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شیوههای نظارت بر حاكم در فقه سیاسی شیعه

دكتر علی شیرخانی

*

چكیده
حاكمیت ،حكومت و قدرت ،واژگانی هستند كه در میان ملل و نحل از شهرت باالیی برخوردار هستند.
انسان ها به هر انگیزه و ایدهای كه حكومت تشكیل دهند ،در راستای تداوم و بقای حكومت ،به عنصری
به نام نظارت ،احتیاج دارند كه هم مهار قدرت بنماید و هم بقای حكومت را تضمین كند .حال پرسش
این است كه حكومت اسالمی كه با اراده الهی ،وضع و تشریع شده است و خداوند حكیم با حكمت ازلی
خود ،عدهای را به عنوان حاكم معرفی كرده است تا آنان با تمسك به قوانین الهی و با ایجاد حكومت
عدل اسالمی ،جامعه را به سعادت و تقرب به خدا نزدیك نمایند ،آیا سازوكارهای نظارتی هم در اراده
الهی و تشریعی اسالمی برای این مطلب تعبیه شده است .محقق اسالمی با بررسی علل موجده و مبقیه
حكومت در اسالم ،به این نتیجه میرسد كه اسالم ،ضمن دستور به تأسیس حكومت ،شیوهها و
سازوكارهایی برای نظارت دارد .نظارتهایی از قبیل ،امر به معروف و نهی از منكر ،نصیحت ائمه
مسلمین ،ارشاد جاهل ،حق پرسشگری و استیضاح ،تجویز نقض بیعت با حاكم در صورت عدم پایبندی
به شریعت و اعتقاد به حیات سیاسی برای مخالفان و منتقدان .تمام موارد فوق ،نظارت بر حاكم اسالمی
را از ضمانتهای اجرایی قوی و محكم برخوردار می كند .نوشتار حاضر به این مهم پرداخته است.
کلید واژهها
نظارت ،نظارت درونی ،نظارت بیرونی ،نصیحت ،امر به معروف و نهی از منكر ،نقض بیعت ،حاكم
اسالمی ،استیضاح.
*عضو هیأتعلمی و استادیار علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قم
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مقدمه
2

در میان جوامع انسانی ،داشتن یك نوع نظم و نظام كه از آن به حكومت 1و یا دولت تعبیر
میشود ،از بدیهیات عرفی و زندگی اجتماعی میباشد و در طول سیر زندگی انسانی ،بر روی
كره خاكی ،نظام اجتماعی انسانها ،تهی از حكومت و حاكمیت نبوده است .ضرورت این مسأله
به حدی بوده كه حضرت علی(ع) میفرماید« :البدّ للناس من امیر برٍّ أو جائرٍ» (نهج البالغه،
صبحی الصالح1931 ،ه.ق  .)28:برای توده مردم ،ضروری و الزم است كه امیر و حاكم (نظم و
انتظامدهنده به جامعه) باشد ،حال امیر و حاكم نیكوكار باشد و یا جائر و ستمكار باشد.
هدف اساسی از ایجاد حكومت ،برقراری یك نوع نظم و انتظام در جامعه میباشد كه در پرتو
آن ،بتوان به آرمانهای اعتقادی و عرفی دست یافت و آن ها را اجرا نمود .البته اعتقادات و
آرمانها با توجه به نوع عالیق و سالیق و باورهای مذهبی هر قوم و قبیله ،متفاوت خواهد بود.
بهطور مثال درآموزههای اسالمی -شیعی ،اقامه عدل ،اشاعه معارف اسالمی ،ممانعت از ظهور و
بروز بدعتها ،دینستیزیها ،خرافات و ...میباشد.
خداوند حكیم برای تحقق موارد فوق ،در ادوار گوناگون تاریخ ،افرادی با عنوان انبیا به سوی
مردم ارسال داشته است و آخرین آنها حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) بوده است و پس از
آن حضرت ،به باور شیعیان این وظیفه بر عهده امامان دوازدهگانه شیعه میباشد .بر اساس
اعتقاد عمیق شیعه ،پیامبر و امامان شیعه از نیرویی با عنوان نیروی عصمت برخوردار میباشند
و بر اساس این باور ،آنان هیچ گونه خطا اعم از صغیره و كبیره مرتكب نمیشوند و در صورتی
كه عهدهدار حكومت باشند ،تمام تالش آنان برای اجرای مطلوب آموزههای دینی كه در نهایت
به برقراری عدالت اجتماعی میانجامد ،به كار خواهند بست و توده مردم نیز در این مسیر ،فهم
و درك بیشتر از آنان نخواهند داشت ،تا به آنان نظارت داشته باشند و آنان از مشورت و
دیدگاههای صواب مردم بهرهمند شوند؛ ولی در زمان عدم حضور امام معصوم (ع) این مسأله به
صورت جدی مطرح میشود كه آیا فرد حاكم بر سرنوشت مردم و متولی امور آنها ،نیاز مبرم و
همیشگی به مشورت و نظارت مردم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،پرسش اصلی این است
كه چه راهكارها ،شیوهها و نهادهایی برای نظارت بر حاكم در متون دینی و عرف اجتماعی

1 - State
2 - Government
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مسلمانان وجود دارد كه بدان وسیله ،بتوان ضمن كمك به حاكم ،نقدها و نظارتهایی در
راستای بهبود اِعمال حاكمیت ،ارائه داد.
ادعای این نوشته آن است در اندیشه اسالمی و فقه سیاسی شیعه ،عالوه بر نظارت درونی
حاكم كه از آن به ملكه عدالت نام برده میشود ،و آن از شروط الزم ایجاد حاكمیت وبقای آن
است  ،ولی كافی نیست ،چون عدالت و تقوا مانع اشتباه و خطای حاكم نمیشود،و سازوكارهای
گوناگون بیرونی نیز ارائه شده است كه در صورت اجرا ،بسیار دقیقتر و كارآمدتر از شیوههای
نظارتی مدرن میباشد .برای اثبات مدعای این نوشته ،مطالب مقاله در دو فراز اصلی اراده
میشود .فراز اول مربوط به تعاریف نظارت است و در فراز دوم به سازوكارهای بیرونی نظارت
اشاره خواهد شد.
در این پژوهش ،نظارت درونی حاكم اسالمی ،مفروض تلقی شده است ،چرا كه به باور فقه
سیاسی شیعه حاكم اسالمی ،در صورت وجود شرایط اجتهاد ،عدالت ،تقوا و ...میتواند مقام
حكومت را احراز نماید و در صورت سلب شرایط خود به خود منعزل میباشد و در صورتی كه از
ابتدا نیز فاقد شرایط باشد ،شرعاً و عرفاً ،نخبگان و مردم حق بیعت با او و انتخاب وی را
نخواهند داشت .لذا در این نوشته ،مباحث نظارت درونی و یا خودكنترلی ،طرح نشده است.
الف) معنا و اقسام نظارت
واژه نظارت 1كه از آن به مراقبت و كنترل هم تعبیر میشود ،در لغت نامه دهخدا به معنای
مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانی داشتن كاری آمده است( .دهخدا ،لغتنامه ،1939 ،ج :18
 )1931این واژه در علم مدیریت وضع و ابداع گردیده و نظارت در علم مدیریت به فرایندی
اطالق میشود كه كار كاركنان در زمانهای معینی به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار
میگیرد (سعادت.)913 :1939 ،
در سازمانها و نهادها ،مدیران و برنامهریزان ،برای دستیابی به اهداف مشخص ،برنامههایی
را تدوین مینمایند و دستیابی به این اهداف در صورتی تحققپذیر خواهد بود كه نظامی دقیق
و جامع برای نظارت و كنتر ل وجود داشته باشد.

1 - Insection
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آنچه در فقه سیاسی به عنوان نظارت مورد بحث قرار میگیرد ،به ابعاد حقوقی آن توجه
دارد .از این رو نظارت به مجموعه عملیات و فرایندهایی اطالق میشود كه طی آن ،میزان
تطابق عملكرد اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده میشود تا از مطابقت نتایج عملكرد با
هدفهای مطلوب ،اطمینان حاصل شود (ملكافضلی.)88 :1928 ،
نظارت در فقه سیاسی شیعه ،در ابواب گوناگون فقه مورد بحث قرار گرفته است و در فقه
سنتی و قدیم شیعه ،بابی با عنوان نظارت گشوده نشده تا بدان مطلب بپردازد .اصوالً علمای
شیعه ورود به این گونه مباحث را به اصطالح خودشان «طرداً للباب» میدانستند .بدین معنا كه
در یك موضوعی به مطلبی میرسیدند كه به آن ارتباط داشته ،وارد گفتوگو و كندوكاو در آن
مسأله میشدند .به طور مثال آیتاله خوئی در بحث غیبت مؤمن ،به موضوع نصیحت مومن
میپردازد و به مسائل گوناگونی درباره نصیحت به طور عام اشاره میكند (خویی 1313 ،ه.ق:
.)933-911
در فقه و حقوق ،از حقوق انسانها به دو قسم حقوق خصوصی و حقوق عمومی اشاره شده
است .حقوق خصوصی كه در فقه شیعه به آن فقهالمعامالت گفته میشود ،در این پژوهش مورد
مداقه و مباحثه نمیباشد ،ولی حقوق عمومی كه به آن فقهالنظام گفته میشود ،مورد بررسی
این نوشته میباشد و در این صورت ،فقه وظیفه ناظر را به وضوح مشخص كرده است و به
گونههای مختلف نظارت ،اشاره دارد.
از آنجا كه نظارت در حوزه عمومی به وسیله افراد و انسانها تحققپذیر میباشد ،از این رو
در یك تقسیمبندی دیگر ،نظارت به چهار قسم ،تقسیم میشود:
نظارت دولت بر مردم ،نظارت مردم بر دولت (حاكم اسالمی) ،نظارت دولت بر دولت و
نظارت مردم بر مردم (منصورنژاد .)93- 34 :1929 ،البته همان طور كه پیشتر بیان شد ،در
این نوشته به نوع دوم آن كه ،نظارت مردم بر دولت و حاكم اسالمی است ،پرداخته میشود .این
نوع نیز به نوبه خود میتواند بر دو گونه تقسیم شود .بدین معنا كه اعمال نظارت با واسطه است
یا بیواسطه .اعمال نظارت مردمی بر فعالیت و عملكرد حاكم و حاكمان باواسطه ،یعنی اینكه،
نظارت عالیه حكومت بر بخشهای گوناگون تحت فرمان خود به این اعتبار كه مجموعه
كارگزاران و حاكم و حكومت ،در واقع نماینده مردم هستند و مردم نیز به واسطه آنان ،به
بخشهای گوناگون نظارت دارند .اما نظارت بیواسطه و یا نظارت مستقیم ،نظارت امت و مردم
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بر آنچه كه مسؤوالن امر ،در حیطه اختیارات و حوزه مسؤولیتی خود انجام میدهند اطالق
میشود.
ب) نظارت مردم بر حاکم
در ابتدای امر ممكن است ،این پرسش در ذهن هر خوانندهای خطور كند كه ،چرا باید مردم
بر حاكم و اجزای مرتبط با او كه تحت عنوان حكومت و دولت مطرح است ،نظارت داشته
باشند؟ پاسخ به پرسش فوق دو گونه میتواند باشد .ممكن است عدهای تأكید نمایند كه مردم
حق نظارت و پرسشگری بر حاكم ندارند و یا اینكه صالحیت این مساله را در خود نمیبینند ،در
این صورت ،سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود .اما در صورتی كه پاسخ مثبت باشد ،در این
صورت ،پرسش فوق یك پیشفرض اساسی در درون خود دارد كه ،مردم نسبت به حاكم و
اجزای حكومت او دارای حق هستند و ذیحق بودن ،مجوز نظارت و پرسشگری آنان خواهد
بود؛ چرا كه مردم به عنوان ناظر بر حاكم و اجزای حكومت ،در حوزه مورد عمل ،حق تصرف
دارند ،چون كسانی كه محجور باشند ،نسبت به حوزه عمل حاكمان ،حق تصرف نخواهند
داشت .بدین سان مردم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به اعمال نظارت ،میپردازند.
به عبارت دیگر در حوزه جامعهشناسی سیاسی و اندیشه سیاسی ،مفروض این نوع نظارت
(نظارت مردم بر حاكم) پذیرش نقش و جایگاه مردم در حكومت است .چون مردم از علل
موجده حكومت و حاكمیتِ حاكم هستند ،آنها نیز علل مبقیه حاكم و حاكمیت هستند و به
وسیله اعمال نظارت ،حكومت و حاكم را از كجیها و ناراستیها باز میدارند.
ممكن است در این فراز این پرسش پیش آید كه فایده و نتیجه نظارت مردم بر حاكم و
حكومت چیست؟ چرا كه درباره گزینش حاكم اسالمی در فقه سیاسی شیعه و حتی اهل سنت،
شرایط سختی لحاظ شده است و پس از گذشتن از صافیهای گوناگون ،یك فرد كه عنوان عالم
و فقیه را دارد ،عهدهدار منصب حكومت میشود .صفات و ملكات نفسانی همچون عدالت ،تقوا و
مخالفت با هواها و هوسها ،مانع بزرگ از قصور و تقصیر حاكم میشوند.
در پاسخ به پرسش فوق باید اذعان كرد كه در فقه سیاسی شیعه برای حاكم غیر معصوم
احتمال قصور و تقصیر در تدبیر امور جامعه روا دانسته شده است؛ چرا كه بر اساس مستندات
فقه سیاسی ،حاكم اسالمی صفت عدالت و تقوا دارد؛ تقوا و عدالت ،در نهایت مانع گناه كردن
حاكم میشود و به واسطه ملكه عدالت و تقوا ،شیعیان باور دارند كه حاكم مرتكب كبائر نخواهد
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شد و اصرار بر صغائر نخواهد داشت ،ولی این صفات مانع از خطا نخواهد بود .از سوی دیگر
قدرت بسیار جذاب و وسوسهبرانگیز است كه احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است .از این
رو فقه سیاسی شیعه ،برای جلوگیری از هر گونه خطا و یا خیانت و تصرفات ناحق و نابجا،
مجاری گوناگونی را برای نظارت بر حاكم و دولت پیشبینی كرده است .بر اساس نگرش فقهی
شیعه ،امامان شیعه كه سیره آنان از منابع اساسی زندگی اجتماعی میباشد ،تأكید فراوانی بر
نظارت داشته و آن را به عنوان فرهنگ سیاسی شیعه مطرح كردهاند .حضرت علی (ع) در این
زمینه پیشگام بوده و مردم زمان خود را و مردم آینده امت اسالم را به شجاعت در اظهار نظر و
مقاومت و مدامت در نظارت فراخوانده ،و میفرماید:
فالتكفوا عن مقالة بحقٍّ أو مشورة بعدل ،فانی لست فی نفسی بقوق ان اخطی وال آمن ذلك من
فعلی (نهج البالغه.)333 :1921 ،
«از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالتآمیز ،خودداری مكنید ،زیرا من ،خویشتن را مافوق آن
كه اشتباه كنم ،نمیدانم و از آن در كارهایم ایمن نیستم».
به باور شیعیان ممكن است عبارت حضرت علی (ع) ،لزوماً شخص خود حضرت نباشد .چرا كه
آنان ،معصوم و مصون از خطا و اشتباه میباشند ،ولی حضرت امیر (ع) بدین وسیله میخواهد
فرهنگسازی بنماید كه نظارت و دخالت مردم در حكومت ،امری اجتنابناپذیر میباشد .از
سوی دیگر میتوان چنین استنباط كرد كه حضرت علی (ع) با وجود نیروی عصمت ،به مردم
آن گونه خطاب میكند و از مردم دعوت میكند كه سخن حق و مشورت عدل و در مجموع
نظارت و كنترل بر حكومت او داشته باشند ،در زمان حاضر كه امام معصوم (ع) در رأس قدرت
نمیباشد ،به طریق اولی ،مردم باید نظارت داشته باشند ،چرا كه امكان خطا و یا حتی سوء
استفاده از موقعیت حكومتی وجود دارد.
ج) پیش شرطهای نظارت
در كالم حضرت علی (ع) دو واژه كلیدی وجود داشت« :گفتن سخن حق و مشورت
عدالتآمیز» نكته قابل توجه در این كالم این است كه اوالً :گفتن سخن حق به حاكم و مقامات
حكومتی و ارائه مشورتهای عدالتآمیز ،د ر اداره امور جامعه ،مشروط و وابسته به نظارت به آن
كارهاست ،چرا كه به وسیله نظارت ،عیبها و كاستیها و انحرافات از مسیر عدل و حق ،نمایان
میشود و مردم كه ناظر هستند ،با مشاهده كجیها و ناراستیها ،سعی مینمایند ،آن را به
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مسیر راستی و صواب هدایت نمایند ،در نتیجه تا كسی راستی و ناراستی را نداند و آنها را
نبیند كه اداره مدیریت جامعه چگونه تدبیر میشود ،چگونه میتواند اظهارات صواب نموده و در
راستای حل مشكالت گام بردارد.
ثانیاً :یكی از علل و انگیزههای وضع و جعل نظارت ،جلوگیری از خطا و سوء مدیریت و سپس
ارائه راهكار برای ارتقای كیفیت اداره جامعه است ،تا بدان وسیله حاكم و جامعه به سعادت
مادی و معنوی رهنمون شوند.
عالوه بر دو مورد فوق و مواد دیگری درباره فلسفه نظارت وجود دارد .به طور مثال عنصر
علم و آگاهی در امر نظارت و كنترل ،اجتنابناپذیر است .اصوالً بر اساس منطق قرآنی ،انسان
كه در موردی ،علم و آگاهی نداشته باشد ،نباید ورود به آن امر داشته باشد.
خداوند حكیم در این باره میفرماید :و التقف ما لیس لك به علم؛ (اسراء )91 ،و آنچه را كه
برایت بدان علمی نیست ،پیروی مكن.
در این آیه به وضوح دیده میشود كه قرآن ،باب علم را بر مؤمنان و مكلفان باز نموده است
و ابواب غیر علمی و گمانی را بر رویشان بسته است .در آموزههای قرآنی ،علم در تمامی ابعاد
اصلی و فرعی مورد توجه است .و در جای دیگر قرآن ،درباره گمان و گمانهزنی میفرماید :إنّ
الظّنّ الیغنی من الحقّ شیئاً؛ (یونس )91 ،گمان ،همانا به هیچ وجه (كسی را) از حقیقت بینیاز
نمیگرداند .در این آیه نیز اشاره دارد كه اگر بخواهید به حق و حقیقت دست پیدا كنید ،الجرم
از گمان نباید پیروی كنید و بر عكس ،در صورتی كه از علم پیروی نمایید ،به حق و حقیقت
نزدیك میشوید .لذا اگر مردم یك جامعه دچار ضعف علمی ،آگاهی ،نادانی ،و عقب ماندگی و...
باشند؛ دیگر مجال و فرصتی برای آگاهی و تدبر و اندیشه در مدیریت و فعالیت حاكمان به آنان
دست نخواهد داد .حضرت علی (ع) در نهجالبالغه این گونه افراد را به بهائم تشبیه میكند كه
از عاقبت كار و فعالیت خود خبر ندارد .ایشان در این زمینه میفرماید:
«و إنّما كمالمعلوفة للمدی ،التعرف ماذا یراد بها» (نهجالبالغه )99 :1921 ،گوسفندان پروار را
میمانید كه برای چاقوی قصاب آمادهاند ،ولی خودشان نمیدانند .اما اگر امت اسالمی از عالمان
و فرهیختگان آگاه و مسؤولیت پذیر و دین و دنیاشناس ،بهرهمند باشد ،در این صورت به
كیفیت پدیداری حكومت و نظارت بر آن ،اهتمام میورزند .حضرت علی (ع) از این رو،
مسؤولیت دانشمندان را در جامعه اسالمی ،خطیر دانسته و تأكید مینماید كه عالمان واقعی به
عهد و پیمان خدایی خود ،آگاه هستند و میدانند كه در مقابل ناراستیها و كجیها نباید
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سكوت بنمایند ...« .اخذاهلل علی العلماء أن الیقاروا علی كظّة ظالم وال سغب مظلوم» (همان:
 )32خداوند از عالمان (هر جامعه) پیمان گرفته كه در برابر شكمبارگی ستمگران و گرسنگی
ستمدیگان سكوت نكنند.
روشن است كه مبارزه با شكمبارگی ظالمان و دفاع از مظلومان و جریان مسایل حكومتی ،بر
مدار حق و عدالت ،از ویژگیهای جامعه اسالمی و دانشمندان اسالمی است و اطمینان از حسن
جریان آن ،برای جامعه و امت دینی و اسالمی حاصل نمیشود ،مگر به نظارت دقیق و همه
جانبه و كارشناسانه .البته این آگاهی میتواند فردی باشد و میتواند به صورت اجتماعی و
همكاری و همگامی عمومی باشد (مطهری.)23 :1932 ،
میرزای نائینی از فقهای معاصر كه در عصر مشروطه با نگاشتن كتاب تنبیهاالمه و
تنزیهالمله ،آغازگر نگارش كتاب فقه سیاسی بر اساس روش جدید بوده است ،نظارت آگاهان و
عالمان و عقال ،مراقبه و محاسبه نظام سیاسی روا دانسته و بر این باور هست كه در صورت نبود
نیروی عصمت در میان حاكمان ،الجرم ،دانایان مملكت نظارهكننده بر امور مملكت خواهند بود.
او مینویسد:
«استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسؤولیت كامله ،به گماشتن هیأت مسدده و رادعه
نظاره از عقال و دانایان مملكت و خیرخواهان» (نائینی .)92 :1932 ،
در كنار علم و آگاهی پیششرطهای دیگری مانند تقوا ،نقد از سر دلسوزی نه از باب انتقام
و نقد و نظارت همراه با ارائه راهكار اصالح و غیره وجود دارد كه الزم است در مقال و مجال
دیگر بدانها پرداخته شود.
د) سازوکارهای نظارت
سازوكار نظارت در فقه سیاسی ،بر دو نوع كلی تقسیم میشود .یك نوع از آن ،نظارت
رسمی و درون سازمانی و حكومتی است كه ،نهادها و دستگاههای حكومتی برای حسن جریان
امور و تمشیت بهتر آن ،نهادهای نظارتی را تأسیس و به آن وسیله بر سازمانهای مسؤول
نظارت و از آنان مراقبت به عمل میآورند .این نوع نظارت در این نوشته مورد بحث و گفتوگو
نمیباشد .اما نظارت دیگری وجود دارد كه متعلق به افراد و شهروندان جامعه میباشد ،كه آنها
را امت اسالمی مینامند و آنان در ضمن مشاركت در مسایل سیاسی و اجتماعی و ...جامعه ،از
ناظران عمومی نظام سیاسی ،حكومت و حاكم اسالمی میباشند .این نوع مراقبت و نظارت در
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اشكال و قالبهای گوناگون در فقه سیاسی بیان شده است كه عبارتند از :امر به معروف و نهی
از منكر ،نصیحت ائمه مسلمین ،ارشاد جاهل ،حق پرسشگری و استیضاح ،قضاوت افكار عمومی،
تجویز نقض بیعت با حاكم در صورت عدم پایبندی به شریعت ،حق حیات سیاسی قائل بودن
برای مخالفان و منتقدان و ...در ذیل به برخی از موارد فوق اشاره خواهد شد.
 -1امر به معروف و نهی از منكر
انسان یكی از مخلوقات و موجودات عالم خلقت است و در عین اینكه اشرف مخلوقات است،
اما در صورتی كه به وادی زشتیها و پلیدیها رانده شود ،پستترین مخلوق میشود .خداوند
حكیم و علیم ،در نظام خلقت و برای تأمین زندگی انسان ،تكویناً مطالبی را جعل و وضع نموده
است و در مقام تشریع نیز برای بهرهمندی بهتر انسان ،او را از برخی افعال و اعمال نهی و بر
برخی اعمال و افعال تشویق و امر نموده است .انسانها از آنجا كه از نیرویی به نام اختیار
برخوردار میباشند ،با تشكیل جامعه ممكن است ،میان افراد جامعه تعارض و تنافی منافع پیش
آید .لذا ذات اقدس اله ،امر فرموده است تمام انسانها ،دعوت به خیر و صالح بنمایند و از
تعارض و تنافی كه ،ممكن است به فساد و افساد كشیده شود ،پرهیز نمایند و در صورت وقوع
جرم و جنایت كه از آن در فقه به گناه تعبیر میشود ،عامالن آنها را نهی و آنان را به معروف،
دعوت نمایند .بدین سان اسالم با عنصر امر به معروف و نهی از منكر ،میخواهد پیكره اجتماع
سالم مانده و در پرتو سالمت به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون شوند .چرا كه بر اساس
آموزههای دینی ،اعضای جامعه مانند سواران بر كشتی میمانند كه سرنوشت همگان ،مشترك
هست و كسی نمیتواند برای خود حساب ویژه در سفینه باز بنماید.
در فقه سیاسی شیعه بر لزوم و وجوب امر به معروف و نهی از منكر ،در جامعه اسالمی به
دالیل نقلی و عقلی استناد شده است كه ،حاكی از اهتمام وسیع و گسترده شریعت اسالم به
این عنصر میباشد .فقهای شیعه مسائل و موضوعات امر به معروف و نهی از منكر را در ابواب
متفرقه بیان كردهاند و عموماً در ذیل مباحث جهاد ،موضوعات امر به معروف و نهی از منكر
دنبال شده است (نجفی .)918 :1913 ،و برخی از فقها مانند امام خمینی(ره) در كتاب فقهی
خود یعنی تحریر الوسیله ،بعد از كتاب حج و قبل از كتاب جهاد و دفاع ،در بابی مستقل به
مسائل و مباحث آن پرداختهاند .ایشان امر به معروف و نهی از منكر را از اشرف فرائض نام برده
و معتقد است به واسطه وجود این دو مسأله ،دیگر فرائض اقامه میشود و كسی كه با علم و
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آگاهی به انكار امر به معروف و نهی از منكر برآید ،در عداد كافران محسوب میشود« .و هما من
اسمی الفرائض و اشرفها و بهما تقام الفرائض ،و وجوبهما من ضروریات الدین ،و منكره مع
االلتفات وااللتزام به من الكافرین» (امام خمینی.)318 :1923 ،
امام خمینی(ره) در همان كتاب امر به معروف و نهی از منكر را به واجب و مستحب تقسیم
كرده و واجب را بر واجب عقلی و واجب شرعی تقسیم كرده است( ،همان )319 :بدین معنی كه
هر آنچه عقل و یا شرع واجب بداند ،امر بر آن واجب میشود و هر آنچه شرع و عقل قبیح بداند،
نهی آن نیز واجب میشود.
در فقه سیاسی شیعه در اینكه وجوب امر به معروف و نهی از منكر ،اوالً و بالذات عقلی است
یا شرعی ،میان فقها اختالف است؛ اما در وجوب شرعی آن هیچ اختالفی نیست .تا جایی كه
برخی از فقها ادعای اجماع و اتفاق كردهاند (حلی 1923 ،هـ.ق .)31:امام خمینی(ره) نیز در
تحریر الوسیله آن دو را از ضروریات دین محسوب كرده است و ضروری دین نیز امری انكار
ناپذیر محسوب میگردد.
درباره دالیل نقلی و شرعی ،فقها در فقه سیاسی شیعه به آیات و روایات فراوانی تمسك
جستهاند .یكی از فقهای معاصر در كتاب دالیل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از
منكر 3 ،آیه از سور گوناگون قرآن آورده و آنان را به صورت علمی و اجتهادی بحث كرده است
(خرازی .)11-31 :1929 ،معروفترین آیه «ولتكن منكم امّة یدعون إلی الخیر و یأمرون
بالمعروف و ینهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» (آل عمران )143 ،است.
 -1-1وجوب نقلی امر به معروف و نهی از منكر
آیه  143سوره آل عمران میفرماید كسانی كه دعوت به خیر و امر به نیكی مینمایند و از
سوی دیگر از منكر و منكرات بازمیدارند ،آنان رستگارند .این رستگاری به صورت مطلق ذكر
شده است و اعم از رستگاری دنیوی و اخروی میباشد .لذا مفهوم آیه این میشود كه كسانی كه
التزام به آن دو فریضه دارند ،رستگار هستند .فقهای شیعه از باب اینكه صیغه امر ،ظهور در
وجوب دارد( ،امام خمینی )811 -813 :1921 ،و (امام خمینی )839 -833 :1929 ،معتقدند
كه این آیه ،واژه «ولتكن» دارد و داللت بر وجوب دارد؛ و پس از اثبات وجوب آن دو فریضه به
واسطه آیه فوق ،این پرسش مطرح میشود كه آیا بر تمام مؤمنین و مسلمین فریضه امر به
معروف و نهی از منكر واجب است كه در این صورت به آن واجب عینی گفته شود و یا اینكه
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اگر عدهای بر آن عمل نمایند ،از عهده دیگران ساقط میشود كه به آن واجب كفایی گفته
میشود؟ (صالحی مازندرانی .)943 -942 :1921 ،امام خمینی(ره) از آن دسته فقهایی است
كه معتقد است وجوب امر به معروف و نهی از منكر واجب كفایی است (امام خمینی:1929 ،
 .)319 -313معتقدین به وجوب كفایی اذعان دارند كه در آیه كریمه واژه «مِن» در «منكم»
وجود دارد .یكی از معانی «مِن» در لغت عرب ،تبعیض و جزء بودن است .یعنی اینكه این
فریضه اختصاص به كسانی دارد كه توان اقدام را دارند ،در نتیجه ،خود آیه ضمن اینكه با واژه
«ولتكن» وجوب را میرساند ،بالفاصله با واژه «منكم» وجوب كفایی را نیز بیان كرده است؛ چرا
كه در وجوب كفایی ،غرض به انجام رساندن فریضه است .در صورتی كه این غرض به وسیله
عدهای حاصل شود ،از عهده دیگران ساقط میگردد.
شیخ طوسی كه به شیخالطائفه یعنی شیخ و پیر شیعه معروف است ،در كتاب تفسیر خود از
زجّاج نقل میكند كه وی بر وجوب عینی اعتقاد داشته و به نظر شیخ وجوب عینی صحیح
میباشد ،چرا كه آیه در حقیقت «ولتكن جمیعكم» بوده است و واژه «منكم» برای آن ذكر شده
است كه بیان كند مخاطبین زمان نزول آیه طرف سخن هستند (الطوسی1343 ،ه.ق .)132 :
صاحب تفسیر مجمعالبیان در تفسیر آیه هر دو قول عینی و كفایی را مطرح كرده است و
در عین اینكه ،نظر وی مبنی بر كفایی بودن است ولی در بیان عینی بودن معتقد است واژه
«منكم» برای تخصیص مخاطبین از سایر اجناس آمده است .كما اینكه در آیه كریمه آمده
است «فاجتنبوا الرّجسَ من االوثان» (حج)94 ،؛ از بتهای پلید دوری بجویید.
قول اول كه كفایی بودن را مطرح میكند ،صحیح به نظر میرسد؛ چرا كه امر به معروف و
نهی از منكر در زمانی واجب میشود كه آمر و ناهی علم به معروف و منكر داشته باشد (امام
خمینی .)311 :1929 ،جاهل به معروف و منكر نمیتواند آمر و ناهی باشد .چه بسا جاهل
معروفی را نهی كند و منكری را امر نماید؛ در مواردی كه باید موضع سخت بگیرد ،موضع نرم
میگیرد و در مواردی كه موضع نرم باید داشته باشد ،سخت برخورد میكند .زمخشری -مفسر
اهل سنت -در كشاف و طبرسی -مفسر شیعی -در مجمعالبیان ،نظر كفایی بودن را تقویت و
تأیید كردهاند (الزمخشری1343 ،ه.ق  )931 :و (الطبرسی1342 ،ه.ق .)241 :
در كتب روایی شیعه مثل كافی ،من الیحضره الفقیه ،تهذیب ،استبصار و غیره ،روایات
بیشماری از ائمه شیعه نقل شده كه دال بر وجوب نقلی امر به معروف و نهی از منكر است ،و
البته با قیودی كه در برخی روایات دارد ،از آنهای كفایی بودن را میتوان استخراج كرد.
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 -1-2وجوب عقلی امر به معروف ونهی از منكر
در اینكه آیا امر به معروف و نهی از منكر به واسطه حكم عقل وجوب میگیرد یا نه؟ در
میان فقهای شیعه اختالف وجود دارد .برخی از فقها بر این باورند كه فقیهان بر وجوب شرعی
اعتقاد دارند نه عقلی (حلی1319،ه.ق313 :ـ )311ولی برای وجوب عقلی نیز عالمان بیشماری
استداللهای گوناگونی ارائه دادهاند كه به نمونههایی از آنها در ذیل اشاره میشود.
 -1-2-1قاعده لطف
از این قاعده شیخ طوسی و عالمه حلی در استداللهای خود بهره جستهاند .چكیده قاعده
لطف آن است كه غرض اصلی خلق عباداهلل ،به سعادت و كمال رساندن آنان است و این هدف
در كره خاكی با نزدیك كردن بندگان به نور مطلق كه همان خداوند باشد ،تحقق میپذیرد و
الزم است كه از مفاسد نیز دور باشند .خداوند بر اساس حكمت ازلی و ابدی خود برای این
هدف ،رسوالنی فرستاده است و آنچه موجب قرب الی اهلل و دوری از مفاسد بوده ،آنان بیان
داشتهاند .حكمت الهی همچنین اقتضا میكند هر آنچه موجب صالح بندگان است ،بیان شود و
هر آنچه نیز فساد بندگان را به دنبال دارد ،بیان شود و منع گردد.
به باور عالمان شیعه ،امر به معروف موجب نزدیك شدن بندگان به مصالح است ،چنانكه
نهی از منكر آنان را از مفاسد دور میكند .پس به حكم قاعده لطف كه بر حكمت ازلی و ابدی
خداوند حكیم استوار است ،امر به معروف و نهی از منكر الزم و واجب است و این مسأله لطفی
از سوی خداوند به بندگان است (حلی 1932،ه.ق .)143 -111 :و این قاعده لطف را انسانها از
طریق عقل درك و استنباط میكنند.
 -1-2-2مقدمه واجب
یكی از مسائلی كه عقل آن را درك میكند ،حفظ نظام اجتماعی و جامعه بشری است .تمام
انسانها در عالم وجود معتقد هستند باید نظام اجتماعی ،یا داوطلبانه یا اقتدارگرایانه حفظ
گردد .لذا عقل حكم میكند تمام اموری كه در حفظ نظام مؤثرند ،تدارك شوند و تمام اموری
كه از بینبرنده نظام هستند ،نفی شوند .یكی از عوامل حفظ و پایداری ،امر به معروفها و
مصالح و نهی از منكرات و مفاسد است .هرچند امر به معروف و نهی از منكر مقدمه حفظ نظام
هستند ،ولی علمای اصولی شیعه بر این باورند كه مقدمه واجب ،واجب است .به طور مثال ،نماز
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خواندن بر انسان واجب است ولی وضو كه مقدمه نماز خواندن است ،نیز واجب میشود
(صالحی مازندرانی.)911 -913 :1921 ،
 -1-2-3حسن و قبح عقلی
در اصول فقه شیعه ،مبحثی با عنوان مستقالت عقلیه وجود دارد و بر اساس آن عالمان
شیعی معتقدند كه عقل انسانی بر حسن و قبح برخی از اشیا بدون استعانت از شرع واقف است
و میداند برخی از چیزها خوب هستند و برخی از چیزها بد هستند (صدر1382 ،ه.ق -913 :
 .)912این دیدگاه معتقد است منكر ،زشت است و معروف ،نیكو و پسندیده است .اگر كسی
فردی را به منكر تشویق كند و یا از معروف بازدارد ،مرتكب عملی است كه مرضی خداوند
حكیم نیست و به تعبیر فقهی ،مبغوض مولی است و این مسأله به حكم عقل قبیح است .اگر
كسانی در فعل منكری به گونهای نقش داشته باشند ،به اندازه نقششان مجازات خواهند شد.
كما اینكه امام خمینی(ره)در بحث مكاسب محرمه به این مطلب اشاره كرده ،مینویسد :چنانچه
كسی دیگری را نگه دارد تا دومی او را به قتل برساند و فرد سومی نیز نگهبانی برای آن بدهد،
در این صورت قاتل قصاص میشود ،نگهدارنده در حبس میماند تا بمیرد و چشمان نگهبان كور
میشود (امام خمینی.)183 :1912 ،
از مباحث و موضوعات امر به معروف و نهی از منكر ،میتوان نتیجه گرفت كه آن دو مسأله،
هم وجوب شرعی دارند و هم وجوب عقلی دارند .بنابراین مردم در جامعه اسالمی مكلف و
موظف هستند و حق دارند كه در حوزه روابط فردی و اجتماعی به این وظیفه عمل كنند .لذا
افراد امت اسالمی به عنوان یك شهروند ،باید همواره به كارگزاران سیاسی از رأس هرم گرفته تا
قاعده هرم ،معروفها را گوشزد كرده و از منكرات بازدارند و نسبت به انجام این وظیفه دریغ
نورزند .البته شیوههای امر به معروف و نهی از منكر با توجه به شرایط خاص خودش ،در
زمانهای گوناگون متفاوت خواهد بود.
 -2نصیحت ائمه مسلمین
یكی دیگر از شیوههای نظارت غیر رسمی و عمومی ،نصیحت ائمه و زمامداران مسلمین
است .نصیحت در لغت به معنای خیرخواهی آمده است و بر همین معنا در اصطالح عالمان
دینی ،ارشاد و هدایت به سوی مصالح و خیرات است (ابنمنظور1331 ،م .)111 :برخی از
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لغویون بر این باورند كه نصحیت از نُصح گرفته شده و نصح به معنای پاك ،خالص و صادق
میباشد (الجوهری1343 ،ه.ق .)314 :
بر اساس این تعریف ،گفتار و یا عملی كه از سوی ناصح (نصیحتكننده) در آن خیر منصوح
(نصیحتشونده) منظور شده باشد ،نصیحت خواهد بود .ناصح با نصیحت خود ،میخواهد به
ترمیم نقاط ضعف و كاستیها بپردازد .در آیات قرآن یكی از ویژگیهای عام پیامبران به ویژه
حضرت هود را ناصح امین میشمارد كه آن حضرت با صبر و تحمل و بردباری ،خیرخواه و
ناصحی خوب برای امت خویش بوده است« .قال یا قوم لیس بی سفاهة و لكنّی رسولٌ من ربّ
العالمین ابلّغكم رساالت ربّی و أنا لكم ناصحٌ أمینٌ» (اعراف )13 -12 ،گفت :ای قوم ،مرا
سفاهتی نیست ،لكن من رسول پروردگار عالمیان هستم .پیام خدا را به شما میرسانم و من
برای شما ناصح و خیرخواهی مشفق و امینم.
از حضرت امام صادق (ع) نقل شده است« :إن أعظم النّاس منزلةً عنداهلل یوم القیامة امشاهم
فی أرضه بالنصیحة لخلقه» (حرّ عاملی )829 :1938 ،در روز قیامت واالمرتبهترین مردم به
لحاظ جایگاه در نزد خدا ،كسانی هستند كه بیش از همه در جهت خیرخواهی مردم قدم
بردارند .از همان امام (ع) نقل شده است كه بر مؤمن واجب و الزم است كه مؤمن دیگر را در
نهان و آشكار خیرخواهی و نصیحت كند (همان.)829:
اهمیت خیرخواهی به حدی است كه فقهای شیعه بر این اعتقادند كه اگر خیرخواهی برای
كسی در برخی موارد مشعر به بدگویی و ذمّ دیگران نیز باشد ،جایز میباشد .این دسته از فقها
برای نظر خود عمل حضرت یعقوب پیامبر را مثال میآورند كه به حضرت یوسف فرمود« :قال یا
بنیّ التقصص رؤیاك علی إخوتك فیكیدوا لك كیداً» (یوسف )1 ،ای پسرم ،خوابت را برای
برادرانت تعریف نكن تا مبادا علیه تو كید و نقشهای به پا دارند .این مسأله نشان میدهد كه
نصیحت و خیرخواهی چنان حیاتی و مهم است كه گاه به بهای عملی به ظاهر نادرست ،باید
صورت گیرد (اردبیلی.)344 ،
بر این اساس و طبق متون و منابع دینی نصیحت برادران دینی امری الزامی است .فقها ،در
فقه شیعه نصیحت را در یك تقسیمبندی عام به دو گونه تقسیم كردهاند؛ نصیحت ابتدایی و
نصیحت استنصاحی (خوئی1313 ،ه.ق.)133 :
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 -2-1نصیحت ابتدایی
این نوع نصیحت آن است كه فردی بر اساس احساس وظیفه شرعی و عقلی به صورت
گفتاری (پند و اندرز) و فعلی (نجات مظلوم از دست ظالم) اقدام كند .آنچه در فقه بحث
میشود ،این است كه آیا این نوع نصیحت بر مؤمنان واجب است یا نه؟ برخی از فقها بنا به
داللت ادله عقلی قائل به وجوب آن هستند و چرا كه در موردی اگر فردی نصیحت نكند و
طرف دیگر به دام بال گرفتار شود و از بین برود ،فرد قصوركننده از نصیحت ،در خون او شریك
خواهد بود (جزایری .)883 ،اما برخی از فقها این نوع نصیحت را معارض با ادله عسر و حرج
میدانند و ادله عسر و حرج را مقدم بر ادله نصیحت ابتدای میشمارند (خوئی1313 ،ه.ق) .به
نظر میرسد كه دیدگاه صحیح آن است كه تفصیل قائل شد ،در صورتی كه احتمال داده شود
نصیحت ابتدایی فرد را به هالكت نمیاندازد و عسر و حرج مهمی برای ناصح ندارد ،واجب و اال
ادله عسر و حرج بر آن مقدم و حاكم است.
 -2-2نصیحت استنصاحی
در این نوع نصیحت ،فرد نصیحت شونده از ناصح درخواست مینماید تا در حق او نهایت
خیرخواهی را داشته باشد و حق مُستنصَح آن است كه از نصیحت كردن مستنصِح دریغ نكرده،
درباره او مهربانی و مدارا پیشه نماید .روایات اخالقی فراوانی در این زمینه وجود دارد و از جمله
از پیامبر (ص) نقل شده است كه فرمود :كسی كه پاسخ مشورتخواهی برادر مؤمنش را با
كمال اخالص و صداقت ندهد ،خداوند عقل او را سلب میكند« .من استشاره أخوه المؤمن فلم
یمحّصه النصیحة سلبه اهلل لبَّه» (حر عاملی.)842 :1938 ،
درباره این نوع نصیحت نیز در وجوب و عدم وجوب آن اختالف نظر وجود دارد؛ عدهای بر
اساس روایت نبوی حكم بر وجوب دادهاند ،ولی آیتاهلل خوئی بر این باور است كه قبول
خیرخواهی و مشورت دادن فینفسه واجب نیست .اما اگر پذیرفت كه خیرخواهی بنماید ،باید
بهترین نظر را ارائه بنماید .علت عدم وجوب قبول مشورت را آیتاهلل خوئی در عدم عقاب
اخروی در روایات بیان میكند و معتقد است كه آن روایات نیز دال بر استحباب خیرخواهی و
مشورت دادن به برادر مؤمن است (خوئی1313 ،ه.ق).
درباره خیرخواهی و نصیحت حاكم اسالمی میتوان این مسأله را از دو زاویه مورد گفتوگو
قرار داد .حاكم اسالمی دارای دو شخصیت حقیقی و حقوقی میباشد .در بعد شخصیت حقیقی،
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حاكم نیز به مثابه سایر مردم میباشد و ادله و روایاتی كه درباره خیرخواهی عمومی آمده است،
شامل او نیز میشود .اما حاكم اسالمی به عنوان شخصیت حقوقی ،دارای مسؤولیتها و
اختیاراتی میباشد .از این زاویه ،حكم خیرخواهی امت ،مطرح میشود و از سوی دیگر پذیرش
خیرخواهی از سوی حاكم مطرح است .اگر خیرخواهی و نصیحت را به صورت ابتدایی و
استنصاحی فرض و واجب بدانیم ،در شخصیت حقوقی حاكم اولیتر خواهد بود ،چرا كه
سرنوشت یك امت به تصمیمات حاكم وابسته است .البته شرط آن است كه نیت خالصانه نه
غرضورزانه در نصیحت حاكم وجود داشته باشد .روایتی از حضرت پیامبر (ص) نقل مینمایند
كه همین مطلب را به صراحت بیان فرموده است .ایشان میفرماید« :قلب انسان مسلمان در سه
چیز هرگز خیانت نمیكند؛ انجام عمل خالصانه برای خدا ،خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان و
التزام به جماعت مسلمین؛ ثالث ال یغل علیهن قلب امرء مسلم؛ اخالص العمل هلل والنصیحة
ألئمة المسلمین واللزوم لجماعتهم( ».مجلسی1311 ،ه.ق.)193 :
حضرت علی (ع) نیز زمانی كه آن حضرت حاكم اسالمی بود ،در خطبه  93خود از امت
اسالمی ضمن خواستن وفاداری به بیعت با آن حضرت ،و اطاعت اوامر او برای اصالح امور،
نصیحت زمامدار و خودش را در نهان و آشكار ،از مردم میخواهد« .و أمّا حقّی علیكم فالوفاء
بالبیعة والنصیحة فی المشهد والمغیب واالجابة حین أدعوكم والطاعة حین آمركم»
(نهجالبالغه،فیض االسالم  ،خطبه  ،93بند.) 113 :14
 -3حق پرسشگری و استیضاح
پرسش و طلب توضیح كه استیضاح گفته میشود ،در صورتی تحقق پیدا میكند كه در
حكومت ،مردم مشاركت داشته باشند و امت اسالمی و شهروندان پس از مشاركت ،از جمله
حقوقی كه برای خود قائل میشوند ،حق پرسشگری و استیضاح است .در نتیجه باید حاكمان و
حاكم اسالمی اطالعات صحیح و شفاف به مردم ارائه دهند و شفافسازی میتواند به برنامههای
حاكم اسالمی و پیشبرد مقاصد دینی و دنیایی جامعه كمك كند .حضرت علی (ع) همین امر را
در خطبهای بیان میدارد كه «شما این حق را نزد من دارید كه جز اسرار جنگ را بر شما
نپوشانم و كاری جز حكم شرع را بیمشورت شما انجام ندهم؛ أال و إنّ لكم عندی أن ال احتجز
دونكم سرّاً إال فی حرب و ال اطوی دونكم أمراً إال فی حكم» (نهجالبالغه ،فیض االسالم ،نامه
 ،14بند .) 328 :8
964

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شیوههای نظارت بر حاكم در فقه سیاسی شیعه

وجود فضای پرسشگری و استیضاح در جامعه اسالمی یكی از موانع اساسی ظهور و بروز
ستایشهای افراطی و متملقانه میباشد .امام علی (ع) هنگامی كه مالك را مأمور به سرزمین
مصر نمود ،در نامهای كه منشور حكومتی مالك بود ،نكاتی بیان فرمود؛ از جمله درباره حق
پرسشگری مردم از حاكم خود .امام (ع) تأكید میفرماید كه اگر مردم نسبت به تو گمان بد
بردند ،بالفاصله عذر خود را با آنان در میان بگذار و آنان را از بدگمانی خارج كن و آنان را نیز
بدین وسیله به حق استوارتر میكنی.
بنابراین ،انتقاد ،استیضاح و پرسشگری عالوه بر اینكه حركت اصالحگرایانه و پاالیش نظام
سیاسی و برگرداندن طبع اولی و فطری حاكم است ،اشاره به یك قانون طبیعی در جامعه دارد،
بدین معنا كه اعمال و كردار حاكمان و نظام سیاسی ،به وسیله زبان و قلم پرسشگران و نقادان،
در جامعه منعكس خواهد شد .امام خمینی به عنوان یك فقیه و رهبر جامعه با توجه به این
عناصر معتقد بود كه «انتقادها باید باشد ،زیرا تا انتقاد نشود ،اصالح نمیشود ...باید عیبها را
انتقاد كرد تا جامعه اصالح شود» (امام خمینی .)891 :1934 ،ایشان انتقاد را از كلیه مسؤوالن
روا میداند و این مسأله را مصداق روایت حضرت علی (ع) «كلّكم راعٍ و كلّكم مسؤولٌ عن
رعیّته» (مجلسی،ج )38:92میداند و در زمان تصدی رهبری خود بارها تأكید كرد كه
«مسؤولیت من هم گردن شماست و مسؤولیت شما هم گردن من است ،اگر من پایم را كج
گذاشتم ،شما مسؤولید ،اگر نگویید كه چرا پایت را كج گذاشتی ،باید هجوم كنید ،نهی كنید
كه چرا» (همان ،ج .)33 ،2
 -4ارشاد جاهل
ارشاد در لغت به معنای «راه نمودن ،راه راست و به حق نمودن ،راهنمایی و هدایت» معنا
شده است (عمید .)141 :1914،همین معنای لغوی در معنای اصطالحی ظهور و بروز داشته و
در قواعد فقهی ،مراد از ارشاد را ،بیان و توضیح احكام و قوانین دینی برای كسانی كه به آن علم
ندارند ،میباشد .بر اساس همین تعریف و استنادات دیگر ،برخی از فقها معتقدند كه بر عالمِ
قوانین دینی واجب است كه جاهل به احكام و قوانین را ارشاد و راهنمایی نموده و مسائل دینی
را به او بیاموزد (مصطفوی1313 ،ه.ق.)93 :
ممكن است این پرسش مطرح شود كه با توجه به تعریف فوق ،ارشاد جاهل در صورتی كه
جهل به حكم داشته باشد ،بر عالم واجب است ،ولی در صورتی كه جهل به موضوع داشته باشد،
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این وجوب استظهار نمیشود .یكی از فقهای معاصر ضمن تأیید مطلب فوق ،معتقد است كه در
صورت جهل به موضوع ،نه تنها ارشاد واجب نیست ،كه برخی اوقات ،ممكن است بیان و ابالغ و
ارشاد جاهل ،سبب ایجاد عسر و حرج ،ایذا و یا اذیت برای فرد شود و یا ارشاد حاكم جاهل به
موضوع ،اختالل نظام را در پی داشته باشد .لذا در این صورت باید حكم به حرمت ارشاد ،داده
شود (صالحی مازندرانی.)183 :1933 ،
البته عدم بیان موضوع در موارد فوق ،ارجح میباشد ولی در برخی از موارد ،ارشاد جاهل به
موضوع واجب و الزم میشود .به طور مثال در صورتی كه قتل نفس محترمه ،آبروی مؤمن و یا
اتالف اموال مؤمن در كار باشد ،چشمپوشی و عدم اعالم موضوع از لحاظ فقهی پذیرفتنی
نمیباشد( .همان )183:و (مصطفوی1313 ،ه.ق.)91 :
وجوب ارشاد جاهل از آیه نفر استخراج و استنباط میشود؛ «فلوال نفرٌ من كلّ قریةٍ منهم
طائفة لیتفقّهوا فی الدّین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون» (توبه )188 ،در این
آیه تأكید میشود كه عدهای باید بروند و در دین تفقه بنمایند و در صورت بازگشت به موطن
خود ،قوم خود را انذار دهند .این آیه به صورت آشكار ،درباره ارشاد جاهل حكمی را بیان
میكند و از همان در موارد خاص ،ارشاد جاهل به موضوع نیز به دست میآید.
البته از آیه «فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم التعلمون» (نحل )39 ،نیز میتوان وجوب ارشاد
جاهل را استفاده كرد ،چون آیه خطاب به جاهالن میفرماید كه اگر نمیدانید ،كسانی كه
میدانند ،پرسش نمایید  .از آنجا كه وجوب پرسش را متوجه به جاهالن دانسته ،ذاكران نیز در
مقام پاسخ الزم است ،پاسخ حكم و یا موضوع را داشته باشند .هرچند برخی از روایات و تفاسیر،
از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است كه اهل ذكر ،امامان معصوم (ع) هستند (الطبرسی،
1342ه.ق.)113 :
در مسأله ارشاد جاهل مباحث نصیحت نیز جاری است ،یك مرتبه حاكم از آنجا كه میداند،
ممكن است در مسائل حكومتی ،به خطا و اشتباه رفته ،خود ابتدائاً اقدام به طلب ارشاد از مردم
مینماید كه در این صورت ارشاد استرشادی میشود ،ولی در صورتی كه حاكم غفلت نماید ولی
ملت واقف به خطای حاكم باشند ،اعم از خطای حكمی و یا موضوعی ،و به وی تذكر دهند ،در
صورت ارشاد ابتدایی خواهد بود.
البته واضح است كه عالوه بر آیات ،روایات برشماری بر ارشاد جاهل تأكید مینمایند .برای
نمونه در عبارتی آمده است كه «الساكت عن الحقّ شیطان أخرس ».بازایستاده عمدی از بیان
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حق ،شیطان الل است .موید عبارت حكیمانه ی فوق  ،آیه شریفه ی ذیل باشد «إنّ الّذین
یكتمون ما أنزلنا من البیّنات والهدی من بعد ما بیّنّاه للناس فی الكتاب اولئك یلعنهم اهلل و
یلعنهم الالعنون» (بقره )113 ،كسانی كه آنچه خداوند به عنوان حقیقت و هدایت فرستاده،
كتمان نمایند و بازگو نكنند ،مورد لعن خداوند و لعنتكنندگان قرار میگیرند.
عالوه بر موارد فوق ،سیره عقال نیز همین ارشاد جاهل را تأكید و تأیید مینمایند .به طور
مثال ،اگر كسی بخواهد یك دارویی را كه در حقیقت سمّ است ،بنوشد ،كسی بداند كه او دارد
سم مینوشد و او را آگاه ننماید و در اثر نوشیدن سم ،وی فوت نماید و یا آسیب جدی ببیند،
مورد مالمت و مذمت عقالی عالم قرار میگیرد.
در پایان بحث ارشاد جاهل ممكن است دو پرسش اساسی مطرح شود كه فرق میان ارشاد
جاهل با نصیحت و امر به معروف و نهی از منكر چیست؟
در پاسخ باید اذعان كرد كه نسبت میان ارشاد جاهل و نصیحت ،عام و خاص مطلق است.
یعنی هر ارشادی میتواند نصیحت و خیرخواهی باشد.
در امر به معروف و نهی از منكر ،فردی خالف شرعی را در قالب وقوع منكری و یا ترك
واجبی در حال انجام است و اصطالحاً در فقه به عامل آن عاصی میگویند .ولی در ارشاد ممكن
است هیچ عصیانی تحقق نداشته باشد ،ولی ارشاد صورت گیرد.
نتیجه گیری
در نوشته فوق ،تالش گردید ،برخی از سازوكارهای نظارت بر حاكم و حكومت از منظومه
فكری -فقهی شیعه استخراج شود و مورد بررسی قرار گیرد .هرچند نظارت درونی یكی از
مهمترین نظارتهایی است كه در متون دینی بدان سفارش شده است ،ولی در این نتیجه مورد
بحث قرار نگرفت ،چرا كه در این نوشته نظارت درونی فرض گرفته شده و پس از مفروض
گرفتن ،این پرسش مطرح بود كه آیا نظارت درونی ،برای نظارت بر حاكم و مجموعه دولت
اسالمی ،كافی میباشد یا نه؟ در پاسخ بیان گردید ممكن است كنترل درونی ،مانع از گناه بشود
ولی مانع از خطا نخواهد شد .در این صورت باید به سازوكارهای بیرونی توجه كرد و بیان
گردید ،از آنجا كه واضع و جاعل اصلی حكم و حكومت در فقه شیعه ،خداوند حكیم میباشد،
همو نیز برای حكومت ناظر بیرونی نیز قرار داده است .از آنجا كه دین اسالم ،آخرین و
كاملترین دین ،در میان ادیان الهی میباشد ،لذا اراده الهی بر آن استوار بوده است كه تمام
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مسائل فردی و اجتماعی مسلمانان ،به نحو احسن و مطلوب باشد ،بدین سان راهكارهای
مناسب جهت ارتباط میان حاكم و ملت و تقویت حكومت و حاكمیت برای سعادت ملت و
دولت بیان كرده است.
در نوشته فوق به فلسفه نظارت و حق نظارت فرد و گروهها اشاره شد و خاستگاه و ریشه
نظارت نیز در متون دینی مورد كندوكار قرار گرفت و بیان گردید كه ناظر در حكومت اسالمی
برای خود ،حق دخل و تصرف در حیطه فعالیتهای حاكم و عامل میبیند و از اینجاست كه به
صورت مستقیم ،غیر مستقیم ،با ابزار و بدون ابزار و ...در امور مربوط به خود نظارت میكند.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
خرازی ،سیدمحسن (« .)1929دالیل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منكر» ،فصلنامه
حكومت اسالمی ،شماره .99
خمینی ،روحاله الموسوی ( .)1934صحیفه امام ،ج  .13تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی(ره).
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اسالمی.
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