
 

 

 

 

 

امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد 
 کارگزاران از نظر فقه

 * علی متقی
 **هادی مهدویسیدمحمد
 ***سیف الدین علی فالحی

 ****احمد رضا توکلی

 چکیده

واز طرفیی  از آنجا که قدرت وامکانات فراوانیی دراتتییار کیاررااراس اسی  

ممکین  همین قدرت واتتیار دارند ای را نیا اجازه دتال  در امور رسترده

کنترل آناس ضرورت . لذا سوء استفاده را برای ایشاس مهیا سازد اس   بستر

وضیو  ایین م  ویی با مطرح شدس الگوی انقالب اسیالمیاز س  دارد اهمی 

در این تصوص پرسش اصیلی ایین اسی   .نیا اهمی  بیشتری یافته اس 

نکیر  نایارت بیر عملکیرد ونهیی ازم باتوجه به اصول امیر بیه مویرو   که

در آییات قیرآس بیر  ؟شهرونداس در فقه چه جایگاهی داردتوسط کاررااراس 

 ز منکر تاکید شده اسی   و  شییوه حکومی  اهمی  امر به مورو  و نهی ا

کوشید تیا این موضو  اس  مقالیه حاضیر میی موید علیامام  و پیامبر

های اسالم )امر بیه ناارت همگانی برعملکردکاررااراس بواسطه یکی از اهرم
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. بنیابراین را تحلیل و تببین نمایید برای مهار قدرت مورو  ونهی از منکر(

استنادی تحلیلی استفاده شده  کاربردی از روشبرای دستیابی به پژوهش 

 اس .

 واژگان کلیدی

 قدرت –فقه سیاسی  –منکر  –مورو   –کارراار 

 همقدمه و بیان مسئل - 1

 مقدمه موضوع - 1 - 1

هـای بشـر بـوده چگونگی کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از انحراف کارگزاران همـواره از ددددـه

تواند خود را فارغ از پاسخگویی به آن بدانـد. های سیاسی دولت نمیهاست. بنابراین هیچ یک از نظری

 های مختلف به مهار قدرت و نظارت بر عملکرد دولتمردان  اشاره شده است. درفقه اسالم از راه

اکنون این سؤال مطرح است که امر به معروف و نهـی از منکـر در فقـه چـه مـوقعیتی دارد و از 

ای مورد پذیرش است و اصوالً چه موضعی در برابر امـر هخصوص تا چه اندازن در این ناحیه کارگزارا

 بایست  اتخاذ کنند؟.به معروف و نهی از منکر می

 بایستی به موارد ذیل توجه الزم را داشته باشند. که عبارتند از: رسد مسئولین میبه نظر می

این که خود بستری را در جامعه ایجاد کرده و نهادینه نمایند که مردم و امت ایـن امکـان را  :اول

های صحیح عمل کردن را بـه بیابند که بر رفتار مسئولین خویش حق نظارت داشته باشند و حتی راه

نـان آنان آموزش دهند تا در مواقع لزوم با کمک ساختارهای مهیا شده، ضمن نظارت در صورت نیاز آ

 را یار یاور باشند.

گونه پیش داروی و بـا گاه که مردم  ارائه طریق کردند, مسئوالن وظیفه دارند بدون هیچدوم: آن

تقوای الهی مورد مربوطه را به خوبی دریافت و مطالعه و بررسی کننـد. اگـر آن را درسـت تشـخی  

ر و نهی کننده حتـی تشـکر و قـدر دادند با شجاعت و شهامت آن را بپذیرند و از پیشنهاد دهنده و ام

دانی داشته باشند تا این روش به فرهنگ تبدیل شود. اگر هم پیشنهاد را ناصواب تشخی  دادنـد بـا 

 خ دهند جدال احسن و روش منطقی پاس
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 ضرورت - 2 - 1

انحراف مسئولین و کارگزاران در دایره وسیع بر عامه مـردم ارـر مسـتقیم دارد, فسـاد آنـان هم ـون 

رسـاند و کند هم به کار گزاران و هم بـه شـهروندان ضـرر مـیی مسری به دیگران سرایت میبیمار

پیرامـون  ،راای دهد. محقق تحقیق همـه جانبـهمباالتی و خالف کاری سوق میعامه مردم را به بی

تـوان سـوال اصـلی پـ وهش را بـدین لذا مـی داند.نحوه نظارت شهروندان به حاکمیت  ضروری می

 ح نمود:صورت مطر

 مسئله - 3 – 1

ارگزاران در با توجه به به اصل مهم نظارت همگانی امر به معروف ونهی ازمنکر نظارت بر عملکرد کـ

 ؟فقه چه جایگاهی دارد

ای و اسـنادی بـه بر این اساس در این مقاله تالش شده است تا ابتدا از طریق مطالعـه کتابخانـه

ته شده و سپس به دنبال آن اقدام به  انجام مطالعـات و بررسی ادبیات نظری و پیشینه پ وهش پرداخ

 نماید.ها در قالب روش مطالعه آوری دادهجمع

 گردد.آوری و تحلیل و نتایج و راهکارها ارائه میها جمعدر نهایت بر اساس روش مورد نظر داده

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش - 2

 پیشینه پژوهش - 1 - 2

شده است تا به صورت نظری و استنادی مسئله بررسی شود. گـر چـه در ایـن برای این منظور سعی 

، ویا به مسایل شخصیه عموما ها معین شده  استهایی نوشته شده و عموماً وظایف دولترابطه کتاب

کتاب امر به معروف حجت االسالم قرائتی  - مانند نوشته آیت اهلل مشکینی ،است اشاره  و بحث شده

... اما این که مردم بر چه اساسی حق دارنـد کـه بـه  کتاب امر به معروف شهید اول وشهید رانی و –

نظارت همگانی و نقد عملکرد مسئولین و کارگزاران خویش بپردازند. تا چه حـدی و تـا کجاوبـا چـه 

بـر  رسد کمبودهایی وجود دارد لـذا  محقـقاین موضوع کامالً روشن نشده است و به نظر می روشی،

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

 دهد.
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 معروف در لغت - 3 - 2

برای شناخت دقیق فریضه امر به معروف و نهی از منکر ابتدا الزم است کـه واهه معـروف را در ل ـت 

( معـروف 1414)حسنی زبیـدی « و الشرع حُسنهُالمعروف: اسمُ لکل فعلِ یعرفُ بالعقل »تعریف نمود. 

 اسم هر عملی است که از نظر عقل وشرع پسندیده باشد.

 و در اصطالح:

شود که به حکم شرع یا عقل واجـب باشـند معروف در اصطالح به یک سلسله کارهایی گفته می

تان از آن یا مستحب، واهه معروف از ریشه عرف، به معنای کار خـوب و پسـندیده اسـت و خـدا پرسـ

بدین ترتیب امر به معروف یعنی دستور دادن بـه کارهـای خیـر.  کنند.را اراده می« پسندیده نزد خدا»

المعروف هو کُل فعل حسن اخت  بوصف زائد علـی »کند: صاحب جواهر معروف را چنین تعریف می

 (365، 3، 1367)نجفی «. حسنه اذا عرف فاعله ذلِکَ اَو دل علیه

ای است که به وصفی اضافه بـر حسـن خـود اختصـاص داشـته وب و پسندیدهمعروف هر کار خ

نویسنده این معنـی  است. فاعل آن به خوبی و نیکی آن عمل آگاه باشد یا به آن راهنمایی شده باشد.

 را انتخاب کرده است.

 معنی لغوی منکر - 2 - 2

اهه منکـر را در ل ـت کـه و جهت تبیین دقیق فریضه امر به معروف و نهی از منکـر ابتـدا الزم اسـت

صاحب المنجد: قول و فعلی که رضای خداونـد »تعریف نموده و سپس آن را در اصطالح تبیین نمود. 

گویند: المنکر کـل ؛ )لوئیس معلوف, المنجد(. و یا برخی دیگر در تعریف ل وی منکر می«در آن نیست

و معنـای آن بـر « نکـر»از مـاده منکر  ق(1410فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه. )رادب اصفهانی

خالف معنای معروف بوده، در عرف دینداران به معنی کاری اسـت کـه خداونـد از آن راضـی نباشـد. 

 (13، 1390)مصباح یزدی «. بدین ترتیب نهی از منکر یعنی باز داشتن از کارهای زشت و ناپسند

قبـیح عـرف فاعلـهُ قبحـهُ اَو دل اند: المنکر کل فعل گونه تعریف کردهو در اصطالح منکر را این

 ... اش آن را به زشتی بشناسدمنکر هر عملی است که کننده (356، 14، 1367)نجفی «. علیه

 :فقه سیاسی

 یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیـامبر گرامـی در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه

نمـود. آیـات قـرآن بـه های وحیانی استفاده میآموزهاسالم برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از 

-تدریج مسائل اجتماعی, اجرای حدود, مسائل حکومتی و سیاسی, مسائل اقتصادی و ... را مطرح می
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 نمود که قسمتی از آن فقه سیاسی است.

شـد. حاکم جامعه بود اجراء مـی که پیامبربا نظارت خود  احکام پیامبردر جامعه اسالمی زمان 

 عیین حکام ایاالت, فرستادن سفراء و ... این در حقیقت نخستین مرحله فقه سیاسی اسالم است.ت

در فقه مباحثی تحت عنوان جهاد, امر به معروف و نهی از منکر, امامت و خالفت نصب اُمـراء و »

آوری وجوهات شرعیه مؤلفة القلوب دعوت به اسالم, جمعـه و جماعـت, آداب قضاوت, مأمورین جمع

هـای دیگـر, تـولی و تبـری, همکـاری بـا ها و برگزاری مراسم اعیاد, صلح و قراردادها با دولتطبهخ

-طور مستقیم یا دیرمستقیم مطرح شده است. که به آنها فقه سیاسی گفته میحاکمان و نظایر آن به

 (50، 1، 1421شود. )عمید زنجانی 

هایی تمامی پاسخ»د که قابل توجه است یا در جای دیگر تعریف جدیدی از فقه سیاسی ارائه دادن

دهد, مثالً دیدگاه فقه در خصوص انتخابات, تفکیک قـوا, که فقه به سؤاالت سیاسی عصر و زمان می

های دیگر از این قبیل همه در محدود فقـه سیاسـی اسـت مشروعیت, جایگاه دستگاه اجرایی و سؤال

«. هـا جدیـد و تـازه اسـتها و پاسخما سؤالیعنی متد استنباط و روش آن همانند روش سنتی است ا

 )مجله حکومت اسالمی, مقاله نظام سیاسی شماره اول(

 تعریف لغوی کارگزار

یعنی  قضاوت کننده بین « من یحکم بین الناس یتولی شؤن اداراتهم»در المنجد لوئیس معلوف آمده 

ست و به عبارت دیگـر معنـی آن کند فرمانروا نیز گفته شده امردم و کسی که شؤن مردم را اداره می

 همان کارگزار است.

 معنی اصطالحی حاکم و کارگزار

کـه آیـا ها و رویکردهـای مختلفـی وجـود دارد و آن ایـندر تبیین معنای حکومت و کارگزاران تلقی

حکومت و حاکمیت یک ساختار اعتباری و قرار دادی اجتماعی است که مسئولیت آن اجـرای قـانون 

 است.

دیدگاه مأموریت کالن حکومت و کارگزاران از قبیل نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری طبق این 

 کنند.ها یک سلسله قوانین متناسب طراحی میاز هرج و مرج است. سپس برای این مأموریت

 قدرت در لغت و اصطالح

دور اندیشـی :  به معنی تدبیر امور و مصـلحت اندیشـی و معنی کرد ابتدا الزم است قدرت را در ل ت

 )دهخدا ذیل ماده قدر(. به معنی توانمندی نیز گفته شده است - معرفی کرده است
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 معنای اصطالحی قدرت 

یکی از مفاهیمی که در حوزه سیاست دچار دشواری تعریف است واهه قدرت است افرادی چون راسل 

قـدرت  (.«55 ری(،)دریابنـد ،1371 )راسـل، انـدتعریـف کـرده« پدید آوردن آرار مطلـوب»قدرت را 

« شود.ای از عوامل مادی ومعنوی است که موجب به اطاعت در آوردن فرد یا گروه دیگر میمجموعه

-رسد ومورد نظر پ وهشگر می(  هم نین این تعریف کاملتر به نظر می65 ،1 ،1366 ،)عمید زنجانی

بایسـت در فراینـد ه مـیروایان است کحکمان وفرمان ،صاحبان قدرت ،مراد از قدرت سیاسی» باشد .

سوء اسـتفاده ویـا  ،وکنترل شوندتا در نهایت از فساد نظارت بر اساس ساز وکارهای مشخ  ومحدود

 (12 ،1390 )ایزدهی، خودکامگی احتمالی دور شوند.

 روش تحقیق - 3

گویی به سـؤال تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت. بـرای در این مقاله از روش تحلیل و تبیین برای پاسخ

 .ه استها استفاده شدآوری دادهبرداری جمعای و فیشدر زمینه اسنادی از روش کتابخانه ،آوریجمع

 مبانی قرآنی امر به معروف و نهی از منکر

های متعددی از قرآن کریم بر این موضوع به طور صریح تأکید شده است کـه مـردم بـر رونـد در آیه

این کار حق آنان است, بلکه نه تنها حـق آنـان اسـت امور در جامعه خویش نظارت داشته باشند, که 

 شود:بلکه به عنوان وظیفه و تکلیف بر ذمّه آنان نهاده شده است. در اینجا به آیات مرتبط اشاره می

ولتکُن منکم اُمة یدعون اِلی الخیر و یأمرون با المعروف و ینهوون عون المنکور و »آیه:  - 1

 (104)آل عمران «. اولئک هم المفلحون

باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر بـه معـروف و نهـی از منکـر کننـد و آنهـا همـان 

 رستگارانند.

در این آیه داللتی روشن است بر وجوب امر به معروف و نهی از منکـر و اهمیـت و موقعیـت آن 

ب این کـه دو. طبق این کالم آسمانی باید از میان جامعه اسالمی گروهی دعوت به نیکی کنند و جال

 کند که فالح و رستگاری تنها از این راه ممکن است.در پایان آیه تصریح می

( و بعضی هـم واجـب عینـی 24، 1359)مشکینی  داننداکثر متکلمان این دو را واجب کفایی می

اند, این قول را شیخ ابوجعفر اختیار کرده و نیز قول صحیح این است که وجوب این دو فریضه شمرده

ست, که باید از قرآن و سنت وجوب آن دانسته شود. و عقل داللت بر وجوب این دو ندارد مگر نقلی ا
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گوید: وجوب آنها عقلی اسـت و دلیـل سـمعی ابو علی جیایی می در موردی که از راه دفع ضرر باشد.

 (807، 2, مجمع الییان, 1372تأکید حکم عقل است. )طبرسی

اولیاء بعـ  یـأمرون بـالمعروف و ینهـون عـن المنکـر و  المؤمنون و المؤمنات بعضم»آیه:  - 2

 (71)سوره توبه, «. یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و یطیعون اهلل و رسوله

دارنـد و کنند نماز را بر پا مـیمردان و زنان با ایمان ولی )یار و یاور( یکدیگرند. امر به معروف می

 کنند.پردازند و خدا و رسولش را اطاعت میزکات را می

به موجب این آیه افراد مؤمن به سرنوشت یکدیگر عالقمند بوده و به منزله یـک پیکرنـد. پیونـد 

شود که تخلف و انحراف یک یک افراد و علی الخصوص حـاکم و مسـئول در ها موجب میسرنوشت

ه و از کل جامعه تأریر بگذارد. چنان ه یک بیماری واگیر در صورتی که معالجه نشود از فرد بـه جامعـ

 اندازد.حاکم به محکوم و امت سرایت نموده و سالمت آن را به خطر می

کنتم خیر اُمة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عون المنکور و »خداوند فرمود:  - 3

 (110)آل عمران, «. تؤمنون باهلل

کنید و ز منکر میشما بهترین امتی هستید که از میان مردم پدید آمدید که امر به معروف و نهی ا

 به خدا ایمان دارید.

انـد ولـی بیشـترین اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند برای شان بهتر است, بعضی از ایشان مـؤمن

تبهکارانند. این سخن دلیل بر فضیلت امر به معروف است. زیرا بیانگر آن است که ایشان بدان وسیله 

 نی بودن امر به معروف وجود دارد.بهترین امتند در این آیه دو قرینه بر وجوب عی

کند یعنـی همـه امـت تمام امت را بیان می« کنتم خیر اُمة»قرینه اول: این است که خطاب دارد 

 باید این کار را انجام دهند.

است این وجوب عینی بر همه است, ایمان به خدا که دیگـر عنـوان « و تؤمنون باهلل»قرینه دوم: 

 کفایی را ندارد.

قرینه دوم بر این که بگوییم این آیه داللت دارد بر عینی بودن امر به معروف و نهـی  لذا این هم

 (808، 1410)مفید از منکر.

الذین ان مکنا هم فی االرض اقاموا الصالة و آتو الزکاة امور بوالمعروف و وهووا »آیه چهارم: 

 (41)حج, «. عن المنکر وهلل عاقبه االمور

زمین به آنان داده شده است مؤظف به بـر پـا داشـتن نمـاز,  کسانی که قدرت و مکنت در  روی
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 اند.پرداختن زکات و امر به معروف و نهی از منکر شده

که هر کاری طوریمنظور از تمکین آنان در زمین این است که ایشان را در زمین نیرومند کنند به

 د سد راه آنان شود.را که بخواهند را بتوانند انجام دهند و هیچ مانع و یا مزاحمی نتوان

فرماید یکی از صفات ایشان این است که اگر در زمین تمکنی پیدا کنند و در در توصیف آنان می

اختیار هر قسم زندگی که بخواهند حریتی داشته باشند, در میان همه انواع زندگی یک زندگی صـالح 

دارند و زکات داده عه نماز به پا میآورند که در آن جامای صالح به وجود میکنند و جامعهرا اختیار می

 (386، 1، 1340طباطبائی گیرد. ) شود و امر به معروف و نهی از منکر انجام میمی

 مبانی روایی امر به معروف و نهی از منکر - 4

 شود.در این رابطه به بعضی از روایات اشاره می

قال: ال تزال اُمتی بخیر ما اُمرو بالمعروف و ینهوا عـن المنکـر و  انهُ النبیروایت اول: روُی عن 

تعانوا علی البّر, فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعـ  و لـم یکـن لهـم 

 (412، ق1399بروجردی ) ناصر فی االرض و ال فی سماء و رواه المفید و المقنعه ایضاً مرسالً.

 شده که فرمود: لنق اسالماز پیامبر 

مادامی که ام  من امر به مورو  و نهی از منکر کنند و بر نیکی کمی  نماینید 

شود و بوضیی بر تیر هستند, زمانی که چنین نکردند برکات از ایشاس ررفته می

از آناس بر بوض دیگر چیره تواهند شد و در آسماس و زمین بیرای آنیاس ییاوری 

 .شودپیدا نمی

 روایت دوم

های خود پس از حمد و رنای خداونـد چنـین فرمـود: امـا بعـد همانـا یکی از سخنرانی در علیامام 

پیشینیان شما هنگامی هالک شدند که آلوده به معاصی شدند و علمـای آنـان )احبـار( آنهـا را نهـی 

و نـه نکردند, بال و عقوبت بر آنان نازل شد, پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید که این د

 شوند.نند و نه سبب بریدن روزی میمرگی را نزدیک 

 فرمود علیروایت سوم: امام 

و ما اعمال البّر کلها و الجهاد فی سبیل اهلل عند االمر بالمعروف و النهی المنکر اال »

 (216)نهج البالغه, ترجمه دشتی, تطبه «. کنفثة فی بحرلجی
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خدا در برابر امر به معروف و نهـی از منکـر هم ـون  بدانید تمام اعمال نیک و حتی جهاد در راه

 ای است در مقابل یک دریای پهناور.قطره

 فرمودند  روایت چهارم: امام

فعُمِلَ بالهوی و عطلت االحکامُ و کُثرت علل النفوس فالیتو حشَ لِعظویم حو   »... 

تعظوم تُبعوات اهلل  عُطِّلَ و ال لعظیم باطل فُعل فهنالک تذّل االبرارُ و تعزّ االشورار و

)ترجمه نهج البالغه) «. عند العبادِ فعلیکم بالتناصح فی ذلک و حُسن التعاونُ علیه

 (216دشتی(, تطبه 

مردم از این که حق بزرگی فراموش  شود, یـا باطـل خطرنـاکی در جامعـه رواج  یابـد احسـاس 

و کیفر الهی بر بندگان بزرگ  شوندکنند, پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند مینگرانی نمی

 و دردناک خواهد بود. پس بهتر است که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید.

... انمـا خرجـت و لطلـب االصـالح فـی اُمةجـدَی, اُریـدُ اَن آمـرَ  قال الحسـین»روایت پنجم: 

 (270، 2، 1403)مجلسی «. عَن المنکربالمعروف و النهی 

نامه معروفش به برادرش محمد حنیفیه درباره فلسفه حرکت و قیامش در فرازی  در حسینامام 

خواهم امر بـه معـروف و فرماید: من برای اصالح امت جدم رسول خدا قیام کردم میاز سخنانش می

 نهی از منکر کنم.

کنند, صرفاَ نفی و اربـات سـطحی و خالف آن ه برخی تصور می بر حسینمعروف و منکر امام 

کند, بلکه امور کالنی است که در پناه خود, امور سطحی و جزیی را نیز اصالح می ،یی امور نیستجز

معروف امام همان بود که ایشان در عمل نشان دادند, و مبارزات سیاسی خـویش را در همـان راسـتا 

 آن حضرت در کالم خود مصادیق امر بـه معـروف و نهـی از منکـر را دقیقـاً امـور کـالن جهت داد.

 کند.حکومتی و سیاسی اعالم می

خداوند وجوب امر »فرماید: و در ضمن بیان اهمیت انتقاد و نظارت عمومی نسبت به حکومت می

دانست بقیه وظایف در پناه آن انجـام خواهـد به معروف و نهی از منکر را در الویت قرار داد, چون می

سـتاند, بـا . حقوق سـتمدیدگان را بـاز مـیکندشد, امر به معروف و نهی از منکر به اسالم دعوت می

گیـرد و ها را از آنجا که باید مـیکند و مالیاتالمال را به تساوی تقسیم میستیزد و بیتستمگران می

 (270، 1404)الحرانی «. کنددر جایگاه خود صرف می

 :فرمایدمی صادقیت ششم: امام روا
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پرداتی . روزی در اننیای می ئیل ناسکی بود که پیوسته به عبادتاسرادر بنی»

عبادتش دو پسر بچه مشغول آزار و اذی  تروسی بودند و زنده زنیده بیال و پیر 

پردات  توجه به این مسئله همچناس به عبادت میکندند آس عابد بیرا می» آس

داش , تداوند به زمین امر کرد تا او را ببلوید و ایین و آناس را از این کار باز نمی

  14ق, 1399)بروجیردی«. با آس همه عبادت بیه در  واصیل شید رونه بود که

412) 

امر به معروف و نهی از منکر دو واجب عظیمند و با حیات آن دو اسـت کـه سـتون خیمـه سـایر 

گیـرد و جوشد و همـه را در بـر مـیشود. خشم و دضب الهی به خاطر این دو میفرای  پا بر جا می

 نشاند.ان و خردساالن را به همراه بزرگان بر خاک هالکت مینیکوکاران را در کنار بدان و کودک

آری امر به 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 که اهمیـت حسـاس 

د و موارد مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ضمن اعالم حق کننبودن در موضوعات را تأکید می

 داند.بودن نظارت بر عملکرد کارگزاران, پاسخگو بودن آنان را نیز وظیفه می

 ساز و کارهای نقد و اعتراض علیه کارگزاران - 5

تعریـف های سیاسی دیر دینی امروزه عمدتاً برای اجرای حق نظـارت و انتقـاد سـاز و کارهـایی نظام

 - 1ها نیز مقبول واقع شده که عبارتند از: اند که البته در تجربه جدید جمهوری اسالمی اکثر آنکرده

 6خـواهی, نصیحت و خیر - 5ها, مطبوعات و رسانه - 4احزاب,  - 3شورا و مشورت,  - 2انتخابات, 

 ... سؤال و استیضاح و - 9تذکر,  - 8نقد آشکار,  - 7تفکیک قوا,  -

 شوند.کدام از موارد فوق به طور خالصه توضیح داده میهر 

 انتخابات - 1 - 5

های دمکراتیک, مردم از طریق انتخابات کسانی را برای وضع قوانین و یا  برای اجرائیات بـر در نظام

ای و دیر دائم هستند و همین اعمال نظر و انتخاب و موقت بودن منتخبین موجب گزینند که دورهمی

تا آنان به خواست و یا نقد موکلین خویش توجه داشته باشند. و از طرفی شهروندان با ارزیابی شود می

دارنـد. کـه ایـن روش عملکرد کارگزاران مربوطه اعمال نظر را از طریق رأی دادن و ندادن اعالم می

-میعامل مهمی است در ضمانت اجرایی ارر گذاری نقد و اعتراض مردم نسبت به متصدیان امرشان 

 واو نیز موظف است مدیران خودش را کنترل کند. باشد.
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طـور نیسـت کـه منتخبـان پـس از البته از نگاه دینی نقش مردم فقط در رآی دادن نیست و این

انتخاب با افکار عمومی قطع رابطه کرده و در معرض نقد و اعتراض نباشند. بلکه شهروندان مؤظفنـد 

دارند به طور صریح ابراز نماینـد. ایـن تکلیـف دینـی اسـت کـه نظارت مستمر را اعمال و اگر نقدی 

 های خدا محور و عدالت محور و معاد محور بایستی به آن پایبند باشند.انسان

 مشورت - 2 - 5

شورا و مشورت: کارگزاران جامعه اسالمی نباید به فکر و اندیشه خود بسنده کنند و یا تنها با مشاوران 

استفاده از آراء فرهیختگان و نخبگـان جامعـه نیـز امـر مطلـوبی اسـت. از خاصی مشورت کنند. بلکه 

 طرفی افراد مورد مشورت هم بایستی با دقت در ارائه نظر مشارکت کنند.

 «بعدلٍ مشورة اَو مقالة غن فال تکفّوا: »امام علی

  )دشتی(  )نهج البالغهپس از رفتن حق با مشورت در عدال  تود داری نکنید. 

 (216تطبه

گیری که شارع مقدس بر آن تأکید دارد مشـورت یکی از راهکارهای کم کردن خطاها در تصمیم

شود و از خـود رأیـی نیـز جلـوگیری تر و خطاها کمتر میها محکمگیریاست. زیرا با مشورت تصمیم

 کند .شود. مشورت نقش پیشگیری از انحراف و خطا را ایفا میمی

اند که در حوزه حاکمیی  و تیدبیر نونی بر شمردهبرتی اسالم را اولین ناام قا»

 (31  2  1408منتاری )«. به مشورت ترغیب کرده اس 

هـای اهـل سـنت اسـت و منظـور از ترین اصل نظام سیاسی به وی ه در نظریهبنابراین شورا مهم

 شورا تبادل آراء به منظور تصمیم درست در مسائل جامعه اسالمی است که حکـم شـرعی دربـاره آن

از  را پیامبرنویسد: قرآن کریم حتی خود ( دد این رابطه وی می155 ،2008 )السنهوری، وجود ندارد.

در سـیره آن حضـرت مـوارد  استثناء نکـرده اسـت، ،بندی به شوریعمل واجب مشورت ،التزام وپای

در بسیاری وجود دارد که آن حضرت نظر صحابه را گرفتند و بوی ه نظـر کسـانی کـه درایـت خـاص 

ه بـر هـایی وجـود دارد کـموضوع مطرح شده برای پیامبر داشتند در مورد خلفای راشـدین نیـز مثـال

له مهمی از مسایل حکـومتی اء قبل از اتخاذ تصمیم  در هر مسئه شوراشتیاق خلفای راشدین به مسئل

هـدایت هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آنکـه  :( در مجمع البیان آمده است156 ،)همان تاکید داشت.

 (33 ،9 ،1415 ،)طبرسی ورشد رهنمون گشت.
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 احزاب - 3 - 5

حزب گروهی سازمان یافته است که دیدگاهی مشترک دارند ودر صدد دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی 

 (110 ،1375 کاکاوند، )رابرتسون، هستند.

ن و گر چه احزاب دارای نقاط ضعف و قوت هستند و موافقان و مخالفانی دارد ولی در جهان مدر

فرا مدرن از ظرفیت آنان جهت کـادر سـازی مسـئولین جامعـه و نظـارت و نقـد و بررسـی عملکـرد 

 شود.کارگزاران به خوبی استفاده می

-امام خمینی نیز در خصوص حزب معتقد بودند بستگی به عملکرد آن دارد وی در دوره رهبـری

یکـی از ایـن مـوارد اجـازه  د.اش هم در بیان و هم در عمل بر مشروعیت جواز احزاب صحه گذاشتن

تأسیس حزب جمهوری اسالمی و حمایت از آن بود اما بعداً بنابه دالئلی آن را منحل کردنـد. در کـل 

 ،1390)ایزدهی،  استفاده احزاب قبل از انقالب و بعد از آن استقبال چندانی نکردند.شاید به دلیل سوء

 باتلخی ( ،282

عموم مردم و احـزاب و »یس حزب اجازه داده شده است: در قانون اساسی جمهوری اسالمی تأس

ها دارای آزادی تشکیل اجماعات و راهپیمایی هستند و اجازه دارند در خصوص مسائل مختلف تشکل

 ((27)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،  تجمع و اعالم نظر و مطالبه کنند

کارکرد احزاب به رسمیت شناخته شـده بنابراین در نظام سیاسی مبتنی بر والیت فقیه تشکیل  و 

حزب و گروه سیاسی در ایران پروانه فعالیـت از وزارت کشـور دارنـد یـا در  250است. و امروزه حدود 

گروه حداقل در بحبویه انتخابـات تحرکـات سیاسـی را از  150حال طی سیکل اداری آن هستند که 

 دهند.خود نشان می

-بیشترین افراد برای کسب قدرت به میارزه سیاسی مـیهرحزب با تالش وتکاپو از طریق جذب 

پردازد به همین دلیل است که در نظامهای دموکراتیک وپارلمانی آزادی احزاب وعضویت در آنها حق 

 (230 ،1 ،1372 )هاشمی، اجتناب نا پذیر ملتها شناخته شده است.

ونـه بـارز آن جریـان های سیاسی اهل تسنن هم کم و بیش احزابی وجـود دارنـد کـه نمدر نظام

 اخوان المسلمین بوده است. 

 مطبوعات - 4 - 5

-یکی از ساز و کارهای نظارت بر عملکرد مدیران و مسئوالن استفاده از پتانسیل مطبوعـات و رسـانه

 اند.هاست که کارکرد ارزشمندی از خود در جهان مدرن امروزی نشان داده

ها راهکارهای  اساسی جهت اطـالع یـابی و رسانهدر این عصر به عینه مشاهده که مطبوعات و 
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رسانی از عملکرد حاکمان جامعه دارند. از این رهگذر نظارت و کنترل همگانی بر قدرت سیاسی اطالع

 .گیردانجام می

شـود امروزه به واسطه عصر ارتباطات به ج رافیای سیاسی جهان عنوان دهکده جهـانی داده مـی

های سـمعی و بصـری کـانون توجـه افکـار عمـومی ت است. رسانهکه حاکی از پخش سریع اطالعا

هـای باشند که در صورت نیاز پیامهستند که از این رهگذر منتظر و مترصد رصد اخبار و اطالعات می

ای واقع سازند و توسط خبرنگاران و نویسندگان به عنوان آینهها را مطرح میانتقادی و اعتراضی گروه

 گیرند.ومی قرار مینما در معرض افکار عم

ورزند و نقاط ضعف و قـوت را جهـت تنـویر افکـار ها به ارزیابی عملکردها مبادرت میاین رسانه

 نمایند.ارائه می

هیا تری را برای اصحاب رسیانهرو در جوامع توسوه یافته, فضاهای وسیعاز این»

هیای دیاند تا در سایه آس اصحاب رسانه و قلی  در محیدوده آزابینی کردهپیش

اجتماعی بتواند به بیاس نارات تود پرداتته و نقد عملکرد حاکماس و کاررااراس 

 (287  1390)ایادهی«. را مورد هم  قرا دهند

 نصیحت و خیر خواهی - 5 - 5

نصیحت و خیر خواهی نسبت به متصدیان و کـارگزاران در نظـام سیاسـی اسـالم یکـی از حقـوق و 

وظایف ملت است و اینان به همین دلیل نصیحه  الملـوک و یـا نصـیحة ائمـة المسـلمین در متـون 

 اسالمی مسبوق به سابقه است. 

 حقکم علیّ فـا النصـیحةُ ایها الناس ان لی علیکم حقاً و لکم علیّ حق, فا ماّ»: فرمود علیامام 

ترجمه نهج البالده )دشتی(, ) «.لکم و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و الم یب

 (34نامه 

معلوم است که خیر خواهی مردم برای حکومت به مفهوم طاعت است نه طاعـت بـدون چـون و 

صورت به وظیفه عمل نکردن کـارگزاران  چرا این که طاعت در چارچوب قوانین و مقررات و انتقاد در

 و متصدیان است.

 خواهان چیست؟کارگزاران در برابر ناصحان و خیرخواهی یک وظیفه است. وظیفه حال که خیر

رسد, حاکم به لحاظ شخصیت حقیقی با دیگـران تفـاوتی نـدارد و آن چه که در ابتدا به ذهن می

 خواهی عمل کند.یرمین بایستی در موضوع نصیحت و خمانند سایر مسل
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که مسیر و سرنوشت هر یک از افراد انسانی جدای از دیگران نیست. آدمی طبعی اجتمـاعی دارد 

گـذار های مختلف بـر یکـدیگر تأریرو تاریخ شاهد است که اخالق و عقاید و رفتار افراد جامعه و نسل

 است.

مسـتقیم دارد, فسـاد آنـان هـم ای وسیع بر عامع مردم ارر انحراف مسئولین و کارگزاران در دایره

مردان و هم به افراد تحت امر ضـرر کند هم به دولتهای مسری به دیگران سرایت میچون بیماری

 دهد.مباالتی و خالف کاری سوق میرساند و عامه مردم را به بیمی

ت ومالطفـ آوری او بهاینکه مـدارایاوری واطاعت وامر او به حق ویادنصیحت امام مسلمین یعنی 

بـر  ،اطالع بود اورا آگـاه سـازداگر نسبت به حقی از حقوق مردم دافل یا بی .با مردم را در پیش گیرد

 (38 ،2، 14,7 ،)النووی .دم را بر پیروی از او مهربان کندهای مراواو خروج نکنند ودل

کـه مراقبت در باب منحرف نشدن به حکم عقل الزم است. از این جهت بر کارگزاران الزم است 

 ها را در جامعه بسط دهند و منکرات را از جامعه بزدایند.سعی نمایند معروف

در صورت برخورداری جامعه از علم و آگاهی احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه سرنوشـت خـویش 

شـود. از آنجـا کـه فلسـفه وجـودی کـارگزاران انتظـام پذیری بیشتر مـییابد و مسئولیتافزایش می

است و البته احتمال خطا و انحراف در آنان نیز وجود دارد, به همین دلیل  اجتماعی و بر قراری عدالت

اندرکاران اندیشـیده شـده کـه نظـارت بـر در دنیای امروز راهکارهایی جهت کنترل مسئولین و دست

عملکرد آنان توسط نهادهای ساختاری و هم نین آحاد مردم از جمله این موارد است که مبانی آن را 

 بخشد.معروف و نهی از منکر مشروعیت میضرورت امر به 

 ها در قبال جامعهمسئولیت انسان - 6

 دلیل عقلی

چون بشر جهت حل منازعات جامعه خویش در سرای پر از اختالف حیات اجتماعی جهت بهتـر اداره 

شود نیازمند ضـمانت اجرایـی اسـت. کردن خویش نیاز به قانون دارد و از طرفی قانونی که نوشته می

تواند جامعه را به نظـم مـورد نظـر ا  اگر آن قانون پشتوانه اجرایی نداشته باشد در این صورت نمیزیر

های اساسـی کشـورها یکی از مختصات قانون« ضمانت اجراء»برساند. به همین دلیل در علم حقوق 

 شود.تلقی می

ی و هیای اجراییکاردر واقع از این نار امر به مورو  و نهی از منکر یکی از راه»
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تواس رف  ضمان  اجرایی قیوانین ریاهی پشتوانه تحقق عملی قوانین اس . می

دهید و از هیا را در سیم  و سیوی قیوانین سیوق مییمقدماتی اس  که انسیاس

کند و از طرفی مجازاتی کیه بیرای مرتکبیاس ریری میتخلفات و انحرافات پیش

 «  کیار سیاز اسی شود قهراً در بیاز دارنیدری از جیرائجرائ  در نار ررفته می

 (21  3  1374 )جوفری لنگرودی 

توان امر به معروف و نهی از منکر را راهکاری جهت ضمانت اجرایـی قـانون دانسـت بنابراین می

زیرا ضمانت اجراء به دخالت مراجع رسـمی و نهادهـای دولتـی اختصـاص نـدارد و حمایـت عـرف و 

 (24، 3، 1374)جعفر لنگرودی«. دشوهای آن شمرده میهم نین افکارعمومی از جمله روش

در تفسیر المیزان عالمه طباطبایی: قوه مجریه را در اسالم همه افراد جامعه معرفـی کـرده اسـت 

 (124 ،4، 1340)طباطبائی  داند.ایشان امر به معروف و نهی از منکر را به تک تک افراد واجب می

متعـدیان بـر حقـوق اجتمـاعی و  به عبارت دیگر فارغ از کیفرهـای موضـوعه بـرای متخلفـان و

دارد عقل آدمی هم اشعار مـی ها و شعائر الهی که در جای خود نقش باز دارنده دارند.متهتکان حرمت

که اراده عمومی بر خیر خواهی است و تنفر از شر و زشتی کـه بـروز و ظهـور آن از طریـق امـر بـه 

تحصیل مقاصد مهم و نظـارت بـر عملکـرد ترین راه برای هزینهمعروف و نهی از منکر بهترین و کم

آحاد جامعه و به خصوص در حوزه مسئولین اجرایی را دارد و انتقاد یا اعتراض علیه مسئولین اجرایـی 

 که نقش مهمی در اوضاع جامعه دارند باز دارنده خواهد بود.

متفق علیـه محدودیت حکومت )به قانون( را »عالمه نائینی نیز به این موضوع اشاره کرده است: 

خواند و واگذاری همة امور  را با اختیـارات وسـیع حاکمـان کـه از امت و از ضروریات دین اسالم می

بینی شده عین واگـذاری های پیشنیروی عصمت برخوردار نیستند بدون نظارت و مراقبت با مکانیزم

 39، 1378 طالقـانی() ،نـایینی)«. داندحراست گوسفندان به گرگ و با چشم تبرید به آتش داشتن می

 (40و

دانـد و از بنابراین وی نظارت بر مسئولین و متصدیان امور را یک امر بدیهی و دیر قابل انکار می

دانـد آن جهت که رفتار کارگزاران در تحت مراقبت بودنشان بـدون دسـتور مـذکور از ممتنعـات مـی

 داند.ین را الزم میبنابراین هم عمل بر اساس قانون و هم نقد و نظارت عملکرد مسئول

 تفاوت نهی از منکر با انتقاد 

یابیم کـه ایـن دو بـا هـم در مقایسه امر به معروف و نهی از منکر با نقد و بررسی و اعتراض می

هایی هم دارند این کـه انتقـاد اعـم از نهـی از های فراوانی دارند. و در عین حال با هم تفاوتشباهت
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 نکر انتقاد هم هست ولی هر انتقادی نهی از منکر نیست.منکر است. زیرا هر نهی ای از م

-به عنوان مثال: نقد عملکرد فردی که داری صفتی است که فقـط از موقعیـت اجتمـاعی او مـی

 .نوان انتقاد است نه نهی از منکرکاهد, داخل در ع

از منکر تفاوت دیگر در این است که پشتوانه اصلی انتقاد حکم عقل است اما پشتوانه اصلی نهی  

 گیـرد.است یعنی نهی از منکر در قبال تکلیف و وظیفه شـرعی اصـوالً صـورت مـی« جهت شرعی»

 (296، 17، شماره 1379)موسوی کاشمری 

 ارزیابی کنترل بیرونی قدرت - 7

گیری شیوه مهار و کنترل قدرت اجتناب ناپذیر است ولی کافی نیست یعنی شرط الزم است نه به کار

 هم در عمل با مشکل دور و یا تسلسل روبرو است.شرط کافی که این 

جلو گیری کنیم در این صورت اگر  Bبه وسیله قدرت  Aخواهیم از اعمال ناروای قدرت مثالً می

خودش به اعمال ناروا اقدام کند چگونه آن را مهار کنیم. که دو وجـه متصـور اسـت یـا بـه  Bقدرت 

هـا بـود بایسـتی بـه ه اگر قدرت سوم هم ماننـد ایـنواسطه عامل بیرونی و عامل سوم اقدام کنیم ک

 آید و باطل است.قدرت چهارم و تسلسل پیش می

 𝐴 → 𝐵 − 𝐶 − 𝐷…                           
را کنترل کنیم که او هم ناروا بود در ایـن صـورت هـیچ کـدام قـدرت  A ,Bیا به واسطه قدرت 

𝐴                                                                      آید.      ندارند و دور پیش می ⇔ 𝐵 

 کنترل ساختاری قدرت )تفکیک قوا(

 هایی مواجه است.همین نحوه نظارت قوا نیز در عمل با چالش

 هایی دارند.امکان تفکیک قوا به طور کامل مقدور نیست بلکه تداخل - 1

 زدایی از آن انجامیده است.به تفکیک فساد و تمرکزتفکیک قوا حداکثر کارایی  - 2

طور که در کشور ایـران هـم تفکیـک قـوا توان آن را نابود کننده فساد دانست همانبنابراین نمی

وجود دارد  لکن مشکل حل نشده بنابراین ضرورت دارد تا ضمن رعایت تفکیک قوا, آحاد مـردم نیـز 

 د و بررسی انتقاد و اعتراض نیز به این موضوع کمک نماید. بر کارگزاران نظارت داشته و در صورت نق

گراترین مکتـب ترین و واقعیابیم که نظام سیاسی اسالم, جامعلذا با مراجعه به نصوص دینی می

ورزد و در هر گستره, سـاز و در این عرصه است. آیین اسالم, بر کنترل درونی و بیرونی قوا تأکید می

دهد. در این ساز و کارها بی آن که اقتدار نظام سیاسـی آسـیب ببینـد, زمینـه کارهای متنوع ارائه می
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 رسد.فساد قدرت به کمترین حد ممکن می

 های مهار درونی قدرت در اسالمالف( روش

ترین افراد بـه ایـن همانا شایسته»: فرمود علیطور که امام روش مهار بینشی و عقالنی: همان

)نهج البالدـه, خطبـه «. ها به حکم خدا در آن استمردم و دانشمندترین آنامر )زمامداری( تواناترین 

173) 

هم نین خداشناسی و باور عمیق قلبی به ناظر بودن حق تعالی و مسئولیت در برابر او در صیانت 

گونـه قدرت از انحراف و فساد بسیار مؤرر است. هم نین نوع نگرش به قدرت تـأریر زیـادی دارد. آن

به اشعث بن قیس: فرمانداری برای تو وسیله آب و نان نیسـت بلکـه امـانتی »: فرمود یعلکه امام 

 )نهج البالده, نامه پنجم(«. است بر عهده تو

ودر ایـن ضـمانت اجرایـی  .ی است که در احاد مردم وجود داردوجود ضمانت اجرایی درونی وروان

چنین نظارت وکنترل  نین این نظام ...درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات وقوا

درونی در سایر نظامها وجود ندارد ور اکثر قریب به اتفـاق نظامهـا قـوانین بـا قـدرت وزور بـر مـردم  

شود وهر کجا مردم احساس آزادی بیشتریوکنترل کمتری کننـد شـانه از زیـر بـار قـوانین تحمیل می

 (139 ،2، نظریه سیاسی ،1390 ،کنند .)مصباحخارج می

 ب( مهار اخالقی

خلقیات و درایزی که در نفس انسان, ریشه دوانده از مهمترین عوامـل حفـک کـارگزاران در فسـاد و 

ای ماننـد انحراف است بنابراین کسانی شایسته حاکمیت هستند که صفات برجسته و خصال پسندیده

 عدالت, تقوا, بردباری و رفتار نیک ... برخوردار باشند.

 کنترل قدرتهای بایسته

 کمال و جامعیت - 1

ای کـه احتمـال جانبه و دارای کار آمدی هر چه بیشتر باشـد بـه گونـهکنترل قدرت باید جامع و همه

 (144 ،1389 )شاکری، استفاده از قدرت را به کمترین حد ممکن برساند.سوء

 باز دارندگی ودست وپاگیر نبودن - 2

های احتمالی را مسدود کند نه ایـن کـه استفادهد که سوءهای مهار قدرت باید چنان تنظیم گردروش

بعد از کشف فساد و ریشه دواندن آن به درمان بپردازد که البته برخورد با فساد پدید آمده نیز ضرورت 

کنترل و مهار قدرت نباید تا آن اندازه  دارد ولی همواره پیش گیری و پیش نیامدن فساد اولویت دارد.
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الخصوص اقتصادی تهدید کند و بـا ایـن های سیاسی و علیآمدی نظام را در حوزهپیش رود که کار 

 )همان( های کارگزاران محروم سازد.مندیروش کنترل جامعه را از بهره

 دینیهای غیرکنترل قدرت در نظام

کننـد. کـه در اسـتفاده مـی« کنترل قدرت»های بیرونی های دیر دینی دمکراسی عمدتاً از شیوهنظام

« کنترل ساختاری یا تفکیک قوا»های دمکراتیک دربی عمدتاً از ها یکسان نیستند در نظاممه نظامه

 (145 ،1389 ،)شاکری برندکه در دنیای جدید منتتسکیو مبدع آن است.بهره می

 :های کارگزارانراهکارهای مقابله خطاها و لغزش

آرـار و نتـایجی دارنـد. و حتـی خطـای  : خطاها و اررات آنها با هم متفاوت هستند و هر کداماول

واحد در وضعیت متفاوت تأریرش نیز متفاوت است اما آن چه مهم است خطاها سبب کاهش مقبولیت 

 شود.کارگزاران می

دوم: این که کارگزاران دیر معصوم هستند شکی در آن نیست بنابراین احتمال اشتباه و حتی خطا 

جهت مهار قدرت حائز اهمیت هستند چه راهکارهای داخلی  دور از ذهن نیست اما راهکارهای اسالم

مانند علم و تقوا و چه راهکارهای خارجی چون مشـورت و خـود داری از اسـتبداد رأی و یـا نظـارت 

خواهی در کاهش ضریب احتمال خطـا بسـیار مؤررنـد ... ها و نصیحت و خیرها و احزاب و رسانهگروه

 ائاً معین کرده همه مورر هستند.شرایطی که اسالم چه حدوراً و چه بق

نیز یکی از راهکارهـای فقـه « نظارت عمومی»سوم: امر به معروف و نهی از منکر یا همان اصل 

هـای سیاسی اسالم است که بر آن فراوان تأکید شده است. بر اساس این اصل مترقی سوای کنتـرل

ا دقـت عملکـرد کـارگزاران و داخلی و خارجی و ساختاری ... هر مسلمانی مکلف و مؤظف   اسـت بـ

های معقول خیـر خواهانـه و بـر اسـاس قاعـده مسئوالن را رصد نماید و در صورت انحراف به روش

ارشاد جاهل و ارائه راهکارهایی که مفید به حال جامعه هستند به تذکر و تنبـه مسـئوالن اقـدام و بـا 

 پیشنهاد سازنده و مفید آنان را در مسئولیتشان همیار باشد.

 ساز و کارهای مهار بیرونی قدرت در اسالم - 8

: فرد حاکم مسلمان معتقد است که خداوند ناظر توانمند و دانا است کـه بـه واسـطه ارائـه قـرآن اول

مجید موارد نیاز را معین  و نیز  جهت تعیین ضوابط رفتار حاکمان, ضـمانت اجرایـی نیرومنـدی نیـز 

درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلو گیری ساد گرایید. بیافزوده است تا اگر خدای نکرده قدرت به ف
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 به عمل آید. و آن سلب مشروعیت حاکم و منعزل شدن آن است.

 سوم: کیفر گمراهان و معاقبه آن در روز قیامت

 چهارم: تنظیم حقوق متقابل ملت و دولت در برابر یکدیگر و مسئولیت هر دو در مقابل خداوند.

 کس بر دیگر امتیازی ندارد بجز تقوا ...قانون هیچ پنجم: تساوی در برابر

اهتمام به امـور  - مسئولیت همگانی - پذیری کارگزارانپنجم: کنترل عمومی به واسطه مشورت

نصـیحت ائمـه  -توجهی به سرنوشت آنان و مشارکت همه مـردم در اداره جامعـه مسلمین و عدم بی

 از منکر.امر به معروف و نهی  - مسلمین و کارگزاران

 گیرینتیجه – 9

هایی است که نظـام سیاسـی امر به معروف و نهی از منکر یا همان اصل نظارت همگانی یکی از راه

اند قوام بقیه واجبات بـه اسالم بر آن تأکید کرده است و آن دو را از اهم واجبات معرفی نموده و گفته

تحریـر الوسـیله و ... بـه عنـوان کتـاب  آن بستگی دارد. در بعضی از کتب فقهی مرجع مانـد لمعـه و

نگری هم نسبت بـه مستقلی مطرح شده است. براین اساس هر مسلمانی مؤظف است با دقت و هرف

مسائل جامعه و افراد و هم نین نسبت به عملکرد مسئوالن نظام اسالمی را زیـر نظـر بگیرنـد. و در 

فید به حـال جامعـه خطاهـا و انحـراف را ای خیر خواهانه و مصورت مشاهده  خطا و انحراف به گونه

هـای ها, و یـا بـه روشساز و کارهای امروزه چون انتخابات, احزاب, رسانه تذکر دهند و یا از مجاری

 جدیدتر با طی مراتب امر به معروف موضوع را پی گیرد و نقد کنند.

کت گسـترده سازی و کارآ نمودن قدرت بـدون حضـور و مشـاراز منظر فقه سیاسی اسالم  سالم

شود از این رو ساز و کارهای متعددی برای تحقق این مشارکت تدارک دیده اسـت مردمی موفق نمی

چون مشارکت سیاسـی و  ،الخصوص برای کارگزاران استاز جمله امر به معروف و نهی از منکر علی

ب ه وظیفـه و اجتماعی نه تنها حق مردم بلکه به عنوان تکلیف از آنان خواسته شده است و به آن صـ

 تکلیف داده شده است که به طور مبسوط بحث شده است.

بارها مورد تاکیـد قـرار گرفتـه شـده اسـت «  کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»در این نگاه 

 (75 ،1403.)مجلسی

مسـئولیت مـن هـم »امام خمینی بارها به این روایت استناد کرده و به همین دلیل هم فرمودند: 

سئولیت شما هم گردن من است اگر من پایم را کج گذاشـتم, شـما مسـئولید, اگـر گردن شماست, م

 (80 ،6, 1379)صحیفه امام«. نگویید چرا پایت را کج گذاشتی
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به همین دلیل امر به معروف و نهی از منکر به عنـوان تکلیفـی الهـی یکـی از مهمتـرین مـوارد 

 حضور فعال در صحنه جامعه است در قرآن مجید آمده است.

کُنت  تیرَامةٍ اُترج  للناس تأمروس بالمورو ِ و تنهوس عَنِ المنکیر و تومنیوس »

 (110)آل عمراس, «. باهلل

دهیـد و از کـار اید به کار پسندیده فرمان میشما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده

 دارید و به خدا ایمان دارید.ناپسند باز می

اند. بعضی وجـوب دانند و بعضی هم واجب عینی شمردهواجب کفایی میاکثر متکلمان این دو را 

اند و معتقدند که عقل داللت بر وجوب ندارد مگر در مـوردی کـه از راه آن را بنابه دالیل نقلی داشته

 دفع ضرر محتمل باشد.

کننـد صـرفاً نفـی و خالف آن چه برخی تصور می بر حسینه معروف و نهی از منکر امام امر ب

اربات سطحی و جزیی امور نیست, بلکه امور کالنی است که در پناه خود امور سطحی و جزیی را نیز 

 کند.اصالح می

شود آن حضرت در کالم خود مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را دقیقـاً آن چه برداشت می

 کند.امور کالن حکومتی و سیاسی اعالم می

موضع حاکمان چگونـه اسـت و چقـدر حاضـرند تسـلیم آن  اما موضوعی که اهمیت دارد این که

باشند بسیار مهم است که ما در این مقاله بـه مقولـه امـر ونهـی مـردم و نظـارت آنـان بـر عملکـرد 

رسیم که حکومت اسالمی ضروری اسـت بسـترهای مناسـبی را ایم و  به اینجا میمسئوالن پرداخته

های سازمانی و مهار درونـی مسـئوالن وه بر نظارتجهت این طراحی مهیا کند تا نظارت مردمی عال

به واسطه شرایطی که برای کارگزارن در نظر گرفته است در حوزه بینش و اعتقاد و نحوه نگـرش بـه 

ها و یا مهار اخالقی که با شرط تقوا و عـدالت همـراه اسـت و تـأریر زیـادی دارد. قدرت و علم و فقه

 باشدعصر جدید می ت کارگزاران دربهترین نوع کنترل قدر
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 پیشنهادها - 1 - 9

بر این اساس پیشنهادهای اساسی نظارت بر عملکرد کـارگزاران حکومـت بـه واسـطه اصـل نظـارت 

توان به طور گیری است که میهای ارائه شده قابل پیهمگانی امر به معروف و نهی از منکر در قالب

 مشخ  به موارد ذیل اشاره نمود:

اران با همکاری نخبگان جامعه بستری فراهم کنند که امکان نظـارت مردمـی حاکمان و کارگز -

-از سطوح پایین جامعه نسبت مسئولین وجود داشته باشد. و در مقام ضرورت ارائه خیر خواهی سـهل

 الوصول باشد.

ها و جراید و مجامع علمی و آموزشـی سازی نظارت و نقد و بررسی در رسانهنسبت به فرهنگ -

گسترده صورت گیرد. و افراد عمل کننده به آن در سـطح افکـار عمـومی مـورد تشـویق قـرار تالش 

 گیرند.

رهنمودها و امر به معروف و نهی از منکر مردمی چه بـه صـورت فـردی از ناحیـه دلسـوزان و  -

گونه پیش داروی و اتهـامی و ها و جراید بدون هیچنخبگان و چه به صورت جمعی یا از طریق رسانه

رعایت تقوای الهی مورد مداقه و بررسی قرار دهند. اگر انتقاد را محـق دانسـتند و وارد بـود کـه بـا با 

شهامت آن را پذیرا باشند. و اگر آن را خطا و اشتباه  در حوزه نظری و یا عملـی یافتنـد بـاز هـم بـه 

بـود از شـخ  و رعایت ادب با منطق و بیان حسن به آن پاسخ دهند و یا اگر از موارد دیـر معتنابـه 

 گروه منتقد بزرگوارانه بگذرند.

گردد نهراسـند نظران ارائه میها که اصوالً توسط تیم کارشناس و صاحبمسئولین از نقد رسانه -

-سازی و کارآیی حکومت بایستی ساز و کارهای مطرح شده در تحقیق مانند رسـانهبلکه جهت شفاف

 ها و احزاب تقویت گردند .
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