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  چکیده
سـنجش   يبـرا  یمحـک مناسـب   ان،یـ ب يمظـاهر آزاد  نیتـر از مهـم  یکـ یبه عنوان » انتقاد«

کـه در دو مرحلـه حـدوث و بقـا،      یاسـت. در نظـام اسـالم    یاسـ یس يهانظام بودنیمردم
 ایـ ، حق شهروندان »نقد رفتار حاکمان« ای» نقد حاکمان« باشد،یم یعموم تیرضا ازمندین

 ینـ ید يهـا که مستفاد از آمـوزه  فیحق و تکل نی. ادیآیآنان به شمار م فیتکل یبه نوع
در  ای یاسیو احزاب س یمدن يهادر قالب تشکل ایافراد به صورت مستقل  لهیاست، به وس

ــه تــأم ،یو نظــام اســالم باشــدیقابــل اعمــال مــ یاســیس يســاختار نهادهــا  نیو تضــم نیب
مفهـوم   یبررس منشهروندان موظف است. نوشتار حاضر ض يحق از سو نیا يریکارگبه

 يریگو مخالفت، با بهره انیب يآزاد ،ییجوبیچون ع یمیآن با مفاه يهاانتقاد و تفاوت
حق  نیا یو مبان گاهیجا نیی، به تبمعصوم انیشوایپ رهیو سخن و س میقرآن کر اتیاز آ

 تیاسالم، از مصـون  یاسیکه منتقد در نظام س کندیرا مطرح م هیفرض نیپرداخته است و ا
بـه نفـع حـق     دیـ با تیـ حاکم انتقـاد،  يدر فرض تجـاوز از مرزهـا   یاست و حت خورداربر
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  مقدمه
هـا را  نقد و انتقاد در لغت به معناي ارزیابی، بررسی، شناسایی، زیر و رو کـردن، عیـب  

). در لغت عرب، 1990، ص2، ج1386ها را رو کردن است (معطوف، نمایاندن و پنهان
گویند درهم را نقد زد؛ یعنی آنها را از این واژه به همین معنا آمده است. هنگامی که می

هـا بشناسـد   هـا را از پسـت  یکدیگر جدا ساخت، نگاه کرد و بررسـی نمـود تـا خـوب    
ناقـدت فالنـاً أي ناقشـته    «اسـت:  ). همچنین گفتـه شـده   467، ص5تا]، جفارس، [بی(ابن

یـزل  مازال فالن ینقد بصـره إلـی الشـیء إذا لـم    «) و 544، ص2، ج1407(جوهري، » األمرفی
  ).425، ص3، ج1405منظور، (ابن» ینظر إلیه

متمایز است؛ هرچنـد انتقـاد،   » آزادي بیان«و » جوییعیب«انتقاد با مفاهیمی همچون 
جویی است؛ ولی این دو در صاحب عیب، مشابه با عیبدر ردیابی عیوب و ابراز آن به 

جـویی  جـویی، حسـادت و انتقـام   انگیزه فاعلی و غایی از یکدیگر متمایزند. منشأ عیـب 
طلبـی شـخص منتقـد    دوستی، تعهد، دلسوزي و اصـالح است؛ ولی خاستگاه انتقاد، نوع

ریب شخصـیت  کند، تخجو از این کار خود تعقیب میباشد. همچنین هدفی که عیبمی
شکستن طرف مقابل است، در حالی که غرضِ انتقادگر، اصالح و زدودن عیوب و درهم

ها کاري بس دشـوار،  بردن شخص مورد انتقاد است. البته تشخیص انگیزهو رو به کمال
جویی، عـالوه بـر اینکـه قابـل     باشد؛ بنابراین رمی انتقاد به عیببلکه نوعاً غیرممکن می

  نیز همخوانی ندارد. یره حکومتی پیشوایان معصوماثبات نیست، با س
جویی را ناصـواب دانسـته، انتقـاد را    یکی از نویسندگان، تفکیک میان انتقاد و عیب

تعریـف  » گیرانه و ابراز نارضـایتی جویی، داوري خردهگیري، عیبدقیقاً به معناي خرده«
ینی این دو واژه، به )؛ هرچند وي اندکی پس از جانش9، ص1380است (اسالمی،  کرده
). بـه نظـر   12نشینی تنزل کرده، آن دو را مالزم و همراه دانسـته اسـت (همـان، ص   هم
رسد این مالزمه از آن رو تصور شده است که در مقام تحقق خارجی، تفکیک میـان  می

جو، به غایت مشـکل  این دو واژه به دلیل عدم دسترسی به انگیزه و هدف منتقد یا عیب
  ی نافی تفاوت و عدم تالزم آنها در عالم واقع نیست.باشد؛ ولمی

توان تمایز قائـل شـد؛ زیـرا    نیز می» آزادي بیان«و » انتقاد«با نگاه دیگري، میان 



  از منظر قرآن و سنّت» حق انتقاد«  
151

  

گیرد؛ ولی انتقاد فقط مخالفت و نقد اوالً، آزادي بیان، موافقت و مخالفت را دربرمی
انتقاد دانست؛ زیرا هر گفتاري را  توان اعم ازآید؛ ثانیاً، آزادي بیان را میبه شمار می

شود؛ بـه عنـوان مثـال،    هاي حاکمیت است، شامل میکه بر خالف مذاق یا سیاست
هاي یک مذهب یا مکتب یا حـزب سیاسـی، از مصـادیق آزادي بیـان     تبلیغ دیدگاه

  است؛ ولی مشمول انتقاد نیست.
داللـت کنـد یـا    با این حال، آن بخش از ادله آزادي بیـان کـه همـه مصـادیق آن را     

  تواند بر آزادي انتقاد نیز اقامه گردد.مصداق انتقاد را پوشش دهد، می
هایی چـون: نصـیحت،   هاي دینی، در قالب واژهاهمیت انتقاد و پذیرش آن در آموزه

تذکر، موعظه، استماع قول، اتّباع احسن، تواصی به حق، دعوت به خیر و امر به معروف 
  ت.و نهی از منکر بیان شده اس

شود؛ ولـی  هرچند با این عنوان در اعالمیه جهانی حقوق بشر دیده نمی» حق انتقاد«
هـا بـر   دهد، حق انسانتأکید این اعالمیه بر حق آزادي بیان و تعریفی که از آن ارائه می

  این اعالمیه آمده است: 19گیرد. در ماده انتقاد را نیز دربرمی
ق مزبور شامل آن است که از داشـتن عقایـد   هرکس حق آزادي عقیده و بیان دارد و ح

خود، بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن 
  به تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد.

  دارد:بند دوم این ماده اشعار می
العات و افکـار  هرکس حق آزادي بیان دارد. این حق شامل آزادي تفحص و اشاعه اط

از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یـا چـاپ یـا بـه     
  باشد.صورت هنري یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می

حق شهروندان بر انتقاد در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بـا صـراحت بیشـتري    
  ست:تأکید شده است. در اصل هشتم این قانون آمده ا

اي در جمهوري اسالمی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهـی از منکـر، وظیفـه   
است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مـردم  

  . ...  نسبت به دولت
پـردازد و سـپس حقـوق    نوشتار حاضر، نخست به بررسی مبانی دینی حـق انتقـاد مـی   
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دهـد  کاود و در پایان، به این پرسش مهم پاسخ میظر کتاب و سنّت میمنتقدان را از من
که در صورت تجاوز منتقد از حدود انتقاد، وظیفه حاکمیت از منظـر شـریعت چگونـه    

  تبیین شده است.

  . مبانی دینی حق انتقاد1
توان هم از حقوق شهروندان و هم وظیفه و تکلیف آنان در انتقاد از حاکمیت را می

از ایـن جهـت کـه شـریعت آن را بـه رسـمیت       » حـق «ینی به شمار آورد؛ جامعه د
بـه ایـن   » تکلیـف «شناسد و حاکمان دینی را به تضمین آن موظف کرده است و می

اند و در صورت کوتاهی، مورد مؤاخـذه و  دلیل که آنان در مواردي به انتقاد موظف
  1گیرند.مذمت شارع قرار می

  شود:اشاره میدر ذیل به مبانی این حق تکلیف 
توانـد یکـی از مصـادیق    ادله مشورت: مشاوره اعم از انتقاد است و انتقـاد مـی  اول. 

کننـده  آید؛ زیرا روشن است که مشورت، مالزم با تأیید نظر مشورتمشاوره به حساب 
گیرنده داراي دیدگاه و نظر اسـت،  نیست و انگیزه مهم مشورت در مواردي که مشورت

ـ    بسا ارائه نقـد اسـت.   براي بررسی و چهنظرخواهی از مشاور   هدر ذیـل بـه برخـی ادل
  شود:مشورت اشاره می

شـاوِرهم   و«فرمـوده اسـت:    . خداي متعال در قرآن کریم خطاب به پیامبر اکـرم 1
  ).159عمران: (آل» : در امر [حکومت] با آنان مشورت کنالْأَمرِفی

 الزم است:درباره این آیه شریفه، توجه به چند نکته 
در لسـان قـرآن و   » امر«الف) در جاي خود به تفصیل بیان شده است که مقصود از 

و  548، ص1، ج1411حدیث، امر حکومت و امور سیاسی و اجتماعی است (منتظري، 
  آید.کم امور حکومتی و اجتماعی از مصادیق مهم امر به شمار می) و دست32، ص2ج

                                                   
توان مشاهده کرد؛ مانند حق حضانت، هاي دیگر فقه و حقوق نیز می. تالزم حق و تکلیف را در گزاره1

بودن، از حیثیت دیگري، صاحب حق به رعایـت آن  حق حیات و حق کرامت انسانی که به رغم حق
  موظف است. 
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، پس از شکست مسلمانان در جنگ احـد نـازل   ب) این آیه به همراه چند آیه دیگر
را در ایـن جنـگ    پیامبراي از مسلمانان از اینکه شده است. پس از این شکست، عده

شـدن  همراهی کردند، دچار تأسف و حسـرت شـدند و ایـن همراهـی را عامـل کشـته      
  دوستان و واردآمدن خسارت بر خود تلقی کردند:

ا تَکُونُواْ کاَلَّذینَ کَفَرُواْ و قَالُواْ لاخْوانهِم إِذَا ضرََبواْ فىِ الْـأَرضِ أَو کـاَنُواْ   یا أَیها الَّذینَ ءامنُواْ لَ
ـ     ْیح اللَّـه و سرَْةً فـىِ قُلُـوبهِِمح کذَل لَ اللَّهعجیلُواْ لا قُتم اتُواْ وا منَا مندکاَنُواْ ع ى لَّوغُز ىِ و

اللَّه و ِیتیر یمصلُونَ بما تَعاید! همانند کسـانى نباشـید کـه    : اى کسانى که ایمان آوردهبِم
کفر ورزیدند و به برادرانشان، هنگامى که به سفر رفتند یا جهادگر شدند [و در این راه 

شـدند، تـا   مردند و کشته نمىاز دنیا رفته یا کشته شدند]، گفتند: اگر نزد ما بودند، نمى
کند زنده مى هایشان حسرتى قرار دهد و خداست کههاي باطل] را در دلخدا آن [آرزو

  ).156عمران: کنید، بسیار بیناست (آلمیراند و خدا به آنچه مىو مى
شدند، آن حضرت را عامل این شکسـت   پیامبرحتی برخی از آنها دچار بدگمانی به 

). افزون بـر ایـن،   488، ص1، ج1380/ منتظري، 55، ص4، ج1397دانستند (طباطبایی، 
 پیامبراي از آنان در آشکار یا نهان، شود که عدهعمران فهمیده میسوره آل 161از آیه 

  اند:را به خیانت متهم کرده
بت و هم کُلُّ نَفْسٍ ما کَس أَن یغُلَّ و من یغْلُلْ یأْت بِما غَلَّ یوم الْقیامۀِ ثُم تُوفى و ما کاَنَ لنَبىِ

: و سزاوار هیچ پیامبري نیست که خیانت ورزد و هر کس خیانـت کنـد، روز   لَایظْلَمون
قیامت با آنچه در آن خیانت کرده، بیاید. آنگاه به هر کس آنچه کسب کرده، به تمـامى  

  شود و بر ایشان ستمی نگردد.داده مى
خواهی بـراي آنـان و حتـی    شبا این حال، تأکید خداوند بر گذشت از این عده و آمرز

مشورت با آنان در امر حکومت، اهمیـت شـارع اسـالم نسـبت بـه حقـوق مخالفـان و        
  دهد:منتقدان را گواهی می

  ُمـنهع ففَـاع کلونْ حیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ کُنت لَو و ملَه نتل نَ اللَّهۀٍ ممحا رفَبِم و 
تَغْفکلِِّیناستَوالْم ِبیح إِنَّ اللَّه اللَّه لىکَّلْ عفَتَو تزَمرِ فَإِذَا عفىِ الْأَم مهشَاوِر و مپس به رْ لَه :

دل بـودى، قطعـاً از   خو شدى و اگر تندخوي سخت[برکت] رحمتی از خدا با آنان نرم
ن آمـرزش بخـواه و در امـر    شدند؛ پس از آنان درگذر و برایشـا پیرامون تو پراکنده مى

[حکومت] با آنان مشورت کن! پس هرگاه تصمیم گرفتـى بـر خـدا توکـل کـن؛ زیـرا       
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  ).159عمران: دارد (آلخداوند توکل کنندگان را دوست مى
: بیـنهم  و أَمرُهم شُورى«فرماید: هاي مؤمنان می. خداوند در سوره شوري در بیان ویژگی2

  ).38(شوري: » مشورت میانشان است و امر ایشان [بر اساس]
، 9تـا]، ج (بیهقـی، [بـی  » أشیروا علـی «نقل شده است که فرمود:  . از پیامبر اکرم3
). توجه به این نکته اهمیـت  48، ص1، ج1409/ واقدي، 238، ص1404/ قمی، 218ص

بسـا بتـوان   در لغت عرب براي استعال و اشراف است؛ بنابراین چه» علی«دارد که کلمه 
این بوده است که بر من و کارهاي من اشـراف داشـته باشـید و     پیامبرفت مقصود گ

 ).363، ص1، ج1380راهنمایی کنید (منتظري، 
  فرماید:خداوند در سوره بقره می دوم.

لىإِذَا تَو ى وعفىِ سِباهللاُ لَایحلَ والنَّسرْثَ والْح کلهی ا ویهف دفْسیضِ لیلَ  الْأَرإِذَا ق و ادالْفَس
: و آنگـاه کـه ریاسـتى یابـد     اهللاَ أَخَذَتْه الْعزَّةُ بِالْـاثْمِ فَحسـبه جهـنَّم و لَبِـئْس الْمهـاد     لَه اتَّقِ

کند در زمین که در آن فساد نماید و کشت و نسـل را نـابود   منصرف گردد] تالش  [یا
مانی که به او گفته شـود از خـدا پـروا کـن!     سازد و خداوند فساد را دوست ندارد و ز

غرور وى را به گناه فراگیرد؛ پـس جهـنم او را بـس اسـت و چـه بـد بسـترى اسـت         
  ).206ـ250 (بقره:

دو نظر ارائه شده است؛ برخی مفسـران آن را بـه معنـاي     205در آیه » تولّی«در معناي 
، 5، ج1420ازي، / ر179، ص2، ج1409انـد (طوسـی،   گرداندن دانسـته انصراف و روي

، 1397انـد (طباطبـایی،   یافتن معنا کـرده ) و برخی دیگر آن را والیت و ریاست347ص
، 1362/ طالقانی، 9، ص2، ج1411/ منتظري، 114، ص1، ج1377/ طبرسی، 96، ص2ج
  ).221، ص3، ج1365/ صادقی تهرانی، 118، ص4، ج1419اهللا، / فضل98، ص2ج

  این فرض، بر حق انتقاد داللت خواهد داشت:دالیل ذیل، مؤید نظر اخیر است و 
متعـدي شـود، بـا معنـاي انصـراف و      » عـن «هنگامی که با حرف » تولّى«الف) فعل 

)؛ هرچند این معنا در مواردي نیز 98، ص2، ج1362گردانی تناسب دارد (طالقانی، روي
» لَّى إِلَـى الظِّـلِّ  ثُم تَو«که در آیه متعدي شده، آمده است؛ چنان» إلی«که این فعل با حرف 

باشد؛ ولی در غیر این دو مـورد، هنگـامی   )، این واژه به معناي انصراف می24(قصص: 
شود، با والیـت و ریاسـت تناسـب بیشـتري دارد     که این فعل به صورت مطلق بیان می
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م أَنْ فَهـلْ عسـیتُم إِنْ تَـولَّیتُ   «گونه که در آیـه  )؛ همان221، ص3، ج1365(صادقی تهرانی، 
  )، در این معناست.22(محمد: » الْأَرضِ و تُقَطِّعوا أَرحامکُمتُفْسدوا فی

، قرینه بر آن اسـت کـه   »فىِ الْأَرضِ لیفْسد فیها و یهلک الْحرْثَ والنَّسلَ سعى«ب) عبارت 
درت، فسـاد در  باشد؛ زیرا بدون سلطه و قهمان ریاست و والیت می» تولّی«مقصود از 

) و 221، ص3، ج1365زمین و اهالك حرث و نسـل میسـر نیسـت (صـادقی تهرانـی،      
شود؛ اعم از اي را که مقتضی افساد باشد، شامل میممکن است گفته شود هرگونه سلطه

بـر  » یهلـک الْحـرْثَ والنَّسـلَ   «اینکه در محیط کوچک یا در جامعه باشد (همان)؛ هرچنـد  
  لت دارد.فراگیري آن دال

، 1411/ منتظري، 96، ص2، ج1397نیز مؤید این نظر است (طباطبایی،  206ج) آیه 
تعلق » العزّة«متعلق نیست، بلکه به » أخذته«در این آیه، به کلمه » باإلثم«). کلمه 9، ص2ج

دارد. در این فرض مقصود آیه ایـن اسـت کـه چنـین فـردي وقتـى مـأمور بـه تقـوا و          
ر آن عزتى که با اثم و نفاق کسـب کـرده و دل خـود را بیمـار     شود، در اثخداترسی مى

  کند.شود و سرپیچی میساخته، دچار نخوت و غرور مى
رو قابل استفاده است بر این اساس، داللت آیه شریفه بر حق انتقاد بر حاکمیت، ازآن

ی را که خداوند در این آیه در مقام مدح و دفاع از منتقد چنین حاکمیتی برآمده، حاکمان
  کنند، مذمت کرده است.که با غرور و نخوت با منتقدان خود برخورد می

اگر گفته شود آیه در مقام مدح هرگونه انتقادي نیست و فقـط انتقـاد بـر حاکمیـت     
دهـیم  گونه پاسخ مـی گیرد که راه خطا را پیموده باشند، اینفاسد یا حاکمانی را دربرمی

فرض ما در اینجا آن است که بر وي فساد  که تشخیص مصادیق فساد با مکلف است و
  یا خطاي حاکمان محرز شده باشد.

: بـه راسـتی کـه    کالََّ إِنَّ الْانسانَ لَیطْغَى أَن رءاه اسـتَغْنى «در سوره علق آمده است:  سوم.
  ).7ـ6(علق: » نیاز بیندکند، به اینکه خود را بىانسان سرکشى مى

نیازي در حاکمان و در نهایت یري از احساس بیهاي جلوگروشن است یکی از راه
  جلوگیري از طغیان آنان، نظارت و انتقاد از ایشان است.

در دوران حاکمیت ظاهري خود، همواره مردم را به نظـارت   علیحضرت  چهارم.
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 فرمود؛ از جمله اینکه در فرازي فرموده است:بر خود ترغیب می
نکنید و گمان نکنید در مورد حقى که به من به طور منافقانه و سازش با من رفتار 

خویش باشم؛ زیرا کسى کـه  ساختن شود، کندى ورزم، یا در پى بزرگپیشنهاد مى
مشکل باشد، عمـل بـه آن دو بـرایش     شنیدن حق و یا عرضه عدالت به او برایش

آمیز خوددارى نکنید؛ حق و یا مشورت عدالت تر است؛ پس از گفتن سخنمشکل
پندارم و از عنوان یک انسان] خویش را فوق اشتباه و خطا نمى [شخصاً بهزیرا من 

آن در کارم ایمن نیستم، مگـر اینکـه خـدا مـرا بـه قـدرت خـویش حفـظ نمایـد          
  ).216البالغه: خ(نهج

تـوان از منظـر   حق شهروندان جامعه اسالمی در انتقاد و نظارت به حاکمان را می پنجم.
دیگري شناسایی کرد. بر مبناي پذیرش نظریه انتخاب در حاکمیت دینی در زمان غیبت 

گونه که در مرحلـه  ـ که در جاي خود به تفصیل بیان شده است ـ مردم همان  معصوم
کنند، در مرحله بقا نیز نقش مى نقش ایفا میحدوث و انتخاب در مشروعیت حاکم اسال

و اهمیت دارند. حاکمان اسالمی به میزان مسئولیتی که دارنـد، از دو دریچـه در مقابـل    
نظارت عمـومى قـرار دارنـد و مـردم     مردم پاسخگو هستند؛ اول، به طور مستقیم تحت 

ابراز دارنـد؛ دوم،   فردى یا متشکل، نسبت به آنهاتوانند انتقادهاي خود را به صورت مى
بـه عنـوان شـرط     طور غیرمستقیم از راه نهادهایی که مطابق ساختار قانون اساسی ـ  به 

ـ نمایندگى مردم را بـر عهـده دارنـد، در برابـر پرسـش یـا استیضـاح آنـان          ضمن عقد
  پاسخگو هستند.

 . حقوق منتقدان2

برخورد حاکمیـت بـا   ترین تبلور جایگاه منتقدان در یک نظام سیاسی، در چگونگی مهم
مندساختن موافقان از حقوق اساسی خویش در جوامـع  شود؛ زیرا بهرهگر میآنان جلوه

پذیر است و این حقوق و امنیت مخالفان و منتقدان است که به دلیل استبدادي نیز امکان
  گیرد.مخالفت یا انتقاد، در معرض تهدید قرار می

  شود:قدان اشاره میترین حقوق منتدر ذیل به مواردي از مهم
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  . عدم الزام منتقدان به بیعت یا همراهی2ـ1
آیـد کـه آنـان در هـیچ     به خوبی این حق براي منتقدان به چشم می علیدر سیره امام 

اند و در این عدم همراهی، هرگز حقـی از  شرایطی به بیعت با حاکم اسالمی ملزم نبوده
در  به عـدم بیعـت بـا امـام     عمربنهللاعبداشد. تصریح حقوق اجتماعی آنان ستانده نمی
خوانـدن آن، از مصـادیق   ) و فتنـه 2352، ص5، ج1354همان آغـاز حکومـت (طبـري،    

  روشن این آزادي عمل است.
یـک از  گاه فردي از مخالفان یا منتقـدان خـود، بلکـه هـیچ    هیچ افزون بر این، امام

خواسـتند او را  د یـا نمـی  اقشار جامعه را که به هر دلیل در حقانیت او دچار شک بودن
ساخت؛ حتی اگر شـرایطی بحرانـی در   یاري رسانند، در همراهی با خویش مجبور نمی

نظام اسالمی حاکم باشد؛ مثالً اگر هنگام نبرد و جنگ با دشمن متجـاوز باشـد کـه بـه     
، سه تـن از سرشناسـان   معاویهنیروي انسانی نیاز وافر است؛ به عنوان مثال، در جنگ با 

 ـ از همراهی بـا امـام   مسلمه انصاريبنمحمدو  وقاصسعد ابی، عمربنعبداهللا ن ـ آن زما
). 143ــ 141، ص1373خودداري کردند؛ ولی امام هرگز متعرض آنان نشـد (دینـوري،   

  فرماید:می البالغهنهج 57در نامه  علیهمچنین امام 
ام یـا از  سرکشی کـرده  من از مقرّ خود، مدینه، خارج شدم؛ یا ستمکارم یا ستمدیده، یا

شوم که این نامه به دست فرمان من سرکشی شده است. هرآینه خدا را یادآور کسی می
رسد تا به سوي من آید. اگر مرا نیکوکار یافـت، یـاري رسـاند و اگـر گناهکـار      او می

  یافت، به حق بازگرداند.

  . دوري از گفتمان اطاعت کورکورانه2ـ2
آن است که بـه رغـم عصـمت، زمینـه انتقـاد و       علیام نکته مهم در سیره حکومتی ام

اي کـه عـالوه بـر مخالفـان، گـاه      سـاخت؛ بـه گونـه   اعتراض را براي همگان فراهم می
ترین یاران به جایگاه دینی ایشان نیز نظریـه اطاعـت کورکورانـه و    ترین و عارفنزدیک

سـید، بـه آسـودگی    رشان مـی بستند و هرجا نقدي به ذهنچون و چرا را به کار نمیبی
 بود که چرا امـام  مالک اشترشده از سوي ساختند که نمونه آن، پرسش طرحمطرح می
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ـ را به امارت برگزیده اسـت. طبـق ایـن نقـل،      عموي پیامبر ـ عباسسه تن از فرزندان 
بـه دلیـل نسـبت     علـی این شبهه پدید آمـده بـود کـه حضـرت      مالک اشترگویا براي 

را خواسـتند و بـا    مالکدر قبال این پرسش،  گزیده است. امامخویشاوندي، آنان را بر
تري اگر فرد شایسته«مالطفت دلیل عملکرد خود را توضیح دادند و در ضمن فرمودند: 

الحدیـد،  ابـی / ابـن 176، ص42، ج1404(مجلسـی،  » شناسی، او را نزد من بیـاور را می
  ).98، ص15، ج1967

نابجا بدانیم، داللت این  سوي یاران خاص امامگونه نقدها را از حتی اگر طرح این
  چون و چرا، روشن است.روایات بر دوري حضرت از القاي گفتمان اطاعت مطلق و بی

هـاي سیاسـی   . حق آزادي بیان و اظهارنظر در جهت اصـالح برنامـه  2ـ3
  حاکمیت یا اصالح ساختار سیاسی

د بر مردم را نصیحت در که یکی از حقوق خو علیاین حق از جمله از کالم حضرت 
» نصیحت در مشهد). «34البالغه: خاند، استفاده شده است (نهجمشهد و مغیب برشمرده

بـه  » نصـیحت در مغیـب  «به معناي تذکر و انتقاد رودررو و در حضور حاکمان است و 
باشـد؛ ماننـد   اساس و نیز تذکر در غیاب حاکمان مـی معناي دفاع در برابر تهاجمات بی

ها یا مجالس سـخنرانی یـا تظـاهرات آرام، نظریـات،     اول است که در روزنامهآنچه متد
  ).385، ص1389شود (منتظري، ها و راه اصالح امور بیان میها، نقصخواسته

عمران مستفاد اسـت کـه در بخـش    سوره آل 161تا  156این حق همچنین از آیات 
بـه رغـم    پیـامبر اکـرم  نخست این تحقیق اشاره شد. ظاهر آیات بیانگر آن بـود کـه   

عصمت و در نتیجه خطاي منتقدان به او، مأمور به مشورت با آنان در امور حکومـت و  
شود و این مأموریت که ظاهر صیغه امر داللت بر وجـوب آن دارد، موجـد   سیاست می

  حق ارائه مشورت و آزادي اظهارنظر براي منتقدان است.

  و اقتصادي. حق اطالع از تصمیمات سیاسی، فرهنگی 2ـ4
اي از حضـرت  حق اطالع از تصمیمات سیاسی، فرهنگی و اقتصـادي، مسـتفاد از نامـه   
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  اند:است که در آن فرموده علی
ـ  راً إِالَّ فأَم ونَکمالَ أَطْوِي د رْبٍ وی حرّاً إِالَّ فس ونَکمتَجِزَ دي أَالَّ أَحنْدع إِنَّ لَکم ی ... أَالَ و

اشید که حق شما نزد من آن است که رازي را از شما پنهان نکنم، مگـر  : ... آگاه بحکمٍ
در جنــگ و کــاري را بــدون مشــورت شــما انجــام نــدهم، مگــر در حکــم [شــرعی] 

  ).50البالغه: نامه(نهج

. حق مصونیت جان، آبرو، مال و شغل مخالف، از هرگونـه تعـرض بـه    2ـ5
  واسطه انتقاد

در برابر مخالفان، ادلـه وجـوب امـر بـه      امیرو حضرت  عالوه بر سیره پیامبر اکرم
معروف و نهی از منکر، بر ضرورت مصونیت آمر و نـاهی و اسـتیفاي حقـوقی کـه در     

کنند. روشن است چنانچه امر و نهـی بـر آمـر و    نقش دارد، داللت می انجام این وظیفه
سـت  بسا موظـف ا ناهی واجب باشد، حاکمیت دینی حق تعرض بر آنان را ندارد و چه

  هاي تسهیل و تضمین این حق را فراهم سازد.ها و راهزمینه

  . حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت و اعتراض2ـ6
احادیث متعددي بر حق مصونیت از تعرض قضایی به صرف مخالفت و اعتراض و 

/ 53البالغـه: نامـه   کند (نهـج بر اعطاي امنیت اجتماعی از سوي حاکمیت داللت می
)؛ از جمله در کتـاب  327، ص15، ج1409شیبه، ابی/ ابن371، ص1، ج1410 ثقفی،

  آمده است: غارات
ــ و   ـ کـه از سـران معـروف خـوارج بـود        راشدبنخرّیتدر رابطه با  حضرت امیر

کشـی  اي و در بند نمیبه آن حضرت که چرا او را آزاد گذاشته قعینبنعبداهللاعتراض 
گیري، فرمودند: اگر ما هر کس را به صرف اتهام دسـتگیر نمـاییم،   و از او تعهدي نمی

دانم که افراد را بازداشت و ها پر خواهد شد. سپس فرمودند: من بر خود روا نمیزندان
  ).335، ص1، ج1410اظهار دارند (ثقفی،  زندانی کنم، مگر اینکه دشمنی خود را با ما

بود که شـخص حضـرت و حکومـت     علیاز مخالفان سیاسی حضرت  راشدبنخرّیت
ایشان را قبول نداشت و جمعی را با خود همراه کرده بود و با زبان و گفتـار مخالفـت   
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نظـر  از همـین   قعینبنعبداهللابردن به سالح، متهم بود و نمود و از نظر احتمال دستمی
  ).485، ص1، ج1380به حضرت اعتراض داشت (منتظري، 

  . اولویت منتقد در تصدي مناصب2ـ7
تنها از آزادي عمل در اظهارنظر مخـالف برخـوردار اسـت،    ، منتقد نهعلیاز نگاه امام 

  باشد:بلکه نسبت به موافق، از اولویت در تصدي مناصب و ارائه مشورت برخوردار می
نزد تو کسی باشد که سخن تلخ حق را بیشتر به تو گوید و در آنچه ترین افراد برگزیده

ات کند؛ خواه موافق خواسته تو باشد یا نباشد پسندد، کمتر یاريخدا براي اولیائش نمی
و با پارسایان و راستگویان همراه [و همنشین] باش و آنان را راضی نما [و آموزش ده] 

اي، شادمانت نسازند؛ پس همانا ز کاري که نکردهکه تو را فراوان نستایند و با ستایش ا
 ،1407رضـی،   (سـید  ستودن فراوان، خودپسندي آورد و بـه سرکشـی نزدیـک سـازد    

  .)430ـ429
گردد و منتقـد،  کم شامل آن میاي با انتقاد نداشته باشد، دستسخن حق هرچند مالزمه

  آید.یکی از مصادیق سخن مذکور به شمار می

  پوشی بر خطاهاوصی و پرده. حرمت حریم خص2ـ8
  آمده است: مالک اشتربه جناب  علیدر نامه امام 

النَّاسِ عیوباً الْوالی أَحقُّ منْ ستَرَها فَلَا تَکْشفَنَّ عما غَاب عنْک منْهـا فَإِنَّمـا علَیـک    فَإِنَّ فی
: هرآینه در مردم ب عنْک فَاستُرِ الْعورةَ ما استَطَعتتَطْهِیرُ ما ظَهرَ لَک واهللاُ یحکُم علَى ما غَا

عیوبی است که حاکم، سزاوارترین فرد به پوشش آن است؛ پس هرگز عیوبی را کـه از  
تو پنهان است، آشکار مساز! پس فقط بر تو الزم است آنچـه بـر تـو آشـکار اسـت را      

کند؛ پـس تـا تـوان    ن است، حکم میپاکیزه کنی [یا بپوشانی] و خدا بر آنچه از تو پنها
  ).53نامه البالغه:داري، زشتی را بپوشان (نهج

  هاي ذیل قابل دریافت است:، آموزهعلیاز این فرمان حضرت 
جویی از موافقان و مخالفان خـود و تفحـص در   . حاکم و کارگزاران او حق عیب1

  زندگی خصوصی ایشان را ندارند.
ـ تنها در زندگی خص. آنان نه2 از جمله مخالفان  وصی، بلکه در امور اجتماعی افراد 
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  ـ نباید به دنبال نقاط ضعف و عیوب ایشان باشند. خود
. اگر زشتی یا عیبی از مخالف یا موافق آشکار گشت که شاکی خصوصی نداشت، 3

  اند.حاکم و کارگزاران او بیش از دیگران به پوشش آن موظف
ـ کـه در   شهروندان ـ اعم از موافق و مخالف . حکومت نسبت به گناهان شخصی 4

بلکه صالحیتی ندارد و داور نهـایی در ایـن    زند، وظیفه وحریم خصوصی افراد سر می
  باره خداوند است.

  . تضمین حقوق اجتماعی منتقد2ـ9
آیـد و  حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان، از حقوق اساسی و بنیادین آنان به شمار می

مند است و فقط ارتکاب برخی جرایم که مجازاتی عادالنه را آن بهرهموافق و مخالف از 
آورد و از آنجـا کـه مخالفـت    به دنبال داشته باشد، محدودیتی در این باره به وجود می

گونه محدودیتی در ایـن بـاره   یک از عناوین مجرمانه مطابقت ندارد، هیچسیاسی با هیچ
حقوق اجتماعی مخالف سیاسی، نیازي به اقامه شود؛ بنابراین براي اثبات متوجه او نمی

دلیل نداریم، بلکه سلب هر یک از حقوق او به مجوز و دلیـل احتیـاج دارد. بـر همـین     
، بـه رغـم حضـور معانـدترین     علـی و امـام   اساس، در سیره حکومتی پیامبر اکـرم 

ـ  یـک  ـ در منـابع تـاریخی حتـی     همچون منافقان در مدینه و خوارج در کوفه مخالفان 
  مورد زندانی سیاسی گزارش نشده است.

  . وظیفه حاکمیت دینی در برابر تجاوز منتقد3
ها در موضوع انتقاد و حق شهروندان نسـبت بـه آن، پاسـخ بـه ایـن      ترین چالشاز مهم

پرسش است که آیا براي انتقاد در نظام سیاسی اسالم، حد و مرزي شناخته شده است؟ 
نانچه منتقد از مرزهاي انتقاد تجاوز نماید، برخورد و در صورت ترسیم چنین مرزي، چ

  گردد؟حکومت با وي چگونه تعریف می
خواهی شخص منتقـد  دوستی، تعهد و اصالحپوشیده نیست که خاستگاه انتقاد، نوع

جـویی، تهمـت و   است و این مفهوم در انگیزه فاعلی و غایی، با مفاهیمی همچون عیب



162
 نجفی و مفتح و موحدي ساوجی  

، آنچه در شریعت به عنوان حق و تکلیف شـهروندان  اهانت، متمایز است. به طور حتم
النـاس، در  گیرد و مرتکب آن عالوه بـر حـق  شناخته شده است، این مفاهیم را دربرنمی

پیشگاه الهی نیز مرتکب عصیان شده است. در ایـن تمـایز مفهـومی، سـخنی نیسـت و      
هـم در  آثار اخرويِ متفـاوت آن مـورد انکـار دینـداران قـرار نگرفتـه اسـت. چـالش م        

چگونگی برخورد حاکمیت دینی با این پدیده است. چنانچه فردي در قامـت انتقـاد بـه    
هـا بنـوازد، در   هـا و اهانـت  گشایی بپردازد، حاکمیت یا حاکمان را به انواع تهمتعقده
هاي دروغ دهد و اذهان عمـومی را نسـبت بـه    ها و وسایل ارتباط جمعی، نسبترسانه

ه دینی چگونه برخـوردي بـا وي سـزاوار اسـت و حاکمیـت      آنان مشوش نماید، از نگا
چگونه باید حقوق خود را در برابر این فرد یـا گـروه اسـتیفا نمایـد؟ از سـوي دیگـر،       
هرچند معموالً معیاري براي سنجش دقیق انگیزه افراد وجـود نـدارد؛ ولـی در فرضـی     

منتقـدان را بـراي    توان همه حقـوق مشـروع  نادر که عناد فرد منتقد احراز گردد، آیا می
  وي نیز مفروض و ثابت دانست؟

در پاسخ به پرسش مذکور، برداشت نگارنده از منابع دینی آن اسـت کـه حاکمیـت    
گونـه  دینی براي پیشگیري از هرگونه سوء استفاده از قدرت، باید از حق خـود در ایـن  

ان، از مواردي موارد گذشت کند و آن را مطالبه نکند؛ زیرا حقوق منتقدان در برابر حاکم
آید که حتی بازنهادن یک مورد و قـراردادن یـک اسـتثنا، آن را در معـرض     به شمار می

سـازد.  رو مـی دهد و اساس حق انتقاد در جامعه اسالمی را با خطر روبهتضییع قرار می
آري! در صورتی که به حاکمان ـ نه به لحاظ حیثیت حکومتی، بلکه به لحاظ شخصیت  

خصی وارد آید یا حقی شخصی از وي پایمال گردد، او نیز مانند هر ـ اتهامی ش حقیقی
مطابق آنچـه نقـل    که ـگونه تبعیض، حق پیگیري دارد؛ چنانشهروند دیگر و بدون هیچ

در زمـان حکومـت خـود، همچـون یـک شـهروند عـادي         علیـ حضرت  شده است
  درصدد احقاق حق خویش نسبت به زره مسروقه درآمد.

در مدت یازده سال  داشت، سخنان و نیز سیره حکومتی پیامبر اکرمدلیل بر این بر
در مدت پنج سال حکومت است. در ذیل به برخی از ایـن   علیزمامداري و حضرت 

  شود:موارد اشاره می
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از مسلمانانی که پس از شکست در جنگ احد، نسبت بـه   . گذشت پیامبر اکرم1
مل این شکسـت دانسـتند، بلکـه ظـاهراً     آن حضرت دچار بدگمانی شدند و ایشان را عا

اي از آنان در آشکار یا نهان، آن حضرت را به خیانت متهم کردنـد. در بخـش اول   عده
  عمران بر این امر داللت دارد.سوره آل 161تا  156این مقاله نیز گذشت که آیات 

  نیز قابل ذکر است: ابیبنعبداهللاز  . گذشت پیامبر2
با دلو یکی از انصار هنگام برداشت آب، بـه هـم    عمرالمصطلق، دلو غالم در غزوه بنی

بر دست انصاري زد. آن فرد از این عمل غالم برآشفت و انصار را  عمرآمیخت و غالم 
ـ گفت: از ماست کـه   سرکرده منافقان مدینه ـ  ابیبنعبداهللافراخواند و در این جریان، 

لَیخْرِجنَّ الْـأَعزُّ  «دادیم و اگر به مدینه بازگردیم: مکیان را به خود راه میبر ماست. نباید 
که صریحاً شعار براندازي و اخراج مسـلمانان از مدینـه بـود؛ ولـی پیـامبر       2»منْها الْأَذَلَّ

به جاي دستگیري و محاکمه و مجازات او به عنوان برانداز، کاروان را حرکـت   اکرم
ساعت آنان را راه برد تا پس از فرودآمدن، همه به خـواب رونـد و آن    24داد و حدود 

وگو را فراموش کننـد و هنگـامی کـه کـاروان بـه نزدیکـی مدینـه رسـید، پسـر          گفت
آمد و عرض کرد: اگر بناست پدرم را بکشید، مرا متکفل قتل  نزد پیامبر ابیبنعبداهللا

» ق بـه و نحسـن صـحبته مـا بقـی معنـا      ... بل نترف«او قرار دهید؛ ولی حضرت فرمودند: 
  ).305، ص3، ج1412هشام، (ابن

 راشـد بنخرّیت، شخصی به نام . یکی از مخالفان سرسخت و لجوج امیر مؤمنان3
است که از سران معروف گروه مسلح خوارج بـود. وي از آن دسـته مخالفـانی بـه     

نداشـت  و هم حکومت ایشان را قبول  رفت که هم شخص حضرت امیرشمار می
هاي کرد. فعالیتو جمعی را با خود همراه کرده بود و با گفتار و کردار مخالفت می

به حضـرت   قعینبنعبداهللاتشکیالتی و فراگیر وي باعث شد یکی از اصحاب به نام 
کشـد و از او تعهـدي   اعتراض کند که چرا او را آزاد گذاشته است و در بنـد نمـی  

  ).335، ص1، ج1410گیرد (ثقفی، نمی
                                                   

منْها الْأَذَلَّ و للَّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمـؤْمنینَ ولکـنَّ    یقُولُونَ لَئنْ رجعنا إِلَى الْمدینَۀِ لَیخْرِجنَّ الْأَعزُّ. «2
تـر را از آنجـا   : اگر به مدینه برگردیم، هرآینه آن کس که عزتمندتر اسـت، زبـون  الْمنافقینَ الیعلَمون

» داننـد منافقـان نمـى   بیرون خواهد کرد و عزت از آنِ خدا و از آنِ پیامبر او و مؤمنان است؛ ولی این
  ).8(منافقون: 
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  آمده است: شیبهابیابن مصنف. در کتاب 4
بـودم و ایشـان مشـغول     علـی روزي در نمازجمعـه   نقل شده است کـه  نمربنکثیراز 

سـپس  ». ال حکـم إلّـا هللا  «خطابه بودند. ناگهان مردي ـ از خوارج ـ وارد شد و گفت :   
مسـجد همـین   اي دیگـر از اطـراف   دیگري آمد و همین شعار را اعالم کرد. آنگاه عده

شعار را فریاد زدند. در این هنگام، حضرت به آنان اشاره کردند که بنشینید و فرمودند: 
؛ ولی این کلمه حقی است که از آن باطـل طلـب   ال حکم إلّا هللاگویم: آري! من هم می«

شود. من در انتظار حکم خدا درباره شما هستم. اکنون شما بر من تا زمانی که با ما می
ه حق دارید: حق اسـتفاده از مسـاجد خـدا بـراي عبـادت، حـق اسـتفاده از        هستید، س

جنگیم و سپس خطبه را ادامه المال و تا زمانی که اقدام مسلحانه نکنید، با شما نمیبیت
  ).327، ص15، ج1409شیبه، ابیدادند (ابن

دي، هاي اعتقـا استفاده از مساجد، به نمازخواندن در آن منحصر نبوده است، بلکه بحث
، مخـالف  علـی گرفت. مطابق فرمـوده حضـرت   تفسیري و تاریخی را در آن انجام می

ـ حتی در صورتی که اصـل نظـام یـا شـخص      سیاسی ـ که اقدام مسلحانه نکرده است 
حاکم را قبول نداشته باشد، عالوه بر اینکه نباید مورد تعرض قرار گیرد، باید بتوانـد از  

کنایه از همه » فیء«ط با خداوند است، استفاده نماید. مساجد براي هر امر دینی که مرتب
باشـد. بـر ایـن اسـاس، طبـق      امکانات و اموال عمومی است که در اختیار حاکمیت می

انـد،  ، مخالفان سیاسی حکومت که به اقدام مسلحانه روي نیـاورده فرموده امیر مؤمنان
فاده نمایند، بلکه احـزاب  توانند از صداوسیما و همه امکانات تحت اختیار دولت استمی

توانند خودشان امکانات مستقلی داشته باشند و روزنامه هاي سیاسی مخالف میو گروه
  .هاي خصوصی صداوسیما و مانند آن را در اختیار داشته باشندو شبکه

: و تـا زمـانی کـه اقـدام مسـلحانه نکنیـد، بـا شـما         و النقـاتلکم حتـی تقـاتلوا   «جمله 
ي دادن امنیت اجتماعی به آنان است، تا زمانی که سالح بـه دسـت   ، به معنا»جنگیمنمی

نگیرند. همچنین از حدیث مذکور، آزادي بیان و مخالفت با حاکم در مأل عام به خـوبی  
گونه ـ هیچ ـ نه در آن حال و نه پس از آن  علیشود، در حالی که حضرت نمایان می

ن دسته از حقـوق اجتمـاعی اشـاره    گفته، به آتعرضی نسبت به آنان نکرد. سه حق پیش
تر بـوده، تصـریح   کند که معموالً یک فرد دارد و از آن جهت که از حقوق دیگر مهممی
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توان گفت حق استفاده از مساجد را دارند؛ ولی حق کسب و کار و شده است؛ زیرا نمی
انـات  المال نیز اشـاره بـه همـه امک   رفت و آمد در شهرها یا اماکن دیگر را ندارند. بیت

عمومی است که در اختیار دولت اسالمی قـرار دارد. ایـن عنـوان در زمـان مـا عرصـه       
، عـدم  ...»تا زمانی که بـا مـا هسـتید،    «عریضی دارد که روشن است و مقصود از اینکه 

باشد؛ زیرا آنـان در آن زمـان، از مخالفـان    اقدام مسلحانه و تجاوز به حقوق دیگران می
  ).495ـ485، ص1، ج1380بودند (منتظري، حضرت  هیافتجدي و سازمان

  آید:گفته به دست میاز موارد پیش
اوالً، منتقدان و مخالفان، هرچند عنادشان احراز گردد، در بیان مطالب خود آزادند و 
حاکمیت دینی نباید به این علت آنان را مورد تعقیب قرار دهد. این برداشت، از سـخن  

در برخورد  در برخورد با منافقان و سخن و سیره حضرت امیر و سیره پیامبر اکرم
هایی معاند و لجـوج  هـ گرو منافقان مدینه و خوارج نهروان با خوارج که هر دو دسته ـ 

هاي متعدد روایی و تاریخی، عناد شود. گفتنی است بر اساس گزارشبودند، فهمیده می
محرز شـده بـود؛ بـه     حانه علیه امامـ پیش از اقدام مسل کم سران آنهادست خوارج ـ 

ها و روشنگريهاي گوناگون با ویژه پس از آن که حضرت در دفعات متعدد و موقعیت
  داد.هاي خود، شبهات ایشان را پاسخ میپاسخ

بودن محتواي انتقاد منتقد، در آزادي و حق انتقاد وي تـأثیري نـدارد.   ثانیاً، باطل
گفته در موارد پیش و حضرت امیر ره پیامبر اکرماین نکته عالوه بر اینکه از سی

هاي تاریخی و متعدد دیگري از جملـه مـوارد ذیـل نیـز     شود، از گزارشروشن می
  گردد:مستفاد می

مبنی بر تقسـیم غنـایم جنـگ     انصاري به تصمیم پیامبر اکرمعباده بنسعدـ اعتراض 
، 2، ج1412هشـام،  ابـن / 100ـ99، ص1، ج1409بدر میان همه مسلمانان (واقدي، 

/ ابـوداوود،  489، ص1تـا]، ج کثیـر، [بـی  / ابن26، ص1، ج1405سعد، / ابن666ص
، 1397/ زمخشـري،  57، ص9، ج1356/ ابوالفتوح رازي، 623ـ622، ص2، ج1367

  ).50، ص1381نژاد، ؛ به نقل از زرگري154، ص2ج
بیلـه غطفـان؛ یکـی از    مبنی بر مصـالحه بـا ق   ـ مخالفت انصار با پیشنهاد پیامبر اکرم

  ).87، ص1388کننده در جنگ خندق (شهیدي، احزاب شرکت
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نامـه حدیبیـه (واقـدي،    نسبت به مفـاد پیمـان   ـ اعتراض برخی اصحاب پیامبر اکرم
، 1405سـعد،  / ابـن 334ـ330، ص3، ج1412هشام، / ابن625ـ611، ص2، ج1409

  ).90، ص2تا]، جکثیر، [بی/ ابن95، ص2ج
نسـبت بـه چگـونگی تقسـیم غنـایم جنـگ حنـین         ر به پیامبر اکـرم ـ اعتراض انصا

  ).96، ص1388(شهیدي، 
هایی چون تهمت، توهین، تحریک احساسات عمومی، تبلیـغ  ثالثاً، تجاوز منتقد به مقوله
ـ گرچه گناهی بزرگ بـوده، سـبب عقوبـت     هرچند معصوم علیه حاکم واجد شرایط ـ 

  ه حاکمیت اسالمی به دنبال ندارد.گردد؛ ولی پیگردي را از ناحیالهی می

  نتیجه
، اخص است، حق و تکلیف اعضـاي  »مخالفت«و » آزادي بیان«انتقاد که نسبتش با 

هاي دینی، اهتمام بسیاري شده اسـت. از  آید و در آموزهجامعه اسالمی به شمار می
یک سو، حاکمیت دینی مجاز نیست منتقـدان را محـدود و از حـق انتقـاد و دیگـر      

محروم نماید؛ از سوي دیگـر، شـهروندان نبایـد نسـبت بـه رفتـار و گفتـار        حقوق 
تفاوت باشند و انحرافات و اشتباهات را تأیید یا در هاي آنان بیحاکمان و سیاست

  برابر آنها سکوت کنند.
گیـرد. نظـارت و انتقـاد از    انتقاد، متعاقب و در نتیجه نظارت بر حاکمان شـکل مـی  

روش تحقق پذیرد: روش نخست، به صورت فردي و مستقل از تواند به سه حاکمان می
هاي مدنی یا سیاسی است. در این روش، هر شهروند حق دارد افراد یا نهادها و سازمان

پندارد، یادآور شود و مطلب شایسته را پیشنهاد دهـد. روش دوم،  آنچه را ناشایست می
پذیرد کـه بـر نهادهـاي    یبه صورت متشکل و از راه احزاب یا نهادهاي مدنی صورت م

ها و پیشنهادهاي خود را مطرح شود و انتقادها، اعتراضحاکمیت و افراد آن نظارت می
هایی اسـت کـه در درون   سازند. روش سوم، نظارت و انتقاد از راه نهادها و سازمانمی

بینی شده است. در این روش، شهروندان بـه طـور غیرمسـتقیم و    یک نظام سیاسی پیش
هایی چون مجلس خبرگان، مجلس شوراي ه نمایندگان منتخب خود در سازمانوسیل به

  دارند.اسالمی یا شوراهاي شهر و روستا نظرها و انتقادهاي خود را ابراز می
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گفته همگی به نظارت مردم بر حاکمیت اسـالمی در مرحلـه بقـا مـرتبط     موارد پیش
وندان در مرحله حدوث نیز گردد؛ ولی بر اساس نظریه انتخاب در عصر غیبت، شهرمی

  کنند.آفرینی میتأثیرگزارند و در تعیین حاکمان واجد شرایط خود، نقش
هاي نظارت و انتقاد را هاي دینی شیعه، هر یک از این مراحل و روشمنابع و آموزه

انگارد و حاکمیت را به تضمین کند و حتی در مواردي پیشنهاد داده، واجب میتأیید می
داشتن این سـازوکارها و  بودن نظام سیاسی را پاسسازد و شرط اسالمیمیآنها موظف 

  تضمین حقوق شهروندان حول آن دانسته است.
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