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مقدمه
انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادیهای سیاسدی شدهروندان بده شدمار مدیرود کده در
نظامهای مردم ساالر هر چند با تفاوتهایی به رسمیت شناخته شده است ،حوومت اسالمی نیدز
با توجه به این وه نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی رویوردی مثبت داشته و به نقش فعال
آنان اعتراف دارد ،از این رو نمیتواند به اقتضای ویژگی مردم ساالری؛ در زمینه شناسایی حقوق
و آزادیهای مردم موضع شفاف و صریح نداشته باشد.
بنابراین مردم مؤظفند به مسدئله انتقداد و اعتدراض توجده کنندد ،اصدوال انتقداد از عملودرد
کارگزاران و مسئوالن نظام سیاسی یوی از ابزارهای مهد تصدحیح عملودرد و رفدع نقدای و
کارآمد ساختن سیست سیاسی محسوب میشود .چگونگی کنترل قدرت سیاسی و مهار آن یوی
از مسائل فرا روی جوامع بشری بوده اسدت .بدرای موفقیدت یدو حوومدت مدردم سداالر دیندی
شهروندان بایستی فعال بوده و حالت انفعالی نداشته باشند .اینگونه کارگزاران که عمومدا توسدط
شهروندان انتخاب میش وند در مقابل آنان نیز پاسخگو هستند .اصدوال چگدونگی کنتدرل قددرت
سیاسی و جلوگیری از انحراف حاکمان از مهمترین دغدغههای دنیای امروز است .و فقه سیاسی
اسالم ه توجه الزم را به این موضوع داشته است« .نقدش هدر مسدلمان در تعیدین سرنوشدت
جامعهاش و بازتدابی کده اعمدال دیگدران در سرنوشدت او دارد و تعهددی کده بایدد در پد یرش
مسوولیتهای اجتماعی داشته باشد ایجاب میکند که وی نداظر و مراقدب همده امدوری کده در
اطراف او و جامعهاش اتفاق میافتد (عمید زنجانی.)127 :1366 ،
بنابراین هیچ یو از نظریههای سیاسی نمیتوانند خود را فارغ از پاسخگویی در مقابل انتقداد
و سؤال شهروندان بدانند .بیتردید کاملترین نظام سیاسی ،نظامی است که در درون خود عوامل
تضمین بقاء را داشته باشد و بتواند با عواملی که جزء عناصر آن نظام است زمینده رشدد عوامدل
منفی را در درون خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار
گردد ،دین اسالم ه به وضوح دارای این خصیصه میباشد .به یقین یوی از کارسازترین عوامل
رشد و شووفایی جوامع بشری بعد از اندیشیدن وجود نقدادی در حدوزه عملوردهاسدت .بندابراین
نقادی و انتقادپ یری نیز به روشهدا و سداختارهایی نیداز دارد کده مطالعده در ایدن خصدوص را
ضروری مینماید .از آنجدا کده پاسدخگو بدودن مسدئولین در نظدامهدای مدردم سداالر یودی از
شاخصههای حوومتهای مدرن است و نقش زیادی در تقلیل خطدای کدارگزاران و بداال بدردن
کیفیت عمل و ارتقای ضریب اطمینان در انجام وظایف دارد .لد ا پدرداختن بده ایدن موضدوع در
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حوومت اسالمی و نهادینه کردن آن ضروری به نظر میرسد .ل ا ارائه راهبرد مناسدب در حدوزه
پاسخگویی کارگزاران بسیار مه است که عدم توجه به این موضوع آینده حوومت را بدا چدالش
مواجه خواهد کرد .دولتهای مردم ساالر دینی توسط شهروندان انتخاب میشوند کده در مقابدل
آنان بایستی پاسخگو باشند و از حقوق مردم نیز حمایت کنند .ل ا میتوان سؤال کلیدی را بددین
صورت شول بندی کرد که به چه دلیل کارگزاران و مسئوالن نسبت به نقد و اعتراض شهروندان
بایستی پاسخگو باشند؟ و در این رابطه نگاه فقه امامیه چیست؟ بر این اسدا در ایدن پدژوهش
تالش شده است تا ابتدا از طریق مطالعه کتابخانهای و فیشبرداری و اسنادی به بررسدی ادبیدات
نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شود ،و در نهایت بر این اسا روش مدورد اسدتفاده دادههدای
جمعآوری شده تحلیل و تبیین گردد.
 .1مفهوم شناسی
 .1-1مفهوم نقد
واژه نقد به اقتضای موضوع به معنی در مها را و غیره را سره و ناسره کرد ،بد و خدوب آن را
جدا کرد ،نقد الحوام ،سخن را نقد و حالجی کرد ،انتقاد الوالم :آن سخن را نقد و بررسی و نقاط
ضعف و قوت آن را بیان کرد ،نقاد :نقد و بررسی کننده وقتی میگویند در هد را نقدد زد ،یعندی
آنها را از ه جدا کرد و نگاه کرد (معلوف )45 :1386 ،نقد را اینگونه معرفی کردهاند« :نقدد بده
معنی وارسی و بررسی نوشتار و گفتار یا رفتاری بدرای شناسدایی و شناسداندن زیبدایی و زشدتی،
بایستگی و نبایستگی و بودها و نبودها و درستی و نادرستی آنها است (شریقی)83 :1385 ،
به عبارت دیگر "سنجش و ارزیابی و بررسی همراه با عدل و انصاف در پدیدههای اجتماعی
و نگرش دو سویه به رفتارها و عملوردها ،یعنی دیدن درد و ارائه درمان با قصد پاالیش و نجات
حق و حقیقت و  ....بنابراین نقد و انتقاد حرکتی اصالح گرایانه است .که نویسدنده بده آن معتقدد
است.
مویس دورژه میگوید« :انتقاد و اعتراض به هر شیوهای صورت گیرد؛ گونهای پیوار سیاسی
است که به منظور تأثیرگ اری بر قدرت انجام میگیرد ،از ایدن رو در کلیده حوومدتهدا اعد از
دموراسی و غیر آن جدال سیاسی علنی محدود است( .دورژه)225 :1378 ،
نظارت و حق انتقاد مردم براسا حق و تولیف است براسا مبانی دینی اسدالم تدا جدایی
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که به نظر میرسد حق انتقاد و اعتراض آشوار به حاکمان امتیاز دیگری است که در هدیچ نظدام
سیاسی ای با این همه شعارهای دموراتیو به اندازه نظدام سیاسدی اسدالم وجدود نددارد نقدد و
اعتراض در قانون:
در اصل  26قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است:
احزاب و جمعیتها؛ انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهدای دیندی
شناخته شده آزادند ،مشروط به این که اصول ،استقالل ،آزادی؛ وحدت ملی و موازین اسدالمی و
اسا جمهوری اسالمی را نقض نونند ،هیچوس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا بده
شرکت در آنها مجبور ساخت.
کسی که حقوق فردی و جمعی خود را میشناسد .شهروندی قالب پیشرفته شهرنشینی است.
شهروند در اصطالح :شهروندی آمیختهای است از وظایف و مسئولیتهدای شدهروندان در قبدال
یودیگر شهر و دولت یا قوای حاک مملوت ،فعالیتهای فردی و اجتماعی است.
از نظر اسالم مسئوالن باید اجازه نقد و انتقاد در مورد روش مدیریت و اقدامات انجام شده را
به شهروندان و عوامل اجرایی خویش بدهند و با سعه صدر به انتقدادات افدراد توجده کدرده و در
صورت درست بودن یا بهتر بودن ،پیشنهاد آن را بپ یرند .و از اشتباه خود ع رخواهی کنند.
همان گونه که امام علی (ع) به امت اجازه انتقاد از خویش را دادند .امام فرمود« :بدان سدان
که رس سخن گفتن با جباران تاریخ است با من سدخن مگوییدد و آن چندان کده از زورمنددان
دژخواه پروا میکنید ,از من فاصله مگیرید با تصنع با من در نیامیزید و چنین مپندارید که اگر بدا
من سخن حقی گفتهاید مرا گران آید»( .نهج البالغه :خطبه)216
به همین دلیل به فرماندهان خود توصیه میکرد که مشاورینی برگزینند که سخن تلخ حدق
را به آنها بگویند (نهج البالغه :خطبه.)250
معمار نظام اسالمی ایران امام خمینی فرمودند :االن ما مولفی ما همدهمدان مسدئولی  ،نده
مسئول برای کار خودمان ،مسئول کارهای دیگران ه هستی کلو راع و کلود مسدئول عدن
رعیة همه باید نسبت به همدیگر مسئولیت داشته باشدند مسدئولیت مدن هد گدردن شماسدت،
مسئولیت شما ه گردن من است .اگر پای را کج گ اشت شما مسئولید اگر نگویید چرا پایدت را
کج گ اشتی؟!( ...خمینی.)110 :1386،
اصوال انتقادپ یری یوی از لوازم اصلی پ یرش مسدئولیت اسدت ،اگدر کدارگزاری انتقادپد یر
نباشد اینگونه به نظر میرسد که فاقد شرط اصلی ریاست (سدعه صددر) اسدت .زیدرا وی قددرت
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تحمل منتقد را ندارد یعنی ،ایشان در غیر جایگاه خودش واقع شده است.
امام خمینی میفرمایند :شما حاال وزیر هستید؛ دیگران باید اطاعت بونند چشد بسدته بایدد
اطاعت بونند؟!  ....این همه برای این که انسان خودش را نساخته؛ اگر انسان خودش را سداخته
بود هیچ بدش نمیآمد که یو رعیتی ه به او انتقاد کند( .خمینی)98 :1385 ،
 .2جایگاه نقد در قرآن و نصوص دینی
قرآن به عنوان کتاب راهنمای انسان در زندگی فدردی و اجتمداعی بده همده مسدائل مهد
پرداخته است که یوی از مهمترین این امور ،مسأله روابط اجتماعی و چگونگی تعامل با دیگدری
در همه سطوح و ردههای اجتماعی است .از ایدن رو بده روابدط میدان مؤمندان و نیدز مؤمندان و
دولتمردان اشاره میکند و مسأله انتقاد و انتقادپ یری را به روشنی طدرح و مصدادیق بسدیاری را
بیان میکند.
نخستین موردی که قرآن به آن اشاره دارد داستان آفرینش انسان است کده در سدورههدای
مختلف مطرح شده است .در سوره بقره آیات  30تا  37به نواتی اشاره دارد که ارتباط تنگداتنگی
با انتقادپ یری و تحمل دیگدری را دارد .خداوندد بدا آنوده احاطده عملدی کامدل بده هسدتی و
آفریدههای خویش دارد و در مقام الیسئل عما یفعل (قرآن کری  ،انبیا ( )23 :بازخواست نمیشود
از آنچه میکند) نشسته است با این همه اجازه انتقاد و طرح مسئله را میدهد .در این داستان که
خداوند خود گزارشگر مستقی و بی واسطه آن است به این نوته اشاره میکند که فرشتگان رفتار
خداوند را مورد ارزیابی و داوری قرار میدهند و از اینوه آفریدهای را میآفریند که خونریزی مدی
کند و خشونت میورزد به نقد میکشند .خداوند با آنوه در آن مقام بلندد و عظمدا نشسدته اسدت
همه این انتقادات را گوش میدهد و بدانها پاسخ های منطقی و قانع کننده میدهد.
در این داستان به مسئله نقش نقد نیز اشاره شده است .انتقاد موجب مدیشدود تدا اشدخاص
دیدگاهها و نظرات خویش را مطرح سازند .طرح مسئله و دستیابی به دیدگاهها میتواند افزون بر
بهرهگیری از آنها در عمل ،ابهامات کار را نیز برطرف سازد .خداوند با این شیوه کوشید تا هدف
از آفرینش انسان را به خوبی بیان کند و ماموریت فرشتگان و دیگر موجودات را نسبت بده ایدن
موجود جدید مشخ سازد.
در حوزه مناسبات قدرت و ملت و دولت نیدز ایدن مسدئله در داسدتان مورچگدان و حضدرت
سلیمان (ع) به خوبی نشان داده شده است .حضرت با آنوه در مقام قدرت بدود بده انتقداد ملوده
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مورچگان گوش میدهد .ملوه مورچگان به صراحت و تندی رفتار و اعمال حضرت و لشوریانش
را انتقاد میکند و بیان میکند که آنان بر هر سرزمینی که درآیند آن را ناخواسته به نابودی مدی
کشند .انبوه لشور اگر به هر جایی درآیدد چمدن و سدبزههدا و درختدان را از بدیخ برمدیکنندد و
ناخواسته خانههای مورچگان و دیگر موجودات ریز و نادیده را از میان میبرند اینگونه اسدت کده
به نقد لشورکشی میپردازد و آن را امری زیانبدار تحلیدل مدیکندد .اگدر مورچدهای اینگونده از
لشورکشی آسیب میبیند دیگر جانوران درشت اندامتر و درختان چه آسیبهدایی خواهندد دیدد؟
مورچه با انتقاد از لشورکشیهای حضرت سلیمان (ع) میکوشد تا رفتار وی را مورد ارزیابی قدرار
دهد و آثار زیست محیطی آن را بنمایاند .این آثار زیست محیطی آنچنان مخرب و زیانبدار اسدت
که مورچگان زیرزمینی نیز در امان نیستند چه برسد به موجودات دیگر؟
حضرت با تبس خویش انتقاد را میپ یرد و فرمان میدهد کده لشورکشدیهدا بده گوندهای
طراحی شود که آسیبی به محیط زیست وارد نسازد.
این انتقاد در مسئله هدهد نیز به شول دیگر خودنمایی میکند .به این معنا کده کدوچوترین
عضو دولت نیز میبایست ه پاسخگو باشد و اعمال خویش را با مدیریت باال دستان انجام دهد
و خودسرانه عملی را انجام ندهد و ه اینوه آماده انتقاد و بازخواست باشد .البته به نظر میرسدد
که بازخواست ،خاص نیروهای کوچو نیست بلوه همه ردهها باید آمداده انتقداد و بازخواسدت از
عملورد خویش باشند.
انتقاد از قوانین وضعی و یا تغییر آن و یا ایجاد تعادل میان قوانین از دیگر اموری است که در
مسئله مناسبات قدرت مطرح است .این مسئله را در آیات مختلف به اشوال گونداگون مدیتدوان
یافت .گاه به این شول است که از قانون و نحوه محتوای آن انتقاد میشود و گاه از نحوه اجرای
قوانین نقد میشود .اینگونه است که در سوره مجادله زنی به پیامبر به عنوان حداک بده مجدری
قوانین دولتی اعتراض میکند .در ایدن سدوره بده خدوبی بیدان مدیشدود کده چگونده و در چده
زمینههایی دولتمردان باید خود را آماده انتقاد سازند .با انتقدادات اسدت کده بسدیاری از ابهامدات
برطرف میشود حتی اگر این انتقادات تند و سریع و زننده باشد چنان که در آیات قرآنی گدزارش
شده است.
حضرت رسول (ص) اصحاب و جامعه مدینه را به گونهای تربیت کرده بود کده همگدان بده
راحتی از هر مسئله دولتی و مردمی انتقاد میکردند .تفاوتی میان رئیس دولت و یا مدردم عدادی
نبود .جامعهای که به ابوبور میگوید اگر گامی به کژی گ اری تو را با شمشیر راسدت مدیکدن ،
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این مسئله ،نشانگر ظرفیت باالی انتقادپ یری در جامعه بود که به مردم انگیزه نظارت و مراقبت
را داده و جواز مسئله امر به معروف و نهی از منور را در همه سطوح صادر کرده بود .مردم مجاز
بودند تا تنها در حوزه قوانین عمل کنند و هر کسی بیرون از ایدن دایدره قدرار مدیگرفدت بدا او
برخوردکرده و انتقاد صریح نشان میدادند ،زیرا آموخته بودند که الطاعده لمخلدوق فدی معصدیه
الخالق؛ از هیچوس نمیبایست در معصیت خالق پیروی کرد و امر او مطاع نیست.
آنان آموخته بودند که از حق و حقوق خویش دفاع کنندد .روشدنگریهدای پیدامبر مطالبدات
جامعه را افزایش داده بود و زمینه را برای انتقاد و نقدد عملوردهدای فدردی و عمدومی دولدت و
جامعه فراه آورده بود.
اصوال اگر قرآن به مردم میآموزد که به مجادلههای دیگران گوش دهندد و از میدان ندرم و
درشت و تند و تلخ و شیرین آن ،سخن نیوو و مفید را برگزینند به این معناست کده مدیبایسدت
تاب تحمل پ یرش سخنان درشت انتقدادی را در خدویش افدزایش دهندد .بددین ترتیدب قدرآن
زمینههای تحمل پ یری جامعه را باال میبرد و جامعهای از عدالیتدرین روابدط اجتمداعی ایجداد
میکند.
در قرآن آمده است :فبشر عباد ال ین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئدو الد ین هددیه
اهلل و اولئو ه اولوااللباب (قرآن کری  :زمر )18-17،ای رسول تو ه آن بندگان را به لطف و
رحمت من بشارت آر آن بندگانی که چون سخن حقی را بشنوند نیووتر آن را عمل میکنند آنان
هستند که خداوند آنان را به لطف خاص خود هدایت فرموده وه آندان بده حقیقدت خردمنددان
عال هستند.
نوته قابل تامل آن است که برای اینوه از بین چند سخن بهترینها بر گزیده شود آیدا نیداز
نیست که سخنان موجود مورد ارزیابی و صدحت و سدق قدرار گیرندد و صدحیح و ناصدحیح آن
معلوم گردد این یعنی نقد و بررسی.
امروزه یوی از جدیترین مسائل فلسفه سیاسی ما نقش مردم در تعیین نوع و هدایت سدمت
و سوی حوومت است .حضور مردم در صحنه سیاسی نمادهای گونداگون دارد کده از مهمتدرین
آنها حضور نقادانه و جستجوگرایانه مردم در نوع رفتار و منش مسئوالن حوومتی است .آز آنجدا
که بشر جائز الخطاء است اگر به حال خود واگ ار شود ،ممودن اسدت ،آنچندان در تهداج اندواع
عوامل فساد ،خود باخته میشود که گاهی بی آنوه خود بفهمد منحرف میشود.
خطر اینگونه مسئوالن ،اگر در پستهای حوومتی قرار گیرند ،صد چندان میشود .بده گفتده
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امام علی (ع)« :فلیست تصلح الرعیه اال بصالح الواله (نهچ البالغه :خطبه  )216صدالح و فسداد
امت به صالح و فساد حاکمان منوط است .هر چه دستگاههای کنترل کننده فساد قدرت زیدادتر
و فراگیرتر باشند ضریب امنیت معنوی و صالح و الیان بیشتر خواهد بود.
 -3اهداف نقد
 .1-3هدایت ،خیرخواهی و اصالح
جدا کردن سره از ناسره و نشان دادن خوبیها و درستیها به هدف هدایت به سوی کمال و
اصالح امور انجام می شود .چنین نقدی خیرخواهانه و سازنده است و باعث پیشرفت و توامل فرد
و جامعه میشود .تمام نقدهایی که در قرآن مجید و نهدجالبالغده وجدود دارد ،بدا همدین هددف
هستند .قرآن کتاب هدایت است و به این موضوع در آیات آن نیز تصریح شدده اسدت؛ از جملده:
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ ِیَ أُنزِلَ فِیهِ القرآن هُدًى لِّلنَّا ِ وَبَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُددَى وَالْفُرْقَدانِ﴾ ( قدرآن کدری :
البقره.)185 ،
مرحوم عالّمه طباطبائی در تفسیر این آیة شریفه آوردهاند« :کلمة «ندا » عبدارت اسدت از
طبقة پایین افراد جامعه که سطح فور ایشان نازلترین سطح است ،بیشتر در همین طبقة اطالق
مىشود و براسا کاربرد این کلمه در آیات قرآن ،معلوم مىشود «نا » معنایى اع ّ از علمدا و
غیر علما دارد و این اکثریّت همانها هستند که اسا زندگیشان بر تقلید اسدت و خدود نیدروى
تشخی و تمیز در امور معنوى به وسیلة دلیل و برهان را ندارند و نمىتوانند از راه دلیدل میدان
حقّ و باطل را تشخی دهند ،مگر آنوه کسى دیگر ایشان را هدایت نموده ،حدق را بدر ایشدان
روشن سازد و قرآن کری همان روشنگرى است که مىتواند براى این طبقه حق را از باطل جدا
کند و بهترین هدایت است .امّا خواصّى از مردم که در ناحیدة علد و عمدل توامدل یافتدهاندد و
ق و باطدل را دارندد ،قدرآن
استعداد اقتبا از انوار هدایت الهیّده و اعتمداد بده فرقدان میدان حد ّ
کری براى آنان بیّنات و شواهدى از هدایت است و نیز براى آنان جنبة فرقان را دارد ،چون ایدن
طبقه را به سوى حق هدایت نموده ،حق را برایشان مشخّ مىکند و روشن مىکند که چگونه
باید میان حقّ و باطل فرق گ ارند» (طباطبائی1417 ،ق :ج .)23 :2
طبق نظر مرحوم عالّمه ،اینوه در این آیة شریفه ه «هُدی» و ه «بَیِّنداتٍ مِدنَ الْهُددى»
برای قرآن به کار رفته ،مقابلة میان عام و خاصّ است ،قرآن براى بعضى افراد هددایت ،و بدراى
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بعضى دیگر بیناتى از هدایت است .قرآن مجید کتاب هدایت است و تمام آیات و برنامه هدای آن
به هدف هدایت انسان هاست ،از جمله نقدهایی که در قرآن وجود دارند ،همدین هددف را دنبدال
میکنند؛ به عنوان نمونه ،وقتی خداوند در آیة شریفه خطاب به ایمانآورندگان میفرماید﴿ :یَا أَیُّهَا
الَّ ِینَ آَمَنُوا لِ َ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ :اى کسانى که ایمان آوردهاید! چرا سخنى مىگویید که عمل
نمىکنید؟!﴾ (قرآن کری  :الصّف ،)2 ،آنها را به سبب تخلّف کردار از گفتار و خلدف وعدده مدورد
انتقاد قرار میدهد ،هدف هدایت و تربیت مردم است تا نقض عهد و خلف وعده نونند .یدا وقتدی
میفرماید﴿ :فَاسْتَفْتِهِ ْ أَلِرَبِّوَ الْبَنَاتُ وَ لَهُ ُ الْبَنُونَ :پس از آنان بپر که آیا پروردگارت دختراندى
دارد و پسران از آنِ آنهاست؟!﴾ (قرآن کری  :الصّافّات .)1499 ،با این نقد ،اعتقداد مشدرکین بده
دختر داشتن خداوند را رد و به فساد عقیدة ایشان اشاره مینمایدد و از ایدن طریدق ،بداز هد در
هدایت و ارشاد آنها تالش میکند.
 .2-3همراه بودن نقد با علم به موضوع
یوی از اصول مه ّ نقد ،عل و شناخت نسبت به موضوع است .از لغزشهای ما آدمیان ایدن
است که بسیاری از مسایل را بدون برهان و بدیآنوده در کندی  ،مدورد نقدد و اعتدراض قدرار
می دهی  .ردّ و انتقاد از هر چیز ،مسبوق به در آن اسدت .در قدرآن کدری آیداتی هسدتند کده
تصریح دارند انسان نباید بدون عل و آگاهی کافی نسبت به امور روی آنهدا اصدرار و پافشداری
نماید﴿ :وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَوَ بِهِ عِلْ ٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولئِوَ کَدانَ عَنْدهُ مَسْدؤُوال :از
آنچه به آن آگاهى ندارى ،پیروى مون ،چرا که گوش ،چش و دل همه مسؤولاَند» (قرآن کری :
اإلسراء.)36 ،
مرحوم عالّمه طباطبائی در تفسیر آیة شریفه نوشتهاند« :ایدن آیده از پیدروى و متابعدت هدر
چیزى که بدان عل و یقین نداری  ،نهى مىکند ،و چون مطلق و بدون قید و شرط است ،پیروى
اعتقاد غیرعلمى و نیز عمل غیرعلمى را شامل میگردد و معنایش چنین مىشود :به چیدزى کده
عل به صحّت آن ندارى ،معتقد مشو و چیزى را که نمىدانى ،مگدو و کدارى را کده علد بددان
ندارى مون؛ زیرا همة اینها پیروى از غیرعل است .پیروى نوردن از چیزى که بدان عل ندداری
و همچنین پیروى از عل در حقیقت ،حومى است که فطرت خود بشدر آن را امضداء مدىکندد»
(طباطبائی1417 ،ق ،ج .)92 :13
همچنین در آیهای دیگر میفرماید ...﴿ :وَإِنَّ کَثِیرا لَّیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِ بِغَیْرِ عِلْد إِنَّ رَبَّدوَ هُدوَ
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أَعْلَ ُ بِالْمُعْتَدِینَ :و بسیارى از مردم بده خداطر هدوى و هدو و بدىدانشدى (دیگدران را) گمدراه
مىسازند و پروردگارت تجاوزکاران را بهتر مىشناسد﴾ (قرآن کری  :األنعام .)1199 ،اینوه کسدی
یوباره دریچة ذهن خود را به روی مسایل باز کند و عقیدهای را بپ یرد ،سپس دریچة ذهن را به
روی همه چیز ببندد ،باعث میشود که هر چه را با پ یرفتههای قبلی وی ناسازگار باشد ،رد کندد
و به جدل و منازعه برخیزد و در صدد مغلوب ساختن طرف مقابدل برآیدد .ایدن حداکی از همدان
روحیّة جدلی انسان است که قرآن میفرماید﴿ :وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی هَ َا القرآن لِلنَّا ِ مِدن کُدلِّ مَثَدل
وَکَانَ الْإِنسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلا :و در این قرآن از هر گونه مَثَل براى مردم بیدان کدردهاید  ،ولدى
انسان بیش از هر چیز به مجادله مىپردازد!﴾ (قرآن کری  :الوهف .)54 ،چه بسا اغلدب جددالهدا
ه به ناحق باشد﴿ :وَمِنَ النَّا ِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَاب مُّنِیر :و گروهى از
مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنىبخشى دربارة خدا مجادله مىکنند!﴾ (قدرآن
کری  :الحج.)8 ،
مورّر مشاهده شده است ،که اگر پیچیدهترین مسایل فوری و علمی که مورد اختالف است،
در جمعی مطرح شود ،همگان فورا به اظهارنظر و موضعگیری در مقابدل هد مدیپردازندد و بده
انتقاد و ایرادگیری میپردازند .دستهای نادانسته چیزی را میکوبند و دستهای دیگر در نودرده،
به لُبّ و کّنه مطلب نرسیده ،رد میکنند و به اصطالح خود آن را نقد میکنندد .از ایدن رو ،ناقدد
باید بداند با چه مشولی روبه روست .آیا آنچه را پدیش آمدده ،فهمیدده اسدت و از کد ّ و کیدف و
شرایط قضیّه خبر دارد و می داند که با آن شرایط بهتر از آن چه انجام شده ،قابل انجام اسدت یدا
خیر و بعد اظهار نظر نماید .علی ،علیهالسّالم ،میفرماید« :مَن قَصَدرَ عَدن مَعرِفَدةِ شَدیءٍ عَابَدهُ»
(مجلسی :1360 ،ج .)420 ،74
بنابراین ،ناقد پیش از اقدام به ردّ و انتقاد ،تأمّل میکند که آیا آنچه را میخواهدد دربدارهاش
قل بزند یا زبان باز کند ،فهمیده و دریافته است یا اینوه میل به شدهرت و اظهدار فضدل وی را
وامیدارد که نپ یرد و رد کند ،هر چند مسألة سادهای باشد که با دقّت ک میتواندد آن را هضد
کند یا لحن و گویش خود را نرمتر کند یا تغییر دهد .افزون بدر ایدن ،در اظهدار نظرهدا ،قابلیّدت
علمی کافی نیست و قابلیّت روحی نیز الزم است .کسی که قابلیّدت روحدی پد یرش حقیقدت را
ندارد ،هر جا میان قبول حقیقت و منافع و وابستگیهای او تعارض پیش آیدد ،جاندب حقیقدت را
رها میکند و این نشانة خُلق و خوی جاهلی است .امدام صدادق (ع) مدیفرمایدد« :مِدن أَخدالَقِ
الجَاهِلِ  ...المُعَارِضَةُ قَبلَ أَن یُفهِ َ :از ویژگیهای نادان این است کده بدا آنچده در نمدیکندد،
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میستیزد» (مجلسی ،1360 ،ج  .)62 :2در سورة نحل آمده است﴿ :أَکَ َّبْتُ بِآیَاتِی وَلَ ْ تُحِیطُوا بِهَا
عِلْمًا :آیا شما آیات مرا تو یب کردید و حال آنوه دانش شما به آن احاطده نیافتده بدود﴾ (قدرآن
کری  :النّمل .)844 ،در احادیث متعدّد نیز آمده که «حقّ خداوند بر بندگانش دو چیز است :یودی
اینوه دانسته سخن بگویند و دیگر اینوه ندانسته سخن نگویندد» (مجلسدی ،1360 ،ج .)118 :2
ایستادگی ،لجاجت و انتقاد و اعتراض به آنچه نمیداند ،نشانة نادانی است .علی (ع) مدیفرمایدد:
«با آنچه نمیدانید ،دشمنی مونید؛ زیدرا بیشدتر داندش و دانسدتنیهدا در آن چیدزی اسدت کده
نمیدانید» (تمیمی آمدی :1360 ،ج  .)278 ،6امّا متأسّفانه این حالت عمومی انسدانهاسدت کده
دشمن چیزی هستند که نمیدانند ،چنانکه خود علی (ع) میفرماید« :النَّا ُ أَعددَاءُ مَدا جَهِلُدوا»
(نهجالبالغه.)17 :
نقد هنگامی سازنده و اصالح گر است که ناقد از روی عل و آگاهی کامل نسبت به موضدوع
اقدام به نقد نماید ،در غیر این صورت ،اگر هر فرد ناآگاهی به خدود اجدازة نقدد بدهدد ،نده تنهدا
اصالح و پیشرفتی صورت نمی گیرد ،بلوه منجر به جبهه گیری و برخورد منفدی نسدبت بده نقدد
می شود .خیرخواهی و اصالح ،بستگی به فه و در مطلبی دارد که ناقد میخواهد نقاط ضعف
و قوّت آن را بیابد .فرمان خداوند متعال در مرحلة نخست به همگان چنین است﴿ :یَا أَیُّهَا الَّد ِینَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْال سَدِیدًا :اى کسانى که ایمان آوردهاید! تقواى الهى پیشه کنید و سدخن
حق بگویید﴾ (األحزاب.)700/
عالّمه طباطبائی در باب ﴿قَوْال سَدِیدا﴾ نوشته اند« :کلمة «سدید» از مادّة «سِداد» اسدت کده
به معناى اصالت رأى و داشتن رشاد است و بنابراین« ،قول سدید» عبارت اسدت از کالمدى کده
ه مطابق با واقع باشد و ه لغو نباشد و یا اگر فایده دارد ،فایدهاش چون سخنچیندى و امثدال
آن غیر مشروع نباشد .پس بر مؤمن الزم است که به راستى آنچه مىگوید مطمئن باشدد و نیدز
گفتار خود را بیازماید که لغو و یا مایة افسداد نباشدد» (طباطبدائی1417 ،ق ،ج  .)347 :16امّدا در
مرحلة دوم به فرمودة خداوند متعال آن بندگانی مشمول بشارت حق تعالی قدرار مدیگیرندد کده
تالش ایشان تشخی صحیح از سقی و برگزیدن سخن صحیح است و بدس﴿ :فَبَشِّدرْ عِبَدادِ
الَّ ِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِوَ الَّ ِینَ هَدَاهُ ُ اللَّهُ وَأُوْلَئِوَ هُد ْ أُوْلُدوا الْأَلْبَدابِ :پدس
بندگان مرا بشارت ده .همان کسانى که سدخنان را مدىشدنوند و از نیودوترین آنهدا پیدروى
مىکنند؛ آنان کسانى هستند که خدا ایشان را هدایت کدرده اسدت و آنهدا خردمندانندد﴾ (قدرآن
کری  :آیه الزّمر.)177 ،
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 .4دستاوردهای مثبت پاسخگو بودن
نقد و بررسی و اعتراض ه میتوانند حق و ه تولیف بدرای شدهروندان در نظدام سیاسدی
اسالمی باشد .در مقابل آن پاسخگویی به مخالفان و ناقدان نیز وظیفه شرعی و از حقدوق آحداد
مردم است بر کارگزاران ,در اینجا به بعضی دستاوردهای مثبت پاسخگویی اشاره میشود.
الف .پاسخگویی سبب تداوم و تقویت حوزه کاری مدیران میگردد .بدرخالف دیددگاه منفدی
که هر نقد و سؤال را به منزله تضعیف و خطر تلقی میکند .بلوه براسا روایت معصومین انتقاد
یو نوع هدیه به انسان است ...
ب .جامعه احسا آرامش میکند :هرگاه فضای حاک بر اداره و سداختار و سدازمان و حتدی
جامعه پ یرای منتقدین باشد .به دلیل ارائه نظر زمینه رشد افوار و اندیشهها بهتر مهیا میگردد.
پ .توزیع عادالنه فرصتها :هرگاه جامعه مدرن نقد و انتقاد را بده صدورت نظامندد نهادینده
کند .خطاهای عمدی و سهوی مسئولین با انتقاد و اعتراض مواجه میشود به همین دلیل با ایدن
کار جامعه اصالح میشود .و نتیجه عملی آن توزیع عادالنه فرصدتهدا در زمیندههدای مختلدف
اقتصادی و حتی تصدی امور حوومتی و برخورداری از امتیازات را در پی خواهد داشت.
ت .تقویت حسن اعتماد مردم :سازمان و مدیریت نقدپ یر ،میتواند بدا ایجداد حسدن ظدن و
ایجاد اعتماد جامعهاش کارهای بزرگ و مفیدی را انجام دهد ،و معضالت را راحتتر حل نمایدد،
و زمینه مشارکت جامعه را مهیا سازد.
ث .نقد مسئوالن سبب تصحیح عملورد و مدانع فسداد خواهدد بدود :از آنجدا کده متصددیان
میب ینند بایستی یوایو عملورد خویش را به مرآء و منظر مردم برسانند بده جهدت زیدر سدؤال
نرفتن و سربلندی بیرون آمدن از مسئولیت همواره به نقادی منتقدان توجه کرده و دائما عملورد
خویش را از این رهگ ر اصالح مینمایند .تا در مقابل مردم و در روز واپسین سربلند باشند.
ج .پاسخگویی سبب اقتدار مدیر میگردد :کارگزارانی که به مسئله انتقداد و نظدارت مردمدی
معتقدند ،به دلیل رعایت موارد و نداشتن نقاط ضعف بدا اقتددار بیشدتری بده رتدق و فتدق امدور
میپردازند.
آیتاهلل خامنه ای فرمودند :پاسخگویی یو مفهوم غربی نیست یو مفهدوم اسدالمی اسدت,
بعضی از هر چیزی خوششان بیاید سعی میکنند آن را به گونهای به فرآوردههای افوار و مدنیت
غربی منسوب کنند نه ،پاسخگویی یو حقیقت اسالمی است این همان مسئولیت است (آیتاهلل
خامنهای.)1383/1/26 :
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امام علی(ع) هیچ گاه رعایا را از ابراز ایراد و انتقاد نسبت به تصمی ها و عملوردهدای خدود
منع نورده و نسبت به هیچ یو از کسانی که بر اعمال ایشان خرده میگرفتند هر چند بی ادبانه
و تند بود سختگیری نورده و برخورد تندی ننمود« .هرگز مگو من مامورم وبر اوضداع مسدلط ،
امر میکن و باید اطاعت شود که این موجب دخول فساد در قلب و خرابی دین و نزدیو شددن
به تغییر و تحول میشود (نهج البالغه :نامه )53
 .5ماهیت پاسخگویی
آن گاه که از ماهیت پاسخگویی بحث به میان میآید .از حیث تلقیهای مختلف قابل طدرح
است .کارگزاران چه تعهدی در مقابل منتقدین خویش دارندد کده آنهدا را وادار بده پاسدخگویی
میکند.
 .1-5تلقی اخالقی
اخالق نیوو برای همه انسانها و به خصوص مسلمانها نیاز ضروری است علی الخصدوص
خلق حسن برای مسئولین و منسوبین به نظام سیاسی اسالم ضروریتر بده نظدر مدیرسدد .و از
طرفی کرامت انسانی در قرآن به آن تأکید شده سبب میشود که با انسدانهدا مؤدبانده برخدورد
معقول و منطقی توأم با جدال احسن صورت گیرد.
 .2-5تلقی علمی
از نظر عل مدیریت حوومت داری نیز یو عل محسوب میشود .لد ا بدا آگداهی از قواعدد
مدیریت ه پشتوانه مردمی و ه راندمان کاری بهبود مییابد .به عندوان مثدال در حدوزه علد
مدیریت مدردمداری و جد ب افدراد ,رضدایت مدراجعین بسدیار اهمیدت دارد .و بعندوان یودی از
شاخ های مدیریتی برتر در دستگاهها دولتی لحاظ میشود .مدیری که علمش را بدا محبدت و
ج ب پرسنل و مردم همراه کند ،اگر نسبت به عملورد وی انتقاد و اعتراضی باشد اگدر بدا سدعه
صدر برخورد نماید و پاسخگویی را به عنوان تولیف قلمداد کند بسیار حائز اهمیدت اسدت و از او
به عنوان کارگزار موفق یاد میشود.
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 .3-5تلقی حقوقی
در نگاه حقوقی حق نقد و اعتراض و نظارت بر متصدیان امور جامعده نده تنهدا حدق بلوده
تولیف به حساب میآید .ل ا پاسخگویی مدیر جدای از رعایت اخالق اسالمی و یا هنر مدیریتی,
یو وظیفه جدی و دارای ضمانت اجرایی است.
«پاسخگویی اصالتا یو ماهیتی حقوقی دارد و در مورد حق مردم بر کدارگزاران معندی پیددا
میکند و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است» (جعفری لنگرودی.)125 :1374 ،
بنابراین پاسخگویی بار حقوقی دارد و مدیران مؤظف بده رعایدت آن یعندی پاسدخگو بدودن
هستنند و این یو وظیفه کاری است.
اگر شهروندان سؤال و انتقاد نداشته باشند پاسخگویی مسئولین ساقط نمیشود .آنان مؤظدف
هستند در موعدهای مقرر برای ایجاد اطمینان خاطر شهروندان به ارائه گزارش کار و تبیین روند
اجرایی و اداری جامعه و حوزه مسئولیتی خویش از طریق رسانهها اقدام کنند.
امام علی (ع) فرمودند« :آگاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی هیچ سری
را از شما پنهان نسازم و در اموری که پیش میآید جز حو الهدی کداری بددون مشدورت شدما
انجام نده » (نهج البالغه :نامه )50
 .6نقد و بررسی یک روش و سیره عقالیی
در راستای تقلیل خطای کارگزاران مطلوبیت نقد و نظارت اثبات گردیده است .امدروزه حتدی
در ادارات و واحدهای کوچو امر نظارت و کنترل کیفیت نهادینه شده است .از مهندسدین نداظر
یو ساختمان گرفته تا یو نیروگاه و تا یو سدد و  ...امدری اجتنداب ناپد یر شدده اسدت و تدا
مهندسین ناظر کار انجام گرفته را مورد مالحظه قرار ندهند کار تأیید نمیشدود .ایدن نظدارت در
کاهش خطرات اجتماعی و تقلیل سوءاستفاده نقش بسزایی دارد.
در بسیاری از نظامهای سیاسی دینی و غیر دینی امر نظدارت و بررسدی از عالئد حوومدت
سال است .وجود نهادهای نظارتی پوشش دهنده مثبت این ادعا است.
محقق در پی اثبات نظارت مردمی و از پایین به باال است .مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه
به طور مستقی میتوانند و میبایستی براسا رسالت دینی در نظام سیاسی نقش ایفاء نمدوده و
عقال مانع انحراف متصدیان امورشان شوند.
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 .7علل انتقاد گریزی
یوی از بزرگترین عیوب جامعه ما در زندگی فردی و اجتمداعی انتقداد گریدزی اسدت .اکثدرا
تحمل انتقاد را ندارند .فور می کنند منتقدان دشمنی دارند در نتیجه در مقابل نقدد آندان موضدع
تدافعی و تهاجمی گرفته میشود.
البته طبع انسان این است که فور میکند هر کاری میکند درست و بجاسدت و هدیچ گونده
نقدی بر آن وارد نیست .بعضی از مدیران همواره سعی میکنند یا اجازه نقدد ندهندد یدا آن را در
صورت گوش کردن توجیه کنند تا به زع خویش آسیبی متوجه وی نگردد .کده ایدن اقددام راه
حل مناسبی نیست .ل ا در اینجا به بعضی از علل انتقاد گریزی اشاره میشود:
 -1فرار از برچسبها و انگ خوردن .که این فرار چاره کار نیست بهتر این است که با زبانی
نرم و توأم با ادب پ یرای انتقاد باشند.
 -2ربط دادن انتقاد به تسویه حساب شخصی و گروهی .که این ه صحیح نیست چدون در
واقع اینان دوستان واقعی انسان هستند که عیوب را ارائه مدیکنندد و انسدان متوجده اشدتباه و
انحراف خویش میشود.
 -3از دیگر علل انتقاد گریزی حب نفس است .یعنی اعتقاد بده در سدتی افودار و اندیشده و
عملورد خویش ،چون خودش را دوست دارد و میخواهد حفظ شود .ولی فور میکندد منتقددین
قصد تخریب وی را دارند و ل ا موضع گیری میکند.
 .8راهکارهای انتقاد پذیری
برای این که فرهنگ نقادی و نقد پ یری ایجاد شود .اول :کارگزار خود را به فرد قدرتمنددی
تبدیل نماید .این مطلب را برای خویشتن ایجاد کند که هر ناقدی دشمن نیست و هرا نداشته
باشد که این ه البته به خود سازی اخالقی و نیزبه تربیت خانوادگی بستگی دارد.
دوم :باال بردن اعتماد به نفس و مبارزه با بی اعتمادی خویش .تا در مواجهه با نقد منصدفانه
یا احیانا اعتراض سریعا آشفته نگردد و پرخاشگری ننماید که منجربه توهین و بی احترامی یدا در
موضع مسئولیت آن را انتظامی نوند .بلوه با برخورد وجیه و بررسی صحت و سق گفتههدا کدار
بهتر پیش میرود.
سوم :کنار گ ا شتن توبر :خود را برتر از دیگران دانستن و باالتر از نقدد فودر کدردن آسدیب
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جدی به همه انسانها به خصوص کارگزاران وارد میکند و ایجاد انزجار عمدومی را در پدی دارد.
(وانی کلما دعوته لتغفرله جعلدوا اصدابعه فدی آذانهد واستغشدوا ثیدابه اصدروا واسدتوبروا
استوبارا) (نوح والبته من هر وقت آنها را دعوت کردم تا بر آنهدا ببخشدایی ،انگشدتان خدود را
درگوشهایشان کردند و لبا های خویش بر سر کشیدند و (بر مخلفت و عناد) اصدرار کردندد و
به شدت توبر ورزیدند.
خوشه اوقابل خرمن نشد
هر که گفتا من من اومن نشد
خوشه شو تا قابل خرمن شوی
من من مشو نی مشو تا من شوی
در سوره بقره آمده است:
و اذا قیل له اتق اهلل اخ تهُ العزة باالث فحَسبهُ جهن و لبئس المهداد( .قدرآن کدری  ،سدوره
بقره :) 206 :و چون او را به اندرز و نصیحت گویند از خدا بتر و تر فساد کدن غدرور و خدود
پسندی او را به گناه وادارد که نصیحت نشود ،جهن او را کفایت مدی کندد .کده بسدیار آرامگداه
بدیست.
بنابراین اینوه گفته شود ،با انتقاد منتقد شخصیت مخاطب لوه دار شده این حرف صحیحی
نیست بایستی این خود خواهی کنار گ اشته شود زیرا مسئولین خادم ملت هستند.
 .9بهترین عکس العمل ها در مقابل منتقدین و معترضین عملکرد خویش
 -1حفظ خون سردی خویش به جای این که نفسها به شماره افتد ،نفس عمیق کشدیدن و
با حوصله گوش دادن راهحل مناسبی است.
 -2به جای اخ و ترش رویی و چهره در ه کشیدن با لبخند شنونده بودن مناسدب اسدت.
لقمان به فرزند شگفت :فرزندم نصیحت را بپ یر و به آن عمل کن،کده نصدیحت فدرد عاقدل از
عسل ناب شیرینتر است (دیلمی :1392 ،ج.)72 ،1
 -3به جای عصبانیت به ناقدان بر اعصاب خویش تسلط داشتن و آرامش را به خویش تلقین
کردن و از طرفی حتی اگر منتقدین عصبی هستند با الفاظ مناسب و حرکات مالی زمینه ایجداد
آرامش مهیا شود.
 -4سعی شود به سخنان معترضین واقعا گوش فرا داده شدود و جدواب متناسدب و سدنجیده
ارائه گردد .اگر ه جوابی به نظر نمیرسد .پ یرش آن سخن و ع ر آوردن بدا سدخنان متناسدب
راهحل مناسبی است.
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 -5در صورت به حق بودن مطالبه منتقدین ضمن پ یرش آن از آنها به خداطر دلسدوزی و
احسا  .وظیفه تشور شود.
 -6سعی شود نقاط مشتر بین دو دیدگاه مطرح و از آن زاویه با آنان گفتگو و مفاهمه آغاز
شود و اقناع منطقی صورت گیرد.
 -7سعی شود اهداف و انگیزه انتقاد روشن شود از آنان پیشنهاد حل مسئله دریافت گردد.
 -8آن گاه که منتقدین عصبانی هستنند موضعگیری نشود بلوه به آنان گوش داده شود لد ا
هیچ لزومی ندارد با عجله و ناامیدانه بووشید از خودتان آدم بی نقصی بسازید.
 -9همواره از انتقادکننده تصویر مثبتی بایستی باشد .امام باقر (ع) :از کسی پیروی کن که از
روی خیرخواهی و نصیحت تو را میگریاند ولی پیرو کسی نباش که تو را میخنداند.
 .10عواقب سوء عدم پاسخگوئی مسئولین حکومتی
حق ناپ یری،که در فرهنگ اسالمی به تعصب ناروا واستبدادرای تعبیر شده است ،مضدرات و
مخاطرات فراوانی را در سازمانها ونهادها بجا میگ ارد از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1-10بقاء بر خطاء
حق ناپ یری موجب میشود که مدیران و فرماندهان ،بر اندیشه و رویده نداروایی کده اتخداذ
نمودهاند ،همچنان باقی بمانند.
امام علی« :من اقبل علی النصیح اعرض عن القبیح» (آمدی ،1359 ،ج  )317 :5کسدی کده
به نصیحت کننده روی آورد ،از زشتی دور میماند.
 .2-10محرومیت از اندیشههای رشد
فرار مدیران و فرماندهان از ت کرات ،نصایح و نقد خیرخواهانه ،موجب میشود کده پیشدنهاد
اندیشههای برتر و سازنده ،محروم بمانندد هموداران و زیردسدتان ،بسدابه اندیشدههدا و نظدرات
سازندهای دست مییابند ،که به جهت بدخلقی و خیره سری روسا از بدازگو کدردن آنهدا درید
مینمایند .نظراتی که میتواند موجب افزایش کارآییها و رشد کمی و کیفی کار سازمان گردد.
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 .3-10رشد تملق و چاپلوسی
از ضرر و خطرات دیگر حق ناپ یری مدیران و مقاومت آنها در برابر نصیحت و انتقاد سال ،
رشد خصیصه ناپسند جاپلوسی و تملق کار گزاران و زیردسدتان اسدت .امدام علدی (ع)« :اجهدل
النا المغتر بقول مادح متملق یحسن له القبیح و یدبغض الیده النصدیح» (آمددی ،1359 ،ج :5
.)452
همه مسئولین در نظام سیاسی اسالم براسا آموزههای دینی میبایستی بپ یرند که نقدادی
آحاد مردم و با روش صحیح سبب پیشرفت در حوزه کارشان میگردد .از این رو ضدروری اسدت
قدرت تحمل نقد و اعتراض خود را باال ببرند و اال با تهدید و تطمیع آنان ....مطالبات بدی پاسدخ
میمانند و دستاورد نامطلوبی به همراه خواهد داشت.
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نتیجهگیری:
بی تردید کاملترین نظام سیاسی ،نظامی است که در درون خود عوامل تضمین بقاء را داشته
باشد .و بتواند با عواملی که جزء عناصر آن نظدام اسدت زمینده رشدد عوامدل منفدی را در درون
خویش منتفی سازد و از مصونیت ذاتی در برابر چنین خطرات عظیمی برخوردار گردد.
ارتقاء جایگاه نظارت همگانی و نقد و بررسی کارگزاران از حدق بده تولیدف از دیددگاه فقده
سیاسی اسالم عالوه بر حقی که نظامهای مردم ساالر غیر دینی از آن یاد میکنندد و یدا بده آن
عمل مینمایند .فقه سیاسی اسالم جایگاه نظارت و بررسی مردمی را از حق صدرف بده تولیدف
ارتقاء داده است این ارتقاء از حق به مرحله تعهدی و تولیفی و وظیفه امتیداز واالیدی اسدت کده
هیچودام از نظامهای مدرن آن را ندارند.
آنگاه که نظارت همگانی صبغه تولیف به خود میگیرد مردم حاضدر خواهندد بدود تدا بدرای
انجام آن تولیف هر هزینهای را بپردازد و از عافیت طلبی در مسدیر اصدالحات اجتمداعی پرهیدز
کنند.
بنابراین ورود در حوومت ه حق است و ه تولیف و مردم وظیفه دارند در سداختن دولدت
دینی تالش کنند .بنابر این:
الف) عدم پاسخگویی رابطه مثبت بین شهروندان و متصدیان حوومتی را تیدره مدیسدازد؛ و
سبب به وجود آمدن جو بدبینی و شایع پراکنی میشود.
ج) تفرقه سبب متأثر شدن افوار عمومی جامعه میشود .و بدگمانی را دامن میزند.
د) در حوزه کالن حمایت مردمی تضعیف میشود .امام علی (ع)« :بدگمانی به ناصدح نشدانه
انحطاط و سقوط است» بنابراین از بدگمانی به نقد مردم نهی نموده است
به دالیل مختلفی براسا مبانی دینی آگاهی از روند مدیریت صدحیح بدر شدهروندان الزم
است و در مقابل حقی نیز بر گردن کارگزاران اثبات میشود و به همین دلیدل بایسدتی پاسدخگو
شهروندان باشند .یا به دلیل قاعده ارشاد جاهل که مولفین وظیفه دارند چنانچه متوجده انحدراف
کارگزاران شدند آنها را به راه صحیح وادار کنند .و از طرفدی بدا مراجعده بده سدیره معصدومین
اینگونه بوده است که به سؤال و ابهامات مردم پاسخ مجاب کننده میدادند و هیچ گاه از سدؤال
منع نمیکرند.
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پیشنهادات:
بر این اسا پیشنهادهای نقادی کارگزاران و نقد پ یری آندان جهدت الگدوگیری در قالدب
موارد ذیل قابل پیگیری است که میتوان به طور خالصه به موارد زیر اشاره کرد.
 فرهنگ نقادی توسعه بیشتری داشته باشد تا موضوع مورد بحث به داوری همگان گ اشتهشود و نخبگان موافق و مخالف اظهار نظر نموده تا جامعه و حوومدت از اینگونده اظهدار نظرهدا
بهرهمند شود.
 ایجاد بستر و ساختار مناسب جهت نهادینه کردن نظارت و بررسی مردمی بدر حوومدت ازطریق رسانهها و آموزش عمومی جامعه.
 از نظر روانی علل عدم پ یرش نقدپ یری در دورههای مختلف مورد توجه قرار گیرد. سعی شود اهداف و انگیزههای انتقاد را بررسی و نسبت به موضدوع مربوطده راهحدل را ازخود منتقد یا دیگران گرفته شود.
 از انتقاد تصویر مثبتی در ذهن کارگزاران ایجاد شود تا هض آن سهل گردد. سعی شود به جای جبههگیری در مقابل منتقدین و معترضین به سخنان او گوش فرا دهداگر صحیح است تسیل شود و اگر ناصحیح است جواب منطقی با استدالل احسن ارائه گردد.
 حفظ خونسردی ،اخ نوردن ،مسلط بودن بر اعصاب خویش ،پیدا کدردن نقطده اشدترابین دیدگاه خویش و منتقدان از جمله بهترین عوسالعملها در مقابل منتقدین معترضین است.
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