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بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی
در حکمرانی اسالمی

چکیده
یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسالمی ،حق نظارت است که در قالب وظیفه
امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام میشود .امت اسالم همان طوری که
موظف است در یک جامعه اســامی ،بر پایه والیت متقابل مومنان ،یکدیگر را امر به معروف
و نهی از منکر کنند ،موظف می باشــند بر عملکرد حکمرانان و کارگزاران نظام سیاسی نظارت
داشته باشــند و در صورت دیدن خالفی چونترک معروف یا عمل به منکر ،در قالب نصیحت
مصداقــی ،آنان را از منکر باز داشــته و به معروف هدایت نمایند .ایــن مقاله با هدف کاربردی
با اســتفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررســی و تبیین این موضوع میپردازد که اصل امر به
معروف و نهی از منكر و حق نظارت همگانی مهم ترین پشتوانة دینی در حکمرانی اسالمی برای
اعمال نظارت بوده و برترین مصداق آن ،رفتن به سمت ایجاد و حفظ حكومت اسالمی است.
واژگان کلیــدی :نظارت ،نظارت همگانی ،حکمرانی اســامی ،قرآن کریم ،امر به معروف و
نهی از منکر.
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نظارت كنشــى عامدانه و عالمانه اســت؛ از اینرو هر نگاه تصادفى و از روى جهل را نظارت
نمىنامند و از همین جاست كه نظارت در علوم اجتماعى ،سیاسى و مدیریتىّ ،
تخصصى است
اســتعداد مناسب باید این توانایىها و قابلیتها را ّ
طى دورههایى كسب نموده و
افراد داراى
ِ
كه ِ
آموزش ببینند و در آن مســیر تربیت شوند تا از عهده مســئولیتى كه برعهده آنها نهاده مىشود،
برآیند .چارچوب و شیوه نظارتها نیز همسان نبوده و فلسفه نظارت نیز در هر مورد تفاوتهایی
دارد .در هر ســاختار نظارتی باید مجموعهای از قوانین و مقررات وجود داشــته باشد كه در آن
شیوههای نظارت ،تحقیق ،گزارشدهی و رسیدگی بر عملكرد فعالیت موضوع نظارت با توجه به
برنامهریزیهای از پیش تعیین شده ،حدود اختیارات و مسئولیتهای دستاندركاران و جایگاه
نظارت در كل نظام مشــخص و معین شده باشــد (احمدی .)33 :1376 ،نظارت در جاهایى
مطرح اســت كه حركتى علمى یا عملىّ ،
كمى یا كیفى ،گســترده یا محدود ،مخفى و یا آشكار
و ...متناســب با اهداف مقرر ،در جریان باشــد .با همین مبنا در نگاه دینى از ســوى خداوند و
فرشتگان اعمال همه آدمیان و حتى معصومین مورد نظارت و كنترل است (منصورنژاد.)1378 ،
بر این اســاس؛ اگر جوهره نظارت را به وجود فعالیت و ّ
تحرك بدانیم ،هر چه حركت بیشــتر،
ّ
مانور عامل بیشــتر باشد ،نظارت جدىترى را نیز مىطلبد؛
گســتردهتر ،قوىتر و هر چه ِ
قدرت ِ
زیرا خطاى بزرگان نیز بزرگ است .بر همین اساس در حوزههاى سیاسى ،حكومتى و مدیریتى
هرچه مسئوالن داراى وظایف سنگینترى باشند ،نظارت باالتر و دقیقترى را مىطلبند.
نظارت همگانی مبتنی بر پذیرش حق نظارت مردم و شــهروندان بر عملکرد نظام سیاسی و
حکومت اســت که در قرآن کریم و احادیث در قالب امر به معروف و نهی از منکر و خیرخواهی
برای مومنان به آن اشــاره شــده و با پیروزی انقالب اسالمی ،در نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران به صورت آشــکار در اصل هشتم قانون اساسی که نظارت متقابل مردم و دولت بر عملکرد
یکدیگر را مورد تاکید قرار گرفته اســت (قالیباف .)1389 ،نظارت همگانی مجموعه شــیوهها
و تدابیــر و ابزارهایی اســت كه یك جامعه یا یك گروه در تحقق اهــداف و هدایت افرادش برای
رعایت قوانین ،اصول ،كاركردها ،آداب ،شعائر ،مناسك ،هنجارها و ارزشهای پذیرفته شده ،به
كار میگیرد .این نظارت به دو صورت انجام میشــود :رسمی؛ كه به معنای وادار كردن انسانها
به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل بوده که ابزار آن قوانین و مقررات است و ضمانت اجرای
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آن نیز بر عهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروههای مختلف جامعه میباشــد .غیررسمی؛ از
طریق اقناع كه با رســوخ به عقل اعتقادی انسانها ،با دگرگون سازی جهان بینی افراد و با تأثیر بر
جهان عقیدتی و اندیشــه اعضا و نیز كاركردهای آداب و رسوم اخالقی ،میتواند آنان را مؤمن به
هنجارها و ارزشهای مقبول نماید .
در نظام نظارت اســامی ،مســأله نظارت و كنترل بر ســازمان و عملكرد كاركنان آن ،در
چارچوب وظایف و اختیارات مدیران و مســئوالن خالصه نمیشــود؛ بلكــه كلیه افراد جامعه،
ً
مخصوصا كاركنان و اعضای سازمان موظف هستند تا بر اساس وظیفه شرعی ،بر اعمال و رفتار
و عملكرد افراد و كاركنان و حتی عملكرد مدیران و مســئوالن ســازمان ،نظارت و كنترل داشــته
باشند .نظارت همگانی و عمومی ،از اهمیت زیاد و جایگاه ویژهای برخوردار بوده و در آموزههای
دینی تأكید فراوانی بر آن شــده است .كنترل و نظارت همگانی و عمومی كه در قرآن و روایات با
نام امر به معروف و نهی از منكر معرفی شــده است ،از واالترین و شریفترین واجبات دینی بوده
و وجوب آن از ضروریات و احكام بدیهی اســام است .خداوند متعال در سوره آل عمران ،امت
اســامی را مورد خطاب قرار داده و آنها را بهترین امت روی زمین میشمرند و میفرماید :شما
بهترین امتی بودید كه برای بشــریت به وجود آمدهاید؛ امــر به معروف و نهی از منكر میكنید و
به خدا ایمان دارید ».خداوند متعال در این آیه ،ویژگی بارز و مهم امت اســامی را ،كه به عنوان
امت برتر انتخاب شــده ،وجود نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منكر ذكر كرده است.
بــه خاطر اهمیت واال و جایگاه ویژه امر به معروف و نهی از منكر اســت كه حضرت علی (ع)
میفرماینــد :تمام كارهای نیك و حتی جهــاد در راه خدا ،در برابر امر به معروف و نهی از منكر،
همچون قطرهای در برابر دریایی پهناور است.
با توجه بــه مراتب فوق ،از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساســی جمهوری
اسالمی ایران بر مبنای اصل هشتم امر به معروف و نهی از منكر بوده که به عنوان یكی از احكام
اجتماعی دین اســام است كه به نحو كفایی برآحاد جامعه واجب میباشد و مبنای پیشگیری و
پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسالم ،ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی،
به منظور حسن اجرای موازین شرعی و جلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصالح امور است.
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 .1پیشینه تحقیق و مبانی نظری
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 .1.1پیشینه تحقیق
براتلو (« )1389راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعة دین بنیان» .امـــر بـه
معروف و نهی از منكر افزون بر وظیفه فـــردی ،موضـوعی اجتمـاعی و حكـومتی است .توسعة
فرهنـگ شـریعتمـدار و ایجـاد زمینـههـا و بسترهای گسترش آن ،فراهم آوردن سازوكار مناسب
و بسیاری دیگر از مؤلفههـــای مـدیریت سیاسـی خـرد و كـــان ،در نظـام دین بنیان مطـرح
مـیگـــردد .امـر بـه معـروف و نهـی از منكر یك نظام نظارت همگانی در مدیریت جامعة دین
بنیان است كـــه رسالت اجرای شرایع الهـی و ایجـاد جامعـه و حكومـت اسـالمی و تضـمین
تحقـق اهداف آن را بر عهده دارد.
جوان آراسته (« )1392نظارت همگانی و متقابل در نظام اسالمی (تحلیل اصل هشتم قانون
اساســی)» .تعریف دقیقی از معروف و منکر ارائه داده و سپس برای درک درست از اصل هشتم،
امــوری مانند رابطه امر به معروف و نظارت ،حوزه هــای امر به معروف و نهی از منکر ،تکلیفی
بــودن نظارت همگانی ،عمومیت امر و نهی کنندگان ،عمومیت امر و نهی شــوندگان ،عمومیت
مصادیق امر و نهی و ابزارهای نظارت مردم بر دولت را مورد توجه قرار میدهد.
جوینیپور و دیگران (« )1396بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت
ســرمایة اجتماعــی» .فریضه الهی امر به معــروف و نهی از منکر ،به عنــوان یک کنش دینی-
اجتماعی که ناشی از نوعی احساس مســئولیت پذیری در پیوندهای گروهی است ،کارکردهای
اجتماعــی مهمی را ایفا می نماید .با مبنا قرار دادن ســه اصل مهــم قرآنی :اخوت دینی ،والیت
مداری و وحدت و با تأکید بر مولفه اعتماد در بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با محوریت ایمان،
به ارائه مدلی برای بهره گیری از آموزه های نورانی قرآن کریم در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی
پرداخته است.
قلی زاده و دیگران (« )1398نظارت همگانی بر حاکمیت در نهج البالغه و قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران» .منابع دینی از جمله نهج البالغه و قانون اساسی ،نظارت عمومی در
نظام سیاسی اسالم را اجتناب ناپذیر دانسته و آن را برای حفظ نظام از آسیبها به عنوان یک عامل
ســازنده و بازدارنده ضروری میدانند .و به این دلیل آشنایی و عمل مردم و مسئولین به بسترهای
نظارت عمومی جامعه را از انحرافات و آسیبها مصون میسازد.

1. Monitoring.
2. Public Supervision.
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 .1.2مبانی نظری
 .1.2.1مفهوم و مبانی نظارت و نظارت همگانی
نظارت 1از ماده «نظر» است .در کتاب لســانالعرب آمده است« :النظر»؛ یعنی تأمل کردن در
چیــزی ،اندازه چیزی را در نظر داشــتن و قیاس کردن و «الناظــر»؛ یعنی حافظ و نگهبان (ابن
منظــور .)255-258 :1996 ،نظارت به معنای «عمــل ناظر و مقام او و نیز مراقبت در اجرای
امور» نیز آمده است (معین ،ج .)1360 ،4علی اکبر دهخدا نظارت را به «نگریستن در چیزى با
تأمل ،مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانى داشتن كارى ،دیدهبانى به سوى چیزى ،چشم انداختن،
حكومت كردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشــان ،یــارى دادن و مدد كردن و كمك كردن
تأملّ ،
و نیز به معناى چشــم ،بصر ،دیده ،فكر ،اندیشــه ،تفكر ،رویه ،دقتّ ،
تدبر ،خیال ،وهم و
اعتراض» آورده است (دهخدا ،ج.)1373 ،13
به لحاظ مفهومی ،نظارت فرایند مشاهده یا رسیدگی نظامدار فرایند یک محصول یا خدمت
یا رفتار یا برنامه به منظور بررســی انطباق ضوابط مورد انتظار یا از پیش تعیین شــده است که در
نهایت به مداخله یا عدم مداخله میانجامد و هدف آن مهار شــرایط اســت .نظارت همواره در
پی یک برنامه ضرورت پیــدا میکند و به دلیل آنکه برنامهها اعم از رفتار ،خط تولید ،تخصیص
ً
منابع ،اهداف تا دستورالعملها و شیوههای انجام کار اصوال نظامدار هستند ،نظارت نیز نظامدار
است (میچل.)1377 ،
استونر نظارت را فعالیتى منظم میداند كه ضمن آن نتایج موردانتظار در قالب استانداردهاى
انجام عملیات معین شده و سپس سیستم دریافت اطالعات طراحى میگردد .عملیات پیشبینى
شــده و انجام شده با هم مقایســه مىگردند تا اختالفات و انحرافات را شناسایی و میزان اهمیت
آنها مشــخص شــده و ســرانجام اصالحات الزم جهت تحقق اهداف و مأموریتهاى سازمان
صورت پذیرد (.)Stoner,1983
نظارت همگانی 2مراقبت و مشاهدهای اســت که توسط همه مردم و برای تحقق ارزشهای
متعالی در جامعه اســامی بر اســاس قانون اعمال می شــود .این نظارت توسط مردم و دولت
نسبت به یکدیگر انجام می شود .موضوع نظارت معروف و منکر است .اعمالی که مطابق احکام
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شرع و قانون باشــد معروف و در صورت مخالفت با احکام شرع و قانون منکر نام دارد .ﻧﻈﺎرت
ﻫﻤﮕﺎنــی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ،و اقدامهایــی را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎلیتــی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺗﺮازوی اﺛﺮبخشــی و کارآیی ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد .اﺛﺮبخشی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزﻳﺎبی اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻄﺒﺎق اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرســی ﻗﺮار میﮔﻴﺮد و کارآیی از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ روشﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺎ اﻫﺪاف و زﻣﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ پیشبینی ﺷﺪه ارزﻳﺎبی میشود
(تحویلی.)1396 ،
 .1.2.2سنت نظارت در حکمرانی اسالمى
یکى از ّ
ّ
سنتهاى ثابت الهى ،نظارت کامل ،دقیق و مداوم بر اعمال و نیات انسانها و بازرسى
ً
و ارزیابى آنهاســت .خداوند متعال در این دنیــا ،دقیقا بر تمام اعمال ،گفتار و ّنیات انســانها
نظارت دارد .خداوند ســبحان ،در قرآن کریم بارها در آیات متعدد ،مســأله نظارت و بازرسى
اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر کارهاى بندگان خود معرفى مىنماید«َ :و
َ َّ َ َ َ ّ ُ
ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُّ َ
ینب ُئک ْم
یب و الشهادة ف
الغ
م
عال
لى
ا
ون
قل اعملوا فسیرى الله عملکم و رسوله والمو ِمنون و سترد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ُ ُ َ َُ َ
عملون؛ (اى پیامبر) ،بگو عمل کنید ،خداوند و رســول خدا و مؤمنان اعمال شــما را
ِبما کنتم ت
مىبینند و به زودى به ســوى کســى باز مىگردید که پنهان و آشکار را مىداند و شما را به آنچه
عمل مىکردید خبر مىدهد (سوره توبه ،آیه  .)105خداوند متعال عالوه بر این که تمام کارهاى
انســانها را مىبیند و آنها را به دقت زیر نظر دارد ،افکار و ّنیات انسانها نیز تحت نظارت کامل
و دقیق الهى است.
بــا انــدک تأملــى در آیــات قــرآن کریــم و روایــات چنیــن برداشــت مىشــود کــه
شش گروه ،کار نظارت بر اعمال و افکار و نیات انسانها را بر عهده دارند:
خداوند ســبحان :برتر و باالتر از همــه ،ذات پاک خداوند بر اعمال و رفتــار و نیات بندگانش
َ ُ
َ ُ َ
نظــارت مىنماید و در قــرآن کریم در این باره مىفرماید«َ :و ما تکون فى شــأن َو مــا تتلوا ِم ُنه
َ َ ّ ُّ َ َ ُ ُ
ً ْ ُ
َ
َ
ُ َ
فیه؛ در هر حال که باشــى
ِمــن قرآن و ال تعملون ِمــن عمل ِاال کنا علیکم شــهودا ِاذ تفیضون ِ
و هــر آیهاى از قرآن که بخوانى و هر کارى را انجام دهید ،ما شــاهد و ناظر بر شــما هســتیم،
هنگامى که در آن کار وارد مىشــوید .پس نخســتین ناظر بر اعمال انسان ،خود خداوند متعال
است( »...ســوره یونس ،آیه  .)61نظارت و شــهادت خداى متعال ،براى همه چیز و همه کس

 .1.2.3جایگاه حق نظارت همگانی (اصل امر به معروف و نهی از منكر)
 .1.2.3.1قرآن کریم
برای امر به معروف و نهی از منكر الزاماتی ذکر شده است :علم و معرفت ،احتمال تأثیر ،نبودن
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کافى اســت و ضرورتى به وجود ناظران دیگر احساس نمىشود ،اما لطف خداوند و عدالت او
ایجاب مىکند که ناظران و شــاهدان دیگرى نیز براى نظارت بر کارهاى انســانها ّ
معین نماید.
ُ ِّ ُ َ
ََ َ
پیامبــران و امامان :قرآن کریم در این باره مىفرماید« :فکیف ِاذا ِج ْئنا ِم ْن کل ا َّمة ِبشــهید َو ِج ْئنا
َ
ً
َ َ
هؤالء شــهیدا؛ چگونه خواهد بــود آن روز که از هر امتى گواهى مىآوریم و تو (پیامبر
ِبک على
ِ
خاتم) را گواه بر این ّامت (اسالم) قرار مىدهیم» (سوره نساء ،آیه  .)41خداوند متعال در این آیه
مىفرماید که پیامبر گرامى اسالم (ص) در روز قیامت ،بر ّامت خود گواهى خواهد داد و روشن
است که گواهى آن روز ،بدون وجود نظارت در این دنیا ،درست نخواهد بود.
فرشــتگان :عدهاى از فرشتگان نیز مأمور نظارت بر اعمال و رفتار و ّنیات انسانها مىباشند.
ْ ُ ُّ َ ْ
ٌ
ٌ
ســائق َو شهید؛ در آن روز (قیامت) ،هر انسانى
قرآن کریم میفرماید«َ :و جاءت کل نفس َم َعها
وارد صحنه محشــر مىشــود ،در حالیکه فرشــتهاى با اوســت که او را به ســوى حساب سوق
مىدهد و شاهدى از فرشتگان است که بر اعمال او شهادت مىدهد» (سوره ق ،آیه .)21
اعضاى بدن انسان :همه اعضاى بدن انسان ،شاهد و ناظر اعمال او مىباشند ،اما در قرآن کریم
به نظارت و گواهى چند تا از آنها تصریح شــده اســت .از جمله آنها مىتوان به زبان ،دست ،پا،
لیهم َا ُ
چشم و گوش اشاره کرد .آیه  24سوره مبارکه نور مىفرماید«َ :ی َوم َت َ
لسنت ُه ْم َو َا ْ
شه ُد َع ْ
یدیهم
ُ
َو َا ُ
رج ُل ْ
هم ِبما کانوا َیعملون؛ روزى که زبان و دســت و پاى آنان ،به آنچه انجام دادهاند شــهادت
خواهد داد».
زمین :زمینى که زیر پاى ما قرار دارد و ما همواره میهمان آن هســتم و از ما با انواع نعمتها
و برکاتــش پذیرایــى مىکند مراقب و ناظر اعمال و رفتار ماســت و در روز قیامــت آنها را بازگو
ُ َ َ
ُ
االرض زلز َالها َو َا َ
خرج ِت االرض اثقالها َو
لزلــت
خواهد کرد .خداوند متعال مىفرمایدِ « :اذا ُز
ِ
ِ
َ
ً
ُ ِّ
ُ
َ
حد ُث َا َ
خبارها؛ هنگامى که زمین شدیدا به لرزه درآید و زمین بارهاى
ومئذ ت
قال االنســان مالها ی ِ
ســنگینش را خارج سازد و انســان مىگوید زمین را چه مىشــود (که این گونه مىلرزد) در آن
روز ،زمین تمام خبرهاى خود را بازگو مىکند» (سوره زلزال ،آیات .)5-1
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ضرر و ادامه و اصرار متخلف یعنی آن كس كه معروف را ترك كرده و اصرار بر گناه دارد.
اولین شــرط علم و معرفت ،وقتی انســان قصد امر به معروف و نهی از منكر دارد ،باید اول
معروف و منكر را خوب بشناســید( ،برداشت شخصی مالك نیست) پس مهم است فرد مصداق
معروف و منكر را درست بشناسد تا بتواند امر به معروف و نهی از منكر كند .دومین شرط احتمال
تأثیر اســت ،این كه فرد خاطی آنقدر عاصی و خاطی نباشــد كه احتمال اثر در او وجود نداشته
باشــد .البته امر به معروف و نهی از منكر مراتب دارد« ،مرتبه قلب ،زبان و دست» طبیعی است
انســان باید در قلب و در عمل ابراز نفرت و تنفر كند و این را به شكلی به فرد خاطی نشان دهد.
در مرتبه دوم با دلیل و منطق و تدبیر ،امر به معروف زبانی كند ،بیشــك اگر بر استدالل و از سر
دوستی و خیرخواهی فرد با زبان توصیه شود ،احتمال اثر آن افزایش مییابد .دست و اقدام مرتبه
دیگر اســت .انســان با عمل و رفتار میتواند افراد را به خوبی تشویق و از بدی دور كند .بنابراین
وظیفهای است كه از ســر خیرخواهی تكتك افراد سازمان نسبت به یكدیگر دارند ،البته ایجاد
شرایط اعتماد ،دوستی متقابل بستر اجرای این اصل را بهتر فراهم خواهد كرد .اجرای درست این
اصــل همدلی و اعتماد ،خیرخواهی و روحیه برادری و كار تیمی را در ســازمان تقویت میكند.
مشــاركت ،مشورت و كمك به یكدیگر به اوج میرسد .از این رو جامعه اسالمی ،جامعه برتری
خواهد بود؛ زیرا افراد از سر خیرخواهی ،خوبیها را ترویج و بدیها را كاهش خواهند داد و این
معنای واقعی یك جامعه انسانی و اسالمی خواهد بود.
به طور کلی ،نظارت خداوند متعال بر اعمال بندگان و ارزیابى حضرت حق از عملکرد آنان،
عمومیت دارد و منحصر به انســانهاى معمولى نیست ،بلکه انسانهایى واال نیز که نزد خدا ارج
و منزلتى دارند ،مثل فرستادگان خدا و امامان و رهبران ّامتها نیز مورد نظارت دقیق قرار خواهند
الم ْر َس َ
گرفت .خداوند متعال مىفرماید«َ :و َل َن ْس َئ َل َّن ُ
لین؛ همانا از پیامبران سؤال خواهیم کرد (که
آیا رسالت خویش را به نحو احسن انجام دادهاند؟)» (سوره اعراف ،آیه .)6
آیــات زیادی در قرآن کریم موضوع حق نظارت همگانی ،تحت عنوان امر به معروف و نهی
از منکر مطرح شده است:
سوره آل عمران ،آیه « :114یومنون بالله و الیوم االخر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
و یســارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحون» .ایمان به خدا و روز قیامت می آورند و امر به
نیکوئی و نهی از بدکاری میکنند و در نیکوکاری میشتابند و آنها خود مردمی نیکوکارند.

 .1.2.3.2آثار نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر) در حکمرانی اسالمی
از نظر قرآن کریم اگر فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر به درســتی در جامعه اســامی
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ســوره آل عمران ،آیه « :104و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون
عن المنکر و اولیک هم المفلحون» .از شــما امتی پدید آید ،دعوت کننده به خوبیها ،تشــویق
کننده به کارهای شایسته و به دور دارنده از بدیها ،این چنین کسانی رستگار هستند.
ســوره آل عمران ،آیه  « :110کنتم خیر امه اخرجت للنــاس تامرون بالمعروف و تنهون عن
المنکر و تومنون بالله» .شما بهترین امت بودهاید که برای بشریت به وجود آمده ،کارهای شایسته
را ترویج میکنید و جلوی کارهای زشت را میگیرید و به خدا ایمان دارید.
ســوره حج ،آیه  « :41الذین ان مکنا فی االرض اقامو الصلوه اتوا الزکوه و امروا بالمعروف و
نهوا عن المنکر».
مومنان کســانی هستند که اگر به ایشــان در روی زمین تمکین و قدرت دهیم ،نماز را بجای
میآورند و زکوه میدهند و به معروف امر میکنند و از منکر دیگران را باز میدارند.
ســوره توبه ،آیه « :71والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون
عن المنکر و یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و یطیعون الله و رســوله اولئک سیرحمهم الله ان الله
عزیز حکیم» .مردان و زنان مومن همه یار و دوســتار یکدیگرند ،خلــق را بکار نیکو وادارند ،و
از کار زشــت منع می کنند ،نماز بپا میدارند و زکات میدهند و حکم خدا و رســول را اطاعت
میکنند ،آن را البته خدا مشــمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درســت
کردار است.
ســوره توبه ،آیه « :113التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون االمرون
بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشــر المومنین» .از گناه پشــیمانان،
خداپرستان ،حمد و شکر نعمت گذاران ،روزه داران ،نماز با خضوع گذاران ،امر به معروف و نهی
از منکرکنندگان و نگهبانان حدود الهی و مومنان را (ای رسول ما به ثواب و سعادت) بشارت ده.
ســوره توبه ،آیه « :70المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون
عن المنکر» .مردان و زنان با ایمان ،بعضی ناظر و سرپرست بر بعضی دیگر هستند و یکدیگر را
امر به معروف و نهی از منکر میکنند.
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اعمال شود ،آثار و برکاتی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
امت صالح مصلح :یکی از مهمترین راههای دستیابی به چنین ویژگی توجه امت در همه مراتب
سیاسی و اجتماعی به مسئله امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا در این چارچوب است که
میتوان موارد و مصادیق فســاد و منکر را درک کرد و به اصالح آن پرداخت و جامعهای صالح
و مصلح داشــت .خداوند میفرماید :به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به كار پسندیده فرمان
مى دهند؛ و از كار ناپســند باز مىدارند؛ و در كارهاى نیك شتاب مى كنند؛ و آنان از شایستگان
هستند (سوره آلعمران ،آیه  .)۱۱۴ایمان واقعی :مومن واقعی جزم و عزمش یکی است؛ و آن را
در بازتاب عملی میتوان دریافت؛ زیرا هر کســی بر اساس شاکله و شخصیت وجودی خودش
کهترکیبی از عزم و جزم است ،عمل و رفتار میکند( .سوره اسراء ،آیه  )84بر این اساس ،مومن
واقعــی نه تنها به معروف میپردازد و از منکرگریزان اســت ،بلکه این گرایش وگریزش را برای
دیگران نیز میخواهد و بدان فرمان میدهد (سوره عصر ،آیات  1تا 4؛ سوره توبه ،آیه .)112
نصرت الهی :یکی از مهمترین ابزارها و وســایل بهرهمندی از امدادهای الهی و برخورداری از
نصرت خداوند که موجب پیروزی جامعه و امت در برابر دشــمنان میشود ،عمل به فریضه امر
به معروف و نهی از منکر اســت .خداوند در آیه  40سوره حج میفرماید :هر آینه هر کسی خدا
را یاری رســاند ،خداوند او را یاری میرساند .در آیه  41این سوره نیز توضیح میدهد این یاری
بهویژه در زمانی که حکومت و حاکمیت در اختیار ایشــان است ،در قالب اقامه نماز و پرداخت
زکات و امر به معروف و نهی از منکر اســت .پس کســانی که به این فریضه در زمان حاکمیت
اسالم عمل میکنند ،از نصرت الهی برخوردار خواهند بود.
برتــری و بهتری :معیار برتــری امت و جامعهای از دیگر امتها و جوامــع ،عمل به فریضه امر
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ًْ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ َ
بــه معروف و نهی از منکر اســت.
اس تأ ُم ُرون
خداوند میفرماید :كنتــم خیر أم ٍه أخ ِرجــت ِللن ِ
ْ َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُْ ُ َ
الله؛ شما بهترین امتى هستید كه براى مردم پدیدار شده
ِبالمعر ِ
وف وتنهون ع ِن المنك ِر وتؤ ِمنون ِب ِ
اید ،به كار پســندیده فرمان مى دهید و از كار ناپســند بازمى دارید و به خدا ایمان دارید (سوره
آلعمران ،آیه .)110
خیر و خوبی :امت اســام زمانی به خیر و خوشــی و خوبی میرسد که به فریضه امر به معروف
و نهی از منکر عمل کند و رهبران و کارگزاران آن در مســیری قــرار گیرند که خداوند در قرآن
بهعنوان وظیفه و مسئولیت نظام اســامی برای آنان تعریف کرده است .خداوند میفرماید :در
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بسیارى از رازگوییهاى ایشان خیرى نیست ،مگر كسى كه بدین وسیله به صدقه یا كار پسندیده
یا اصالح و سازشــى میان مردم فرمان دهد؛ و هر كس براى طلب خشــنودى خدا چنین كند،
بزودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد (سوره نساء ،آیه .)114
رحمت الهی :برای بهرهمندی از رحمت الهی باید امت اسالم ،به فریضه امر به معروف و نهی از
منکر عمل کند .جامعهای که تحت رحمت الهی قرار گیرد با یکدیگر خوب خواهند بود و تنش
و چالشهای اجتماعی از میان میرود و مهر و محبت جایگزین خشــونت و درگیری میشــود.
خداوند میفرماید :و مردان و زنان با ایمان دوســتان یكدیگرند كه به كارهاى پســندیده وا مى
دارنــد و از كارهاى ناپســند باز مى دارند و نماز را بر پا مى كننــد و زكات مى دهند و از خدا و
پیامبرش فرمان مىبرند ،آنانند كه خدا همانا ایشــان را مشمول رحمت خویش قرار میدهد كه
خدا توانا و حكیم است (سوره توبه ،آیه .)۷۱
رســتگاری و موفقیت :هــر جامعهای که به فریضه امر به معروف و نهــی از منکر عمل کند ،به
رســتگاری و فالح در دنیا و آخرت میرســد .خداوند در آیه  114سوره آلعمران و آیات  111و
 112سوره توبه به این تأثیر مهم فریضه در سعادتمندی انسان اشاره کرده است.
مانع اختالف :از مهمترین مشــکالت نظامهای سیاسی و اجتماعی ،تفرقه و اختالفی است که
در ســطوح مختلف جامعه ایجاد میشود .خداوند در آیات  104و  105سوره آلعمران عمل به
فریضه را مانع جدی در سر راه اختالفات دانست و امر به معروف را زمینهساز عدم بروز اختالف
بر شمرده است.
مانع شکســت امت :جامعه و امتی که به فریضه عمل میکند ،همواره پیروز و ســربلند است و
شــرایط را ب ه گونهای ایجاد میکند که هرگز شکستی برای امت رقم نخواهد خورد؛ اما با ترک
فریضه شرایط برای شکست فراهم خواهد شد و امتی که به این فریضه عمل نکند دچار اختالف
و شکست خواهد شد (سوره آل عمران ،آیات  110و .)111
رهایی از نفاق :امتی که به فریضه امر به معروف و نهی از منکر میپردازند ،از نفاق و آثار آن رها
میشــوند .با مقایسه دو آیه  67و  71ســوره توبه میتوان به این نکته رسید؛ زیرا در یک آیه بیان
میکند مومنان به معروف امر و از منکر نهی میکنند؛ در حالی که منافقان نه تنها خود اهل منکر
هستند ،بلکه از معروف باز داشته و به منکر دعوت میکنند.
حافظ دین و ایمان :انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،حافظ دین و ایمان شخص است
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و اگر کســی بخواهد دین و ایمــان و اعتقاد خویش را حفظ کند باید بــه این فریضه عمل کند.
ّ
تقدم امر به معروف بر ایمانّ ،
اهم ّیت ویژه آن را در حفظ
خداوند در آیه  110ســوره آل عمران با
اعتقاد و ایمان بیان میکند.
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حق نظارت همگانی از احكام ضرورى اســام میباشد كه در نصوص دینى تأكید شده است و
ّ
تا آنجا در ظهور ،اســتمرار و انحطاط جوامع و تمدنها مؤثر اســت كه ضامن بقای اسالم و در
كالم حضرت امام علی (ع) عامل لعن قرون گذشــته ،ترك امر به معروف و نهی از منكر عنوان
شده اســت (نهج البالغه ،خطبه  .)192در سوره آل عمران آمده است :شما بهترین امتى بودید
كه بهســود انسانها آفریده شــدهاند؛ (چرا كه) امر به معروف و نهى از منكر مىكنید و به خدا
ایمان داریــد و اگر اهل كتاب( ،به چنین برنامه و آیین درخشــانى) ایمان آورند ،براى آنها بهتر
است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ایمانند و بیشتر آنها فاسقند( ،و خارج از اطاعت پروردگار).
در نظام اسالمی ،مســئولیت افراد از مسئولیت دولت جدا نیســت .اگر دولتها ،جامعه را
اداره میكننــد ،مردم نیز عضو جامعهاند و نتیجه خوب و بد رفتار دولتمردان ،به طور مســتقیم
متوجه آنان میشــود .بنابراین ،به حكم عقل ،این تكلیف همه مردم اســت كه با نظارت بر كار
زمامداران خود ،از انحراف آنان از مســیر حق ،عدالت و تقوا جلوگیری كنند .در حقوق اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز به این گونه نظارت توجه شده است و اصل هشتم قانون اساسی مقرر
میدارد :در جمهوری اســامی ایران ،دعوت به خیر ،امر به معــروف و نهی از منكر ،وظیفهای
اســت همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به
دولت .شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون ّ
معین میكند.
به طور كلی ،افكار عمومی و عامه مردم ،اولین و مهمترین پشــتیبان قانون اساســی به شمار
میروند .حمایت مردم از این قانون ،مهمترین وسیله نظارتی است كه به عنوان نیروی بازدارنده،
از هــر گونه تخطی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساســی به طور بالقوه جلوگیری میكند.
قانون اساســی عالوه بر حقوق بنیادین متعددی كه برای ملــت در بعد نظارت بر حكومت قائل
شده ،ابزارهایی نیز برای اعمال این حق یا وظیفه نظارت همگانی در نظر گرفته است.
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