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برای دستیابی به پژوهش کاربردی از روش استنادی تحلیلی استفاده شده
اس .

واژگان کلیدی
کارراار – مورو – منکر – فقه سیاسی – قدرت

 - 1مقدمه و بیان مسئله
 - 1 - 1مقدمه موضوع

چگونگی کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از انحراف کارگزاران همـواره از ددددـ هـای بشـر بـوده
است .بنابراین هیچ یک از نظری های سیاسی دولت نمیتواند خود را فارغ از پاسخگویی ب آن بدانـد.
درفق اسالم از راههای مختلف ب مهار قدرت و نظارت بر عملکرد دولتمردان اشاره شده است.
اکنون این سؤال مطرح است ک امر ب معروف و نهـی از منکـر در فقـ چـ مـوقعیتی دارد و از
ناحی کارگزاران در این خصوص تا چ اندازهای مورد پذیرش است و اصوالً چ موضعی در برابر امـر
ب معروف و نهی از منکر میبایست اتخاذ کنند؟.
ب نظر میرسد مسئولین میبایستی ب موارد ذیل توج الزم را داشت باشند .ک عبارتند از:
اول :این ک خود بستری را در جامع ایجاد کرده و نهادین نمایند ک مردم و امت ایـن امکـان را
بیابند ک بر رفتار مسئولین خویش حق نظارت داشت باشند و حتی راههای صحیح عمل کردن را بـ
آنان آموزش دهند تا در مواقع لزوم با کمک ساختارهای مهیا شده ،ضمن نظارت در صورت نیاز آنـان
را یار یاور باشند.
دوم :آنگاه ک مردم ارائ طریق کردند ,مسئوالن وظیف دارند بدون هیچگون پیش داروی و بـا
تقوای الهی مورد مربوط را ب خوبی دریافت و مطالع و بررسی کننـد .اگـر آن را درسـت تشـخی
دادند با شجاعت و شهامت آن را بپذیرند و از پیشنهاد دهنده و امر و نهی کننده حتـی تشـکر و قـدر
دانی داشت باشند تا این روش ب فرهنگ تبدیل شود .اگر هم پیشنهاد را ناصواب تشخی

دادنـد بـا

جدال احسن و روش منطقی پاسخ دهند
 - 2 - 1ضرورت

انحراف مسئولین و کارگزاران در دایره وسیع بر عام مـردم ارـر مسـتقیم دارد ,فسـاد آنـان هم ـون
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بیماری مسری ب دیگران سرایت میکند هم ب کار گزاران و هم بـ شـهروندان ضـرر مـیرسـاند و
عام مردم را ب بیمباالتی و خالف کاری سوق میدهد .محقق تحقیق همـ جانبـ ای را ،پیرامـون
نحوه نظارت شهروندان ب حاکمیت ضروری میداند .لذا مـیتـوان سـوال اصـلی پـ وهش را بـدین
صورت مطرح نمود:
 - 3 – 1مسئله

با توج ب ب اصل مهم نظارت همگانی امر ب معروف ونهی ازمنکر نظارت بر عملکرد کـارگزاران در
فق چ جایگاهی دارد؟
بر این اساس در این مقال تالش شده است تا ابتدا از طریق مطالعـ کتابخانـ ای و اسـنادی بـ
بررسی ادبیات نظری و پیشین پ وهش پرداخت شده و سپس ب دنبال آن اقدام ب انجام مطالعـات و
جمعآوری دادهها در قالب روش مطالع نماید.
در نهایت بر اساس روش مورد نظر دادهها جمعآوری و تحلیل و نتایج و راهکارها ارائ میگردد.
 - 2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 - 1 - 2پیشینه پژوهش

برای این منظور سعی شده است تا ب صورت نظری و استنادی مسئل بررسی شود .گـر چـ در ایـن
رابط کتابهایی نوشت شده و عموماً وظایف دولتها معین شده است ،ویا ب مسایل شخصی عموما
اشاره و بحث شده است ،مانند نوشت آیت اهلل مشکینی  -کتاب امر ب معروف حجت االسالم قرائتی
– کتاب امر ب معروف شهید اول وشهید رانی و  ...اما این ک مردم بر چ اساسی حق دارنـد کـ بـ
نظارت همگانی و نقد عملکرد مسئولین و کارگزاران خویش بپردازند .تا چ حـدی و تـا کجاوبـا چـ
روشی ،این موضوع کامالً روشن نشده است و ب نظر میرسد کمبودهایی وجود دارد لـذا محقـق بـر
آن است ک

موضوع را تبیین و در اختیار مسئولین و مردم جهت کارایی بیشتر حکومت اسالمی قرار

دهد.
 - 3 - 2معروف در لغت

برای شناخت دقیق فریض امر ب معروف و نهی از منکر ابتدا الزم است کـ واهه معـروف را در ل ـت
تعریف نمود« .المعروف :اسمُ لکل فعلِ یعرفُ بالعقل و الشرع حُسن ُ» (حسنی زبیـدی  )2424معـروف
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اسم هر عملی است ک از نظر عقل وشرع پسندیده باشد.
و در اصطالح:
معروف در اصطالح ب یک سلسل کارهایی گفت میشود ک ب حکم شرع یا عقل واجـب باشـند
یا مستحب ،واهه معروف از ریش عرف ،ب معنای کار خـوب و پسـندیده اسـت و خـدا پرسـتان از آن
«پسندیده نزد خدا» را اراده میکنند .بدین ترتیب امر ب معروف یعنی دستور دادن بـ کارهـای خیـر.
صاحب جواهر معروف را چنین تعریف میکند« :المعروف هو کُل فعل حسن اخت

بوصف زائد علـی

حسن اذا عرف فاعل ذلِکَ اَو دل علی »( .نجفی )333 ،3 ،2339
معروف هر کار خوب و پسندیدهای است ک ب وصفی اضاف بـر حسـن خـود اختصـاص داشـت
است .فاعل آن ب خوبی و نیکی آن عمل آگاه باشد یا ب آن راهنمایی شده باشد .نویسنده این معنـی
را انتخاب کرده است.
 - 2 - 2معنی لغوی منکر

جهت تبیین دقیق فریض امر ب معروف و نهی از منکـر ابتـدا الزم اسـت کـ واهه منکـر را در ل ـت
تعریف نموده و سپس آن را در اصطالح تبیین نمود« .صاحب المنجد :قول و فعلی ک رضای خداونـد
در آن نیست»؛ (لوئیس معلوف ,المنجد) .و یا برخی دیگر در تعریف ل وی منکر میگویند :المنکر کـل
فعل تحکم العقول الصحیح بقبح ( .رادب اصفهانی2420ق) منکر از مـاده «نکـر» و معنـای آن بـر
خالف معنای معروف بوده ،در عرف دینداران ب معنی کاری اسـت کـ خداونـد از آن راضـی نباشـد.
بدین ترتیب نهی از منکر یعنی باز داشتن از کارهای زشت و ناپسند»( .مصباح یزدی )23 ،2370
و در اصطالح منکر را اینگون تعریف کردهاند :المنکر کل فعل قبـیح عـرف فاعلـ ُ قبحـ ُ اَو دل
علی »( .نجفی  )333 ،24 ،2339منکر هر عملی است ک کنندهاش آن را ب زشتی بشناسد ...
فقه سیاسی:

در مطالع تاریخ فق سیاسی و ریش یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید ب عصر پیامبر گرامی 

اسالم برگردیم .آن حضرت برای هدایت بشر از آموزههای وحیانی استفاده مینمـود .آیـات قـرآن بـ
تدریج مسائل اجتماعی ,اجرای حدود ,مسائل حکومتی و سیاسی ,مسائل اقتصادی و  ...را مطرح می-
نمود ک قسمتی از آن فق سیاسی است.
در جامع اسالمی زمان پیامبر احکام با نظارت خود پیامبر ک حاکم جامع بود اجراء می-
شد .تعیین حکام ایاالت ,فرستادن سفراء و  ...این در حقیقت نخستین مرحل فق سیاسی اسالم است.
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«در فق مباحثی تحت عنوان جهاد ,امر ب معروف و نهی از منکر ,امامت و خالفت نصب اُمـراء و
قضاوت ,مأمورین جمعآوری وجوهات شرعی مؤلفة القلوب دعوت ب اسالم ,جمعـ و جماعـت ,آداب
خطب ها و برگزاری مراسم اعیاد ,صلح و قراردادها با دولتهـای دیگـر ,تـولی و تبـری ,همکـاری بـا
حاکمان و نظایر آن ب طور مستقیم یا دیرمستقیم مطرح شده است .ک ب آنها فق سیاسی گفت می-
شود( .عمید زنجانی )30 ،2 ،2412
یا در جای دیگر تعریف جدیدی از فق سیاسی ارائ دادند ک قابل توج است «تمامی پاسخهایی
ک فق ب سؤاالت سیاسی عصر و زمان میدهد ,مثالً دیدگاه فق در خصوص انتخابات ,تفکیک قـوا,
مشروعیت ,جایگاه دستگاه اجرایی و سؤالهای دیگر از این قبیل هم در محدود فقـ سیاسـی اسـت
یعنی متد استنباط و روش آن همانند روش سنتی است اما سؤالها و پاسخهـا جدیـد و تـازه اسـت».
(مجل حکومت اسالمی ,مقال نظام سیاسی شماره اول)
تعریف لغوی کارگزار

در المنجد لوئیس معلوف آمده «من یحکم بین الناس یتولی شؤن اداراتهم» یعنی قضاوت کننده بین
مردم و کسی ک شؤن مردم را اداره میکند فرمانروا نیز گفت شده است و ب عبارت دیگـر معنـی آن
همان کارگزار است.
معنی اصطالحی حاکم و کارگزار

در تبیین معنای حکومت و کارگزاران تلقیها و رویکردهـای مختلفـی وجـود دارد و آن ایـنکـ آیـا
حکومت و حاکمیت یک ساختار اعتباری و قرار دادی اجتماعی است ک مسئولیت آن اجـرای قـانون
است.
طبق این دیدگاه مأموریت کالن حکومت و کارگزاران از قبیل نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری
از هرج و مرج است .سپس برای این مأموریتها یک سلسل قوانین متناسب طراحی میکنند.
قدرت در لغت و اصطالح

ابتدا الزم است قدرت را در ل ت معنی کرد :ب معنی تدبیر امور و مصـلحت اندیشـی و دور اندیشـی
معرفی کرده است  -ب معنی توانمندی نیز گفت شده است (دهخدا ذیل ماده قدر).
معنای اصطالحی قدرت

یکی از مفاهیمی ک در حوزه سیاست دچار دشواری تعریف است واهه قدرت است افرادی چون راسل
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قدرت را «پدید آوردن آرار مطلـوب» تعریـف کـردهانـد (راسـل( ،2392 ،دریابنـدری) ».)33 ،قـدرت
مجموع ای از عوامل مادی ومعنوی است ک موجب ب اطاعت در آوردن فرد یا گروه دیگر میشود».
(عمید زنجانی )33 ،2 ،2333 ،هم نین این تعریف کاملتر ب نظر میرسد ومورد نظر پ وهشگر می-
باشد « .مراد از قدرت سیاسی ،صاحبان قدرت ،حکمان وفرمانروایان است ک مـیبایسـت در فراینـد
نظارت بر اساس ساز وکارهای مشخ

ومحدود وکنترل شوندتا در نهایت از فساد ،سوء اسـتفاده ویـا

خودکامگی احتمالی دور شوند( .ایزدهی)21 ،2370 ،
 - 3روش تحقیق

در این مقال از روش تحلیل و تبیین برای پاسخگویی ب سـؤال تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت .بـرای
جمعآوری ،در زمین اسنادی از روش کتابخان ای و فیشبرداری جمعآوری دادهها استفاده شده است.
مبانی قرآنی امر به معروف و نهی از منکر

در آی های متعددی از قرآن کریم بر این موضوع ب طور صریح تأکید شده است کـ مـردم بـر رونـد
امور در جامع خویش نظارت داشت باشند ,ک این کار حق آنان است ,بلک ن تنها حـق آنـان اسـت
بلک ب عنوان وظیف و تکلیف بر ذمّ آنان نهاده شده است .در اینجا ب آیات مرتبط اشاره میشود:
 - 2آی  « :ولتکُن منکم اُمة یدعون اِلی الخیر و یأمرون با المعروف و ینهوون عون المنکور و
اولئک هم المفلحون»( .آل عمران )204
باید از میان شما جمعی دعوت ب نیکی و امر بـ معـروف و نهـی از منکـر کننـد و آنهـا همـان
رستگارانند.
در این آی داللتی روشن است بر وجوب امر ب معروف و نهی از منکـر و اهمیـت و موقعیـت آن
دو .طبق این کالم آسمانی باید از میان جامع اسالمی گروهی دعوت ب نیکی کنند و جالب این کـ
در پایان آی تصریح میکند ک فالح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.
اکثر متکلمان این دو را واجب کفایی میدانند (مشکینی  )14 ،2337و بعضی هـم واجـب عینـی
شمردهاند ,این قول را شیخ ابوجعفر اختیار کرده و نیز قول صحیح این است ک وجوب این دو فریض
نقلی است ,ک باید از قرآن و سنت وجوب آن دانست شود .و عقل داللت بر وجوب این دو ندارد مگر
در موردی ک از راه دفع ضرر باشد .ابو علی جیایی میگوید :وجوب آنها عقلی اسـت و دلیـل سـمعی
تأکید حکم عقل است( .طبرسی ,2391مجمع الییان)209 ،1 ,

امر به مورو و نهی از منکر در حوزه ناارت و نقد و بررسی ...

 - 1آی « :المؤمنون و المؤمنات بعضم اولیاء بعـ
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یـأمرون بـالمعروف و ینهـون عـن المنکـر و

یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و یطیعون اهلل و رسول »( .سوره توب )92 ,
مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگرند .امر ب معروف میکنند نماز را بر پا مـیدارنـد و
زکات را میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکنند.
ب موجب این آی افراد مؤمن ب سرنوشت یکدیگر عالقمند بوده و ب منزل یـک پیکرنـد .پیونـد
سرنوشتها موجب میشود ک تخلف و انحراف یک یک افراد و علی الخصوص حـاکم و مسـئول در
کل جامع تأریر بگذارد .چنان

یک بیماری واگیر در صورتی ک معالج نشود از فرد بـ جامعـ و از

حاکم ب محکوم و امت سرایت نموده و سالمت آن را ب خطر میاندازد.
 - 3خداوند فرمود« :کنتم خیر اُمة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عون المنکور و
تؤمنون باهلل»( .آل عمران)220 ,
شما بهترین امتی هستید ک از میان مردم پدید آمدید ک امر ب معروف و نهی از منکر میکنید و
ب خدا ایمان دارید.
اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برای شان بهتر است ,بعضی از ایشان مـؤمنانـد ولـی بیشـترین
تبهکارانند .این سخن دلیل بر فضیلت امر ب معروف است .زیرا بیانگر آن است ک ایشان بدان وسیل
بهترین امتند در این آی دو قرین بر وجوب عینی بودن امر ب معروف وجود دارد.
قرین اول :این است ک خطاب دارد «کنتم خیر اُمة» تمام امت را بیان میکند یعنـی همـ امـت
باید این کار را انجام دهند.
قرین دوم« :و تؤمنون باهلل» است این وجوب عینی بر هم است ,ایمان ب خدا ک دیگـر عنـوان
کفایی را ندارد.
لذا این هم قرین دوم بر این ک بگوییم این آی داللت دارد بر عینی بودن امر ب معروف و نهـی
از منکر( .مفید)202 ،2420
آی چهارم « :الذین ان مکنا هم فی االرض اقاموا الصالة و آتو الزکاة امور بوالمعروف و وهووا
عن المنکر وهلل عاقبه االمور»( .حج)42 ,
کسانی ک قدرت و مکنت در روی زمین ب آنان داده شده است مؤظف ب بـر پـا داشـتن نمـاز,
پرداختن زکات و امر ب معروف و نهی از منکر شدهاند.
منظور از تمکین آنان در زمین این است ک ایشان را در زمین نیرومند کنند ب طوریک هر کاری
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را ک بخواهند را بتوانند انجام دهند و هیچ مانع و یا مزاحمی نتواند سد راه آنان شود.
در توصیف آنان میفرماید یکی از صفات ایشان این است ک اگر در زمین تمکنی پیدا کنند و در
اختیار هر قسم زندگی ک بخواهند حریتی داشت باشند ,در میان هم انواع زندگی یک زندگی صـالح
را اختیار میکنند و جامع ای صالح ب وجود میآورند ک در آن جامع نماز ب پا میدارند و زکات داده
میشود و امر ب معروف و نهی از منکر انجام میگیرد ( .طباطبائی )323 ،2 ،2340
 - 4مبانی روایی امر به معروف و نهی از منکر

در این رابط ب بعضی از روایات اشاره میشود.
روایت اول :روُی عن النبی ان ُ قال :ال تزال اُمتی بخیر ما اُمرو بالمعروف و ینهوا عن المنکر و
تعانوا علی البّر ,فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعـ

و لـم یکـن لهـم

ناصر فی االرض و ال فی سماء و رواه المفید و المقنع ایضاً مرسالً( .بروجردی 2377ق)421 ،
از پیامبر اسالم نقل شده ک فرمود:
مادامی که ام من امر به مورو و نهی از منکر کنند و بر نیکی کمی

نماینید

بر تیر هستند ,زمانی که چنین نکردند برکات از ایشاس ررفته میشود و بوضیی
از آناس بر بوض دیگر چیره تواهند شد و در آسماس و زمین بیرای آنیاس ییاوری
پیدا نمیشود.
روایت دوم

امام علی در یکی از سخنرانی های خود پس از حمد و رنای خداوند چنین فرمـود :امـا بعـد همانـا
پیشینیان شما هنگامی هالک شدند ک آلوده ب معاصی شدند و علمـای آنـان (احبـار) آنهـا را نهـی
نکردند ,بال و عقوبت بر آنان نازل شد ,پس امر ب معروف و نهی از منکر کنید و بدانید ک این دو نـ
مرگی را نزدیک نند و ن سبب بریدن روزی میشوند.
روایت سوم :امام علی فرمود
«و ما اعمال البّر کلها و الجهاد فی سبیل اهلل عند االمر بالمعروف و النهی المنکر اال
کنفثة فی بحرلجی»( .نهج البالغه ,ترجمه دشتی ,تطبه )412

بدانید تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر ب معروف و نهـی از منکـر هم ـون
قطرهای است در مقابل یک دریای پهناور.
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روایت چهارم :امام فرمودند
« ...فعُمِلَ بالهوی و عطلت االحکامُ و کُثرت علل النفوس فالیتو حشَ لِعظویم حو
عُطِّلَ و ال لعظیم باطل فُعل فهنالک تذّل االبرارُ و تعزّ االشورار و تعظوم تُبعوات اهلل
عند العبادِ فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حُسن التعاونُ علیه»( .ترجمه نهج البالغه(
دشتی) ,تطبه )412

مردم از این ک حق بزرگی فراموش شود ,یـا باطـل خطرنـاکی در جامعـ رواج یابـد احسـاس
نگرانی نمیکنند ,پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند میشوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ
و دردناک خواهد بود .پس بهتر است ک یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید.
روایت پنجم« :قال الحسین ... انما خرجـت و لطلـب االصـالح فـی اُمةجـدَی ,اُریـ ُد اَن آمـ َر
بالمعروف و النهی عَن المنکر»( .مجلسی )190 ،1 ،2403
امام حسین در نام معروفش ب برادرش محمد حنیفیـ دربـاره فلسـف حرکـت و قیـامش در
فرازی از سخنانش میفرماید :من برای اصالح امت جدم رسول خدا قیام کـردم مـیخـواهم امـر بـ
معروف و نهی از منکر کنم.
معروف و منکر امام حسین بر خالف آن

برخی تصور میکنند ,صرفاَ نفی و اربات سطحی و

جزیی امور نیست ،بلک امور کالنی است ک در پناه خود ,امور سطحی و جزیی را نیز اصالح میکند,
معروف امام همان بود ک ایشان در عمل نشان دادند ,و مبارزات سیاسی خـویش را در همـان راسـتا
جهت داد .آن حضرت در کالم خود مصادیق امر بـ معـروف و نهـی از منکـر را دقیقـ ًا امـور کـالن
حکومتی و سیاسی اعالم میکند.
و در ضمن بیان اهمیت انتقاد و نظارت عمومی نسبت ب حکومت میفرماید« :خداوند وجوب امر
ب معروف و نهی از منکر را در الویت قرار داد ,چون میدانست بقی وظایف در پناه آن انجـام خواهـد
شد ,امر ب معروف و نهی از منکر ب اسالم دعوت میکند .حقوق سـتمدیدگان را بـاز مـیسـتاند ,بـا
ستمگران میستیزد و بیتالمال را ب تساوی تقسیم میکند و مالیاتها را از آنجا ک باید مـیگیـرد و
در جایگاه خود صرف میکند»( .الحرانی )190، 2404
روایت ششم :امام صادق میفرماید:
«در بنیاسرائیل ناسکی بود که پیوسته به عبادت میپرداتی  .روزی در اننیای
عبادتش دو پسر بچه مشغول آزار و اذی تروسی بودند و زنده زنیده بیال و پیر
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آس «را میکندند آس عابد بیتوجه به این مسئله همچناس به عبادت میپردات
و آناس را از این کار باز نمیداش  ,تداوند به زمین امر کرد تا او را ببلوید و ایین
رونه بود که با آس همه عبادت بیه در

واصیل شید»( .بروجیردی1177ق12 ,

)214

امر ب معروف و نهی از منکر دو واجب عظیمند و با حیات آن دو اسـت کـ سـتون خیمـ سـایر
فرای

پا بر جا میشود .خشم و دضب الهی ب خاطر این دو میجوشد و همـ را در بـر مـیگیـرد و

نیکوکاران را در کنار بدان و کودکان و خردساالن را ب همراه بزرگان بر خاک هالکت مینشاند.
آری امر ب معروف و نهی از منکر سیره پیامبران و سنت صالحان است .با بررسی دقیق و عمیـق
در مضامین آیات و روایات رسیده از معصومین و معارف دینی کامالً آشکار است ک اهمیـت حسـاس
بودن در موضوعات را تأکید میکنند و موارد مربوط ب امر ب معروف و نهی از منکر ضمن اعالم حق
بودن نظارت بر عملکرد کارگزاران ,پاسخگو بودن آنان را نیز وظیف میداند.
 - 5ساز و کارهای نقد و اعتراض علیه کارگزاران

نظامهای سیاسی دیر دینی امروزه عمدتاً برای اجرای حق نظـارت و انتقـاد سـاز و کارهـایی تعریـف
کردهاند ک البت در تجرب جدید جمهوری اسالمی اکثر آنها نیز مقبول واقع شده ک عبارتند از- 2 :
انتخابات - 1 ,شورا و مشورت - 3 ,احزاب - 4 ,مطبوعات و رسان ها - 3 ,نصیحت و خیرخـواهی3 ,
 تفکیک قوا - 9 ,نقد آشکار - 2 ,تذکر - 7 ,سؤال و استیضاح و ...هر کدام از موارد فوق ب طور خالص توضیح داده میشوند.
 - 1 - 5انتخابات

در نظامهای دمکراتیک ,مردم از طریق انتخابات کسانی را برای وضع قوانین و یا برای اجرائیات بـر
میگزینند ک دورهای و دیر دائم هستند و همین اعمال نظر و انتخاب و موقت بودن منتخبین موجب
میشود تا آنان ب خواست و یا نقد موکلین خویش توج داشت باشند .و از طرفی شهروندان با ارزیابی
عملکرد کارگزاران مربوط اعمال نظر را از طریق رأی دادن و ندادن اعالم میدارنـد .کـ ایـن روش
عامل مهمی است در ضمانت اجرایی ارر گذاری نقد و اعتراض مردم نسبت ب متصدیان امرشان می-
باشد .واو نیز موظف است مدیران خودش را کنترل کند.
البت از نگاه دینی نقش مردم فقط در رآی دادن نیست و اینطـور نیسـت کـ منتخبـان پـس از
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انتخاب با افکار عمومی قطع رابط کرده و در معرض نقد و اعتراض نباشند .بلک شهروندان مؤظفنـد
نظارت مستمر را اعمال و اگر نقدی دارند ب طور صریح ابراز نماینـد .ایـن تکلیـف دینـی اسـت کـ
انسانهای خدا محور و عدالت محور و معاد محور بایستی ب آن پایبند باشند.
 - 2 - 5مشورت

شورا و مشورت :کارگزاران جامع اسالمی نباید ب فکر و اندیش خود بسنده کنند و یا تنها با مشاوران
خاصی مشورت کنند .بلک استفاده از آراء فرهیختگان و نخبگـان جامعـ نیـز امـر مطلـوبی اسـت .از
طرفی افراد مورد مشورت هم بایستی با دقت در ارائ نظر مشارکت کنند.
امام علی« :فال تکفّوا غن مقالة اَو مشورة بعدلٍ»
پس از رفتن حق با مشورت در عدال تود داری نکنید( .نهج البالغه (دشتی)
تطبه)412

یکی از راهکارهای کم کردن خطاها در تصمیمگیری ک شارع مقدس بر آن تأکید دارد مشـورت
است .زیرا با مشورت تصمیمگیریها محکمتر و خطاها کمتر میشود و از خـود رأیـی نیـز جلـوگیری
میشود .مشورت نقش پیشگیری از انحراف و خطا را ایفا میکند .
«برتی اسالم را اولین ناام قانونی بر شمردهاند که در حوزه حاکمیی و تیدبیر
به مشورت ترغیب کرده اس »( .منتاری )11 4 1241

بنابراین شورا مهمترین اصل نظام سیاسی ب وی ه در نظری هـای اهـل سـنت اسـت و منظـور از
شورا تبادل آراء ب منظور تصمیم درست در مسائل جامع اسالمی است ک حکـم شـرعی دربـاره آن
وجود ندارد( .السنهوری )233 ،1002 ،دد این رابط وی مینویسد :قرآن کریم حتی خود پیامبر را
از عمل واجب مشورت ،التزام وپایبندی ب شوری ،استثناء نکرده است ،در سـیره آن حضـرت مـوارد
بسیاری وجود دارد ک آن حضرت نظر صحاب را گرفتند و بوی ه نظـر کسـانی کـ درایـت خـاص در
موضوع مطرح شده برای پیامبر داشتند در مورد خلفای راشـدین نیـز مثـالهـایی وجـود دارد کـ بـر
اشتیاق خلفای راشدین ب مسئل شوراء قبل از اتخاذ تصمیم در هر مسئل مهمی از مسایل حکـومتی
تاکید داشت( .همان )233 ،در مجمع البیان آمده است :هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آنکـ هـدایت
ورشد رهنمون گشت( .طبرسی)33 ،7 ،2423 ،
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 - 3 - 5احزاب

حزب گروهی سازمان یافت است ک دیدگاهی مشترک دارند ودر صدد دسـتیابی بـ قـدرت سیاسـی
هستند( .رابرتسون ،کاکاوند)220 ،2393 ،
گر چ احزاب دارای نقاط ضعف و قوت هستند و موافقان و مخالفانی دارد ولی در جهان مدرن و
فرا مدرن از ظرفیت آنان جهت کـادر سـازی مسـئولین جامعـ و نظـارت و نقـد و بررسـی عملکـرد
کارگزاران ب خوبی استفاده میشود.
امام خمینی ن یز در خصوص حزب معتقد بودند بستگی ب عملکرد آن دارد وی در دوره رهبـری-
اش هم در بیان و هم در عمل بر مشروعیت جواز احزاب صح گذاشتند .یکـی از ایـن مـوارد اجـازه
تأسیس حزب جمهوری اسالمی و حمایت از آن بود اما بعداً بناب دالئلی آن را منحل کردنـد .در کـل
شاید ب دلیل سوءاستفاده احزاب قبل از انقالب و بعد از آن استقبال چندانی نکردند( .ایزدهی،2370 ،
 ،121باتلخی )
در قانون اساسی جمهوری اسالمی تأسیس حزب اجازه داده شده است« :عموم مردم و احـزاب و
تشکل ها دارای آزادی تشکیل اجماعات و راهپیمایی هستند و اجازه دارند در خصوص مسائل مختلف
تجمع و اعالم نظر و مطالب کنند (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران))19 ،
بنابراین در نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقی تشکیل و کارکرد احزاب ب رسمیت شناخت شـده
است .و امروزه حدود  130حزب و گروه سیاسی در ایران پروان فعالیـت از وزارت کشـور دارنـد یـا در
حال طی سیکل اداری آن هستند ک  230گروه حداقل در بحبوی انتخابـات تحرکـات سیاسـی را از
خود نشان میدهند.
هرحزب با تالش وتکاپو از طریق جذب بیشترین افراد برای کسب قدرت ب میارزه سیاسی مـی-
پردازد ب همین دلیل است ک در نظامهای دموکراتیک وپارلمانی آزادی احزاب وعضویت در آنها حق
اجتناب نا پذیر ملتها شناخت شده است( .هاشمی)130 ،2 ،2391 ،
در نظامهای سیاسی اهل تسنن هم کم و بیش احزابی وجـود دارنـد کـ نمونـ بـارز آن جریـان
اخوان المسلمین بوده است.
 - 4 - 5مطبوعات

یکی از ساز و کارهای نظارت بر عملکرد مدیران و مسئوالن استفاده از پتانسیل مطبوعـات و رسـان -
هاست ک کارکرد ارزشمندی از خود در جهان مدرن امروزی نشان دادهاند.
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در این عصر ب عین مشاهده ک مطبوعات و رسان ها راهکارهای اساسی جهت اطـالع یـابی و
اطالعرسانی از عملکرد حاکمان جامع دارند .از این رهگذر نظارت و کنترل همگانی بر قدرت سیاسی
انجام میگیرد.
امروزه ب واسط عصر ارتباطات ب ج رافیای سیاسی جهان عنوان دهکده جهـانی داده مـیشـود
ک حاکی از پخش سریع اطالعات است .رسان های سـمعی و بصـری کـانون توجـ افکـار عمـومی
هستند ک از این رهگذر منتظر و مترصد رصد اخبار و اطالعات میباشند ک در صورت نیاز پیامهـای
انتقادی و اعتراضی گروهها را مطرح میسازند و توسط خبرنگاران و نویسندگان ب عنوان آین ای واقع
نما در معرض افکار عمومی قرار میگیرند.
این رسان ها ب ارزیابی عملکردها مبادرت میورزند و نقاط ضعف و قـوت را جهـت تنـویر افکـار
ارائ مینمایند.
«از اینرو در جوامع توسوه یافته ,فضاهای وسیعتری را برای اصحاب رسیانههیا
پیشبینی کردهاند تا در سایه آس اصحاب رسانه و قلی در محیدوده آزادیهیای
اجتماعی بتواند به بیاس نارات تود پرداتته و نقد عملکرد حاکماس و کاررااراس
را مورد هم قرا دهند»( .ایادهی)417 1174
 - 5 - 5نصیحت و خیر خواهی

نصیحت و خیر خواهی نسبت ب متصدیان و کـارگزاران در نظـام سیاسـی اسـالم یکـی از حقـوق و
وظایف ملت است و اینان ب همین دلیل نصیح الملـوک و یـا نصـیحة ائمـة المسـلمین در متـون
اسالمی مسبوق ب سابق است.
امام علی فرمود« :ایها الناس ان لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق ,فا ماّ حقکم علیّ فا النصیحةُ
لکم و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و الم یب»( .ترجم نهج البالد (دشتی),
نام )34
معلوم است ک خیر خواهی مردم برای حکومت ب مفهوم طاعت است ن طاعـت بـدون چـون و
چرا این ک طاعت در چارچوب قوانین و مقررات و انتقاد در صورت ب وظیف عمل نکردن کـارگزاران
و متصدیان است.
حال ک خیرخواهی یک وظیف است .وظیف کارگزاران در برابر ناصحان و خیرخواهان چیست؟
آن چ ک در ابتدا ب ذهن میرسد ,حاکم ب لحاظ شخصیت حقیقی با دیگـران تفـاوتی نـدارد و
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مانند سایر مسلمین بایستی در موضوع نصیحت و خیرخواهی عمل کند.
ک مسیر و سرنوشت هر یک از افراد انسانی جدای از دیگران نیست .آدمی طبعی اجتمـاعی دارد
و تاریخ شاهد است ک اخالق و عقاید و رفتار افراد جامع و نسلهای مختلف بـر یکـدیگر تأریرگـذار
است.
انحراف مسئولین و کارگزاران در دایرهای وسیع بر عامع مردم ارر مسـتقیم دارد ,فسـاد آنـان هـم
چون بیماریهای مسری ب دیگران سرایت میکند هم ب دولتمردان و هم ب افراد تحت امر ضـرر
میرساند و عام مردم را ب بیمباالتی و خالف کاری سوق میدهد.
نصیحت امام مسلمین یعنی یاوری واطاعت وامر او ب حق ویادآوری او بهاینک مـدارا ومالطفـت
با مردم را در پیش گیرد .اگر نسبت ب حقی از حقوق مردم دافل یا بیاطالع بود اورا آگـاه سـازد ،بـر
اواو خروج نکنند ودلهای مردم را بر پیروی از او مهربان کند( .النووی)32 ،1 ،24,9 ،
مراقبت در باب منحرف نشدن ب حکم عقل الزم است .از این جهت بر کارگزاران الزم است کـ
سعی نمایند معروفها را در جامع بسط دهند و منکرات را از جامع بزدایند.
در صورت برخورداری جامع از علم و آگاهی احسـاس مسـئولیت نسـبت بـ سرنوشـت خـویش
افزایش مییابد و مسئولیتپذیری بیشتر مـی شـود .از آنجـا کـ فلسـف وجـودی کـارگزاران انتظـام
اجتماعی و بر قراری عدالت است و البت احتمال خطا و انحراف در آنان نیز وجود دارد ,ب همین دلیل
در دنیای امروز راهکارهایی جهت کنترل مسئولین و دستاندرکاران اندیشـیده شـده کـ نظـارت بـر
عملکرد آنان توسط نهادهای ساختاری و هم نین آحاد مردم از جمل این موارد است ک مبانی آن را
ضرورت امر ب معروف و نهی از منکر مشروعیت میبخشد.
 - 6مسئولیت انسانها در قبال جامعه
دلیل عقلی

چون بشر جهت حل منازعات جامع خویش در سرای پر از اختالف حیات اجتماعی جهت بهتـر اداره
کردن خویش نیاز ب قانون دارد و از طرفی قانونی ک نوشت میشود نیازمند ضـمانت اجرایـی اسـت.
زیرا اگر آن قانون پشتوان اجرایی نداشت باشد در این صورت نمیتواند جامع را ب نظـم مـورد نظـر
برساند .ب همین دلیل در علم حقوق «ضمانت اجراء» یکی از مختصات قانونهای اساسـی کشـورها
تلقی میشود.

امر به مورو و نهی از منکر در حوزه ناارت و نقد و بررسی ...



111

«در واقع از این نار امر به مورو و نهی از منکر یکی از راهکارهیای اجراییی و
پشتوانه تحقق عملی قوانین اس  .میتواس رف

ضمان

اجرایی قیوانین ریاهی

مقدماتی اس که انسیاسهیا را در سیم و سیوی قیوانین سیوق مییدهید و از
تخلفات و انحرافات پیشریری میکند و از طرفی مجازاتی کیه بیرای مرتکبیاس
جرائ در نار ررفته میشود قهراً در بیاز دارنیدری از جیرائ کیار سیاز اسی »
(جوفری لنگرودی )41 1 1172

بنابراین میتوان امر ب معروف و نهی از منکر را راهکاری جهت ضمانت اجرایـی قـانون دانسـت
زیرا ضمانت اجراء ب دخالت مراجع رسـمی و نهادهـای دولتـی اختصـاص نـدارد و حمایـت عـرف و
هم نین افکارعمومی از جمل روشهای آن شمرده میشود»( .جعفر لنگرودی)14 ،3 ،2394
در تفسیر المیزان عالم طباطبایی :قوه مجری را در اسالم هم افراد جامع معرفـی کـرده اسـت
ایشان امر ب معروف و نهی از منکر را ب تک تک افراد واجب میداند( .طباطبائی )214 ،4 ،2340
ب عبارت دیگر فارغ از کیفرهـای موضـوع بـرای متخلفـان و متعـدیان بـر حقـوق اجتمـاعی و
متهتکان حرمتها و شعائر الهی ک در جای خود نقش باز دارنده دارند .عقل آدمی هم اشعار مـیدارد
ک اراده عمومی بر خیر خواهی است و تنفر از شر و زشتی کـ بـروز و ظهـور آن از طریـق امـر بـ
معروف و نهی از منکر بهترین و کمهزین ترین راه برای تحصیل مقاصد مهم و نظـارت بـر عملکـرد
آحاد جامع و ب خصوص در حوزه مسئولین اجرایی را دارد و انتقاد یا اعتراض علی مسئولین اجرایـی
ک نقش مهمی در اوضاع جامع دارند باز دارنده خواهد بود.
عالم نائینی نیز ب این موضوع اشاره کرده است« :محدودیت حکومت (ب قانون) را متفق علیـ
امت و از ضروریات دین اسالم میخواند و واگذاری همة امور را با اختیـارات وسـیع حاکمـان کـ از
نیروی عصمت برخوردار نیستند بدون نظارت و مراقبت با مکانیزمهای پیشبینی شده عین واگـذاری
حراست گوسفندان ب گرگ و با چشم تبرید ب آتش داشتن میداند»( .نـایینی( ،طالقـانی) 37 ،2392
و)40
بنابراین وی نظارت بر مسئولین و متصدیان امور را یک امر بدیهی و دیر قابل انکار میدانـد و از
آن جهت ک رفتار کارگزاران در تحت مراقبت بودنشان بـدون دسـتور مـذکور از ممتنعـات مـیدانـد
بنابراین هم عمل بر اساس قانون و هم نقد و نظارت عملکرد مسئولین را الزم میداند.
تفاوت نهی از منکر با انتقاد

در مقایس امر ب معروف و نهی از منکر با نقد و بررسی و اعتراض مییابیم کـ ایـن دو بـا هـم
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شباهتهای فراوانی دارند .و در عین حال با هم تفاوتهایی هم دارند این کـ انتقـاد اعـم از نهـی از
منکر است .زیرا هر نهی ای از منکر انتقاد هم هست ولی هر انتقادی نهی از منکر نیست.
ب عنوان مثال :نقد عملکرد فردی ک داری صفتی است ک فقـط از موقعیـت اجتمـاعی او مـی-
کاهد ,داخل در عنوان انتقاد است ن نهی از منکر.
تفاوت دیگر در این است ک پشتوان اصلی انتقاد حکم عقل است اما پشتوان اصلی نهی از منکر
«جهت شرعی» است یعنی نهی از منکر در قبال تکلیف و وظیف شـرعی اصـوالً صـورت مـیگیـرد.
(موسوی کاشمری  ،2397شماره )173 ،29
 - 7ارزیابی کنترل بیرونی قدرت

ب کارگیری شیوه مهار و کنترل قدرت اجتناب ناپذیر است ولی کافی نیست یعنی شرط الزم است ن
شرط کافی ک این هم در عمل با مشکل دور و یا تسلسل روبرو است.
مثالً میخواهیم از اعمال ناروای قدرت  Aب وسیل قدرت  Bجلو گیری کنیم در این صورت اگر
قدرت  Bخودش ب اعمال ناروا اقدام کند چگون آن را مهار کنیم .ک دو وجـ متصـور اسـت یـا بـ
واسط عامل بیرونی و عامل سوم اقدام کنیم ک اگر قدرت سوم هم ماننـد ایـنهـا بـود بایسـتی بـ
قدرت چهارم و تسلسل پیش میآید و باطل است.
یا ب واسط قدرت  A ,Bرا کنترل کنیم ک او هم ناروا بود در ایـن صـورت هـیچ کـدام قـدرت
ندارند و دور پیش میآید.
کنترل ساختاری قدرت (تفکیک قوا)

همین نحوه نظارت قوا نیز در عمل با چالشهایی مواج است.
 - 2امکان تفکیک قوا ب طور کامل مقدور نیست بلک تداخلهایی دارند.
 - 1حداکثر کارایی تفکیک قوا ب تفکیک فساد و تمرکززدایی از آن انجامیده است.
بنابراین نمیتوان آن را نابود کننده فساد دانست همانطور ک در کشور ایـران هـم تفکیـک قـوا
وجود دارد لکن مشکل حل نشده بنابراین ضرورت دارد تا ضمن رعایت تفکیک قوا ,آحاد مـردم نیـز
بر کارگزاران نظارت داشت و در صورت نقد و بررسی انتقاد و اعتراض نیز ب این موضوع کمک نماید.
لذا با مراجع ب نصوص دینی مییابیم ک نظام سیاسی اسالم ,جامعترین و واقعگراترین مکتـب
در این عرص است .آیین اسالم ,بر کنترل درونی و بیرونی قوا تأکید میورزد و در هر گستره ,سـاز و
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کارهای متنوع ارائ میدهد .در این ساز و کارها بی آن ک اقتدار نظام سیاسـی آسـیب ببینـد ,زمینـ
فساد قدرت ب کمترین حد ممکن میرسد.
الف) روشهای مهار درونی قدرت در اسالم

روش مهار بینشی و عقالنی :همانطور ک امام علی فرمود« :همانا شایست ترین افراد ب ایـن
امر (زمامداری) تواناترین مردم و دانشمندترین آنها ب حکم خدا در آن است»( .نهج البالدـ  ,خطبـ
)293
هم نین خداشناسی و باور عمیق قلبی ب ناظر بودن حق تعالی و مسئولیت در برابر او در صیانت
قدرت از انحراف و فساد بسیار مؤرر است .هم نین نوع نگرش ب قدرت تـأریر زیـادی دارد .آنگونـ
ک امام علی فرمود« :ب اشعث بن قیس :فرمانداری برای تو وسیل آب و نان نیست بلکـ امـانتی
است بر عهده تو»( .نهج البالد  ,نام پنجم)
وجود ضمانت اجرایی درونی وروانی است ک در احاد مردم وجود دارد .ودر ایـن ضـمانت اجرایـی
درونی در پرتو احساس وظیف شرعی در اطاعت از مقررات وقوانین این نظام  ...چنین نظارت وکنترل
درونی در سایر نظامها وجود ندارد ور اکثر قریب ب اتفـاق نظامهـا قـوانین بـا قـدرت وزور بـر مـردم
تحمیل میشود وهر کجا مردم احساس آزادی بیشتریوکنترل کمتری کننـد شـان از زیـر بـار قـوانین
خارج میکنند (.مصباح ،2370 ،نظری سیاسی)237 ،1 ،
ب) مهار اخالقی

خلقیات و درایزی ک در نفس انسان ,ریش دوانده از مهمترین عوامـل حفـک کـارگزاران در فسـاد و
انحراف است بنابراین کسانی شایست حاکمیت هستند ک صفات برجست و خصال پسندیدهای ماننـد
عدالت ,تقوا ,بردباری و رفتار نیک  ...برخوردار باشند.
بایستههای کنترل قدرت
 - 1کمال و جامعیت

کنترل قدرت باید جامع و هم جانب و دارای کار آمدی هر چ بیشتر باشـد بـ گونـ ای کـ احتمـال
سوءاستفاده از قدرت را ب کمترین حد ممکن برساند( .شاکری)244 ،2327 ،
 - 2باز دارندگی ودست وپاگیر نبودن

روشهای مهار قدرت باید چنان تنظیم گردد ک سوءاستفادههای احتمالی را مسدود کند ن ایـن کـ
بعد از کشف فساد و ریش دواندن آن ب درمان بپردازد ک البت برخورد با فساد پدید آمده نیز ضرورت
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دارد ولی همواره پیش گیری و پیش نیامدن فساد اولویت دارد .کنترل و مهار قدرت نباید تا آن اندازه
پیش رود ک کار آمدی نظام را در حوزههای سیاسی و علیالخصوص اقتصادی تهدید کند و بـا ایـن
روش کنترل جامع را از بهرهمندیهای کارگزاران محروم سازد( .همان)
کنترل قدرت در نظامهای غیردینی

نظامهای دیر دینی دمکراسی عمدتاً از شیوههای بیرونی «کنترل قدرت» اسـتفاده مـیکننـد .کـ در
هم نظامها یکسان نیستند در نظامهای دمکراتیک دربی عمدتاً از «کنترل ساختاری یا تفکیک قوا»
بهره میبرندک در دنیای جدید منتتسکیو مبدع آن است( .شاکری)243 ،2327 ،
راهکارهای مقابله خطاها و لغزشهای کارگزاران:

اول :خطاها و اررات آنها با هم متفاوت هستند و هر کدام آرـار و نتـایجی دارنـد .و حتـی خطـای
واحد در وضعیت متفاوت تأریرش نیز متفاوت است اما آن چ مهم است خطاها سبب کاهش مقبولیت
کارگزاران میشود.
دوم :این ک کارگزاران دیر معصوم هستند شکی در آن نیست بنابراین احتمال اشتباه و حتی خطا
دور از ذهن نیست اما راهکارهای اسالم جهت مهار قدرت حائز اهمیت هستند چ راهکارهای داخلی
مانند علم و تقوا و چ راهکارهای خارجی چون مشـورت و خـود داری از اسـتبداد رأی و یـا نظـارت
گروهها و احزاب و رسان ها و نصیحت و خیرخواهی در کاهش ضریب احتمال خطـا بسـیار مؤررنـد ...
شرایطی ک اسالم چ حدوراً و چ بقائاً معین کرده هم مورر هستند.
سوم :امر ب معروف و نهی از منکر یا همان اصل «نظارت عمومی» نیز یکی از راهکارهـای فقـ
سیاسی اسالم است ک بر آن فراوان تأکید شده است .بر اساس این اصل مترقی سوای کنتـرلهـای
داخلی و خارجی و ساختاری  ...هر مسلمانی مکلف و مؤظف اسـت بـا دقـت عملکـرد کـارگزاران و
مسئوالن را رصد نماید و در صورت انحراف ب روشهای معقول خیـر خواهانـ و بـر اسـاس قاعـده
ارشاد جاهل و ارائ راهکارهایی ک مفید ب حال جامع هستند ب تذکر و تنبـ مسـئوالن اقـدام و بـا
پیشنهاد سازنده و مفید آنان را در مسئولیتشان همیار باشد.
 - 8ساز و کارهای مهار بیرونی قدرت در اسالم

اول :فرد حاکم مسلمان معتقد است ک خداوند ناظر توانمند و دانا است کـ بـ واسـط ارائـ قـرآن
مجید موارد نیاز را معین و نیز جهت تعیین ضوابط رفتار حاکمان ,ضـمانت اجرایـی نیرومنـدی نیـز

امر به مورو و نهی از منکر در حوزه ناارت و نقد و بررسی ...



111

افزوده است تا اگر خدای نکرده قدرت ب فساد گرایید .بیدرنگ درمان گردد و از تداوم آن جلو گیری
ب عمل آید .و آن سلب مشروعیت حاکم و منعزل شدن آن است.
سوم :کیفر گمراهان و معاقب آن در روز قیامت
چهارم :تنظیم حقوق متقابل ملت و دولت در برابر یکدیگر و مسئولیت هر دو در مقابل خداوند.
پنجم :تساوی در برابر قانون هیچکس بر دیگر امتیازی ندارد بجز تقوا ...
پنجم :کنترل عمومی ب واسط مشورتپذیری کارگزاران  -مسئولیت همگانی  -اهتمام ب امـور
مسلمین و عدم بیتوجهی ب سرنوشت آنان و مشارکت هم مـردم در اداره جامعـ  -نصـیحت ائمـ
مسلمین و کارگزاران  -امر ب معروف و نهی از منکر.
 – 9نتیجهگیری

امر ب معروف و نهی از منکر یا همان اصل نظارت همگانی یکی از راههایی است ک نظـام سیاسـی
اسالم بر آن تأکید کرده است و آن دو را از اهم واجبات معرفی نموده و گفت اند قوام بقی واجبات بـ
آن بستگی دارد .در بعضی از کتب فقهی مرجع مانـد لمعـ و تحریـر الوسـیل و  ...بـ عنـوان کتـاب
مستقلی مطرح شده است .براین اساس هر مسلمانی مؤظف است با دقت و هرفنگری هم نسبت بـ
مسائل جامع و افراد و هم نین نسبت ب عملکرد مسئوالن نظام اسالمی را زیـر نظـر بگیرنـد .و در
صورت مشاهده خطا و انحراف ب گون ای خیر خواهان و مفید ب حـال جامعـ خطاهـا و انحـراف را
تذکر دهند و یا از مجاری ساز و کارهای امروزه چون انتخابات ,احزاب ,رسان ها ,و یـا بـ روشهـای
جدیدتر با طی مراتب امر ب معروف موضوع را پی گیرد و نقد کنند.
از منظر فق سیاسی اسالم سالمسازی و کارآ نمودن قدرت بـدون حضـور و مشـارکت گسـترده
مردمی موفق نمیشود از این رو ساز و کارهای متعددی برای تحقق این مشارکت تدارک دیده اسـت
از جمل امر ب معروف و نهی از منکر علیالخصوص برای کارگزاران است ،چون مشارکت سیاسـی و
اجتماعی ن تنها حق مردم بلک ب عنوان تکلیف از آنان خواست شده است و ب آن صـب وظیفـ و
تکلیف داده شده است ک ب طور مبسوط بحث شده است.
در این نگاه «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیت » بارها مورد تاکیـد قـرار گرفتـ شـده اسـت
(.مجلسی)93 ،2403
امام خمینی بارها ب این روایت استناد کرده و ب همین دلیل هم فرمودند« :مسـئولیت مـن هـم
گردن شماست ,مسئولیت شما هم گردن من است اگر من پایم را کج گذاشـتم ,شـما مسـئولید ,اگـر
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نگویید چرا پایت را کج گذاشتی»( .صحیف امام)20 ،3 ,2397
ب همین دلیل امر ب معروف و نهی از منکر ب عنـوان تکلیفـی الهـی یکـی از مهمتـرین مـوارد
حضور فعال در صحن جامع است در قرآن مجید آمده است.
«کُنت تیرَامةٍ اُترج للناس تأمروس بالمورو ِ و تنهوس عَنِ المنکیر و تومنیوس
باهلل»( .آل عمراس)114 ,

شما بهترین امتی هستید ک برای مردم پدیدار شدهاید ب کار پسندیده فرمان میدهیـد و از کـار
ناپسند باز میدارید و ب خدا ایمان دارید.
اکثر متکلمان این دو را واجب کفایی میدانند و بعضی هم واجب عینی شمردهاند .بعضی وجـوب
آن را بناب دالیل نقلی داشت اند و معتقدند ک عقل داللت بر وجوب ندارد مگر در مـوردی کـ از راه
دفع ضرر محتمل باشد.
امر ب معروف و نهی از منکر امام حسین بر خالف آن چ برخی تصور میکنند صـرفاً نفـی و
اربات سطحی و جزیی امور نیست ,بلک امور کالنی است ک در پناه خود امور سطحی و جزیی را نیز
اصالح میکند.
آن چ برداشت میشود آن حضرت در کالم خود مصادیق امر ب معروف و نهی از منکر را دقیقـاً
امور کالن حکومتی و سیاسی اعالم میکند.
اما موضوعی ک اهمیت دارد این ک موضع حاکمان چگونـ اسـت و چقـدر حاضـرند تسـلیم آن
باشند بسیار مهم است ک ما در این مقال بـ مقولـ امـر ونهـی مـردم و نظـارت آنـان بـر عملکـرد
مسئوالن پرداخت ایم و ب اینجا میرسیم ک حکومت اسالمی ضروری اسـت بسـترهای مناسـبی را
جهت این طراحی مهیا کند تا نظارت مردمی عالوه بر نظارتهای سازمانی و مهار درونـی مسـئوالن
ب واسط شرایطی ک برای کارگزارن در نظر گرفت است در حوزه بینش و اعتقاد و نحوه نگـرش بـ
قدرت و علم و فق ها و یا مهار اخالقی ک با شرط تقوا و عـدالت همـراه اسـت و تـأریر زیـادی دارد.
بهترین نوع کنترل قدرت کارگزاران در عصر جدید میباشد
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 - 1 - 9پیشنهادها

بر این اساس پیشنهادهای اساسی نظارت بر عملکرد کـارگزاران حکومـت بـ واسـط اصـل نظـارت
همگانی امر ب معروف و نهی از منکر در قالبهای ارائ شده قابل پیگیری است ک میتوان ب طور
مشخ

ب موارد ذیل اشاره نمود:

 حاکمان و کارگزاران با همکاری نخبگان جامع بستری فراهم کنند ک امکان نظـارت مردمـیاز سطوح پایین جامع نسبت مسئولین وجود داشت باشد .و در مقام ضرورت ارائ خیر خواهی سـهل-
الوصول باشد.
 نسبت ب فرهنگسازی نظارت و نقد و بررسی در رسان ها و جراید و مجامع علمی و آموزشـیتالش گسترده صورت گیرد .و افراد عمل کننده ب آن در سـطح افکـار عمـومی مـورد تشـویق قـرار
گیرند.
 رهنمودها و امر ب معروف و نهی از منکر مردمی چ بـ صـورت فـردی از ناحیـ دلسـوزان ونخبگان و چ ب صورت جمعی یا از طریق رسان ها و جراید بدون هیچگون پیش داروی و اتهـامی و
با رعایت تقوای الهی مورد مداق و بررسی قرار دهند .اگر انتقاد را محـق دانسـتند و وارد بـود کـ بـا
شهامت آن را پذیرا باشند .و اگر آن را خطا و اشتباه در حوزه نظری و یا عملـی یافتنـد بـاز هـم بـ
رعایت ادب با منطق و بیان حسن ب آن پاسخ دهند و یا اگر از موارد دیـر معتنابـ بـود از شـخ

و

گروه منتقد بزرگواران بگذرند.
 مسئولین از نقد رسان ها ک اصوالً توسط تیم کارشناس و صاحبنظران ارائ میگردد نهراسـندبلک جهت شفافسازی و کارآیی حکومت بایستی ساز و کارهای مطرح شده در تحقیق مانند رسـان -
ها و احزاب تقویت گردند .
منابع
کتابها

 - 1قرآن مجید

 - 2نهج البالغه ،ترجمه دشتی.
 - 3.اسماعیل بن عباد 1111 ،ق ،المحیط فی اللغة ،بیروت ،عالم الکتاب.
 - 1احمد ابن فارس ،1141 ،معجم مقاییس ،قم ،مکاتب االعالم اسالمی.
 - 5النووی ،صحیح مسلم ،1141 ،ج  ،1بیروت ،دارالکتاب عربی.
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 - 6ابو الحمد ،ابو محمد عبدالحمید ،1365 ،مبانی علم سیاست ،ج  ،1تهران ،انتشارات وتوش.
 - 1السهنوری ،عبدارزاق احمد 2442 ،نظریه دولت در فقه اهل سنت.
 - 2ایزدهی ،سجاد ،1334 ،مبانی فقهی قدرت ،تهران ،موسسه چاب ونشر عروج
 - 3بروجردی ،سید حسن ،جامع االحادیث.
 - 14جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،1311 ،ترمینولوزی حقوق ،تهران ،گنج دانش
 - 11خمینی ،روح اله ،1363 ،کتاب الییع ،تهران ،انتشارات اسماعلیان.
 - 12حسین بن راغب اصفهانی 1112 ،ق ،المفردات فی غریب القرآن ،داودی ،دمشق دارالعلم.
 - 13خمینی ،روح اله ،1325 ،والیت فقیه و حکومت اسالمی ،تهران ،مؤسسه تنظیم آثار امام.
 - 11دهخدا ،علی اکبر ،لغت نامه.
 - 15راسل ،برتراند ،ترجمه (دریابندری)  ،1311تهران ،اتشارات خوارزمی
 - 16شاکرین ،حمید رضا ،1323 ،حکومت دینی ،قم ،دفتر نشر معارف.
 ،- 11امام خمینی ،1314 ،صحیفه امام ،تهران ،سازمان مدارک فرهنگی.
 - 12طباطبایی ،محمد حسین ،1326 ،تفسیر المیزان فی التفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
 - 13عمید زنجانی ،عباسعلی 1121 ،ق ،فقه سیاسی اسالم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.
 - 24فؤاد افرام ،رضا مهیار ،1114 ،فرهنگ ایجدی عربی ،تهران ،انتشارات اسالمی.
 - 21فضل بن حسن طبرسیی ،1312 ،مجمع البیان فی التفسیر القرآن ،ج  ،2تهیران ،انتشیارت ناصیر
خسرو.
 - 22کاتوزیان ،ناصر ،1334 ،مبانی حقوق ،تهران ،میزان چاپ چهارم.
 - 23لوئیس معلوف ،1311 ،المنجد ،تهران ،انتشارات دهاقانی.
 - 21مطهرنیا ،مهدی ،1312 ،قدرت انسان ،حکومت ،تهران ،رستم خانی.
 - 25مصباح یزدی ،محمد تقی ،1334 ،نظریه سیاسی اسالم ،قم ،مؤسسه پژوهشی امام خمینی.
 - 26منتظری ،حسیینعلی ،1361 ،مبانی فقهی حکومت اسالالمی (ترجمیه صیلواتی) ،تهیران ،مؤسسیه
کیهان.
 - 21مجلسی ،محمد باقر ،1143 ،بحار االنوار ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.
 - 22نجفی ،محمد حسین ،1362 ،جواهر الکالم (محمد آخوندی) ،تهران ،دارالکتاب االسالمیه.
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 - 23وبر ،ماکس ،1311 ،اقتصاد و جامعه ،ترجمه منوچهری و دیگران ،تهران ،مولوی.
 - 34هاشمی ،محمد ،1312 ،حقوق اساسی جمهوری اسالمی ،تهران اتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 - 31نایینی ،1312 ،تنزیه االمه و تنبیه الملة ،قم ،سهامی انتشار.
مقالهها:
 - 1گلستانی ،غالم نبی ،1115 ،ویژگیهای حکومت پاسخگو در سیمای مالدیریت علالوی ،مجلیه
اندیشه حوزه.
 - 2موسوی کاشمری ،سید مهدی ،1313 ،انتقادگری و انتقاد پذیری در حکومت علوی ،فصیلنامه
حکومت اسالمی ،شماره .11
 - 3مجله حکومت اسالمی ،شماره اول.
 - 1ملکی ،مصیطفی ،1331 ،بررسی فقهی تعهدات حکومت اسالمی در امر به معالرو

منکر.
منابع اینترنتی:
 - 1محمدی ،عبدالعلی ،باشگاه اندیشه نقد پذیری.
 - 2ویکی پدیا.

و نهالی از

