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  هاي نظارت در نظام سياسي اسالم اهداف و كاركرد

  *بهرام اخوان كاظمي

  چكيده
اسـت و منـابع    برخـوردار از جايگـاهي عـالي    در نظام اسالمي و منابع دينـي نظارت 

كه نظارت عمومي  همچناندارد، روشن و كاربردي هايي  آموزهمبحث اين المي در اس
 هـا  آنمـردم و حقـوق عمـومي     ةو مسئوليت همگاني از تكاليف ديني و وظايف عام

با توجه به . دارد ازمنكر نهي و معروف امربه ةو تعامل تنگاتنگي با فريض رابطهكه است 
هاي نظـام نظـارتي در    اهداف و كاركرد راصلي در نوشتار حاضموضوع اين اهميت، 

 ،و تالش شده تا حد مقدور با استناد به آيات الهي و رواياتاست نظام سياسي اسالم 
هـا از   بودن اين اهـداف و كـاركرد   گستردگي، متعالي و مترقي و تبيناي مستند  گونه به

  .شوداثبات ... اجتماعي و  سياسي، جوانب مختلف ديني،
اهـداف،   اسـالم،  نظـام سياسـي،   ،ازمنكـر  نهيو  معروف امربه ظارت،ن :ها واژه كليد

  .يصالحگراكنترل قدرت،  ها، كاركرد

  مقدمه
و درواقـع   كـرد در نظام سياسي اسالم بيان  توان براي امر نظارت را مي اي هاي گسترده پيامد

ـ    خـوبي مشـهود و    هاهداف و كاركردهاي نظارت بهينه در هر سازماني و ازجملـه دولـت ب
هـاي اسـالمي    افزون بر اين، وابستگي كامل نظارت بـا بسـياري از آمـوزه   . استنكارناپذير ا

هـاي بسـيار    باعـث شـده اسـت كـه اهـداف و كـاركرد       ازمنكـر  نهيو  معروف امربههمانند 
 ،ترتيـب  بـدين  .تري را بتوان براي امر نظارت در نظام سياسـي اسـالم تصـور كـرد     گسترده
و كاركردهاي نظارت در نظام سياسي اسالمي اسـت   اهداف اصلي پژوهش حاضر موضوع
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اين نوشتار بر اين فرض . استبا يكديگر متناظر  تفكيك، و انكارناپذيركه از لحاظ نگارنده 
هـاي بسـيار گسـترده،     ها و منابع اسالمي، اهداف و كـاركرد  هآموز براساس ،استوار است كه

بينـي   براي امر نظارت پيش...  عي وسياسي، اجتما متعالي و مترقي از جوانب مختلف ديني،
تحقق  خواهي، اجراي شريعت، احياي حق وعدالت و طراحي شده است كه تحقق توحيد و

ستيزي، اهتمام به امور مسلمين، همبستگي اجتمـاعي، مهـار و    ي و فساداصالحگرمعروف، 
ر و پـذي  مسـئوليت و  مداري، قانون يكنترل قدرت سياسي، افزايش مشاركت سياسي و ارتقا

در سطور آتي تـالش شـده    .آيد شمار مي نظام سياسي از جمله اين اهداف به كردنپاسخگو
. شـود آزمـون   گفته با آوردن استنادات الزم و مدعاي پيشرداخته تحقيق پ موضوعاست به 

از روش تحقيـق  اي و  صـورت كتابخانـه   گردآوري مدارك در اين پژوهش به ،افزون بر اين
  .لي استلحاظ ماهيت، نقلي و عق

  
  اجراي شريعت تحقق توحيد و .1

سـيس  أهاي اسالمي، اساس نزول پيامبران و ازجمله رسـالت نبـي مكـرم اسـالم و ت     در آموزه
حكومت اسالمي برمبناي دستيابي به هدف واالي تحقق توحيد و اجراي شـريعت توحيـدي   

عي، اقتصـادي و  هاي سياسـي، اجتمـا   هبر همين مبنا نيز، هرگونه نظارتي در حوز .اسالم است
منانـه و  ؤاول بايد به دنبال تحقق توحيد و شـريعت اسـالمي و تربيـت م    هلة، در وها مانند آن

 عنـوان  بـه  ــ  يازمنكـر  نهـي و  معـروف  امربـه مردم باشد و هدف از هـر   ةتوحيدي و متشرعان
ها  كردن آن و خارجر رساندن مردم به نورانيت توحيد منظو بايد به ـ ترين مصداق نظارت اصلي

  بـه سـعادت و رسـتگاري الهـي نائـل      وسيله در دنيا و آخرت، ها باشد تا مردم بدين از ظلمت
را با وجوب خـروج همگـان از    ازمنكر نهيو  معروف امربهنيز وجوب  )ره(امام خميني. شوند

  :فرمايند و مي) 387 - 386 /11: 1386 خميني، امام( كنند ميسوي نور تشبيه  ظلمت به
سوى نـور برونـد، و در    ها به الى مردم را دعوت كرده است كه از ظلمتخداى تبارك و تع
. زشت ظلمت اسـت  اخالقِ. كارهايى كه انحرافى است ظلمات است. ظلمات باقى نمانند

نور آن است كه خداوند دعـوت بـه او كـرده اسـت و اسـالم،      . اعمال زشت ظلمت است
  ).268/ 10: همان(. .. هدايت به او

اصلي موضوع نظارت در نظام سياسي اسـالم در   كه هدف و كاركرد جا آناز  ،همچنين
ترين مالك  توان نتيجه گرفت كه اصلي اول تحقق توحيد و شريعت اسالمي است، ميهلة و

 ؛هاي مبتني بـر شـريعت توحيـدي اسـالم اسـت      و معيار سنجش در نظارت اسالمي مالك
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افـراد   ، عمـل فـراوان روايـات  مسلمان ايمان اوست و مطـابق   هرگونه كه مالك عمل  همان
هيچ ارزشـي   ايمان بدون عمل يا عمل بدون ايمان ،به خدا است و درواقع ها آنايمان  گواه

ايمان و عمل دو برادر و شـريك  «: فرمايد در اين زمينه مي) ص(   يامبر خداپ. نخواهد داشت
  .)59: 1424 متقي،( »پذيرد يك را بدون ديگري نمي خداوند هيچ .و مقارن با يكديگرند

پـس  . نمايانـد  اي است كه ايمان او را مي آينه ةمثاب مطابق اين روايات، عمل انسان به
 آغازي است براي ايجـاد يـك تشـكل نظـارتي، مطـابق اصـول و مـوازين        ةاين امر نقط

اسالمي؛ به ايـن معنـا كـه در اسـالم اعمـال اشـخاص بـا معيـار كتـاب خـدا و سـنت            
قوانين و مقررات وضـع شـده    ةشود و هم سنجيده ميموازين ايمان  و) ص(  خدا رسول

  .موازين باشد نيز بايد منطبق با اين
 ديگر سخن، مبناي نظارت بر حاكمان و مردم در حكومت اسالمي احكام و مـوازين   به

 اعمالي كه منطبق با اين موازينبر شود و  عملكردها با ميزان اسالم تقويم مي .اسالمي است
  .خورد نچه مغاير باشد مهر بطالن ميآبر باشد مهر صحت و 

  
  خواهي و قيام عليه باطل و ظلم  عدالت احياي حق و .2
يكي از از اهداف بنيادين رسالت پيامبران الهـي تحقـق عـدالت     ،نيآهاي قر آموزه اساس بر

اديان الهى با هدف تحقق اين اصل، از سـوى خـداى متعـال    ة هم) 25: حديد(بوده است 
عنوان خاتم اديان، تحقق عـدالت را   دين مبين اسالم هم به .لهى نازل شدندانبياى ا ةوسيل به
عـدالت  ة زياد دربار يدليل نيست كه آيات بسيار بى. اهداف خود قرار داده است ةلوح سر

اين مطالب دالّ بـر اهميـت وافـر اصـل     ة هم. هاى مترادف و متضاد آن وجود دارد و واژه
دليـل همـين اهميـت اسـت كـه هـدف و نتيجـه         هب .)1386 ،اخوان كاظمي( عدالت است

باطـل و  خـواهي و قيـام عليـه     احياي حـق وعـدالت   دگونه نظارتي در نظام اسالمي باي هر
  .ستيزي باشد ظلم

خواهي و قيـام   عدالت اي حق واحيتوجه كامل به  ازمنكر نهيو  معروف امربه ةدر فريض
مطابق روايات گونه كه  همان ،ته استكيد ويژه قرار گرفأستيزي نيز مورد ت باطل و ظلمعليه 
و  معـروف  امربـه مرحلـه از مراتـب    آخـرين  و فتـاوي فقهـا،   ازمنكـر  نهـي و  معـروف  امربه
قيـام   و با ابتنا به قيام حسيني، )يكئلة مستا،  بي امام خميني،( است» اقدام عملي« ازمنكر نهي

قبـل از شـهادتش،   ) ع(  است و بر همين مبنا سيدالشـهدا شده عليه حاكم جائر تجويز و امر 
  :دبه ياران خويش فرمو
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حـالل   هـاي خـدا را   هر كس ببيند سلطان ستمگري حرام: اي مردم، همانا پيامبر خدا فرمود
و بر بندگان  ،كند شكند، مخالف سنّت رسول خدا رفتار مي شمرد، عهد و پيمان خدا را مي مي

عليه وي شورش نكنـد، بـر    ارراند، پس با كردار و گفت خدا با گناه و ستمگري حكومت مي
  . )48 /4 :1399 ابن اثير،( بكشاند خداوند رواست كه او را به جايگاه همان سلطان جائر

حسن بدفرمودن ـ آله و  عليه  اهللا صلي ـپيامبر خدا : گويد ري ميص:  
ـ   پـا خيـزد و او را   ه بهترين شهيدان امت من كسي است كه در مقابل حكم سـتمگري ب

چنين شهيدي در بهشـت، مرتبـه و    .كند و در اين راه كشته شود ازمنكر نهي و معروف امربه
  .)72: 1386 ملك افضلي،( مابين مقام حمزه و جعفر خواهد داشت مقامي

سراسر تاريخ اسالم مملو از سرگذشت مصلحان و مبارزاني اسـت كـه بـا سـتمگران و     
 اهللا  صـلي  ــ  ار پيامبر اسالممبارزه برخاستند و بايد گفت همين سخن گهرب حاكمان ظالم به

و امـام را وادار كـرد كـه بـه      شـد ) ع(ساز قيام خونين امام حسـين  كه زمينه بود ـ آله  و  عليه 
ــود ــويش ةفرم ــوم،( 1خ ــراي  )156: 1384 آل بحرالعل ــدش نهضــت   ب ــت ج ــالح ام اص
  .برپا سازد ازمنكر نهيو  معروف امربهخويش را با شعار  ةخواهان عدالت

و نهي از منكـر و   معروف امربهرا ) ع( حسيني اصلي قيام ةهري نيز انگيزعالمه شهيد مط
و معتقـد   )248 /17 :1386 مطهـري، ( دانسـته ضديت با منكرات و مفاسد حكومت وقـت  

 بـوده اسـت   )ع(حسين طلبي امام و نهي از منكر عامل منطقي شهادت معروف امربهاست كه 
زيـرا بسـياري از    ،مورد اختالف مبنايي دارنـد البته تشيع و اهل سنت در اين  .)149 :همان(

ور مطلق اطاعت از حاكم را، گرچه فـاجر و  ط به برخالف فقاهت شيعي، ،فقهاي اهل سنت
، اخـوان كـاظمي  ( شـمرند  حاكمان را جايز نمي دانند و خروج عليه ستمگر باشد، واجب مي

  .)511 ـ 475: 1388
 

  تحقق معروف و جلوگيري از منكرات .3
حكم  ترين فرايض شرعي است كه عقل نيز بر وجوب آن از مهم ازمنكر نهيو  وفمعر امربه
تـداوم   انـد و بقـاي ديـن و    آن فراخواندهه اجراي كند و كتاب و سنت همواره مردم را ب مي

ميـان ايـن    ،بـه همـين دليـل    .ستا رسالت الهي و حفظ نظام و كيان مسلمانان بر آن مبتني
 پيوندي تام برقرار است و اساسـاً  ارتباط و تعامل و هم موضوع نظارت وبسيار مهم  ةفريض

بـه   .شـود  حاصل مـي  ازمنكر نهيو  معروف امربهوجاهت شرعي موضوع نظارت با وجوب 
هـاي تحقـق    كـار  و اهداف و سـاز  ء، جزمزبورة هم موضوع نظارت و هم فريض ،همين دليل
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تـر   از امر نظارت مهم زمنكرا نهيو  معروف امربههرچند  ند،يكديگر و الزم و ملزوم همديگر
ها حـاكم اسـت و بـه همـين      عام و خاص ميان آن ةتر است و رابط شمول آن وسيع ةو داير
ن آقر ،نمونهبراي  .استشده آيات متعدد و صدها روايت در اهميت اين فريضه وارد  ،علت

  :فرمايد از زبان لقمان نبي مي
به تـو   كن و در برابر رنج و مصايبي كه نكرازم نهيو  معروف امربهدار و  نماز را برپا ،پسرم
  .)17 :لقمان( رسد با استقامت و شكيبا باش كه اين از كارهاي مهم و اساسي است مي

اسـالم   شود كـه  اندرزهاي لقمان به پسرش است و از آن استفاده مي ةكنند اين آيه بازگو
 »عصر« ةهمچنين در سور دكن تشويق و ترغيب مي ازمنكر نهيو  معروف امربهمسلمانان را به 

  :فرمايد خداوند مي
به عصر كه انسان در ضرر و زيان است، مگر كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيك  سوگند
داده و يكديگر را به حق و راستي توصيه كردند و همديگر را بـه صـبر و اسـتقامت     انجام

  .)1 :عصر( نمودند سفارش

وجوب توصيه همديگر «: آورده است ين سورهدر تفسير ا البيان مجمععالمه طبرسي در 
كـه   ضمن اين .)536/ 10 :1372 طبرسي،( »است ازمنكر نهيو  معروف امربهبه حق اشاره به 

معناي بسيار وسيعي » تواصوا بالحق« ةاند كه جمل بسياري از مفسرين به اين نكته اشاره كرده
د جاهل و تنبيه غافل و تشـويق و  و هم تعليم و ارشا ازمنكر نهيو  معروف امربهدارد كه هم 

  ).108ـ  107: 1381 دالوري،( شود صالح را شامل مي تبليغ ايمان و عمل
از  »مائده«ة مهم به قدري است كه خداوند در سور ةافزون بر اين، اهميت اين دو فريض

 ها آنحضرت عيسي و داود  دكند و از زبان پيامبراني مانن اعالم بيزاري مي ازمنكر نهيتاركان 
  . )79 ـ 78 مائده( دهد را مورد لعن و نفرين قرار مي

اسالمي بايد در قالب  ها و نظام توان نتيجه گرفت كه هرگونه نظارتي در آموزه مي ،ترتيب بدين
  .هاي آن باشد و دستورالعمل ازمنكر نهيو  معروف امربه ةها، اهداف و مقاصد فريض چارچوب

  
  ستيزي ي و فساداصالحگر. 4

تحقـق اصـالح و طـرد و     نظـارت  يكي از اهداف و كاركردهـاي اساسـيِ   ،اسالمي در نظام
هاي اصلي حكومت اسالمي اصالح دنيا و آخـرت   زيرا يكي از كارويژه ،فساد است يامحا
 هاست و مردم نيز در قبال اين سياست اصالحي بايد طالب هاي مردم و تربيت رباني آن توده
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لـذا در آثـار بسـياري از     .اسـت » استصـالحي « ها آن ةوظيف تر و به تعبير دقيق اشنداصالح ب 
 ،، علم سياست اصالح آدميان را برعهده دارد و سياسـت ، همانند غزاليانديشمندان اسالمي

در اي كه  گونه بهاست، ارشاد ايشان به راه راست در حقيقت، استصالح يا نيكوكردن مردم و 
 البتـه چنـين   .)92ـ  90: 1379 قادري، ،44: 1384 غزالي،(بخش باشد  دنيا و آخرت نجات

) ع(علـي  امامدر بيانات  روشني و مؤكداً به اصالحي براي حكومت ةويژ هايي و ذكر كار تعبير
مختص ترسـيم   كه ،131 ةخطب همانند ،البالغه نهجمباحث مستقلى از  آمده است ودر ذيل

، البالغـه  نهـج ( .هشـد هاى عاليه و كلى تشكيل حكومت و دولت است قيـد   اهداف و آرمان
مالك اشتر و در تبيين اصول و ضوابط و  ةكه ايشان در عهدنام همچنان؛ )407ـ  406: 1351

اصالح اهل اين منطقـه   را، يكي از وظايف مالك در استاندارى مصر حكومت، ةاهداف عالي
  .)991: همان( 2اند دهكرذكر 

صاحبان از سوي ويژه  هساد بي و مقابله با فاصالحگروفور بر ضرورت  آيات الهي نيز به
قرآن كريم در مجموعه تعبيـرات خـود، پيـامبران را در     .)116 :هود( استكرده كيد أخرد ت
جز اصـالح تـا آخـرين    «: فرمايد كه از زبان شعيب پيغمبر مي خواند، چنان مصلحان مي ةزمر

طلبـي   از سوي ديگـر، آيـات الهـي ادعـاي اصـالح     . )88 :هود( »حد توانايي منظوري ندارم
  .)12 ـ 11 :بقره(كند  شدت تخطئه مي منافقين را به

ص اصـلي  يشـأن پيـامبران و از خصـا    ءطلبي را جز اصالح ةروحي شهيد مطهرياستاد 
هـاي   اصـالح اجتمـاعي در تـاريخ نظـام     ةو معتقد است در زمينـ كرده مسلماني محسوب 

ـ  ،يك نقيصـه  عنوان به ،از منظر ايشان جوامع مسلمانزيرا  ،اسالمي كمتر كار شده است ه ب
 مطهـري، ( انـد  كه از مصلحان اجتماعي برخوردار باشند داراي افراد صالح بـوده  جاي اين

ــري،؛ 9: 1385 ــن در .)252 /10: 1381 مطه ــالي ا اي ــه م ح ــت ك ــلحيس ــد ص ت همانن
 بـودن افـراد   كـه صـالح   صورتي در ،با ابعاد كامالً اجتماعي است اي خصيصه خواهي عدالت

هـاي شـهيد    از مضـمون ديـدگاه   .ها بيشتر يك ويژگي فـردي اسـت   ن آنبود همانند عادل
خـواه   را صالحي مصلح و عادلي عـدالت ) ع(امام عليكه وي كرد توان استنتاج  مطهري مي

: 1361مطهري،( شمار آورده است خواهي را عامل شهادت ايشان به دانسته و همين عدالت 
نظــري و عملــي  ةدر ســير« :اســت طلبــي چنــين اصــالح ةشــان دربــاربيــان اي .)12ـــ  11
يـك تكليـف شـرعي فـردي و      عنـوان  بهستيزي  خواهي و فساد نيز اصالح) ره( خميني امام

 امام خمينـي، ( »ملحوظ گشته است ازمنكر نهيو  معروف امربهاجتماعي و از مصاديق مهم 
1386: 10 /112،267(.  
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ر اصـالح و مبـارزه بـا    با تشكيل نظام جمهوري اسالمي در كشور ايران نيز همـواره شـعا  
مطرح بـوده اسـت و از    ، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي آنمفاسد و مظاهر گوناگون سياسي

مبارزه با مفاسد اقتصادي  ةدربار اي مهمي ماده اي فرمان هشت ترين اسناد چنين رويه مهم ةجمل
يبهشـت سـال   فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصـادي در ارد 

يافتـه بـا    جانبه و سازمان همه ةخصوص مبارز در يگانه فرمان بود كه به رؤساي قواي سه 1380
  . )1380 اي، اهللا خامنه آيت( شد صادر ها آنة مفاسد مالي و اقتصادي و خشكانيدن ريش

  
  ، حفظ مصالح عمومياهتمام به امور مسلمين. 5

اسـطة  و به م نظارت همگاني است كه مستقيماز اصول نظارتي در نظام سياسي و اداري اسال
. دشو محسوب مي مسئوالننيرومندي در برابر لغزش  ةشود و عامل بازدارند مردم اعمال مي

  :دفرماي مي) ص( پيامبر مكرم اسالم كه چرا، مام آحاد مردم اين نظارت را برعهده دارندت
مب ور المسلمين فَلَيسبِأم هتَمو ال ي حن أَصبو به امور مربوط ) روزانه(هر كس صبح كند  :سلمٍم

  ؛ )164ـ  163 /2 :1363 الكليني،( )منهم فَلَيس(. نيست به مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان

و  ن و امور فرديئوشود كه همه ش استفاده مي» المسلمين«به » امور« ةشدن كلم از اضافه
مسـلماني   هـر كـه  شود  مي مستفادنين چاز اين حديث . اجتماعي مسلمانان مورد نظر است

گـذرد   وي مـي  اسـالمي و مسـلمانان و آنچـه پيرامـون     ةمسائل مربوط به جامع ةبايد به هم
 ).70ـ  69 :1386 افضلي، ملك( اهتمام بورزد ها آننباشد و به اعتنا  بي

مسـلمانان  صرفاً به معنـاي امـور خصوصـي و فـردي     توان امور مسلمانان را  ترديد، نمي بي
مسـلمانان  همين امور تفسير كرد، بلكـه امـور    ةنست و مفهوم اين حديث شريف را در گستردا

 ةاز جمل .شود مي فردي و اجتماعيئون ش ةكه گفته شد، شامل هم وسيعي دارد و همچنان ةدامن
رأس آن فرمانروايان و  اين امور مسائل سياسي و حكومتيِ كشور اسالمي است كه در ترينِ مهم

امور اقتضـا دارد كـه همـواره     در عمل به اين حديث اهتمام به اين. تي قرار دارندعامالن حكوم
پيشگيري يـا انحرافـات    ها آنانحرافات احتمالي  مسلمانان بر اين افراد نظارت داشته باشند تا از

بديهي است چنين اهتمام عالي و مداومي بـه امـور مسـلمين حفـظ     . يافته را اصالح كنند تحقق
اهتمام يادشده بـه امـور و حقـوق     ةترين نتيج داشته باشد و چه بسا كم را در پيمصالح عمومي 

تري  هاي بسيار بزرگ باشد و براي چنين امري دستاورد ها آنعمومي مردم حفظ مصالح جمعي 
  .كردتوان تصور و تصديق  مردم و شهروندان نظام اسالمي مي ةبراي عام
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  عيهمدردي، همبستگي و تعاون و مودت اجتما .6
همدردي،  ازمنكر نهيو  معروف امربهنتايج نظارت و عمل به تكليف  يكي ديگر از اهداف و

اشـاره بـه    .اسالمي اسـت  ةبستگي و تعاون و مودت اجتماعي با مؤمنين و اعضاي جامع هم
اي  در آموزه .وفور آمده است منابع اصيل اسالمي و آثار انديشمندان مسلمان بهدر اين مطلب 

شـدت نهـي    منكر بـه  از  معروف و نهي  به امر ةبه فريضتوجهي  بيي اجتماعي و حس ني بيآقر
 اعراف ةجمله خداوند در سور از .اشاره شده استاعتنا  شده و به نتايج و سرنوشت افراد بي

كند كـه قـوانين شـرعي را رعايـت      را نقل مي» سبت اصحاب«داستان  )166 تا 163 آيات(
و  معروف به امركه قبل از اسالم  سرنوشت شوم كساني استنكردند و آيات مزبور حاكي از 

و  ازمنكر نهيي به اين فريضه مهم و ترك وجهت عاقبت بد بيبه و كردند منكر را ترك  از  نهي
  . دچار شدندنپذيرفتن آن 

. سـخن رانـده  بـاره   ايـن  گستردگي در انديشمنداني است كه به ةاستاد شهيد مطهري در زمر
كند و در تفسير  مي ازمنكر توجه معروف و نهي هاي قرآني امربه د به آموزهايشان در مباحث خو

 ،حقيقي و واقعي نـه ايمـان تقليـدي و تلقينـي     ايمان ةالزم«: دارد اذعان مي 3توبه ةسور 71 ةآي
بـه ديگـر سـخن، وي     .)76: 1386مطهري، ( »است رابطه وداد و عالقه به سرنوشت يكديگر

كند كه الزمـه و در شـمار    ليتي اجتماعي تلقي ميئومس ازمنكر را يمعروف و نه ر امربهبنظارت 
بـه  ئوليت دارد كه احساس مس  محبت و عالقه لوازمي در پي از اين منظر،. ايمان حقيقي است

هـا   آن تـرينِ  تواند از مهـم  ازمنكر مي معروف و نهي نظارت و امربه هاي ديگر و جامعه و انسان
  . )241: 1383لك زايي، ( باشد

چنـان   ها را آن زندگي انساني انسان ةنيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژ ،از منظر مطهري
بخشد كه افـراد را در حكـم مسـافراني     چنان وحدت مي زند و زندگي را آن به يكديگر پيوند مي

نـد و  ا هواپيما يا كشتي سوارند و به سوي مقصـدي در حركـت  ، دهد كه در يك اتومبيل قرار مي
او معتقد  .)18: 1382مطهري، ( كنند اي پيدا مي و سرنوشت يگانه شوند م دچار خطر ميهمه با ه

فرماست، كارهاي خوب نيكوكـاران در   بستگي و وحدت حكم است كه در زندگي اجتماعي هم
 علـت گـذارد و بـه همـين     است و كارهاي بد بدكاران نيز در جامعه اثر مي مؤثرسعادت ديگران 

سوزند و يـا بـا    در دنيا خشك و تر با هم مي ،از منظر مطهري. ود داردهاي مشترك وج مسئوليت
در جامعه كه گروهي زندگي مشترك دارنـد و در آن هـم بـدكار    . مانند هم از سوختن مصون مي

گنـاه   و گاهي مردم بي شوند كار نيكوكاران منتفع مي ةهست و هم نيكوكار، گاهي بدكاران از ثمر
  . )221 /1 :1370 ،مطهري(بينند  گناهكاران آسيب مي ةاز صدم
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 دانـد  اي اجتماعي و نه فردي مـي  ند و آن را پديدهك با تعريفي كه از دين مي ،مطهري  شهيد
تعـرف  و بسـتگي، همكـاري، همگـامي،     هممنكر را به معناي همدردي،   از  و نهي معروف امربه

اهي، قدرت، سـازماندهي  كه اين فريضه با برخورداري از آگاست داند و معتقد  مي) شناسايي(
انفـراد  به وي ضمن انتقاد از گرايش جوامع اسالمي . و تشكّل بايد در ابعاد اجتماعي اجرا شود

 ةفريضـ  نشـدن  بستگي و همدردي ناشي از عواملي مانند اجـرا  از ضعف هم ،و تفرقه و جدال
ايمـان  ة زمـ و معتقد است كه ال) 151: 1380مطهري،( كند ازمنكر شكوه مي معروف و نهي امربه

و عالقه به سرنوشت يكديگر است و » وِداد« ةرابط ،نه ايمان تقليدي و تلقيني ،حقيقي و واقعي
  . )82: 1386 مطهري،(و نهي از منكر  معروف امربهاين محبت و عالقه، ة الزم

نظـارت  توان يكي از اهداف و نتـايج   ني ميآهاي قر شايان ذكر است كه با بررسي آموزه
 شاهد اين مـدعا آن اسـت كـه    .در ميان مردم دانست وحدت اجتماعي قراريبررا  همگاني

 در عمران در آغاز انسان را به وحـدت اجتمـاعي   آل ةسور104و  103آيات در مجيد  قرآن
از اين  .ندك نظارت همگاني را مطرح مي ةاهللا دعوت و به دنبال آن وظيف پرتو اعتصام به حبل

نباشد، عوامل  ازمنكر نهيو  معروف امربهدر جامعه  كه اگرشود  استفاده ميچنين  دستور الهي
هاي اجتمـاع را   ند همچون موريانه از درون ريشها مختلفي كه دشمن بقاي وحدت اجتماعي

حفظ وحدت اجتماعي بدون نظـارت عمـومي    ،بنابراينكنند  و آن را متالشي مي خورند مي
  . )9ـ  6: 1385جوادي آملي، (ممكن نيست 

  
  هاي حكومت و افزايش كارآمدي آن ارويژهتحقق ك .7

ها و اهداف سـازماني   نظارت نقش مهمي در تحقق كارويژه در هر نظام و سازمان مديريتي،
اهميتـي    توان چنين نقش با كند و بديهي است در مورد هر نظام سياسي و دولتي مي ايفا مي

كارآمـدي آن از   هـاي حكومـت و افـزايش    تحقـق كـارويژه   .را براي امر نظارت قائل شـد 
  .سازمان دولت است ةر بدنبمؤثر  يپيامدهاي مثبت نظارت

شـده و   تعيـين هـاي   در گرو كسـب هـدف  ) effectiveness(» كارآمدي«در علم مديريت، 
ــداف      ــه اه ــيدن ب ــه در راه رس ــت ك ــانى اس ــاطر كس ــايت خ ــد  رض ــش دارن ــا . نق ام

ليـد  وت براى استفاده از منابعتوليد   كارگيرى و تخصيص منابع در به) efficiency(  »كارايى«
واژه در علم  اين دو. و صرف حداقل هزينه و كمترين ضايعات براى هر ميزان توليد است

ة و غالبـاً بيـانگر توانـايى ادار    شـود  مـي درست يا نادرست مترادف فرض سياست معموالً 
سـب  هـاى دولـت و ك   كـارويژه  ايفاى بهينه ،آن ةكشور توسط مديران و كارگزاران شايست
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 ايفاي بهينـه و كسـب حـداكثر    بسيار واضح است كه اين. استحداكثر رضايتمندى مردم 
و شـناختن  شناسـي   پاسخگويي و مسـئوليت رضايتمندى بدون اتصاف حكومت به صفت 

اين استنباط روشـن   ،سان حق پرسشگرى و نظارت براى مردم حاصل نخواهد شد و بدين
اخـوان  ( الزم و ملزوم و مكمل يكديگرنـد  ، پاسخگويى و نظارتكه كارآمدىخواهد بود 

كه قائـل بـه پرسشـگري     »مشروعى«بديهى است نظام  ،بنابراين .)31ـ  30: 1382 كاظمي،
سود ببرد تـا بتوانـد   » كارآمدى«از حداكثر د باي است  ها آنو ضرورت پاسخگويى به مردم 

پاسـخگويى  مـل  محصول تعا» مشروعيت«بنابراين، . مطالبات ضرورى مردم پاسخ گويدبه 
  .و كارآمدى است

ل و ثانويـه اسـت و    نوع مشـروعيت  زا و از  افزون بر اين، كارآمدى مشروعيت مكمـ
به شـكل گريزناپـذيرى،    ترديد و ، بيتحصيل دو نوع مشروعيت مهم اوليه و ثانويهبراي 

صـورت واقعـي و مسـتمر     به به مردمو  شناس تئوليمس پذير و نظارت نظام سياسى بايد
  . باشد پاسخگو

  
  مهار و كنترل قدرت سياسي . 8

و پاسـخگو   پـذيري  نظارت ساالر از غير آن وجه هاى مردم ترين وجه تمايز نظام امروزه مهم
اعـم از   ،هاى غيردموكراتيك حكومت ،در مقابل. ستادر قبال مردم بودن و قبول مسئوليت 

 ،)totaliter( »القـوا  امعو جـ  گـرا  تماميـت «هاى  مانند رژيمسنتى و مدرن و انواع مختلف آن 
اهميتـى بـه پاسـخگويى و    هـا   گرفتن مـردم و حقـوق آن   ، با ناديده)despotism(استبدادي 

طلبي  و با قدرت مطلقرد تمايلي به مهار و كنترل قدرت سياسي ندادهند،  ميپذيري ن نظارت
 خود را بـر مصـالح مـردم و عمـوم تـرجيح      ها، مصالح و باورهاى فردى و گروهى خواسته

را با انواع شگردها و ترفنـدها در  دانند، بلكه مردم  نمي دهند و نه تنها خود را خادم مردم مى
 ها آنهاى حكومت در  در قبال كنش و قبول از مسئوليت گيرند راه منافع خود به خدمت مى

پذيري و پاسخگويى  توجه به نظارتدليل  ساالر به هاي مردم نظام به عكس، در. خبرى نيست
مقيـد و   منـازع دولـت  قـدرت بال  عمومى، ها و نيازهاى مردم و مصالح لبات، خواستهبه مطا

 همى به دليل همين پاسخگويى به عامـ چنين نظا .شود مشروط و رضايتمندى مردم جلب مي
  .شناسي، واجد مشروعيت است و مسئوليت

 در دسـت صـاحب قـدرت    يا امـانت داران نظام اسالمي ر اسالم قدرت و حاكميت زمام
  :آمده است بن ابراهيم كه از مشهورترين تفاسير شيعي است،  در تفسير علي. داند مي
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كالم خداي تعالي است كـه   كردن است و دليل بر اين مطلب نهي و امانت همان امامت و امر
هـا را بـه اهلـش     كـه امانـت   كنـد  خداوند به شما امر مي: فرمايد مي ـ السالم عليهم ـ به ائمه
  . )309: تا بي عروسي حويزي،(را  يعني امامت ،بسپاريد

كنت اشـركتك   فإنّي«: نويسد اي به يكي از فرمانداران خود مي نيز در نامه) ع( امام علي
» دادم شـريك قـرار  ) خـود  زمامـداري يعنـي حكومـت و   (في أمانتي؛ من تو را در امـانتم  

  .)396: 1381 ،البالغه نهج(
 ،آورد و بـه تعبيـر مشـهور    فـراهم مـي   كه قدرت زمينه را براي فسـاد و تبـاهي   جا آناز 

 ة، در اسـالم فريضـ  »شود و قـدرت مطلـق موجـب فسـاد مطلـق      قدرت موجب فساد مي«
آن بسـيار   بر افراد مسلمان واجب و در آيات و روايات بر لـزوم  ازمنكر نهيمعروف و  به امر

 قلمرو اين واجب الهي منحصر به گناهان فـردي و شخصـي  . ترغيب و تحريض شده است
گونـه مفسـده و خيـر اجتمـاعي و فـردي را شـامل        راد نيست و عموم و اطالق آن همـه اف

ويـژه در مسـائل اجتمـاعي و سياسـي منجـر بـه        ايـن فريضـه بـه    اداي ،از اين رو .شود مي
  .شود اجتماع در ابعاد مختلف مي سازي سالم

و  منـد بسـيار قدرت  ياهرمـ  ازمنكر نهيو  معروف امربهكه شود  در آيات فوق مشاهده مي
سياسي در  ساز رشد فضايل و طرد مفاسد و نيز يكي از ابزارهاي كنترل و مهار قدرت زمينه

بـه حكـم    دولت جـدا نيسـت و  ئوليت افراد از مسئوليت در نظام اسالمي، مس. استجامعه 
نظـارت   شود كه بر كـار زمامـداران خـود    افراد ايجاد مي ةاين حق و تكليف براي هم ،عقل

نظـام   هرچنـد در . ف آنان از مسير حق و عـدالت و تقـوا جلـوگيري كننـد    كنند تا از انحرا
زمامداري است، ة اسالمي عدالت و تقوا شرط رهبري و التزام عملي به موازين اسالمي الزم

اشتباهات جلوگيري و  تواند از بروز مشكالت ناشي از تذكرات مردمي و نظارت عمومي مي
  . )109ـ  108: 1381 دالوري،(نقش مكمل را ايفا كند 

نيز بحث كنترل و مهار قدرت سياسي و نظارت ) ره(نظري و عملي امام خمينية در سير
مقام واليت فقيه را از چنين كنترل و نظـارتي   است و حتي ايشانشده كيد أشدت ت بر آن به
  : اند اند و فرموده كردهن يمستثن

مسئوليت  ديگران هم هستيم،نه مسئول براي كار خودمان، مسئول كارهاي  ،ما مسئوليمة هم
 ،من هم گردن شماست، مسئوليت شما هم گردن من است، اگر من پـايم را كـج گذاشـتم   

چـرا؟   شما مسئوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي، بايد هجوم كنيد، نهي كنيـد كـه  
  . )47 /8: 1386 امام خميني،(
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هـاى حكومـت    ويژگـي  ةدربـار  الوتـاكونتينو  ةدر پاسخ به روزنام) ره( بيانات امام راحل
يكـي از بهتـرين    ،اسالمى كه در روزهاي قبل از پيروزي انقالب اسالمي انجام گرفته است

 ،ييد ضرورت مهار و كنترل قدرت سياسي و نظارت بر آن استأايشان در ت ةمستندات سير
  :فرمايند كه در بخشي از بياناتشان مي همچنان

مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضـاح  هر فردى از افراد ملت حق دارد كه 
كننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخالف  كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع

» ...از مقـام زمامـدارى معـزول اسـت      ،خـود  خودبه ،وظايف اسالمى خود عمل كرده باشد
  . )407/ 5: همان(

  
  افزايش مشاركت سياسي شهروندان .9

ت مـردم در  مهسـاالري دينـي اسـت و بـه نظـارت و مسـا       نظام سياسي اسالمي از صنف مردم
بديهي است هرقـدر   .دهد هاي خرد و كالن سياسي اهميت وافري مي گيري حكومت و تصميم

افـزايش   هـا  آنبه نقش نظارت و حضور سياسي مردم بها داده شود ميـزان مشـاركت سياسـي    
تـوان يكـي از اهـداف و     پـس مـي  . ساالري ديني باالتر خواهد رفت يابد و عيار تعميق مردم مي

  .شمار آورد مشاركت سياسي به يم سياسي اسالمي افزايش و ارتقاهاي نظارت را در نظا كاركرد
يندي است كه طـي آن قـدرت سياسـي    آمشاركت سياسي فردر توضيح بيشتر بايد افزود 

هاي فعـال   اي كه تمامي شهروندان و گروه گونه به ،شود اي جامعه توزيع ميه ميان افراد و گروه
گذاري، ارزيابي، انتقاد،  گيري، سياست شدن، تصميم و خواهان مشاركت سياسي از حق انتخاب

  . )123: 1377 راش،( مند باشند دادن بهره كردن و رأي انتخاب ،اعتراض، اظهار نظر
و  اعمال قـدرت دولـت و نهادهـ   م در فرايند اضرورت مشاركت سياسي و نظارت مرد

پذيري انسـان مسـلمان در جامعـه     هاي ديني بر مسئوليت كارگزاران آن به دليل تأكيد آموزه
خـود مسـئول شـمرده     ةانسان مسلمان نه تنها در مقابل خود و خداي خود و خانواد. است
ئوليت دارد و موظف است خود و حاكمان و كارگزاران نيز مس ةشود، بلكه در برابر جامع مي

در قبـال  در سازوكار انتخاب كـارگزاران نظـام سياسـي فعاالنـه مشـاركت داشـته باشـد و        
ها، بدون توجه به جنس و نژاد و دين آنان، خود را مسئول بشـمارد و   انسان ةسرنوشت هم

  .اشداعتنا نب بدين تكليف بي
بها  و گران اهميتمي بسيار باآراي عمو نيز،) ره(شايان ذكر است كه از منظر امام خميني

عمومي  يترين ضوابط نظام سياسي را اتكاي به آرا شمرده شده و اساساً ايشان يكي از مهم
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خواهنـد   اي كه تمامي ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كـه مـي   گونه به ،شمار آورده است به
  . )212 /4: 1386 ،امام خميني( كنندمشاركت د ليت و زمام امور را برعهده بگيرند بايئومس

در نظام جمهوري اسالمي ايران هم مشاركت سياسي به معناي حـق دخالـت مـردم در    
دخالـت   ،بر همين اسـاس . ديني است ـ هاي سياسي تعيين سرنوشت خود با توجه به آموزه

با توجه به اصل اول قانون اساسـي   ها آنهاي سياسي و نظارت بر  گيري مردم در امر تصميم
  .اخته شده استبه رسميت شن

  
  پذيريري و انتقادانتقادگ .10

نقد صحيح از ابزارهاي ضروري فرايند نظـارت و از پيامـدها و اهـداف آن اسـت و      انتقاد و
ازمنكـر   معروف و نهـي  امربه ةتوان انتقادگري و انتقادپذيري را از سازوكارهاي آن و فريض مي
 .كيد ياد شـده اسـت  أها با ت سخن» نقادي«از ضرورت  ضمن آنكه در روايات، ،شمار آورد به
كنـد   نقـل مـي  ) ع(عالمه مجلسي حديثي از محاسن برقـي از حضـرت عيسـي     ،نمونهراي ب

 شـنويد  هرچه را مي :كونوا نقاد الكالم فكم من ضالله زخرفت بايه من كتاب اهللا«: فرمود كه
ن اسـت  چـه آنكـه بسـياري از سـخنان يـاوه را ممكـ       ،نقد عيارسنجي كنيـد  ةآن را از دريچ

  . )96 /2 :1404 مجلسي،(بندي كنند  ينذاي از كالم خدا آ آيه به
از نظر . هاي مؤكد ديني است پذيري و پرهيز از استبداد رأي از توصيه افزون بر اين، نقد

خـاطر  «: فرمايند مي) ع ( علي. شود ميخطرافتادن و لغزش انسان  اد رأي باعث بهاسالم، استبد
كس كه به رأي خود قناعت كند خويشـتن را بـه خطـر افكنـده      آن بنفسه من استغني برأيه؛

خود استبداد  كسي كه به رأي«: نيز فرموده است) ع(امام صادق  ).493: 1404قمي، ( »است
  . )همان( »هاي خطا و گناه ايستاده است بورزد بر لغزشگاه

شناسد و  انتقاد سازنده از حقوقي است كه نظام سياسي اسالم براي مردم به رسميت مي
 توانـد از  احيـاي ايـن حـق مـي    . كنـد  اي براي دستيابي به ساير حقوق تلقي مـي  زمينه آن را

 ةدر سـير  .جلـوگيري كنـد   ،كـه اسـتبداد و اسـتكبار اسـت     ،ها ترين آفت حكومت خطرناك
در اين  هايي حكومتي و مديريتي نبوي و علوي، اين حق به رسميت شناخته شده و حكايت

  .شود ذكر مي ها آناي از  كه نمونهده است شزمينه نقل 
دلجـويي و   هاي جنگـي بـود و سياسـت    روزي مشغول تقسيم غنيمت) ص( پيامبر خدا

شخصـيتي قائـل    مسلمان كـه بـراي خـود    كرد كه به افراد بانفوذ تازه تأليف قلوب اقتضا مي
دري بـه  مسلمانان قـ  يك از رو، به هنگام پرداختن سهم هر اين از. بودند، توجه بيشتري شود
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مـورد نظـر را    زد و بعـد سـهم فـرد    طرف راست خود توجه كرد، گويي با كسي حرف مي
نظـر برخـي    بـه . تحويل داد كه بـه اعتقـاد حاضـران، مخاطـب آن حضـرت جبرئيـل بـود       

، آنـان  رو، يكـي از  ايـن  از! هـا بـرخالف عـدالت بـود     تقسـيم غنيمـت   ةشـيو  ،نمايان مقدس
در حضـور اصـحاب   ) ص(كـردن بـه پيـامبر    ون سـالم بـد  بني تميم، ةاز قبيل، ذوالخويصره«
دلگيـر و ناراحـت    سختحاضران كه از اين پيشامد  .ايشان انتقاد كردعدالتي  شدت از بي به

  :فرمود) ص(پيامبر رحمت . خواستند كشتن او را ةشده بودند، اجاز
نيـز   ياو تنها نيسـت، هـواداران  . ام خواهم مشركان بشنوند كه اصحاب خود را كشته نه، نمي

 ةنماز و روز هايشان را ببينيد، دارد كه ظاهري بسيار آراسته دارند، كه اگر شماها نماز و روزه
همچون تيري هستند  اند كه آنان چنان در دين فرورفته. شماريد خود را ناچيز و كوچك مي

م وستگي با اسـال كمترين پي ها آن! شوند طور كامل از دين خارج مي زودي به در كمان، كه به
خلـق   تـرينِ  به دست محبوب ض آنان نشويد، خداوند آنان را پس از منشما متعر! ندارند

خبـر داده بـود، ذوالخويصـره و     ــ  آلـه  و عليه اهللا صلي ـ كه پيامبر خدا و چنان خواهد كشت
 بـه هالكـت رسـيدند    ــ  السـالم  عليـه  ــ  در جنگ نهروان به دست امـام علـي   همراهانش

  . )409ـ  407: 1376 شهري، ري(

نداشـت و  ) ص(گونه انتقادهاي ناروا اختصاص به صدر اسالم و رسـول گرامـي    البته اين
است اين مهم  .اند ا چنين برخوردهايي مواجه بودهنيز ب) ع( ويژه امام علي رهبران الهي، به ساير

ه پذيرفته شـد  ـ السالم عليهم ـ اطهار ةائم و) ص( حكومتي و مديريتي پيامبر اسالم ةكه در سير
هيچ پيرايه و مانعي به پيشـواي خـود    بتوانند بي است كه چنين حقي براي مردم وجود دارد كه

  . )79ـ  77: 1386 افضلي، ملك( پندارند تذكر دهند انتقاد كنند و آنچه در مخيله خود اشتباه مي
  

  مداري قانون يتحقق و ارتقا .11
شـده اسـت و     ي پذيرفتـه ضرورت توجه به فرهنگ نظارت در اكثر جوامع يك اصل اساس

هاي فرهنگـي   ارزش. دانستها  نظام ةترين اركان مديريت نوين در هم توان آن را از مهم مي
تواند با خواسـت و عاليـق درونـي     همواره بر ذهن و روح افراد جامعه حاكميت دارد و مي

يكي از  .كند را وادار به رعايت قوانين و مقررات  ها آنسان  مطابقت داشته باشد و بدين ها آن
هاي مؤثر  اقدام براساس قانون و برنامه درواقع يكي از راه .مداري است اهداف نظارت قانون

ها و  هنگامي كه دستگاه .هاي جامعه است كردن مطالبات و خواست هزينه براي برآورده و كم
 ،ننـد ك هاي جامعه در مسير قانون حركت مي ها و رفع نيازمندي مسئوالن براي اجراي برنامه
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يابنـد اقـدام و تبليـغ عملـي در      كه به هدف مـورد نظـر در برنامـه دسـت مـي      بر اين عالوه
ر اثر تكرار، اين بدهند و  انجام مينيز مداري و احترام به مقررات و برنامه  شدن قانون نهادينه

  .شود ها و جامعه مي رويه تبديل به فرهنگ رايج در ميان كاركنان دستگاه
پذيربودن و پاسخگوبودن  مداري و حركت بر معيار قانون نظارت قانون يكي ديگر از فوايد
كه عمل و اقـدام   ندپذير هايي پاسخگو و نظارت معموالً مديران دستگاه .در برابر اقدامات است

 ،تابند اين قبيل مديران نه تنها از نظارت و پاسخگويي رو برنمي. طبق برنامه و قانون باشد ها آن
  .نندك هايشان استقبال مي ارت و بازرسي فعاليتنظ پرسش، بلكه از
  

  ن نظام سياسيكردپذير و پاسخگو مسئوليت .12
پـذير و   مسـئوليت  سياسـت و اجتمـاع   ةعمـال نظـارت در عرصـ   ااز اهداف و نتـايج   ييك

كه در فرهنگ اسـالمي،  گفت توضيح اين مطلب بايد  در. نظام سياسي استكردن پاسخگو
 مـأمور حفـظ و  كـه  سوي خدا و مردم به افرادي سپرده شده كه از است  امانتي» حكومت«

تفـويض   در ايـن فرهنـگ،  . شـود  ند و در اين مورد از ايشان سؤال ميا صيانت از اين امانت
ن آكه بنا به فرمايش قـر  آيد؛ همچنان شمار مي هاي الهي به خواهي از سنت ليتئواختيار و مس

 :انـد  ه چگونـه رسـالت خـود را انجـام داده    پرسد ك پيامبران خود مي خداوند متعال از كريم
 . )7 :اعراف( »المرسلين ولَنَسئَلَنَّ«

دارند  را نگاه مي] الهي[ فرستادگان: باره نقل شده كه فرمود اين در) ع( منان، عليؤاز اميرم
عروسـي  ( انـد  هايشـان انجـام داده   امـت در قبـال  پرسند كه آيا رسالت خود را  و از آنان مي

وليت ئبرابـر خداونـد، مسـ    حاكمـان الهـي در   عالوه بر پاسخگويي. )4: 2ج ا،ت بي حويزي،
كـه پيـامبر گرامـي     چـرا  ،اي اسـالمي و شـرعي اسـت    زمامداران در برابر مـردم نيـز قاعـده   

ول دانسـته  ئقدرت را در مقابـل مـردم مسـ    همه را در برابر يكديگر و صاحبان) ص( اسالم
و، اسالم مردم را نيز در مقابل حاكمان خـويش  از ديگر س. )249 /14 :1410 نوري،( 4است
بـا   شـان در مـورد چگـونگي رفتار   هـا  آناز كند كـه   ريم تأكيد ميك قرآن. داند مند مي وظيفه

  .)7 :اعراف(شد  زمامداران سؤال خواهد
توان نتيجه گرفت كه در اسالم اصل پاسخگويي زمامـداران و مـردم در    مي ،ترتيب بدين

هاي الهـي و از اصـول مـديريت اسـالمي و      بر خداوند يكي از سنتبرا برابر يكديگر و در
مـدترين  آكار كنـد و  اجراي آن را فراهم ةتحقق اين اصل وجود ابزاري است كه زمين ةالزم

  .)67: 1386 افضلي، ملك( است» نظارت«توان در اين زمينه از آن ياد كرد  ابزاري كه مي
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فـردى،   ةاز جنبـ . و اجتمـاعى دارد مهـم فـردى    ةشايد بتوان گفت پاسخگويى دو جنبـ 
هايى در اختيار انسان قرار داده و اهـداف مشخصـى بـراى او     توانمندي خداوند اختيارات و
از ايـن  . هـا و اهـداف بايـد پاسـخگو باشـد      در مقابل ايـن توانمنـدي   تعيين كرده است كه
ارات و اجتمـاعى نيـز وقتـى مـردم، اختيـ      ةنتيجه گرفت كه از جنب توان پرسشگرى الهى مى

تفـويض   هـا  آنكارگزاران خود قرار دادنـد و قـدرت خـود را بـه      هايى در اختيار توانمندي
  . اند پاسخگويى الن ملزم بهئوكردند، اين مس

خـواهى، پرسشـگرى و حسابرسـى از     ليتئومس ن كريم سرشار از آياتى است كه برآقر
انتظـام در سراسـر گيتـى     درفرهنگ قرآنى، حتى اين محاسبه و 5.ها تأكيد كرده است انسان

 از خلقـت الهـى  جزيـي   عنـوان  بـه بديهى است حيات بشرى نيـز   6.)96 :انعام( جريان دارد
 تواند از اين نظام محاسبه و پرسشگرى و ضرورت پاسخگويى و اداى امانـت و ايفـاى   نمى
 دهكرجاست كه خداوند متعال خود را هم مسئول معرفى  جالب اين. بهره باشد وليت بىئمس

بهشـتى   ةفرقان خود را در برابر تحقق وعد ةسور شانزدهم ةكه خداوند در آي ؛ همچناناست
  .)39 /15: تا بي مكارم شيرازي،( داند ول مىئبه مؤمنان داده، موظف و مس  كه

هـا و   شود كه اساس خلقت الهـى و آفـرينش آسـمان    استنباط مى روشنى از اين آيات به
رسى و ضرورت پاسخگويى بنا شـده اسـت و    باسو ح بشرى برحسابگرى ةزمين و جامع

اجتماعى و چه در مقـام كـارگزاران سياسـى و     ليت فردى و چهئومس ةها چه در حيط انسان
ليت ئوند و بايد در قبال قبول مسا رفتار خويش ها و ليت كنشئوحكومتى موظف به قبول مس

  .به خدا و خلق او پاسخگو باشند
 امام. اى است خگويى داراى جايگاه عالى و پسنديدهنيز پرسشگرى و پاس البالغه نهجدر 
كـه   خواهند پيش از آن مى از مردم 93 ةد و در خطبنشمر ميپرسش را كليد دانش ) ع( على

گذارند تا به آگـاهى كامـل    هايشان را با وى در ميان ايشان را از دست دهند تمامى پرسش
و پاسـخگويى دانسـته    سشـگرى امام در همين خطبه خود را محور جريان سـالم پر . برسند

شـمار   ليت را مـرز انسـانيت بـه   ئوآن حضرت تعهد و مسـ  .)130: 1381، البالغه نهج( ستا
» از خود بيگانگـان و رهاشـدگان  « ليت را با عنوانئومس غافالن بى 175 ةخطب آورد و در مى

 7نـد كندارد كـه از تمـامى كارهايشـان بازخواسـت      اعالم مى ها آند و به هد مى خطاب قرار
پاى  ها آن بخشى به فرايض الهى و اولويت دايليت و ائوگرفتن مس و بر جدى )243: همان(
بدهكارى خـود   واجب كرده ها آنخواهد آنچه خدا بر از مردم مى 113 ةد و در خطبنرافشب

 .)160 :همـان ( بپردازنـد  چنانكـه خواسـته   تلقى كنند و از خداوند بخواهند كه حقش را آن
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شما گذاشته  ةكه خدا بر عهد ليتىئومس ةبكوشيد از عهد«: فرمايد مى 176 ةحضرت در خطب
  . )246: همان( »كنيد درستى برآييد و انجام وظيفه به

سـان   در آذربايجان، حكومت را به به والى خويش البالغه نهج پنجم ةدر نام) ع(  علي امام
. ليت پاسخگو باشـد ئومس قبول اين امانت و در قبالد كند كه باي امانتى براى وى تعريف مى

ليت و ئومسـ  ايـن  167 ةگ سياسـى علـوى و بنـا بـه خطبـ     جاست كه در فرهنـ  جالب اين
شـامل   اسـالمى و مـردم نيسـت، بلكـه     ةپاسخگويى تنها در قبال خداى متعال، رهبر جامعـ 

  ).236: 1381، البالغه نهج(شود  ها و حتى حيوانات آن نيز مى سرزمين، شهرها، خانه
پاسـخگويى حكومـت و زمامـداران، رمـز      پرسشـگرى مـردم و   216 ةخطب براساس 
 ،واليـان خـويش   همواره به) ع(  امام ).322: همان( يابى و اصالح دستگاه حاكمه است سامان

ليت خطيـر حكومـت و ضـرورت    ئومسـ  ،33ة مكه، در نام فرماندار ،همچون قُثَم بن عباس
اى عمـل   گونـه  خواست به مى ها آناز  شد و مى را در ايفاى وظايفشان يادآور ها آناستوارى 

حضـرت   .)392 :همان( مجبور به عذرخواهى نشوند كنند كه در هنگام پاسخگويى به مردم
ـ  م مـي شناسى و تعهد و پاسخگويى پيشگا ليتئوخود را در مس گونـه صـفات را    و ايـن  ددان

 ).244: همان( شمارد پيشاپيش برخود فرض مى

شناسـى و تأكيـد    ئوليتبلندى است كه بيانگر اوج مسان سخنيكى از  البالغه نهج 45 ةنام
هاى روزگار  تلخى خويش به مردم است و ايشان خود را در بر ضرورت پاسخگويى) ع( امام

همراه و شـريك مـردم و در قبـال حاكميـت بـر مـردم خـويش را         هاى زندگى و در سختى
  .)402: همان( 8داند پاسخگو مي

ـ     ريانش مىكاقدامات لش و پاسخگوىئول را مس خود   امام راي دانـد و ايـن پاسـخگويى را ب
 حضـرت بـا  . كنـد  گذرد اعالم مـى  به فرماندارانى كه لشكر از شهرهاى آنان مى 60 ةنامدر  مثال

اموال مردمى كـه  چشم انداختن به به مردم و كردن ن سفارش سپاهيان به آزار و اذيت و شرارت
خود  ،جويد و در مقام پاسخگويى زارها بيزارى مىريان قرار دارند از اين آكحركت لش در مسير
  . )434 ـ 433 :همان( 9.داند ميو كردارها  ارفتاره رسيدگي به شكايات مردم از اين ةرا آماد

اقـدامات كـارگزاران و فرمانـداران    از طلبـى   در بازخواسـت و پاسـخ  ) ع( علي  اساساً امام
كميـل  ،ضرت به يكى از يـاران نزديكش ح آلود عتاب ةنام. خويش اهل مجامله و تعارف نبود

كه فرمانـدار شـهر    ،كميل. هجرى، گواه روشن اين مدعا است 38 در سال، 10بن زياد نخعى
شدت از سوى حضرت  دليل ترك مقابله با دشمنان مهاجم شام به به11در اين نامه ،بود» هيت«

  . )435 :همان( استشده نكوهش 
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خيـانتى انجـام    كه، منذر بن جارود عبدى، ر خودخطاب به فرماندار ديگ 12اى امام در نامه
ـ  دليل بي داده و هواپرستى پيشه كرده بود، او را به شـدت تـوبيخ و برخـورد     هلياقتي احضار و ب

داند  بيمار را در اين مى زده و ناسالم و آفت ةهاى جامع امام يكى از نشانه .)445 :همان( كند مي
  .)514 ،512 :همان( 13باشند  ويان به تكلف دچارآزار داشته و پاسخگ ،كه پرسشگران انگيز

وقت مقتضـى و در   بايد در ،، پرسش هرچند به حق باشدالبالغه نهجدر فرهنگ سياسى 
در پاسخ فردى كـه از علـل و عوامـل     162 ةگونه كه در خطب نجاى خود عرضه شود؛ هما

كـه   ن و مضطربىتو مردى پريشا! اى برادر بنى اسدى« :سؤال كرد امام فرمود امامت غصب
هوشيارانه و مقارن با مصلحت  امام پاسخگويى دقيق و. )224 :همان( »كنى نابجا پرسش مى

  :فرمايد كند و مى را توصيه مى
اعضاى بدنت  زيرا خداوند بزرگ بر ،دانى نيز مگو بلكه همه آنچه را كه مى دانى مگو، آنچه نمى

  . )525 :همان( 14آورد بر تو حجت مىدر روز قيامت  ها آنواجب كرده كه از  چيزهايى را

در نهايـت شـهامت و صـداقت صـورت گيـرد و       دبايـ  حضرت، پاسـخگويى   از منظر
صورت فقدان اطالعات الزم از پاسخ منفى شرم كنند و بايد حقايق را  پاسخگويان نبايد در

  »15دانـم  داند، شرم نكند و بگويـد نمـى   اگر از يكى سؤال كردند و نمى و«منعكس نمايند؛ 
گــردان اســت بــه هالكــت و  روى »دانــم نمــى«كســى كــه از گفــتن « زيــرا، )464 :همــان(

بايد رعايـت   ى يها از نظر حضرت، در پاسخگويى ظرافت. )464 :همان( »16رسد مى  نابودى
ها همانند و زياد شد،  اسخاه پهرگ«زيرا  ،هاى انبوه و همانند پرهيز شود پاسخ ةاز ارائ شود و

كه همـواره    ديگر آن است ظريف ةنكت ،همچنين. )492 :همان( »17ددپاسخ درست پنهان گر
محدود و فردى تـرجيح   هاى ايشان پاسخگويى را در حضور جمع بر پاسخگويى در محيط

ايشـان   .را توصيف كند گواه اين مدعا آن است كه شخصى از امام خواست تا ايمان .داد مى
 ،گويم، كه اگر تو گفتـارم را فرامـوش كنـى    فردا نزد من بيا تا در جمع مردم پاسخ«: فرمود

يكى آن را به دسـت   ؛چونان شكار رمنده است زيرا گفتار ،ديگرى آن را در خاطرش سپارد
سـان مشـخص اسـت كـه      بـدين . )503: همـان ( »18بدهـد  آورد و ديگرى آن را از دسـت 

حـداكثر  از  دبايـ  گـزارش بـه مـردم     ةخود و ارائ كارگزاران نظام اسالمى نيز در پاسخگويى
وسـيله    كارنامه خويش به عمـوم مـردم سـودجويند و بـدين     انتقالبراي اى  ابزارهاى رسانه

  .كنندبه مردم منعكس  مشكالت وحتى خدمات خود را
آيـات و روايـات و    با اين توضيحات و با توجه به اهميت پرسشگرى و پاسخگويى در

بايد در تمهيد و تسهيل شرايط هاى سياسى اسالمى، مبرهن است كه نظام اسالمى  در انديشه



 19   بهرام اخوان كاظمي

  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي سياسي معاصر

نـد  كالن و كـارگزاران نهايـت تـالش را مبـذول     يي مسـئو پرسشگرى عمومى و پاسـخگو 
  :موارد زير باشد نپاسخگويى بايد متضم ،همچنين

  روشنگرى و تنوير افكار عمومى رسانى، اطالع. 1
  مردمارتباط دوسويه و متقابل حاكميت و  برقرارى .2
  پذيرى همگانى ارتقاى فرهنگ مشاركت .3
  گسترش فرهنگ نقد و پرسشگرى .4
  تعميم نظارت عمومى .5

جملـه نيازمنـد    از ،هـاى خـاص خـود اسـت     پاسـخگويى داراى ويژگـي   اين نـوع البته 
از تبليغـات   سازماندهى و محتاج پرسشگرى واقعى، مطلوب و سامانمند است و بايـد فـارغ  

فضـاى بـاز سياسـى،     اين مهم نياز بـه . اى باشد  گويى و برخورد شعارى و كليشه كاذب، كلى
نقـد، انتقادپـذيرى و    تحقق آن به قوت فضاىبراي ها دارد و بايد  مدنى و رسانه ةقوت جامع

الن، نخبگان، احزاب ئوميان مسر ويژه د سازى، به پاسخگويى نياز به فرهنگ. انتقادگرى افزود
هـا بايـد تقويـت     و رسـانه مجلـس   هاى نظارتى و پرسشگرى مانند دستگاه. دارد ،ها و رسانه
هـاى دولتـى و غيردولتـى بايـد      دسـتگاه  منـد  سازمانى و عدم پايبندىِ نظام موانع درون. شوند

  و ضـرورى اسـت   توان استفاده كرد مى از تجارب ديگر كشورها در اين قلمرو. پيگيرى شود
ىِ دقيق، صحيح رسان ها بايد به اطالع ر اين مسير، رسانهد. گيرد هاى الزم صورت پردازى نظريه

سـويه خـوددارى كننـد؛     آورنـد و از برخوردهـاى جنـاحى، بانـدى و يـك      و صادقانه روى
منكـر   از و نهـى  معـروف  امربـه . طرفـه باشـد   سويه و يك نبايد يك كه پاسخگويى هم همچنان

. ترين سازوكار نظارت عمومى بايد تحكيم و سـاماندهى شـود   و اصلى ترين اسالمى عنوان به
بايـد  الن و يا نهادهـا حتمـاً   ئواى مس گرى پاره  يذهنيت قيوميت يا تول ،اعتنايي سكون و بى با

هـم بـه صـورت     هاى دواير و نهادها فقط به قصد رفـع تكليـف و آن   گزارشو  مقابله شود
 ،پايان امور صـورت گيـرد   ةضمن اينكه نبايد پاسخگويى فقط در مرحل. نشود مقطعى انجام

فرايند، داده، (سياسي ة مراحل چهارگانه عملكرد سامان ةكليها در  دستگاهضرورى است بلكه 
  . باشند و پاسخگوكنند را تجميع  ها آنپاسخگوى مطالبات مردم باشند و  )بازده و بازخورد

تخريـب و  . بايد عارى از هرگونـه تهديـد و تطميـع باشـد     پرسشگرىة رص، ععالوه به
صدر الزم سود برند و با  ةيان از سعپرسشگران و پاسخگو جاى نقد ننشيند و بايد گيرى مچ

كـه سـطوح    ضـمن ايـن  . برخـورد كننـد   نمايى با يكـديگر  سياه شفافيت كامل و با پرهيز از
بايـد از يكـديگر تفكيـك شـوند و      ،نـاخواه  مد، خواهاپرسشگرى و پاسخگويى در نظام كار
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ى و قلمرو و اهداف پرسشگرى و پاسخگوي ،از سويى. است ها ضرورى رعايت اين تفكيك
  .بايد مشخص باشدسازوكار اجرايى و قانونمند آن 

در  بديهى است حاصل پاسخگويى نهادينه شده و عمومى سالمت، اقتدار، توانمنـدى و 
توان پرسشگرى و  در چنين صورتى مى .و كارايى نظام خواهد بود كارآمدينهايت افزايش 

ـ  آيـك نظـام سياسـى كار    هاى اصلى پاسخگويى را از شاخصه ار آورد و آن را از شـم  همـد ب
  .كردهاي نظارت واقعي و كارساز محسوب  اهداف و پيامد

  
  گيري هنتيج

هاي نظام نظارتي در نظام سياسي اسالم بود و  پرسش اصلي نوشتار حاضر اهداف و كاركرد
 تبيـين مسـتند   اي گونـه  ايـن موضـوع بـه    منابع اسالميتالش شد تا حد مقدور با استناد به 

 دها از جوانب مختلف ديني، سياسيو مترقي بودن اين اهداف و كاركر متعالي گستردگي وو
  .دشواجتماعي اثبات  و

شد و مالحظه  اي براي امر نظارت در نظام سياسي اسالم بيان هاي گسترده نتايج و پيامد
باعث شد  ازمنكر نهي و معروف امربه تكاليفي شرعي مانندبا  وابستگي كامل موضوع نظارت

تري را بتوان براي امر نظارت در نظام سياسي اسالم  هاي بسيار گستردهركرداهداف و كا كه
اجـراي شـريعت احيـاي حـق      كه تحقـق توحيـد و   نشان داده شد با استداللو  تصور كرد
تحقــق معــروف و جلــوگيري از منكــرات،  باطــل و ظلــم،خــواهي و قيــام عليــه  وعــدالت
حفـظ مصـالح عمـومي، همـدردي،     ستيزي، اهتمام به امـور مسـلمين،    ي و فساداصالحگر

مدي آن، آهاي حكومت و افزايش كار همبستگي و تعاون و مودت اجتماعي، تحقق كارويژه
 پذيري،افزايش مشاركت سياسي شهروندان، انتقادگري و انتقاد مهار و كنترل قدرت سياسي،

يـك  هركه نظام سياسي است، كردن  پذير و پاسخگو مسئوليت مداري، قانون يتحقق و ارتقا
  .شرح داده شدتفصيل  ها به ها و كاركرد از اين هدف

  
   نوشت پي

 

، انَما خَرَجت لطَلَبِ الا صالح في اُمه جـدي،  انّي لَم اَخرُج اَشراً و ال بطراً و ال مفسداً وال ظالماً« .1
  .»المنكَر و اَسيِر بِسيرَه جدي و اَبي اُريد اَن آمرَ بِالمعروف و اَنهي عنِ

2. »اهلها و عمارةَ بِالدها جباي وها و استصالحعد آورى خراج مصر، جهاد  جمع: ةَ خَراجِها و جِهاد
  ).1، بند 53 ةنام( »نمودن مصر هل آن و عمران و آبادبا دشمنان آن، اصالح ا

 



 21   بهرام اخوان كاظمي

  1389، سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان جستارهاي سياسي معاصر

 

و يقيمون الصالة  المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن«. 3
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   1، بند175خطبة . 7
   12، 11، 10بندهاى  .8
  5و  4بند . 9
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