزار است )نهج
و همواره از اینکه افراد ناشایست بر   بلند توحیدی است که در انتخاب کارگزاران، دقت بسیاری مبذول داشته

لی)ع( در نامه خویش به مالک اشتر این نگرانی را چنین بازتاب مصدر امور قرار گیرند، نگران بودند. امام ع
البالغه،  )نهج« همانا من بیم دارم که نابخردان و بدکاران زمام امور مملکت را به دست گیرند»دهد:  می

رو هرگاه ائمه)ع( به فراخور وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان خود امور جامعه و  (. از این061ق: ص1010
 گرفتند، کارگزاران ناالیق را عزل، و به انتصاب افراد الیق و شایسته اقدام نمودند. ا بر عهده مییا حکومت ر

صورت پیوسته راهبرد کنترل و نظارت بر کارکردها و رفتار مسئوالن  به دلیل چنین اهمیتی امامان)ع( به 
ارند که از جمله آن، کنترل دارائی و شان کنند و از تعّدی و سرپیچی بازد اند تا آنها را متوجه وظایف را داشته

اموال کارگزاران است تا جایگاه سیاسی، اجتماعی و دینی بر زندگی فردی و معیشتی آنها تأثیر نامطلوبی 
نداشته باشد. در یک نمونه امیرمومنان)ع(، برخوردی قاطعانه با یکی از کارگزارانش به نام حارث همدانی 

المال  ت زمین را برده و آنچه زیر دو پایت بوده برگرفته و هرچه از بیتبه من خبر رسید که محصوال»دارد: 
(. 013ق: ص1010البالغه،  )نهج« ای. حسابت را بالفاصله پیش من بفرست در اختیار داشتی، خورده

ایشان در مورد دیگری به یکی از یارانش به نام عثمان بن حنیف که از اصحاب پیامبر)ص( بوده و در 
نگارد و او را به خاطر مجالست  اری کنار حضرت علی)ع( جنگیده بود، نامه قهرآمیزی را میهای بسی جنگ

 (.013ق: ص1010البالغه،  کند )نهج توجهی به آداب کارگزاری مذّمت می با اغنیاء و بی
های شایسته در کارگزاران و نظارت بر آن، محدود به شیوه و روش حکومتی امام  اهمیت شاخص

ای برخوردار است. ایشان به  زیرا در زمامداری امام حسن)ع( نیز نظارت از جایگاه ویژهعلی)ع( نیست، 
گمارد تا جایی که امام حسن)ع( بعد از آنکه مردم با ایشان بیعت  طور مشخص افرادی برای این کار می

ه بن عباس را به ن فرمود و فرمانداران را تعیین کرد، از آن جمله ییخود را تع  کردند، بالفاصله کارگزاران عبداللَّ
 (.261ق: ص1012طرف بصره فرستاد تا در امور نظارت داشته باشد )مفید، 

شدند و بدون  در شبکه کارگزاران، همواره افراد مورد اعتماد و اطمینان و برجسته به خدمت گرفته می
 تحت تأثیر هوای نفس شدند، اما برخی از وکال احراز صالحیت فرد به عنوان نماینده و یا وکیل معرفی نمی
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و القائات شیطان و فریبندگی دنیا، رسالت اصلی خویش را که خدمت به ائمه)ع( و یاری ایشان در معارف 
زد که با  های اخالقی، مالی و حتی اعتقادی از سوی این افراد سر می کردند و لغزش شیعه را فراموش می

های عمده، عملکرد  (. افزون بر فعالیت313ق: ص1011شد )کّشی،  برخورد شدید ائمه)ع( مواجه می
توان به  کردند. در این زمینه می جزئی کارگزاران نیز مورد نظارت امامان)ع( بوده که آن را هم گوشزد می

( که حاکی از آن است که 636، ص1ق: ج 1013اشاره کرد )کلینی، « محمد بن شاذان بن نعیم»جریان 
 د رهبر سازمان پنهان نبود.ین اقدام کارگزاران نیز از دیتر کوچك

ن امر از آن جهت بود که وثاقت یکردند. ا شان تأکید مییامامان)ع( بر اجتناب از أکل حرام نسبت به وکال
های مالی  رو نسبت به خیانت ط وکالت امام معصوم)ع( بود. از اینین شرایتر ترین و اولی کی از مهمیمالی، 

ش و برخورد یکی از وکالیتوان در برخورد امام صادق)ع( با  ی را مییها شد. نمونه گیری اعمال می وکال سخت
ق: 1013، اشاره کرد )کلینی، «محمد بن صالح بن سهل همدانی»امام جواد)ع( با یکی از کارگزارانش به نام 

که از غالت بود و « نییفارس بن حاتم قزو»(. گزارش دیگری نیز از برخورد امام هادی)ع( با 600، ص1ج
(. همچنین گزارش 633ق: ص1011میان شیعیان شکاف ایجاد کرده بود، وارد شده است )شیخ طوسی، 

 (.631نیز شایان ذکر است )همان: ص« حیی دهقانیعروة بن »برخورد امام عسکری)ع( با 

د مهم مدیریتی در بندی کارگزاران و نظارت بر دوام آن، یک راهبر دهد شاخص موارد یاد شده نشان می
رفتار امامان)ع( است. این استراتژی اثرگذار منحصر در مقطع حکومت امام)ع( نیست، مانند زمانی که 
امام علی)ع( و یا امام حسن)ع( حکومت کردند، بلکه در زمانی که ایشان صرفًا یک جایگاه دینی بدون 

بندی  نگرشی، اهمیت جایگاه شاخصاند، مورد توجه ایشان بوده است. چنین  حکومت ظاهری هم داشته
دارد و آن را نه صرفًا در حد شناسائی یک تخلف،  کارگزاران را در میان امامان شیعه)ع( به روشنی بیان می

بلکه گاه در بسیاری مواقع در حمایت از کارگزاران خدوم و دلسوز نیز به عنوان یک راهبرد ثابت در رفتار 
 سازد.  ائمه)ع( نمایان می

 های کارگزاران ص. شاخ5

 عدالت .5-0

های الزم در کارگزاران ائمه)ع(، وجود ملکه عدالت و وثاقت است. امیرمومنان)ع(  ژگیین ویتر یکی از مهم
شمارد که خشم و  دارد و فقدان چنین صفتی را در کارگزار موجب ظلم برمی عدالت را شرط کارگزاری بیان می
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با خدا و با مردم و با خویشاوندان »نویسد:  ( به مالک چنین میشود. امام علی)ع غضب خداوند را موجب می
نزدیک و با افرادی از رعیت خود، که آنان را دوست داری، انصاف را رعایت کن، که اگر چنین نکنی، ستم روا 

 ای، و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جای بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا داشته
 (.033ق: ص1010البالغه،  )نهج« دشمن شود، دلیلش را نپذیرد، که با خدا سر جنگ دارد

ای که ذکر آن الزم است، تالزم وثاقت و عدالت در متون روائی در خصوص کارگزاران ائمه)ع(  نکته
( و عدالت به معنای 062ق: ص1013است. هرچند وثاقت در لغت به معنای اعتماد )راغب اصفهانی، 

گونه که بسیاری نیز بر این ( آمده است، اما همان021، ص11ق: ج1010ستم و فساد )ابن منظور، ضد 
عقیده هستند، این دو واژه در متن روایات با یکدیگر تالزم دارند. به این معنا که هرگاه در یک روایت یکی از 

باشد که نیاز به ملکه  آن می کارگزاران توثیق شده، صرفًا به معنای اعتماد مالی نیست و چیزی فراتر از
 عدالت هم دارد. 

شیخ حّر عاملی این قول را در کتاب خود نقل کرده است که برخی معتقدند ِصرف وکالت نه تنها وثاقت 
(، 301، ص21ق: ج1011را به همراه دارد، بلکه باالتر از آن یعنی عدالت را هم مالزم است )حّر عاملی، 

داری اموال شرعی،  به کارگزاران در موارد متعددی همچون افتاء، امانتزیرا اعتماد مطلق امور دینی 
د بهبهانی در یشود. وح ها به جز وجود ملکه عدالت در فرد حاصل نمی قضاوت، تحدیث بوده و این

ست که ائمه)ع( افراد یای ن د و شبههیترد»... گوید:  خصوص لزوم توثیق و عدالت کارگزاران ائمه)ع( می
اتی که در مذّمت و نکوهش وکالی منحرف و فاسد المرام یدند ... روایگز ه را به وکالت برنمیدیفاسد العق

...« ده و وثاقت و جاللت است یاند، حاکی از آن هستند که وکالت، مالزم با ُحسن عق صادر شده
به جامعه  توان افرادی را در نهایت وثاقت و اعتماد رو نمی (. از این311 -311، ص1ق: ج1201)مامقانی، 

 معرفی نمود و ملکه عدالت را نادیده گرفت.
شود که وثاقت کارگزاران از عوامل مهم گزینش  ن استفاده مییات و سیره ائمه)ع( چنیاز بررسی روا

گرفتند و به  ایشان است. البته تا زمانی که کارگزاران این ویژگی را دارا بودند، مورد تأیید امامان شیعه قرار می
 شدند دن این صفت مانند ابی حمزه بطائنی از اعتبار ساقط شده و از حلقه کارگزاران خارج میمحض زایل ش

ای برخوردار است.  دهد که شاخص وثاقت از اهمیت ویژه (. این امر نشان می012ق: ص1011)طوسی، 
ونه امام هادی)ع( در اند. به عنوان نم کرده رو پیشوایان دین، به شیعیان رجوع به افراد ثقه را توصیه می از این

درباره رجوع به فردی در زمان عدم دسترسی به ایشان، ضمن « احمد بن اسحاق قمی»پاسخ به پرسش 
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قول، فاسمع له و أطع یؤّدی، و ما قال لك فعّنی یك فعّنی یالعمری ثقتی فما اّدی ال»معرفی عمری فرمود: 
شنود:  ن مییپرسد، در پاسخ چن مام عسکری)ع( مین سؤال را از ایو هنگامی که هم...« فانه الثقة المأمون 

قوالن، فاسمع لهما و أطعهما فانهما یان و ما قاال لك فعّنی یؤدّ یك فعّنی یا الیالعمری و ابنه ثقتان، فما أدّ »... 
 (. 310ق: ص1011)طوسی، ...« الثقتان المأمونان 

  رازدارى  .5-2

به آن اشاره شده است. در آیه پنج سوره یوسف، افشای های ممدوح است که در قرآن  رازداری از ویژگی
ْیًدا راز موجب عدم تحقق رویا بیان شده است. ک  ک  ِکیُدوْا ل  ی  ِتک  ف  ی ِإْخو  ل  اک  ع  ْقُصْص ُرْؤی  یَّ ال  ت  ا ُبن  ال  ی  . ق 

د. ممکن شو براساس این آیه کشف سّر و فقدان رازداری موجب مکر و حسد دیگران و اختالل در امور می
شان برانگیخته شده و منافع خود را بر مصالح عمومی ترجیح داده و به روند  است افراد با کشف راز حسادت

رشد جامعه اختالل وارد کنند. این ویژگی هرچند در قرآن کریم به صورت عمومی تأکید شده، اما در 
، زیرا کتمان سّر در پیشبرد چارچوب اداره یک سازمان منظم و منسجم از صفات الزم یک کارگزار است

 اهداف سازمان بسیار موثر است و منافع عمومی جامعه را در بر دارد.
مبادا آنچه را بر تو »فرماید:  امام علی)ع( در نامه خود به مالک اشتر به لزوم رازداری تأکید کرده و می

یگر، موفقیت را در (. ایشان در سخنی د033ق: ص1010البالغه،  )نهج« پنهان است، آشکار گردانی
حاط   ِبِه الِکتماُن »فرماید:  رازداری دانسته و می ُموِر ما أ 

ُ
ُح األ ْنج  (. در مقابل، اگر 311ق: ص1011)آمدی، « أ 

رِّ ُسُقوٌط »افشاء سّر شود، سقوط حتمی خواهد بود. در همین ارتباط امام صادق)ع( فرمود:  )ابن  «ِافشاُء السِّ
  (.216: ص1232شعبه حّرانی، 

کردند، از  صفت رازداری، در زمانی که ائمه)ع( در حکومت حکام جائر، جامعه شیعه را هدایت می
داری امویان و عباسیان و دشمنی آشکار آنها با امامان  های حکومت حساسیت بسزائی برخوردار بود. ویژگی

ت کنند و مأموریت خود را کرد تا کارگزاران ائمه)ع( بسیار محتاطانه و حتی مخفیانه فعالی شیعه ایجاب می
کاماًل مخفی و به دور از چشم حاکمان نگاه دارند تا جائی که امام حسن عسگری)ع( دستور به رازداری 

ْن   و آُمُرك  »فرماید:  دهد و می می ُصون    أ  ك    ت  ِذي  ِدین  ا الَّ ن  اك    و  ِعْلم  ْعن  ْود  اك  أ  ْلن  مَّ ِتي ح  ا الَّ ن  ار  ْسر  )طوسی،  « و  أ 
های مهم  رو رعایت جوانب حفاظت اطالعات و رازداری یکی از ویژگی (. از این320، ص1ق: ج1012

 کارگزاران بود. 
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ها به صراحت بیان شده است. حفظ راز و رعایت جوانب  ژگی در برخی از گزارشیت و لزوم این ویاهم
ن جمله است )اربلی، از آ« محمد بن شرف»حفاظتی در کتمان اسرار توسط یکی از کارگزاران به نام 

ست سال یوی ب»نقل کرده که « نصر بن قابوس لخمی»(. شیخ طوسی درباره 206، ص3ق: ج1201
کید امامان بر 203ق: ص1011)طوسی، « ل امام صادق)ع( بودیکه کسی مّطلع شود، وک آن بی (. بازتاب تأ

متکلمان بزرگ شیعه در عصر  رازداری در رفتار اصحاب ائمه)ع( نیز بروز یافته است. ابوسهل نوبختی از
غیبت در پاسخ به این سوال که چرا تو به جای حسین بن روح نایب سوم امام زمان)ع( نشدی؟ اشاره به 

(. رعایت چنین نکات مهمی 211ق: ص1011کند )طوسی،  رازداری و کتمان سّر در حسین بن روح می
 شد. )ع( میسبب خدمت ماندگار و طوالنی مدت برخی از کارگزاران به امام

خطرات و مشکالت ناشی از افشای اسرار و عدم حفاظت گفتار، عالوه بر مخاطره قرار دادن جان 
با « نییفارس بن حاتم قزو»کرد. اختالف و درگیری شدید  امام)ع(، صدمات زیادی به جامعه شیعه وارد 

زیادی را در جامعه شیعیان  ، مشکالت«علی بن جعفر همانی»یکی دیگر از کارگزاران امام هادی)ع( به نام 
، که با اعزام برخی «دیعثمان بن سع»کاری کارگزاران و البته درایت  ایجاد نمود که اگر راهبرد رازداری و نهان

ناپذیری به دستگاه  از افراد مورد اعتماد و کنترل دامنه اختالف و تعیین تکلیف طرفین نبود، لطمات جبران
 (. 633ق: ص1011کّشی، شد ) اداره جامعه شیعه وارد می

در حیات امام حسن عسگری)ع( و به موازات فشار سنگین خفقان دستگاه حکومت عباسی، بر حفاظت 
و کتمان اسرار و اطالعات شیعه تأکید بیشتری شد و ارتباط کارگزاران با امام)ع( با رعایت احتیاط بیشتری 

که بر جان کارگزاران داشت، همواره تأکید  صورت گرفت و امام)ع( نیز بر این مسأله به خاطر مخاطراتی
های شیعیان را به  فروشی، وجوهات شرعی و نامه هایی از قبیل روغن داشتند تا جایی که برخی با پوشش

ق: 1011گشتند )شیخ طوسی،  امام)ع( رسانده و دستورات را أخذ و به محل مأموریت خویش بازمی
 (.310ص

شود که در زمان حکومت علی)ع( این  ارگزاران چنین استفاده میاز مطالعه روایات درباره رازداری ک
شاخص به شکل عمومی به کارگزاران توصیه شده، اما در زمان سایر ائمه)ع(، خصوصًا در عصر حاکمیت 

کید بیشتری یافته است. هرچند شاخص رازداری در ازمنه مختلف شدت و نوسان و  ها و عباسی اموی ها تأ
های مهم ارزیابی  توان از رازداری به عنوان یکی از شاخص داشته، اما در مجموع میموارد خاص آن تفاوت 

 کارگزاران از سوی ائمه)ع( نام برد. 
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  آگاهی دینى .5-6

های مهم ارزیابی کارگزاران از منظر ائمه)ع( است، زیرا  احکام و عقائد دینی از شاخص شناخت و درک
فهم خواهد بود. ائمه هدی)ع( چه در زمانی که مانند امام موجب انجام بهتر امور در سایه بصیرت و 

علی)ع( و امام حسن)ع( در رأس یک حکومت بودند و چه در مقطعی که جامعه شیعی را با کارگزاران و 
نمودند، اداره جامعه را از کارگزاران خویش انتظار داشتند و ارتباط با مردم نیز  وکالی خویش مدیریت می

هم دینی است تا بتواند حقوق مردم و نیز هدایت و ارشاد آنها را به شکل مطلوب ایشان نیازمند بصیرت و ف
 انجام دهند.

القضاء و  وجوب الرجوع فی »شیخ حّر عاملی از فقهای بزرگ شیعه در کتاب خود بابی تحت عنوان 
گزاران و نمایندگانشان کند که در آن ائمه)ع( مردم را به کار اختصاص داده است و روایاتی را ذکر می« الفتوی

گوید: به حضرت  دادند که همه آنها فقیه و عالم در دین بودند. علی بن مسّیب همدانی می ارجاع می
کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم، پس،   ای دور دست زندگی می رضا)ع( عرض کردم: من در ناحیه

از زکرّیا بن آدم قمی که امین و محّل اعتماد »ودند: ام را فرابگیرم؟ حضرت فرم  های دینی از چه کسی برنامه
 (. 616ق: ص1011)کّشی،  «بر امر دین و دنیا است

در هر زمانی مالقات با شما برایم میّسر »گوید: از امام رضا)ع( پرسیدم:  عبدالعزیز بن المهتدی می
عالم دینم را از چه کسی فرابگیرم؟ حضرت فرمود:  « عبدالّرحمن بیاموزاز یونس بن »نیست، پس، م 

کردند که برای مردم فتوی بدهند. چنانچه در  ( و گاهی بعضی از اصحاب خود را امر می100)همان: ص
إّنی ُأِحبُّ أْن ُیری فی »حدیث است که امام باقر)ع( به ابان فرمود:  أْفِت الّناس  ف  ِة و  دین  ْسِجِد اْلم  إْجِلْس فی م 

تی ِمْثُلك    (.11ص: 1236)نّجاشی،  «شیع 
کارگزاری در دستگاه مدیریتی امامان شیعه، منحصر به مدیریت امور شیعیان نبوده است، بلکه ایشان به 

های معرفتی و  اند که شیعیان مشکالت دینی و پرسش عنوان نمایندگان ائمه)ع( در امور شرعی نیز بوده
ن خود را به عنوان کسانی که معالم پرسیدند و در گزارشی امام)ع( کارگزارا احکام خود را از کارگزاران می

ها که شیخ مفید نقل کرده، به این شرح است  کند. از جمله این گزارش دانند، به شیعیان معرفی می دین را می
علی بن مسّیب به امام رضا)ع( عرض کرد: محل زندگی من از شما بسیار دور است و امکان دسترسی »که: 

از زکرّیا بن آدم »مسائل دینی خود را از چه کسی جویا شوم؟ فرمود: به شما همیشه برای من فراهم نیست، 
 (.03ق: ص1012)مفید، « قمی که مورد اعتماد دین و دنیا است
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گاهی و فهم دینی زیادی برخوردار بودند، به گونه ای که هر یک در منطقه  کارگزاران ائمه)ع( از درجات آ
توان به احمد بن اسحاق قمی )طبری آملی  له این افراد میاند. از جم های دینی مردم بوده خود مرجع پرسش

(، 230(، مفضل بن عمر )همان: ص616ق: ص1011(، زکریا بن آدم )طوسی، 612ق: ص1012صغیر، 
( و دیگران اشاره نمود. از سوی دیگر، تالش 033، ص1ق: ج1012عثمان بن سعید عمری )طبرسی، 

گاهی خود در های دینی، دلیل مهم دیگری برای افزایش  قالب پرسش کارگزاران برای افزایش فهم و آ
هایی که نزد ایشان ارسال  رسیدند و یا در نامه باشد. این افراد هرگاه که به نزد امام)ع( می شاخص دینی می

گاهی دینی خود می های خود تالش مجدانه کردند، همواره با طرح پرسش می نمودند.  ای برای افزایش آ
ز معارف دین در مقاطعی که جامعه شیعی در امر امامت دچار تردید و دو دلی چنین شناخت عمیقی ا

توان به محمد  کردند که از آن جمله می آمد و امام را به جامعه شیعی معرفی می شدند، به مدد شیعیان می می
 ( اشاره نمود.230، ص1ق: ج 1013بن فرج )کلینی، 

 پذیری اطاعت .5-0

ش اوامرحاکم اسالمی، پایبندی به قوانینی است که مطابق با شریعت و پذیری، پذیر مقصود از اطاعت
ای به سران بصره، اطاعت را راه هدایت  باشد. امام حسین)ع( در نامه اصالح و مقّررات اجتماعی می

شادِ »نویسد:  شمارد و می برمی بیل  الرَّ ْهِدُکْم س  ْمری ا  ْولی و  ُتطیُعوا أ  ُعوا ق  ْسم  ، 3ق: ج1013 )بالذری، «ِاْن ت 
 (. 30ص

پذیری محضی از ایشان داشتند و  براساس روایات و گزارشات تاریخی، کارگزاران ائمه)ع( اطاعت
پذیری و اطاعت، رفتار  نظر از ریشه این فرمان نسبت به دستورات معصومین)ع( متعبد بودند. صرف

است که تعدادی از کارگزاران از  کارگزاران مورد رضایت امامان بوده است. با این حال مواردی گزارش شده
اند که واکنش امام)ع( نسبت به این افراد برخوردی قاطع و صریح بوده است و  دستورات امام)ع( تمّرد کرده

 شدند. بالفاصله توسط امام موأخذه شده و اگر اصرار بر رفتار متمردانه داشتند، از دائره کارگزاران اخراج می
کید دارد. امام)ع( می نگارد، بر اطاعت می« علی بن بالل» در نامه امام هادی)ع( که به فرماید:  پذیری تأ

نویسد:  ( و در نامه دیگری به کارگزار شیعیان همدان می612ق: ص1011)کّشی، « ك بالطاعة لهیفعل»
های امام)ع( هست  (. موارد مشابه دیگر هم در نامه313)همان: ص« ر إلی أمركیأمرتهم بطاعتك و المص»

ای به ایوب بن نوح  ر اطاعت از فرامین در سیستم مدیریتی و تشکیالت تاکید دارد. از جمله در نامهکه ب
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تم الی کّل ما یته فاّنکم اذا انتهیه بأمر ناحیام فیلزم کّل واحد منکما ما وکّل به و أمر بالقیو أن »... فرماید:  می
 (. 610صق: 1011)طوسی، ...« تم بذلك عن معاودتی یأمرتم به استغن

هایی که ائمه)ع( به برخی از کارگزاران  ای است که در نامه پذیری نزد امامان به گونه اهمیت اطاعت
ترین  برخی از کارگزارانی که رحلت کرده بودند را از مهم« پذیری و فرمانبری اطاعت»نگاشتند، شاخص  می

رضی »فرمود: « محمد بن سنان»شمردند. از جمله امام جواد)ع( پس از رحلت  های ایشان برمی ویژگی
ا بن ی( و درباره زکر200ق: ص1011)شیخ طوسی، « الله عنه برضائی عنه فما خالفنی و ما خالف أبی قّط 

جب لله و یاته عارفا بالحق قائال به صابرا محتسبا للحق قائما بما یام حیفقد عاش ا»... ز فرمود: یآدم ن
(. تعابیر فوق نشان از مراتب 311)همان: ص...« ال مبّدل ر ناکث و یه و مضی رحمة الله غیلرسوله عل

 پذیری و تسلیم در برابر اوامر امام)ع( توسط کارگزاران است. باالی اطاعت

شد. البته در  داد، بالفاصله از حلقه کارگزاران خارج می اگر کارگزاری شاخص اطاعت را از دست می
پذیری را تا مقطعی داشتند، ولی پس از مدتی متاثر  اطاعتمیان کارگزاران ائمه)ع( افرادی بودند که شاخص 

پذیر نشدند. از جمله این افراد علی بن ابی  از هوای نفس از دستور امامان)ع( تمرد کرده و دیگر اطاعت
حمزه بطائنی است که دستور امام)ع( را سرپیچی نمود و امام)ع( نیز او را از میان کارگزاران خویش خارج 

های  پذیری و فرمانبری کارگزاران از ویژگی توان گفت اطاعت (. پس می012ق: ص1011نمود )طوسی، 
های مدیریتی بوده و به صراحت خواهان  بارزی است که در ارزیابی کارگزار مورد توجه امامان در حوزه

 اند.  ای در کارگزاران بوده تقویت چنین ویژگی

 نظم و دقت .5-5

های مهم کارگزاران ائمه)ع( است و ایشان از  ها از ویژگی رعایت اصول نظم و دقت در انجام فعالیت
نمایندگان خویش انتظار داشتند، زیرا انجام امور و اداره جامعه شیعیان و مدیریت حوادث و توطئه دشمنان، 

نتظار برخورداری از نظم در نظر از اصل پسندیده نظم و ا بدون داشتن انتظام امور، غیر ممکن است. صرف
اندازه بر شیعیان و  هر مسلمانی، شرایط پیچیده امنیتی، دشمنی حاکمان جور، فضای اختناق و فشار بی

 داد.  ای قرار می نهایتًا اتخاذ تقُیه، این شاخص مهم را در جایگاه ویژه
کارگزار است. هر کدام  های نظم، انجام کارها در حیطه شرح وظائف و امور محول شده به هر از ویژگی

مورد در امور دیگر  از کارگزاران ائمه)ع( مکلف بودند به مأموریت ویژه خود توجه کرده و از دخالت بی
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گرفت از سوی ائمه)ع( موأخذه شده و کارگزار را  کارگزاران خودداری کنند، اگر چنین امری صورت می
أموریت دو کارگزار با یکدیگر موجب نگارش نمودند. دخالت در قلمرو م متوجه حوزه مأموریت خود می

و کارگزار دیگر در بغداد دچار « ایوب بن نوح»نامه توسط امام هادی)ع( گردید که کارگزاری در کوفه به نام 
هایی شده بود. متعاقب آن ارتباط مردم با کارگزاران و  نظمی شده بودند و امور محوله دچار نابسامانی بی

ها سردرگمی زیادی را ایجاد  ر اختالل شده و هماهنگی و انسجام در انجام مأموریتنمایندگان امام)ع( دچا
رو  کرده بود. این مسأله در شرایط اختناق، ممکن بود شبکه کارگزاران امام)ع( را در خطر اندازد. از این

کنم؛  اد با ابو علی امر مییز از ارتباط زیوب بن نوح، به پرهیمن تو را، ای ا»ای چنین فرمود:  امام)ع( در نامه
ه خود آن ید که در ناحیا د که موّکل و مأمور بدان شدهیزی باشیك از شما ملتزم به آن چیکنم که هر  و امر می

ق یع، با صراحت، وجود نظامی حساب شده و دقین توقی(. ا610ق: ص1011)کّشی، ...« د یرا انجام ده
 دهد.  در کار سازمان زیر نظر امام)ع( را گواهی می

در سرزمین پهناور اسالمی و پراکندگی مناطق شیعیان، وجود نظم و هماهنگی در انجام امور بیش از 
شد جامعه پراکنده، اما گسترده شیعه را  نمود. بدون تردید بدون نظم و تدبیر امور نمی پیش ضروری می

کید بر شاخص نظم و اداره منسجم امور توسط ائمه)ع( س بب ایجاد گردش کاری منظم مدیریت کرد، اما تأ
در تشکیالت وکالت شد. حتی برخی از محققین معاصر بر این نظم خصوصًا در عصر امام هادی)ع( 

کید دارند )مدرسی طباطبایی،  (. اداره منظم امور، مبتنی بر ساختاِر اداری منسجم استوار 12: ص1131تأ
ین سامان داده و تا حد ممکن جان آنها را حفظ کند. آفر بود تا ارتباط شیعیان با امام)ع( را در آن شرایط خطر

بر این اساس همه ملزم بودند تا نظم سازمانی را رعایت کنند و حتی رفتار شخص امام)ع( نیز بر همین 
کید دارد.   مساله تأ

گرفت و ایشان را به یکی از اصحاب  در گزارشی نقل شده که امام کاظم)ع( وجوه شیعیان را تحویل نمی
ای به  (. امام حسن عسگری)ع( در نامه203ق: ص1011داد )طوسی،  نام مفضل ارجاع می خود به

کند. او نیز  شابور معرفی مییه نیرا به کارگزاری در ناح« م بن عبدهیابراه»، «شابورییل نیاسحاق بن اسماع»
که ساکن ری بود، « رازی»که کارگزار دیگری بود، تحویل دهد. « رازی»مأمور بود تا وجوهات شیعیان را به 

بایست  نیز می« رازی»خود نظارت بر عملکرد کارگزاران را در مناطق شرقی بر عهده داشت، با این همه 
(. موارد 631ق: ص1011تحویل دهد )کّشی، « عمری»گزارش عملکرد خود را به کارگزار عراق به نام 

را باشند، زیرا بدون نظم، اداره امور دهد که تمام کارگزاران ائمه)ع( باید شاخص نظم را دا فوق نشان می
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شود. اگر چنانچه کارگزاری امور خود را مقّید به نظم و دقت نکرده بود، بالفاصله  محوله دچار اختالل می
 گرفته است. مورد موأخذه قرار می

 گیری نتیجه .3

همی دارد. های کارگزاران و نظارت بر آن از مواردی است که در سیره امامان شیعه جایگاه م شاخص
داشتند و نصب یک کارگزار تابع ثروت، موقعیت و یا نژاد نبوده است و  های خاصی می کارگزاران باید ویژگی

ای برخورد  حتی در صورت خطای کارگزار از اصول و موازین معین شده، بدون مماشات و مالحظه
زاران در پژوهش حاضر نشان داد های مورد توجه ائمه)ع( درباره کارگ ترین شاخص اند. بررسی مهم کرده می

: شاخص مانندداشتند،  های خاص مد نظر ائمه)ع( را می بایست شاخص که کارگزاران امامان شیعه می
گونه و توأم با عدالت با مردم، شاخص رازداری،  ورزی و وثاقت کارگزار، یعنی برخورد انصاف عدالت

گاهی دینی که موجب انجام بهتر کارها در سایه  بصیرت و فهم خواهد بود، شاخص شاخص آ
پذیری که در حقیقت پایبندی به قوانینی است که مطابق با شریعت و صالح و مقّررات اجتماعی  اطاعت

م و یت عظیهای الزم جهت پذیرش مسئول است. شاخص دیگر، شاخص دقت و نظم است که از ویژگی
دهد که نصب  اسی امامان شیعه نشان میباشد. بررسی رفتار سی مهم نمایندگان و کارگزاران ائمه)ع( می

های صالح  های انسان هایی بوده که عمومًا از ویژگی کارگزاران براساس شایستگی و حائز بودن شاخص
گرفتند. بنابراین، انتصاب کارگزار از نگاه ائمه)ع(  است. در غیر این صورت در جرگه کارگزاران قرار نمی

ب به یک قوم خاص، ثروت، قدرت اجتماعی، نسبت فامیلی و... براساس لیاقت و شایستگی است و انتسا
 تأثیری بر انتصاب کارگزاران نداشته است.
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 .1مرتضی، ج. مصّحح محمدباقر خرسان. مشهد: نشر االحتجاج علی اهل اللجاجق(. 1012طبرسی، احمد بن علی )

 قم: دراسات االسالمیه موسسه البعثه. دالئل االمامه.ق(. 1012طبری آملی صغیر، محمد بن جریر بن رستم )

 .1. مصّحح محمدباقر خرسان. مشهد: نشر مرتضی، جاالحتجاج علی اهل اللجاجق(. 1012طوسی، احمد بن علی )

 مشهد: دانشگاه مشهد. ّشی(.)رجال ک اختیار معرفۀ الرجالق(. 1011طوسی، محمد بن حسن )

 . مصّحح عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح. قم: دارالمعارف االسالمیه.الغیبه للحجهق(. 1011طوسی، محمد بن حسن )

 . تهران: نشر فرانما.روش تحقیق در مدیریت(. 1211جم، منا ) نیا، ابوالفضل؛ لطفی یعسگر

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ال حکومت و عدالت ادارینظارت بر اعم(. 1201علی ) عمید زنجانی، عباس

 .3. قم: موسسه دارالهجره، جریب الشرح الکبیغر یر فیالمصباح المنق(. 1010فیومی، احمد بن محمد )

 .1، 6. مصّحح علی اکبر غفاری. تهران: نشر دار الکتب االسالمیه، جالکافیق(. 1013کلینی، محمد بن یعقوب )



 111 های کارگزاران و نظارت بر آن از منظر ائمه)ع( شاخص

 

دانشگاه . به تصحیح حسن مصطفوی. مشهد: موسسه نشر رجال کّشیق(. 1011ز )یمرو محمد بن عمر بن عبدالعزکّشی، ابو ع
 مشهد.

 .1. قم: موسسة آل البیت)ع(، جعلم الرجال یح المقال فیتنقق(. 1201مامقانی، عبدالله )

 تهران: انتشارات کویر.. ترجمه هاشم ایزدپناه. مکتب در فرایند تکامل(. 1131مدرسی طباطبایی، حسین )

 قم: مؤسسه آل البیت)ع(. اْلختصاص.ق/الف(. 1012مفید، محمد بن محمد )

 . قم: کنگره شیخ مفید.معرفة حجج الله علی العباد یاْلرشاد فق/ب(. 1012د، محمد بن محمد )یمف

 ن.یمدرسالتابعه لجامعة ال ی. قم: مؤسسة النشر االسالمرجال نجاشی(. 1236نجاشی، احمد بن علی )
 
 

  




