
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  19 -  1، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  علويانديشة نظام و  درآن نظارت و مباني 

  *بهرام اخوان كاظمي

  چكيده
ي سياسـي و مـديريتي اسـت و بـا     ها نظامكلية نظارت از موضوعات بسيار مهم در 

 ةني و سيرآآيات قر توجه به اين اهميت، در اين نوشتار تالش شده است با تأمل در
انديشـة  ي آن در نظام سياسي و ها جايگاه و مباني نظارت و ويژگي باره، نبوي دراين

مفهـوم  در انديشه و نظام علـوي بـه   كه شود و اين مدعا اثبات شود  پژوهش علوي 
و توجه بسيار شده است  منكر از معروف و نهي به  امردر ذيل موضوع  بااهميت نظارت
از دو سازوكار الزم و ملـزوم  هاي سياسي و اجتماعي  ها و بازرسي براي انجام كنترل

  .شده است ميگيري  بهرهنظارت دروني و بيروني در تحديد و كنترل قدرت 
معـروف و   بـه   امرعلوي، نظارت دروني، نظارت بيروني، انديشة  ،قرآن :ها واژه ليدك

  .، نظام اسالميمنكر از نهي

  مقدمه
در هـر   كـالً ترين مسائل در هر نهاد و سـازمان و   ترين و پيچيده جمله مهم ازنظارت  ةلئمس

نظـارت بـه   . اجتماعى پيوندى ناگسستنى داردليت ئومساست و با  نظام سياسي و اجتماعي
كنترل و ارزيابي از وظايف  در كنارباني بر كار است و  و ديده ،داشتن زير نظر معناى مراقبت،

رود و در راهبـري،   شـمار مـي   از اركان اصلي و عناصر حيـاتي مـديريت سـالم بـه     و مدير
  .كند كننده ايفا مي نقش اساسي و تعيينصحيح مديريت و استحكام، 

ي هـا  نظارت از موضـوعات بسـيار بااهميـت در عرصـه     نيز اسالمي و علويانديشة در 
دنبال پاسخ بـه ايـن پرسـش از     بهاين نوشتار  براي همينو اجتماعي است و  ،سياسي ديني،
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با توجه به آيات قرآني و سـيرة نبـوي   كه  جايگاه نظارت در نظام سياسي علوي است و اين
  يي است؟ها ويژگيو اين نظارت داراي چه مباني 

گفته اين فرضيه  پرسش پيش براي يابي پاسخقصد بر اين است كه در  ،ار حاضردر نوشت
عنوان  بهنبوي، سيرة و قرآني علوي با اتكا به مباني سيرة نظارت در  :كهشود و مدعا آزمون 

ي هـا  قـرار دارد كـه از ظرفيـت    منكر از معروف و نهي به  امرفريضة ديني و در ذيل  يمسئوليت
ي فـردي و  هـا  حـوزه كلية نظام اسالمي در اصالح سياسي و اجتماعي در گستردة بزرگ و 
بيروني بر قاعـدة اساسـي نظـارت     ، نظارتسياسي علويدر نظام رود و  ميشمار  بهجمعي 

زمان به اين حد نيز كفايت نشده و از سازوكارهاي متعدد نظارت  دروني استوار است اما هم
  .اهداف ديگر نظارت استفاده شده استبراي تحديد و مهار قدرت و تحقق  بيروني
ـ  يعلو رةيس و نظام در كه افزود ديبا مدعا نيا شتريب حيتوض در  يميان اين دو نظارت درون

مبنـاى   كـه  آندو الزم و ملزوم يكديگرند و با وجـود   نياو  است، تعامل كامل برقرار يرونيو ب
 اسـت،  شـده كنترلي رهبران و كارگزاران سياسي گذاشته  اصلي نظارت بر نظارت دروني و خود

  .و مترقي در امر بازرسي و نظارت استفاده شده است متطور، متنوع، سازوكارهاي از اما
  

  نظارت قرآنيمباني  درتأملي . 1
 نظيـري برخـوردار   كماز اهميت وظايف فردي و اجتماعي  ةحوزاسالم، نظارت در ين يآدر 

نظارت و  خود را تحتدر خلوت و جلوت  هاي ديني، همواره حكم آموزه مسلمان به. است
بـدان ايمـان دارد،    يكند و هـر مسـلمان   خداوندي كه اسالم معرفي مي. داند مي الهياشراف 
دارد و جهان در محضر اوست و قاضـي  و غايب  حاضر جانبه بر عالم همهفراگير و  حضور
  فـرو اذن او  بيدارد و برگي  آگاهي نامحدود وقدرت نامتناهي . نيز حضرت اوست و حاكم

  .شته باشدنه دافاحسابرسي دقيق و موشكا آيد الزم ميبنابراين  1،افتد مين
مفاهيم دال بـر   .كار رفته است بهبار  2 »نَظرَةٌ، نَظرَةً«بار و كلمات  4» نَظَََرَ«كلمة  ،قرآندر 

دليل نيست  رساند و بي مي تكرار شده كه اهميت موضوع را هابارنيز  و حسابرسي» نظارت«
آن مـورد نظـارت و ضـرورت     در هاى دينى دستورات صريح و روشنى و آموزهكه در منابع 

سازمان  و عادالنه براي كنترل ،وجود دارد و مديران مسلمان به داشتن يك نظام كامل، جدي
نظامي جـامع، كامـل،    ،توان از منابع ديني استخراج كرد نظام كنترلي كه مي. اند سفارش شده

و  در اين نظام، خداوند متعال و فرشتگان الهي ناظر بر اعمال. فرد است به و منحصر ،عادالنه
 و ينـد شـود كـه همـواره در محضـر خدا     ها گوشزد مي و به انسانيند ها رفتار و نيات انسان 
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بايد مواظب اعمال ها  انسانبنابراين،  ،و اند آنانفرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار 
به عبارت  ، ياهمين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن بر 2.باشند و رفتار خود

كـه   كنـد  مـي به مسلمان توصـيه   قرآن كه همچنان ،شود مطرح مي »كنترلى خود« ةلئمسبهتر، 
را عملكـردش  ديگـران  كه  اين و پيش از 3باشد داشته بر اعمال و رفتار خود نظارتهمواره 
 ،ترتيب  بدين. خود عملكرد و رفتارش را ارزيابي و حسابرسي كند ،ندسنجبو كنند ارزيابى 

طريق مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه   و اين مهم از انسان بر خودش هم نظارت دارد؛
  .نامند مي» تدبير نفس«در اصطالح حكمت عملي آن را كه  شود ممكن مي
مسـلمانان   ةهمـ و بـه   مطرح استنيز بر اين دو نظارت، نظارت عمومى و همگانى   عالوه

 ةمشـاهد صـورت  رليت كننـد و د ئودستور داده شده است كه در مقابل ديگران احسـاس مسـ  
مهيـابودن  درصـورت مقتضـي و    عملكرد نادرست يا انحراف از اهداف و تخلف از وظـايف، 

دو صورت آشكار و نهاني همچنين . كنندمنكر  از معروف و نهى به امر تذكر دهند و شرايط الزم،
توان با اسـتفاده از   بنابراين، نظام جامع و كامل و نظارتى كه مى. براي نظارت مطرح شده است

 :است ها و انواع زير دينى استخراج كرد، داراى بخش هاى منابع و آموزه
  ؛)نظارت الهى(متعال ظارت خداوند ن. 1
  ؛)خودكنترلى(خود  نظارت فرد بر اعمال .2
  ؛)نظارت همگانى(نظارت عمومى  .3
 :سازمانى نظارت .4

 ؛مستقيم غيرصورت مستقيم يا  بهنظارت آشكار و رسمى  )الف
  .)106 -  105: 1379 خدمتي،( نظارت مخفى و پنهانى )ب

و كنـد   مي رفتار او نظارت اعمال وبر دهد و  تعالي به انسان اختيار مي خداوند تبارك و
 اينو براي  4تحت اشراف داردآن را بيند و  ميرا  ها انسانهمة كند كه اعمال  ميبه او اعالم 

گمارد، تا بنويسـند آنچـه را    و عتيد از چپ و راست بر او مي عنوان رقيب ا بكار فرشتگاني  
و از  انـد  كننـدگان  شوند كه مراقبان و تعقيب ناميده مي» معقّبات« فرشتگاناين . دهد انجام مي

  :فرمايد مورد نظارت الهي مي  درباره و  دراينقرآن  .كنند همة اطراف او را مواظبت مي
تـريم   نزديكگردن دانيم و ما به او از رگ  هاي نفس او را مي ما انسان را آفريديم و وسوسه

انسان هيچ سخني و ند، ا راست و چپ مالزم انساناز كه دو فرشته  هنگامي) به ياد بياوريد(
اي مراقب و آمـاده بـراي انجـام مأموريـت      فرشته ،همان دمكه  اين آورد مگر را بر زبان نمي

  .)18 -  16 :ق( است) ضبط آن(
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 بـه را رو و از پشت سرش او  درپي، از پيش كه پياند  گمارده شدهبراي انسان مأموراني 
  .)11 :رعد(كنند  فرمان خدا حفظ مي

دانند  واالمقام و نويسنده گمارده شده است كه مي) ناظراني(شك بر شما نگاهباناني  بي
  .)12 -  11 :انفطار(كنيد  شما چه مي

 ، بـه نمـاز،  همان كسي كه تـو را بـه هنگـامي كـه      بر خداوند عزيز و رحيم توكل كن،
اوسـت   .)تحـت نظـر دارد  (كنندگان  در ميان سجدهبيند و نيز حركت تو را  خيزي مي ميبر

  .)219 -  217 :شعراء(خداي شنوا و دانا 
و به تدبير  اورنگ شداو كسي است كه انسان و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر 

دانـد و آنچـه را از آن خـارج     رود مـي  مـي  آنچه را در زمين فرو .و مديريت جهان پرداخت
هرجا باشـيد او   .رود گردد و آنچه را به آسمان باال مي شود و آنچه را از آسمان نازل مي مي

  .)4 :حديد(دهيد بيناست  با شماست و خداوند به آنچه انجام مي
و هـيچ   دكنيـ  تـالوت نمـي  را قرآن  از بخشيو هيچ  داي نيستي در هيچ حال و انديشه

گـاه كـه بـدان مبـادرت      كه ما گـواه بـر شـما هسـتيم آن     مگر اين ،دهيد را انجام نميي عمل
 ةانـداز مانـد حتـي بـه     هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفي نمي و ورزيد؛ مي

در  هـا  آن ةهمـ كه  نيست مگر اينچيزي تر از آن  تر و نه بزرگ و نه كوچك ،اي ذرهسنگيني
  .)61 :يونس( ثبت است) لوح محفوظ( او ي روشنكتاب
 قرآنـي شـود كـه برخـي مسـتندات      ميانجام گوناگوني نظارت از طرق  ،قرآندر آيات 

 : بدين شرح استها  آن تر دقيق
اعمال  ةكلياولين ناظر همانا پروردگار عالم است كه نظارت مطلق بر  :نظارت خداوندـ 

 :حركات افراد دارد و
كه تو در حفاظت  چراپروردگارت صبر،  در راه ابالغ حكم :باعيننا فإنك ربك لحكم واصبر

  ).48: طور( كامل ما قرار داري
در آن  :شهيد شيء كل علي اهللا و نسوه و اهللا أحصاه عملوا بما فينبئهم جميعا اهللا يبعثهم يوم

 ؛سـازد  مـي  بـاخبر  ،نـد ا هانگيزد و از اعمالي كه انجـام داد  مي بررا   انآن ةهمروز كه خداوند 
ند؛ و خداوند ا هفراموشش كردنان خود آ واست حساب آن را نگه داشته  خداونداعمالي كه 

 .)6: مجادله( است ناظرهر چيز شاهد و  بر
هـا پنهـان    و آنچـه را سـينه   هـاي دزدانـه   نگـاه او : الصدور تخفي ما و األعين خائنة يعلم

 ).19: منؤم( داند دارند، مي مي

را او  خداوند براي انسان مأموراني قرار داده كه تمام اعمال و كردار: نظارت فرشتگانـ 
  :دقيقاً ثبت كنند
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ه همان ك آورد مگر اين بر زبان نمي راانسان هيچ سخني  :عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما
  .)18 :ق( ضبط آن است واي مراقب و آماده براي انجام مأموريت  دم، فرشته

ــ: يعلمــون مــا تفعلــون كــاتبين؛ كرامــا لحــافظين؛ علــيكم إن و ــان شــك يو ب  ينگاهبان
 داننـد  يو مـ  شـمايند،  بـد  و كيـ اعمـال ن  سـندة يكـه نو  انـد  بزرگوار بر شما گمارده شـده 

 .)12 -  10: انفطار( ديكن يشما چه م

  :جوارح و اعضا نظارت ـ
 وها  ها و دست در آن روز، زبان :يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون

  .)24 :نور( دهد گواهي مي ،شدند به اعمالي كه مرتكب مي نانآ پاهايشان بر ضد
هـا و   هـا و چشـم   گـوش : شهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلـودهم بمـا كـانوا يعملـون    

 .)20 :فصلت( دهند مي كردند گواهي پوست تنشان به آنچه مي

 :دهد مي در روز قيامت، مكاني كه عمل در آن واقع شده شهادت :نظارت مكان و طبيعتـ 

 .)4 :زلزال( كند مي در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازگو :هاحدث أخبارت ذئيوم

 قرآن. اند نحوي ناظر بوده انبيا و اوصيا به همة :)ع(  معصومينائمة و  نظارت پيامبرانـ 
  :فرمايد ميگواهي پيامبران در روز قيامت  مورد در

ـ آ حـال  :شهيداهؤالء فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك علي  چگونـه اسـت    نان
آوريـم و تـو را نيـز بـر آنـان گـواه        اعمالشان مـي  كه از هر امتي شاهد و گواهي بر آنگاه

 .)41 :نساء( خواهيم آورد

 تبع ايشانبه و  )ص(  پيامبر نظارت و كنترل را بر عهده دارد،ليت ئومسمرجع ديگري كه 
  :هستند )ع(   ينمعصومائمة 

و  :النـاس و يكـون الرسـول علـيكم شـهيدا      علـي وسطا لتكونوا شـهداء  امة وكذلك جعلناكم 
بر شما گـواه   پيامبراي قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و  شما را نيز امت ميانه گونه بدين
  .)143 :بقره( باشد

 كه كنيدب) خواهيد هر چه مي(: بگو :المؤمنون و و قل اعملوا فسيري اهللا عملكم و رسوله
 .)105 :توبه( خواهند ديد رااو و مؤمنان اعمال شما  ةفرستادخداوند و 

يكي از شـاهدان روز قيامـت، وجـدان    : )نفس لوامه(نظارت انسان بر نفس خويش ـ 
آيات بسياري آمده كه بارهـا انسـان بـا     قرآندر  .انسان است ةشد عقل و چشم بيدار وزنده 
  .كند صراحت به گناه و انحراف خود اقرار مي كمال
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يك مكانيزم كنترل دروني و ناظر و  همچونه وجود انسان نفس لوام ةعرصدر  همچنين
زير را شاهدي بر اين آية و شايد بتوان ) 107 -  105 :1381 دالوري،(ند ك عمل مي محافظ

   :مدعا دانست
كـس مراقـب و    هـر كـه   ]به اين آيت بـزرگ الهـي سـوگند   [ :ظفسٍ لما عليها حافن إِن كل

  ).4 :طارق( محافظي دارد

كنتـرل بـر سـازمان و     ةلئمسـ نظـارتى اسـالم،    ةساماندر  : نظارت بيرونى و عمومىـ 
ارچوب وظايف و اختيـارات مـديران و   هدر چ فقطيى و كارآمدى كاركنان اكار وعملكرد 

اعضاى سازمان و نظام سياسـى   ةهمشود، بلكه  ها و حاكمان خالصه نمى سازمان النئومس
شرعى بـر عملكـرد ديگـر اعضـاى سـازمان و شـهروندان        ةوظيفبراساس يك  اند موظف
ايـن كنتـرل و نظـارت    . مديران و حكمرانان نظارت داشته باشند و حتى عملكرد تحكوم

هاى دينى تأكيد فراوانى بـر   آموزهبااهميتى برخوردار است و در  وهمگانى از جايگاه ويژه 
 :فرمايد مى قرآنمتعال در  خداوند. آن شده است

منكـر   از معـروف و نهـى   بـه  امـر  چـه   ايد پديدار شده مردمكه براى  هستيدشما بهترين امتى 
 .)110 :عمران آل( داريد كنيد و به خدا ايمان مى

امت، كـه همـان امـت اسـالمى     ويژگى بارز بهترين كه كرد توان برداشت  ميآيه  از اين
عنـوان   بـه منكـر   از معـروف و نهـى   به امر منكر دانسته شده است؛ از نهىمعروف و  به امر، است
همگانى نسبت ليت ئومسكنترل عمومى و احساس  ةماي، نظارت همگانىترين مصداق  عالي

تـر   اى بهتـر و سـريع   نظارتى، نقاط ضـعف و قـوت در هـر رده    و با چنين استبه يكديگر 
  .شود ميو رفع  شود ميداده  تشخيص

  
  نبويسيرة نظارت در . 2

 ،شـده اسـت   مـى  رعايت كامالً )ص(  پيامبر اكرمة سيرامر خطير نظارت و كنترل در سنت و 
 :فرمايد مى در ضرورت توجه به حسابرسى و نظارت درونى نفسانى ايشان كه چنان

كه  اين پيش از :تجهزوا للعرض االكبر وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا 
شـما را ارزيـابى كننـد،    كـه   ايـن  قبـل از  وبه حساب شما برسند، خودتان را محاسبه كنيد 

 .)70/73:تا مجلسي، بي( شويد آمادهخودتان را بسنجيد و براى رستاخيز 

علني و آشكار توسـط   نظارتعلوى،  ةسير يالگو عنوان به نيزنبوى  ةدر سير گر،يد يسو از
 :فرمايد اره مىب       دراين) ع(  امام رضا. است گرفته مي صورت شانيا ننمايندگا و حضرتخود 
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 ةسـير  :ثقاته من يتجسس له خبره مناذا وجه جيشا فأمهم أمير بعث معهم ) ص(كان رسول اهللا
كـرد،   اميرى آنان را فرماندهى مـى  هر گاه لشگرى را اعزام وچنين بود كه ) ص(  پيامبر خدا

فرستاد تا خبرها را پنهـانى بـه آن حضـرت     مى يكى از افراد مورد اعتماد خود را نيز با آنان
  .)61/ 100:همان( برساند

قيمـت   ،اى روشـنده ف در بـازار مدينـه از  ) ص(  در روايتى، نقل شده است كه پيامبر خدا
پيامبر دستور داد كه دست در داخـل ظـرف آن    بهطريق وحى   ازخداوند . را پرسيد جنسي

ديـد كـه در قسـمت زيـرين ظـرف، جـنس نـامرغوبى         و چنين كردحضرت . كاال فرو برد
  :خطاب به فروشنده فرمودگاه  آنجاسازى شده است، 

: 1411 ،ينـ يكل! (اى جـا جمـع كـرده    آنـان را يـك   فـريفتن بينم كه خيانت به مسلمانان و  مى
5/161.(  

فروشنده دستور داد كه جنس خوب و بـد   بهپيامبر  موردي مشابه دردر روايت ديگرى، 
  :بعد فرمود ،كندرا از هم جدا 

 .)4/90: 1424 متقي،( جايز نيست فريب در دين ما غش و

  .شود ديده مي وفور نيز به) ع(  نظرى و عملى امام على ةسيردر  شبيه اين روايات
نظارت همگاني بر قـدرت و   منكر از معروف و نهي به  امراز مصاديق مهم  ،نبويسيرة در 

ائمـة  نصـيحت  «هاي مهـم آن  سـازوكار كـه در روايـات يكـي از     ،كارگزاران سياسي است
  :فرمود) ص(  در همين راستا پيامبر .استشده ذكر » مسلمين

المسـلمين، و اللـزوم    ةئمـ أل ةالنصيح واخالص العمل هللا، : ثالث اليغل عليهن قلب امرء مسلم
 :نخواهد داشت رواسه وظيفه است كه قلب انسان مسلمان، هرگز در آن خيانت : لجماعتهم

و مسلمان باشد؛  زمامدارانكارها را براى خدا انجام بدهد؛ همواره خيرخواه و ناصح كه  اين
 .)1/403: 1363كليني، ( جماعت مسلمانان را هرگز رها نكند

فريضـة  هاي نظارت همگـاني و تحقـق   سازوكاريكي از  سنت نبوي،بر اين مبنا، در 
عمـوم  سوي  ازو كارگزاران نظام سياسي زمامداران  ، نصيحتمنكر از معروف و نهي به  امر

  .استمردم 
  

  علويانديشة نظارت در  .3
يافتـه و دقيـق را در    سـازمان  كنترلـى نيز با تدبير و سازماندهى گسترده، نظـارت و  ) ع(  على
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گفته،  پيشو نبوي  قرآني هاى نظارت  اقساماسالمى سامان داده بود و انواع و  ةجامعفراخناى 
اين  ةحوصلمستندات اين بازرسى از  و مراحل ةكليتشريح  .در حكومت ايشان مشهود بود

  :شود مياشاره ها  آن اما اجماالً به برخي از ،خارج است همقال
 
  نظارت دروني 1. 3

نظارت  ، شود مي مشاهده آشكارادر منابع دينى و اسالمى كه  نظارتكه يكي از انواع  گفتيم
در مقايسه با نظارت بيرونى، بهترين و كارآمدترين سـازوكار  كه است درونى يا خودكنترلى 

و نهادهاى سياسـى و مـديريتى    ،كنترل عملكرد افراد در قالب زندگى فردى، اجتماعى براى
صورتى  درشود،  مى اعمالها  آن زيرا نظارت و كنترلى كه از بيرون بر افراد و عملكرد است؛
معموالً كه  چراخواهد بود كه اين افراد از درون نيز بر خود نظارت كنند؛ » بخش اثر« وجامع 
 .نيستممكن بيرونى بر اين موارد  نظارتاعمال 
از  :نفسك على نفسك رقيبـاً  اجعل من: فرمايد اصل نظارت درونى مى در تبيين) ع(  على

نيـز  ) ع(  سـجاد  حضـرت  ).1/129: 1360آمـدي،  ( خودت مراقبى براى خويشتن قرار ده
تكامل  وكنترلى را عامل اصلى حركت انسان در مسير صحيح هدايت  خودنظارت درونى و 

 :فرمايد دانسته مى
اى  :مـن همـك   ةالمحاسـب كانـت   مالك واعظ من نفسك و  ابن آدم انك التزال بخير ما كان

اى از درون  كننده موعظهكه  مادامىقرار خواهى داشت،  فرزند آدم، تو همواره در مسير خير
 .)78/137: تا مجلسي، بي( باشد توداشته باشى و حسابرسى از خويشتن از كارهاى اصلى 

بيدارسـازى   ةانگيـز  بـر   مبتنـى  كنترلـى صـرفاً   خوداسالمى، نظارت درونى و  ةانديشدر 
بنيادين آن، چيزى جز ة انگيزبلكه مبنا و  ،خواهى نيست مليتوجدان فردى يا تقويت حس 
 و اعمال ريز ةهمكه  اين معاد و باور به اعتقاد به قيامت و مثالًايمان و اعتقادات دينى نيست؛ 

، يكى از عوامل اصلى ممانعت از خواهد شدحسابرسى  دقيق و عادالنهدرشت انسان روزى 
در روند انجام امور و سعى در انجام آن به بهترين و  ها و خيانت ،ها انگاري سهلها،  كاري كم

بازده كار، نوعى آلودگى به  ةانگاران سهلمنظرى كاهش  چنيناز . است ممكنكاراترين وجه 
 .آخرت و حسابرسى در آن روز است درمعصيت الهى و مستوجب عقاب 

هـا و   سـازمان و  كنترلـى در سـطح جامعـه    خودبالفصل تقويت اعتقادات دينى و  ةنتيج
هـاى   نظـارت  در مقايسـه بـا  تـر   مندى از سازوكارى ارزان بهره ،نهادهاى سياسى و مديريتى

اختالالت و انحرافات  بيشتر و جلوگيرى از هيبازدكارايى و كارآمدى و  است و به بيرونى
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و ند بهترين نحـو هسـت  صدد انجام امور به   همه در در اين صورت، .انجامد ميدر اين زمينه 
 آنصـدد رفـع     سـرعت در  گونـه عيـب و نقصـى در عملكردشـان، بـه      هردرصورت بروز 

  .آمدخواهند بر
  

  نظارت بيروني 2 .3
ايـن   امـا شود،  ها مي نظارت دروني و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسان

مسـائل   اهـم نظـارت بيرونـي از    ،ايـن  بنابر. ها به قدر كافي وجود ندارد انسان ةهمعامل در 
بـر نظـارت بيرونـي و    تأكيـد  و ايـن اهميـت و    )1375 ،يا خامنـه ( جوامع بشـري اسـت  

  .وضوح مشهود است هب) ع(  نظري و عملي امام عليسيرة هاي آن، در سازوكار
هشداردهى و پيشگيرى  نظامعمال اانتخاب مديران اصلح و كارآمد، ) ع(  امام على ةدر سير

كـارگزارى   كـه  آن ضـمن ؛ استنظارت  قبل از اوليةمراحل  ازهاى احتمالى مديران،  خالف از
و  سـازد  ينمـ تنهايى مديريت بهينه و كارا  عالن هشدارهاى الزم بهامديران شايسته و كاردان و 

 .الزم است هااى جهت ارزيابى عملكرد يافته در مراحل بعدى نظارت و كنترل سامان
از افراد اليق، خبره، كاردان،  ديباآن است كه بازرسان نيز در سنت علوى  تيبااهم اريبس ةنكت

در موارد متعددى صفات ممدوح و ايجـابى  ) ع(  و تيزبين انتخاب شوند و امام ،بصير، خبير، امين
 : است موارد نيا ازجملة. كند مى ال و كارگزاران خود گوشزدمبازرسان را با تأكيد به ع

آنان اعـزام كـن كـه اهـل      سوي بهبازرسانى را : عليهم الوفاءو ابعث العيون من أهل الصدق و 
  .)1011: 1351 ،البالغه نهج( راستى و وفا باشند

كـار   ت و شايستگى بهاساس خبروي آنان را بر :ةأثرو  ةمحابافاستعملهم اختباراً و ال تولهم 
  ).همان( كار نگير به جا هامتيازات ناببگمار و از روى روابط و 

ـ  گفتـه،  كردن موارد پيش لحاظهاى ديگر، عالوه بر  در بخش) ع(  امام شـدت بـر تنبيـه     هب
 :فرمايد مالك مى بههاى خود  فشارد و در توصيه خائنان و فاسدان پس از بازرسى پاى مى

كارهـاى آنـان را زيـر نظـر      ـ كه اهل صدق و راستى و وفا باشند ـ با فرستادن مأموران مخفى
سازد  زيرا بازرسى نهايى در كارشان، آنان را به رعايت امانت و مالطفت با مردم وادار مى! بگير

و با دقت فراوان، مواظب اعوان و انصار و كارگزاران خود باش و بر اعمال ايشان نظارت كن 
را تأييـد  طـور جمعـى آن    مأموران مخفى تو، بـه  و چنانچه يكى از آنان، دست به خيانتى زد و

كتفا كنى و بدون تأخير، خيانتكار را كيفر دهى و بـه مقـدار خيـانتى كـه     كردند، بايد كه به آن ا
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گاه وى را در مقام خوارى و مذلت بنشان و داغ خيانـت   او را كيفر نمايى، آن ،انجام داده است
 ).1012 -  1011: همان(بر پيشانى او بگذار و طوق رسوايى بر گردنش بيفكن 

انصار و نزديكـان حـاكم    وحتى براى اعوان  نظارت و بازرسى را) ع(  امام ،عبارتاين در 
» العيـون  وابعث«كه تعبير  ضمن آن. است نكردهرا از اين امر مستثنى  انآن نيز ضرورى شمرده و

ديگر، امـرى ضـرورى    ةمنطقيا از يك  صورت لزوم، اعزام بازرسان از مركز و دررساند كه  مى
؛ زيـرا نظـارت و   داردبازرسى نيز اهميـت   مخفى ةجنبفرمان حضرت مبنى بر تأكيد بر . است

دارى و مـدارا   امانتفراوانى مانند ترغيب كاركنان به  كنترل پنهانى و مخفى، داراى آثار مثبت و
و پيگيـرى و   ، كاوش)عمالهما ثم تفقد(امام در اين فرمان  نخست ةجملهمچنين  .با مردم است

 تكـرار امـام بـه مالـك     نامةدر چند بخش  »تفقد« ةواژالبته . رساند جو و مراقبت را مى و جست
 هـاى  ازجمله نظارت بـر دسـتگاه   كه هاى مختلف كارى و نظارتى است شده، كه بيانگر حوزه

 بـر المـال و تأكيـد    بيتعمومى و  ةبودجاجرايى و نظارت بر ماليات و دخل و خرج كشور و 
اقتصـادى و   مبـادالت گذارى و آبادانى و عمران و نظارت بر بازار و توزيـع و   توليد و سرمايه

و تجـار و   ،امور مربوط به بازرگانان، صـنعتگران، كسـبه   ةهمتجارتى و صنعتى و رسيدگى به 
 .)281 -  280: 1379 آبادي، دري نجف(هاست  آن هب مربوطخدمات 

، 40، 34، 33، 20، 19 ،3هـاى   جملـه در نامـه   از( البالغه نهجهاى متعددى در  در نامه
ويـژه و نـاظر    گزارش بازرسـان و مـأموران  براي ابالغ ، )ع(  امام) 70و ، 63، 45، 44، 42

البته در . كرده است استفاده 5»بلغنى عنك فقد«يا » بلغنى«خود از عبارت   رسمى و غيررسمى
 وابعـث «، »تحفـظ «، »تفقـد «ماننـد   بـاره  اين ديگرى نيز در عناوينهاى ايشان، تعابير و  فرموده
  .شود نيز ديده مى 6»عنك الىرقى «و » تعاهد«، »العيون
 :نقل شده است كه فرمود) ع(  از امام باقر جمله، از

يكايك بازارهاى كوفـه   بهعادت داشت كه هر روز صبح ) ع(   طالب ابى  بن  اميرمؤمنان على
در هـر بـازارى   . همـراه داشـت   بـه » سـيبه «اى دو شاخ به نـام   كه تازيانه حالى درزد،  مى سر
ستد، از خداوند خير و نيكـى   و داداى تاجران، پيش از  :فرمود ايستاد و با صداى بلند مى مى

بجوييد و به خريداران نزديك شـويد    گيرى در معامله، از خداوند بركت ا آسانب بخواهيد و
و خود را به زينت علم و بردبـارى آرايـش دهيـد و از    ) نفروشيد تا از شما بگريزند گران(

مظلومـان بـه انصـاف     خوردن بپرهيزيد و از ظلم و ستم كناره گيريد و با قسمگفتن و  دروغ
  .)41/104 :تا بي مجلسي،( نماييد و به رباخوارى نزديك نشويد  رفتار
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 منكر از و نهي معروف به  امرپاية  برنظارت همگاني . 4
 »منكـر  از نهـى «و » معـروف  بـه  امـر « كارسـازِ  ةدو وظيفبر علوى،  ةدر معارف اسالمى و سير

. حقيقت همان نظارت به مفهوم عـام و فراگيـر اسـت     در كهتأكيد شده  فراواني و يروشن به
ليت ئومسـ انگارى و فرار از  معذور نيست و بهانه و سهل خطير ةوظيفكسى در ترك اين دو 

مانع انجام وظيفـه شـود، بلكـه در صـورت لـزوم، بايـد        تواند ضعف وعجز و جهل، نمى يا
كاربرد و تحقق اين دو وظيفه افـزايش   حاصل. فراهم كرد راشرايط و مقدمات انجام وظيفه 

 .شمار اجرايى و كارى است سطوح نظام سياسى و بركات بىهمة بازدهى و كارآيى در 
نيز، در » محتسب«حسبه و  مأمورانو عوامل بازار و  7»نقيب«و » عريف«و » عيون«نقش 

شـكل   منكر از معروف و نهي به  امربر مبناي اقدام در جهت تحقق صدر اسالم و دوران خلفا، 
ناهيان از منكـر و   واداره و يا نهاد حسبه و نيز آمرين به معروف  گرفته است و در حقيقت،

تأديب و تعزيرات حكومتى،  وو تعزير نيز نظارت عمومى و نظارت بر صحت جريان امور 
 :شريفه است ةآي واقع ترجمان اين درگرفته است و ت أنشاز همين مفهوم بلند 

مـردان و   :المنكـر  و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن
كار زشـت نهـى   كار نيكو امر و از   بهزنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را 

 .)71 :توبه(  كنند مى

 ةسـامان كارآمـدى هـر    وتنهـا كـارايى    نـه منكر  از معروف و نهى به امر بديهى است تحقق
مردمى را نيز به ارمغان  نظارتترين نوع  بلكه گسترده ،برد مديريتى و نظام سياسى را باال مى

است كه آن امام تا چه انـدازه   آن گواهخوبى  هب) ع(  دوران زمامدارى امام على. خواهد آورد
نيز بـا  ها  آن حسب بركرده و حتى  هاى مردمى توجه و اتكا مى به اين نوع نظارت و گزارش
مهـرى   گزارش بـى  ةقضيوالى بصره، در ، عباس ابنجمله  از ـ واليان و حتى نزديكان خويش

 8.است كرده آميز مى عتاب برخورد بنى تميم ةقبيلوى به 
نامسـلمانان   سـوى  ازحتى بـه شـكايات و اطالعـاتى كـه     ) ع(  امام جاست كه جالب اين
منـد   پاى مسلمانان بهره پابه داد و آنان را از حقوق اجتماعى كرد نيز ترتيب اثر مى دريافت مى

خواهد كه بـه   نويسد، از او مى مى انصارىكعب   بن  ةقرظاى كه به  ايشان در نامه. ساخت مى
  .)254 : 1379نيا،  الهامى( كند نهر رسيدگىمورد  درشكايت برخى از ذميان 

  
  مسلمينائمة نظارت در پرتو نصيحت زمامداران يا  .5
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و  كـارگزاران نقـد عملكـرد حكـام و    برمنكر و  از معروف و نهى به امر ةوظيف بر ،در فرهنگ علوى
 و شرعي يا وظيفه منزلة به مردم، سوي  ازو پيگيري امور  نظارت برانتقاد سالم و سازنده و مؤثر و 

و  منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امـر توان گفت مباحث  و مي است شدههمواره تأكيد  ،الهي يتكليف
 ةاسـالمي، در سـير   ةنظارت بر كارگزاران حكومتي و نصيحت و خيرخـواهي زمامـداران جامعـ   

عنايت خاصي برخوردار است؛ تا جـايي كـه در بحـث     و توجه، از )ع(   علي امام عملي و نظري
  .است شده توجه همواره اصل اين بودن دوطرفهحقوق متقابل حاكم و مردم، به اصل نصيحت و 

 ياسـ يس نياز عناو مسلمان، حاكمان حتينص اي» نيالمسلم الئمة حةيالنص« كه كرداذعان  ديبا 
آشـنا و   ريتعب نيبراساس ا. است شده يبحث و بررس ياسياسالم است كه در فقه س يـ اجتماع

مـردم حـق دارنـد     ةهمـ  9دارد، اتيـ و روا قـرآن در  شهيكه ر ،اسالم ياسيپرسابقه در فرهنگ س
 ييو راهنمـا  يرسـان  اطالع يخود را برا رخواهانةيخ اتيو نظر ءو آرا كنند حتيزمامداران را نص

. اصالح و كنترل رفتار آنـان مطـرح سـازند    يبرا ايكارگزاران حكومت از اوضاع و احوال جامعه 
  .و اصالح داراي اهميت است ،ارشاد، كنترل ،يرسان مانند اطالع يازجهات انيوال و حاكمان حتينص

انـدرز داده شـده   خيـر  به است، يعني هر گفتار يا عملي كه در آن  خيرخواهينصيحت 
 بـه معنـاي تصـفيه و    »نصـحت العسـل  « اين واژه در استعماالت زبان عـرب، از  ةريش .باشد

دهـد، از   مناسبت اين ماده با كاري كه ناصح انجام مـي . كردن عسل گرفته شده است خالص
و هـيچ   كنـد  عمل خود را از غش و ناخالصي پاك مي وآن جهت است كه ناصح نيز كالم 

 .گذارد باقي نمي اي جز خيرخواهي در لوح جان خود انگيزه
  لبـاس بـه معنـاي دوخـتن     »نصـحت الثـوب  «ژه را ازبرخي از دانشمندان، اشتقاق اين وا

 معـرض جامـه را كـه در    ةفرسـود اند، به اين مناسبت كه خياط با كار خود مواضـع   دانسته
 ناصـح نيـز بـا    .نمايـد  كند و از پيشـرفت آن جلـوگيري مـي    ترميم مي ،شدن قرار گرفته پاره

نقش  ،رو اين از و پردازد مي طرف مقابلي ها نصيحت خويش به ترميم نقاط ضعف و كاستي
اي پيـدا   تـازه  ةجلـو دسـت او   بـه اصالح افراد، نقش خياطي است كه لباس كهنـه   درناصح 

  .)9/142: 1363مجلسي، (شود  مينواقص آن برطرف  وكند  مي
 آن نيـز شـده   از مفهـوم لغـوي   يفراتـر  سيراتف، »نيمسلم ةمائ حتينص« البته از اصطالح

النصـيحة الئمـة   «عبـارت  را در  »ائمـه «مـراد از   كاشـاني، برخي همچون فـيض   مثالً ؛است
 ).2/99: 1406 فيض كاشـاني، ( اند دانستهمنحصر و محدود » نيمعصوم ةائم« به، »المسلمين

كه از خطا و اشتباه منزه اسـت،   ،مردم را در مقابل پيشواي معصوم ةوظيف يگانه برخي ديگر
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 ةائمـ « تقييد ائمه بـه  با ،را »النصيحة الئمة المسلمين« اند و درنتيجه، دانسته »تبعيت اطاعت و«
  :اند كردهه معنا نگو اين ،»اطاعت« نصيحت به تقييدو  »نيمعصوم

من عنـد اهللا و اطـاعتهم فيمـا     خالفتهمالتصديق بامامتهم و وصايتهم و ) ص(  ائمة الحق ةنصيح
 خالفـت و وصـايت  است كـه امامـت و    به اين نصيحت پيشوايان حق :به و نهوا عنه امروا
 .)5/536: همان( شان را تصديق كنيم و امر و نهيشان را اطاعت كنيم الهي

برخي  كلماتتفسيرهاي ناصوابي باشد كه در دربرابر  واكنش چنين تقييداتيبسا  چهالبته 
اساس اعتقاد خـود   بر كه اين به، با توجه نهايهاثير در  ابن مثالً ؛از دانشمندان سني وجود دارد

، و بـا  كنـد  مـي جمـع   جور وبه عصمت پيشوايان و امامان قائل نيست و خالفت را با ظلم 
 : گويد مي داند، ميرا جايز نر ئجا ةخليفكه قيام عليه  توجه به اين

 اين حاكمان به نصيحت :نصيحة االئمة، ان يطيعهم في الحق و ال يري الخروج عليهم اذا جاروا
بر ايشان خروج و قيـام   ،كار حق از آنان اطاعت كند و اگر ظلم كردند درهركس است كه 

  .)142: 1375سروش محالتي، ( نكند

 هـر بـر   »تـرك خـروج  « واند  را پيش گرفتهنيز همين شيوه  اهل سنتديگر نويسندگان 
  .دان شمرده »نصيحت«مصاديق  طاغوت مدعي رهبري را از

 .انـد  شدهخوانده  »ناصح«و خود پيامبران  »نصيحت«دعوت و تبليغ انبياي الهي  قرآن در
 :كند از زبان حضرت نوح نقل مي قرآن

انـدرزتان   رسـانم و  ي پروردگارم را بـه شـما مـي   ها پيام :و ابلغكم رساالت ربي و انصح لكم
  .)62: اعراف( دهم مي

 :كرد ميحضرت هود نيز اعالم 

رسـانم و بـراي    مـي  شماي پروردگارم را به ها پيام :نابلغكم رساالت ربي و انا لكم ناصح امي
  .)68: همان( خواهي امينم خيرشما 

 .خـورد  مـي چشـم   بـه متعـددي   رواياتدر  »النصيحة الئمة المسلمين«دار  ريشهاصطالح 
سخنراني در مسـجد خيـف، آن را مطـرح     ضمنالوداع،  حجةدر ) ص(  پيامبر اكرم بار اولين

ي امـت  هـا  يكي از مسـئوليت  همثاب به )ع(   معصومينساير روايات فرمودند، و پس از آن، در 
  .ه استشدكيد أت بر آن مسلمان

 االسـالم  ثقـة : انـد  دادهجوامع روايي، فصلي را به اين عنوان اختصـاص   محدثان شيعه، در
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بالنصـيحة   )ص (  امر النبـي  ماباب « بابي را تحت عنوان، كافي اصول از ةالحجكتاب  كليني در
وجـوب  «در ابواب نيز كاشاني  فيض .)1/403: 1363 كليني،( گشوده است »المسلمينالئمة 

فـيض  ( »باب وجوب النصيحة لهم و اللـزوم لجمـاعتهم  «با نام  بابي را، وافي از» الحجة و معرفته
ــاني، ــتآورد )2/99: 1406 كاش ــين هم .ه اس ــچن ــاب   ةعالم ــي در كت ــةمجلس  از االمام

  :است نهادهچنين عنوان را  ي، باباالنوار  بحار
  .)27: تا بي مجلسي،( ممن النصيحة الئمة المسلمين و اللزوم لجماعته) ص( باب ما امر به النبي

جا به نقل  اينكه در  .است پراكنده نقل شده نيز چنين رواياتي ي روايي ديگرها در كتاب
 :)137 -  136: 1375 سروش محالتي،( پردازيم ميها  آن اي از پاره

 نثالث ال يغل عليه :الناس في مسجد الخيف فقال  خطب )ص(  ان رسول اهللا ):ع(  عبداهللا ابيعن 
سـه   :لجمـاعتهم  اللـزوم و  المسـلمين العمل هللا، و النصيحة الئمة   اخالص: مسلم ئامرمن قلب 

عمـل بـراي خـدا،     كـردن  خـالص  :خصلت است كه دل هيچ مسلماني با آن خيانت نكنـد 
  .)1/403: 1363كليني، ( آنان بودن با جماعت همراهو  ،مسلمينخيرخواهي پيشوايان 

يجهـد نفسـه    لـه ما نظر اهللا عزوجل الي ولي ): ص(  قال رسول اهللا: قال) ع(  جعفر عن ابي
رسـول   :فرمـود ) ع(  امـام بـاقر  : و النصيحة اال كان معنا فـي الرفيـق االعلـي   مامه إلبالطاعة 
 خــود را در جــانســوي دوســتش كــه  بــهخــداي عزوجــل  :فرمــوده اســت) ص(  خــدا
رفيـق   دركـه   ميو خيرخواهي امامش به زحمت افكند، نظر نكند، جز هنگـا برداري  فرمان

 .)1/404: همان( باشدما اعلي همراه 

يكـي از حقـوق سياسـي افـراد در      سياسي اسالم، ةدر انديش ييها بر مبناي چنين آموزه
. اسـت  و زمامـداران  حكومـت  خيرخواهانـه امـت بـه    نصيحتحق اسالم  فرهنگ سياسي

حكومت اسـالمي و زمامـداران    بهامت و افراد  ةخيرخواهانجايي كه هر نوع نصيحت  آن  از
و كـارگزاران حكومـت    اسالمي مسبوق به اصل نظارت امت بر عملكرد زمامـداران  ةجامع

نمودهـاي روشـن مشـاركت جامعـه و      ازيكي  ةخيرخواهانوليت نصيحت ئمس ،ديني است
در نظام اسالمي، مردم حاكم بر سرنوشـت  زيرا  ،استشان  سياسيافراد در تعيين سرنوشت 

و بايد با نظارت دقيق بر اركان حكومت به نحو احسن حقـوق   هستند حقخود و صاحب 
يافـت  خود را استيفا نمايند و نگذارند كساني در حكومت قدرتي را كه به وديعه از مردم در

در خدمت منافع فرد يـا  كنند و و يا آن حق الهي را از آنان سلب  كشاننداند، به تباهي  نموده
  .گروهي خاص قرار دهند

خيرخواهي مردم نسبت به حكومت و حاكمان در منطق اسالم آنچنان بااهميت است كه 
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  : است  فرمودهو  مردم دانستهة وظيفو آن را حق حاكم  )ع(  امام علي
ـ اإل ،هد و المغيبشحة في الميحقي عليكم؛ فالوفاء بالبيعة، و النصو أما  ة حـين أدعـوكم، و   جاب

به بيعت وفادار باشـيد و در نهـان و   : و اما حق من بر شما اين است كه :مركآم الطاعة حين
چون شما را بخوانم، اجابت نماييد و چـون فرمـان دهـم     ؛آشكار حق خيرخواهي ادا كنيد

  10.)61 -  60: 1381،البالغه نهج( بپذيريد
 دركنـد   مـي كه خود، معصوم از هر خطا و اشتباه است، از مردم دعـوت   حضرت با اين

  : او از سخن حق دريغ نورزند برابر
كـه   ايـن از گفتن سخن حق يا مشورت عادالنه خودداري مكنيد؛ زيرا من خود را فراتـر از  

كه خداوند مرا حفظ كند، كـه   ايمن نيستم، مگر ايندانم و از آن در كارهايم  مين ،اشتباه كنم
 .)همان( مالكيت خداوند بر جان من از خودم بيشتر است

حقوق چندي را  ،دولت و مردم ةرابطاز ) ع(  علي، امام البالغه نهجي ديگري از ها در فراز
 :فرمايد ميو  كند مياستخراج 

 :الـوالي  علـي  ةالرعي  حقرعيته و   عليو اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي 
و حـق   رعيتحق والي بر  ،كه خداوند بر بندگان خود فرض كرده است يترين حق بزرگ

  11).322: همان( رعيت بر والي است
تـرين حقـوق مـردم و زمامـداران بـه       مهـم حضرت چند نمونـه از   ،همين خطبه ةادامدر 

و  ،دادن به خير مشورت ،گويي حق ،نصيحتو از اموري چون ارشاد و  كند ميبيان را همديگر 
گونه كه بـه   همان ،طبعاً .كند ميياد مردم  مردمدر قبال دولت وظايف  عنوان بهاجتناب از تملق 

نيز  حكومت نيست،سويه  يك ،تعالي باريجز حق حضرت  به ،هيچ حقي )ع(  امام علي ةفرمود
ازجملـة حقـوق   . كننـد را رعايـت   آنبايسـت   مـي كه مردم  استاز حقوق چندي برخوردار 

  .است و حمايت سياسي عهد، پيمان ونكردن  نقض ،اموري چون وفاداري بر مردم، حكومت
ـ آ سـاهمت و م  ميامـت اسـال   سياسـي و اجتمـاعي   پـذيري  مشـاركت يت و فعال در  نان
اي  گونـه  بـه گـاه برخوردهـا   .دارد نـان آ برخورد نظام با ةشيوبه  بستگيي حكومت، ها برنامه
و  ،نظـر، بررسـي   ةارائاي براي فكر جدي،  انگيزهتحقيركننده است كه كسي  وكننده  سرد دل

 وشود  ينمارزش و بهايي داده  منكر از معروف و نهي به  امرزيرا به نصيحت و  ؛بيند مين انتقاد
زدن و  حـرف  جسـارت ت و أطلبانه است كه جـر  سلطهاي مستبدانه و  گونه بهگاه برخوردها 

 : به مالك فرمود )ع(  لذا حضرت علي. ماند ميباقي كسي كمتر براي نظر  ر اظها
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انقطـاع   و ال تصح نصيحتهم االبحيطتهم علي والة امورهم و قلة استثقال دولهم و ترك اسـتبطاء 
دارند و دوام  نگاهشان راست نيايد جز كه واليان را براي كارهاي خود  خيرخواهيو  :مدتهم

 . )1006: 1351، البالغه نهج( حكومت آنان را سنگين نشمارند

گرد حاكمـان    مردمكه  شود ممكن ميخواهي و نصيحت به زمامدار وقتي در بين مردم  خير
 .نباشندها  آن حكومت دورانرسيدن  سر بهرا سنگين نشمرند و در انتظار  نانآ باشند و حكومت

 ايجايي بر پس وقتي حكومت بر مردم سنگيني كند و بين مردم و حاكمان فاصله افتد،

 تصـنع « خيرانديشـي ناصـحان، جـاي خـود را بـه      ،در اين شـرايط  .نصيحت نخواهد ماند
 .دهد مي »چاپلوسان

مطلق  ةسلط«ة مرتبو خود را در مقام  ةرفع چنين مشكالتي به آن است كه زمامدار جامع
 در داري مسـئول  امانـت خـود را  بلكـه   ،نبينـد  و فراتر از اظهار نظر و نقد ديگـران  »بر مردم
 12.بداند نانآ و خادم و مردم وندخداپيشگاه 

 ي مسـتحكم و عميـق  هـا  يكي از شـيوه منزلة  به ،اصل نظارت و نصيحت ،عالوه بر اين
مطـرح   نبـوي مدينـه  حكومت  تشكيلاز نخستين روز  ،اسالمي ةجامعدرون  كنش سياسي

فرهنـگ سياسـي   حاكي از اهتمام  اين همه. و در روايات بسيار بر آن تأكيد شده استبوده 
 :نائينيعالمة  به قول مرحوم .استله ئمس اسالم به اين

در  مسلمانقدري مستحكم بود كه مردم  بهآحاد ملت در صدر اسالم  ةمراقباصل محاسبه و 
و  السـمعاً « فريـاد  در پاسـخ فرمـان جهـاد    ،يمـاني  ةحلخليفه از  ةاستفادجهت اعتراض به 

  .)16: 1361 نائيني،( سردادند »الطاعة

ة مشـروط در قالـب نظـام    كـه از حكومـت اسـالمي    تصـويري نائيني در  ،بر همين مبنا
 و، )ع(  عصـمت امـام   اول ةمرحلـ را در  »استبداد« ، عامل بازدارنده ازكند عرضه ميمشروعه 

 قسـم  دوداند، وي حكومت را به  مي »ملت ةمراقبمحاسبه و «پس از آن و در دوران غيبت، 
: 1375 سروش محالتـي، ( كند ميتقسيم  »عادله، مسئوله، مشروطهمحدوده، « و »استبدادي«

 :گويد ميقسم دوم  ويژگيو در  )147 -  146

واليات و امانـات   اقساماست و مانند ساير  »امانت« و »واليت« اين قسم از سلطنت از باب
اين حقيقت و مـانع از   حافظمحاله،  الپس  .متقوم و محدود است »عدم تعدي و تفريط« به

منحصر است، و باالترين  »كامله مسئوليتمحاسبه و مراقبه و « ، به»مالكيت مطلقه« بدلش به
اندك ارتكابـات شـهواني و اعمـال     ازاي كه از براي حفظ اين حقيقت و جلوگيري  وسيله
اماميه بر اعتبارش  ةطايفمذهب ما  اصولاستبداد متصور بود، همان عصمتي است كه  ةشائب
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 .)15 -  12: 1361 نائيني،( است در ولي نوعي مبتني

 لوِج نبود عصمت در حاكم، با دو چيز دردر ادامه ميرزاي نائيني بر اين عقيده است كه 
حقوق ملـت   وكه حدود اختيارات حاكم را مشخص  ،استبداد را بايد گرفت، يكي با قانون

استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئوليت كامله، به گماشتن  ديگري با كند،را تثبيت 
محاسـبه و   ... نظارت از عقال و دانايان مملكت و خير خواهان ملـت  ةرادع ومسدده ت أهي

صورتي متحقق و حافظ محدوديت و مانع از تبدل واليـت بـه مالكيـت     درمسئوليت كامله 
اند، در تحت نظارت و مسئول هيئت مبعوثان، و  اجرائيه ةقومتصديان كه ة قاطبتواند بود كه 
 .)همان(مراقبه و مسئول آحاد ملت باشند  تحتآنان هم در 
گر اين گمانه بيانمشاركت سياسي و  ازيي ها نظارت خود جلوه بحث نصيحت و ،بنابراين

راه مشاركت فعال افراد در  سر برتنها موانعي  نه ي و علوياست كه در فرهنگ سياسي اسالم
لحـاظ نظـري نيـز     بـه  بلكـه  ،خـورد  مـي چشـم ن  بهسياست و تعيين سرنوشت جامعه  ةعرص

بر اين . ديني تعبيه شده است تعاليمو  ها ي الزم براي اين امر در دل آموزهها تمهيدات و زمينه
نصيحت افراد به حكومت  و نظارتبا ، در ابتداي امر» ينمالمسل ة الئمةالنصيح«مفهوم  ،اساس

كنندگان از مسير شريعت  حكومت كه  زمانياما  ؛ديني همراه است ةجامعاسالمي و زمامداران 
به  ،ي الزم را از دست بدهدها ويژگي وو يا رهبر ديني جامعه شرايط  شوندو عدالت خارج 

  .)87 -  86: 1379 سجادي،( اختيار عزل اين حكومت داده شده است امت اسالمي
توان، مراقب جامعه  همةبا  هست كه بوده و همواره بر امت اسالمي واجبترتيب   بدين

آگاهي داشته باشند و بر گسترش معروف، رشـد و   ،گذرد ميو نسبت به آنچه در آن  باشند
اسـالمي   ةجامعـ حاكمان . اهتمام ورزند ها شدن فساد و پليدي كن ريشهو  ،ها شكوفايي نيكي
شود كه مردم عادي  ميو جايگاه ايشان در جامعه موجب ناند  عمومي ةوظيفنيز مشمول اين 

در ايـن زمينـه    )ره(   خمينيامام توان به بيان  ميشاهد مقام  در. نتوانند به آنان امر و نهي كنند
  :اند فرمودهاشاره كرد كه در مسير تحقق سنت و نظام سياسي علوي 

 هجـوم  ديـ با ؛يگذاشت كج را تيپا چرا ديياگر نگو ديولئشما مس گذاشتم، كج را مياگر من هم پا
  ).8/47: 1364 ،ينيخم(معروف كند  به منكر كند، امر از ينه ديامت با...  چرا؟ كه ديكن ينه د،يكن

  
  گيري نتيجه

كـه در انديشـه و   شـد  ذكر استنادات الزم، مالحظه  نبوي وسيرة و  قرآنيبا تأملي در آيات 
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و اجتمـاعي   ،سياسـي  ي ديني،ها بسيار بااهميت در عرصهنظام علوي نظارت از موضوعات 
و  قـرآن در آيات  است و آبشخور و مباني اين نوع نگرش نظري و عملي به مفهوم نظارت،

علوي با اتكاء به مباني سيرة كه نظارت در شد و اين فرضيه و مدعا اثبات  استنبوي سيرة 
كـه  اسـت   منكر از معروف و نهي به  امر ةديني و در ذيل فريض ينبوي، مسئوليتسيرة و  قرآني
كليـة  نظام اسالمي در اصالح سياسي و اجتمـاعي در  گستردة ي بزرگ و ها از ظرفيتخود 
نظارت بيروني بر قاعـدة  ، سياسي علويدر نظام . رود ميشمار  بهي فردي و جمعي ها حوزه

و عـالوه بـر    زمان به اين حد نيز كفايـت نشـده   اما هم ،اساسي نظارت دروني استوار است
ور و طكنترلي رهبران و كارگزاران سياسي، از سازوكارهاي متنوع، مت تأكيد بر ضرورت خود

  .مترقي در بازرسي و نظارت همگاني استفاده شده است
هشـداردهى   نظام عمالاانتخاب مديران اصلح و كارآمد، ) ع(  امام على ةسيردر  ،ازجمله

 كه ضمن آن؛ استنظارت  ازقبل  اوليةمراحل از هاى احتمالى مديران،  خالف ازو پيشگيرى 
تنهايى موجد مديريت بهينـه   بههشدارهاى الزم عالن اكارگزارى مديران شايسته و كاردان و 

اى جهت ارزيابى عملكرد الزم  يافته سامانو كارا نيست و در مراحل بعدى نظارت و كنترل 
اليق، خبـره، كـاردان، بصـير،     افراداز  بايدبازرسان نيز در سنت علوى افزون بر اين،  .است

و ايجـابى   پسنديدهمتعددى صفات  موارددر ) ع(  و تيزبين انتخاب شوند و امام ،خبير، امين
  .كند مي گوشزدل و كارگزاران خود مابازرسان را با تأكيد به ع

 و روايي، در انديشه و نظام اسالمي نبوي و علـوي،  قرآنيي ها بر مبناي آموزه ،همچنين
يكـي از حقـوق سياسـي     ،اسالميزمامداران  و حكومت رامت ب ةخيرخواهان نصيحتحق 

ـ كه هر نوع نصيحت  ا ج آناز  .شود مياسالم محسوب  سياسيافراد در فرهنگ   ةخيرخواهان
اسالمي مسبوق به اصل نظارت امت بر  ةجامعحكومت اسالمي و زمامداران  بهامت و افراد 

نصيحت خيرخواهانه يكـي  وليت ئمس ؛و كارگزاران حكومت ديني است زمامدارانعملكرد 
در زيـرا  .اسـت شان  نمودهاي روشن مشاركت جامعه و افراد در تعيين سرنوشت سياسي از

و بايد بـا نظـارت دقيـق بـر     اند  نظام اسالمي، مردم حاكم بر سرنوشت خود و صاحب حق
و نگذارنـد كسـاني در حكومـت     كننداركان حكومت، به نحو احسن حقوق خود را استيفا 

د و يا آن حق الهي را از آنان نبه تباهي كشان ،اند كردهقدرتي را كه به وديعه از مردم دريافت 
  .در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهند كنند وسلب 
  

 

  نوشت پي
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