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پیشگفتار
نظارت در و جایگاه رعایت اخالق اسالمی و موازین شرعی نقش اهمیت 
بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به وظیفه حساس و بازرسی

بازرسی و نظارت، بازتاب این موازین و معیارهاي اخالقی در  منش و 
پژوهش و مرکز از این رهگذر، . بسی مهم و حیاتی استبازرسان کردار 

آن شده است، تا با استفاده از منابع و متون برریزي سازمان رنامهب
هاي عملی نظارت و البالغه که جلوهگرانسنگ اسالمی، به ویژه نهج

تدوین منابعی رامی باشد، مشاهدهآن به وضوح قابل بازرسی علوي در
عالوه بر ذکر اصطالحات و تعاریف اولیه، مقاله حاضر کهاز این رو،. نماید

هاي ب آسیب شناسی اخالق بازرسی و راهر بامطالبی دبردارنده رد
است تهیه و در بازرسیاحتمالیمصون ماندن از مخاطرات و آسیب هاي 

که مطالب آن امید است.در اختیار پژوهشگران گرامی قرار گرفته است
.گیردقرار و پژوهشگران بازرسان، کارشناسانمورد استفاده

حسن صفرخانی          
ریزيرئیس مرکز پژوهش و برنامه
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:مقدمه
آنچه پیش روي شماست، رساله ا ي است تحت عنـوان اخـالق بازرسـی،    
قبل از ورود به مباحث  اخالق بازرسی الزم  دانسته ا یم  ،از باب تذکر، با 

. وینی به شرح ذیل، آشنا  شو یماا صطالحات و عن
]  ، بازرسعین، نقیب،عریف*  [
] نظارت  با  بازرسیاوتتف*  [ 
] نظارت و بازرسی اقسام*  [

:عریف،  نقیب،  عین،  بازرس
آنچه که امروزه از آن به عنوان بازرس تعبیر می شود، در متون دینـی  
و آثار گذ شتگان تحت عناوینی چون عریف ، نقیب و عین ،ا ستعمال می 

. شده است
عریـف  «: ریف گفته استنقل شده است که ابن حجر در بیان معناي ع

بر وزن عظیم کسی است که به امور طایفه اي از مردم رسیدگی می کند، 
من عریف شدم یعنی امر تدبیر و سیاست قوم را به من داده ا ند و عریـف  
نا میده شد چون که کارهاي آ نها را شناسایی می کند تا به ما فوق خـود  

امی اسـت پـایین تـر از    در  وقت مناسب برساند و گفته شده که عریف مق
1».منکب و منکب هم مقامی است پایین تر از امیر

: و اما در قرآن کریم در استعمال واژه نقیب آمده است
2»ولَقَد اخذ اهللا میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم أثنی عشر نقیباً« 

و همانا خدا از بنی اسرائیل عهد گرفت و از میان آنهـا دوازده نقیـب   « 
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»  .دیمبرگزی
نقیـب  «3» نقیباً أي أمیناً کفیال« : در تفسیر مجمع ا لبیان آمده است

»یعنی امین و کفیل
ونیز در این تفسیرنقیب به معناي رئیس و شاهد و گـواه بـر قـوم نیـز     

.آمده است
ولنقیـب الـذي ینقـب عـن     «: و در تفسیر جوا مع الجامع آمـده اسـت  

4» ...احوال القوم أي یفتش عنها

یب کسی است که از احوال قوم بـه جسـتجو و کاوشـگري مـی     و نق« 
».پردازد

و به صورت » عین« و اما در فرهنگ و ادب نهج البالغه از آن به عنوان
تعبیر می شده است،که      متدا ولترین آن هـا در معنـاي   » عیون«جمع 

.مقصود هست
بـه  در نامه ي پنجاه و سوم نهج ا لبالغه که) ره(مرحوم فیض االسالم 

عهد نامه مالک اشتر اختصاص یا فته اسـت، عیـون را در عبـارت مـوالي     
بـه معنـاي بـازرس هـا ترجمـه      5..)). وأبعث ا لعیون(( متقیان که فرمود 

.نموده است
در نهج ا لبالغه عین به معانیی چون دیده، چشمه، چشم و دیده بان ا 

آمـده  ستعمال شده است وهمچنین در قرآن کریم به معناي چشـمه نیـز  
. است
6)) فاخرجنا هم من جنّات وعیونٍ ((

)پس بیرون کردیمشان از بوستان ها و چشمه سارها(
تا  هفتاد  معنی "عین"نا گفته نماند که در فرهنگ و ادب عرب براي 

. وضع شده است
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با سیر در متون دینی می بینیم بسیاري از محققین و پژوهشگرا ن در 
. رت دیده بان را به کار برده اندترجمه ي عین به فارسی عبا

: در نامه ي یاز د  هم نهج ا لبالغه آمده است
))واعلموا أنَّ مقدمه ا لقوم عیونهم و عیون ا لمقدمه طالئعهم((

وبدانید مقد مه ي لشگر دیده بانان دشمن : در ترجمه ي آن آورده اند
.اند ، ودیده بانان طال یه داران سپا هند

که ،در این عبارت واژه عیون به معناي دیـده بانـان   مال حظه می شود 
در نظام جمهوري اسالمی ایران نیز ، بازرس به عنـوان  .تر جمه شده است

.دید ه بان و چشم حکومت شناخته می شود
: تفاوت نظارت با بازرسی

نظارت و بازرسی ، واژه گانی هستند که، در اغلب مـوارد بـا هـم آورده    
عا نی مترادف می شود، لیکن بـا انـدکی تأمـل بـر     شده و از آن اراده ي م

موارد ا ستعمال هر یک از آن در قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم ا 
لسالم، مشا هده 

می شود که نظارت به تدبر و تأمل و ارزیابی حین عمل مربوط بـوده و  
بازرسی به محا سبه و بررسی پس از

ام هسـتی ، مربـو ط بـه    عمل ا طالق می گردد که عمده ي آن در نظ
.برپایی قیامت وروز حساب  ا ست

در نظارت، سخن از باید ها و نباید ها ست ولی در بازرسی سخن از باز 
در نظارت به عدا لـت و درسـتی و صـالح، امـر     .  خواست و مؤا خده است

شده و از فساد وتبا هی و عصیان نهی می شـود  ، امـا در بازرسـی فـرد ا     
یم   شده و وي را تشـویق مـی نماینـد و در مقـا بـل      مین و درستکار تکر

مفسد و فتنه گر را مؤاخذه کر ده و گفته می شود چرا به فسا  د تن 
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!دا دي و به عدا لت و درستی و عدل و ا نصاف عمل نکرده ا ي ؟ 
اگر عنصر نظارت در جامعه ا ي نهادینه شـود، چنـد ا ن ضـرورتی بـه     

جود نداشته و یا اینکه کمتر مـواردي از  بازرسی هاي پیچیده و زمان بر، و
قطعا جامعه ا ي . بازرسی ها منجر به کشف تخلف یا اعالم جرم می گردد

. اینچنینی مقرون به سالمت وسعادت خواهد بود
از آنجائی که نظارت و اثرات آن، موجب بازدارندگی از فساد می باشـد   

. دم   خـوا هـد بـود   ،هم به لحاظ رتبی و هم به لحاظ زمانی بر بازرسی مق
البته در محاورات عمومی چندان فرقی میان نظارت و بازرسی قائـل نمـی   

بـر  . شوند و معموالً از این دو واژه، اراده ي معناي مترادف را مـی نماینـد  
این اساس ما نیز در این رساله، ضمن التفات به این وجه تمایز، به همـان  

. روش محاوره اي عمل  می نمائیم

: رت و بازرسیاقسام نظا
با مراجعه بـه آیـات شـریفه ي قـرآن کـریم و نیـز احادیـث وروایـات         
معصومین علیهم ا لسالم مقوله ي نظارت و بازرسی را به سه صـورت مـی   

. تو ا ن یافت
در این عبـارت هـا نظـارت بـه معنـاي نظـارت و       (نظارت قدسی ) الف

.)بازرسی می باشد
نظارت خود کنترلی) ب
)مگانی و حکومتیه(نظارت غیري ) ج

:نظارت قد سی
این نوع از نظارت، مر بوط به نظارت ربوبی حضرت حـق جـل شـانه و    
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در . نسبت به کل کائنات و هستی است ،که ا نسان بخشی از آن می باشد
نظارت قدسی، انسان همواره خویش را در ه، محضر خداوند عالم می بیند 

فرمـانی خداونـد عـالم را    بر این اساس شرم می کند از اینکه معصیت و نا
اعتقاد وا لتزام عملی به نظارت قدسـی، تعظـیم و تکـریم خداونـد     . بنماید

عالم و شکر گزاري نعمت هاي الهی است، و این نوع از نظـارت، واالتـرین   
آیات فراوانی که در قرآن کریم بر نظـارت و شـهادت   . نظارت ها می باشد

و فرشتگان حق و سـایر عـوا   خداوند عا لم و شهداء و صدیقین و پیامبران
مل ملکوتی، به حسابرسی روز قیامت داللت دارند، نا ظر به این بخـش از  

.  نظارتها ست

: نظارت و بازرسی خود کنترلی
درمکتب قران کریم وسیره ي معصومین علـیهم السـالم از نظـارت  و    

در نظـارت  . بازرسی خودکنترلی ، به عنوان نظارت نفسی تعبیر می شـود 
، انسان همواره به مراقبه و محاسبه ي اعمال  خویش پرداخته تا به نفسی

دنبال آن، رفتارهاي ناپسند را از خویش برطرف نموده و نفس خـویش را  
بنا بر  این ،   پر واضح . جهت انجام کارهاي پسندیده و نیکو،ترغیب نماید

است که، نظارت نفسی، نشأت گرفته از نظارت قدسـی بـود ه ویقینـا  بـا     
بـه همـین دلیـل، از جملـه مباحـث      .   پشتیبا نی مکتبی شکل می گیرد

بنیادین در اخالق و عرفان، مراقبه و محاسبه می باشد، کـه در رونـد آن،   
آدمی بر افعال خویش نظارت نموده و پس از عمل نیـز از نفـس خـویش    

.بازخواست می نماید
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: نظارت و بازرسی غیري
نا حیه ي کسانی که خصوصا، شا هد ونا نظارتی ا ست از بیرون، و از 

ظر وگوا ه بر وقوع فساد  دیگرا ن،   اعم از  ترك واجب یـا ارتکـاب فعـل    
در نگا هی نظارت و بازرسی غیري را می توان به دو شـکل  .  حرام، با شند

:تصور نمود
)همگانی(نظارت و بازرسی عمومی) الف
نظارت و بازرسی حکومتی) ب

عمومی، همـان نظـارت همگـانی بـوده و تحـت      نظارت و بازرسی: الف
این نوع  از نظارت هـا  . عنوان امر به معروف و نهی از منکر تحقق می یابد

، یک تکلیف ا  لهی بوده وچه درعصر تشکیل  حکومـت ا سـالمی، و چـه     
در  صورت   فقد ا ن حکومت اسالمی ، داراي ا همیـت ویـژه اي خواهـد    

عنی احیاءعنصر ا مـر بـه معـروف ونهـی از     بود ،چرا که قوام دین به آن، ی
.منکر وابسته است

نظارت و بازرسی حکومتی، نظارتی است که در سـایه ي حکومـت   : ب
اسالمی متبلور می شود و در حال حاضر از طریق           دسـتگاه هـاي   
مختلف و به شکل هاي گوناگون در نظام جمهوري اسالمی ایـران تحقـق   

کل کشور از جمله مهمترین دستگاه  نظـارتی ،  سازمان بازرسی . می یابد
می باشد  که در اصل یکصد و هفتاد و چهـار قـانون اسـا سـی جمهـوري      

.اسالمی ایران به آن تصریح، شده است
ناگفته نماند، هرگز با وجـود نظـارت حکـومتی، نظـارت همگـانی و      

ه عنصر امر به معروف و نهی از منکر تعطیل نخوا  هـد      شـد ، چـرا کـ    
،به لحاظ ا همیتی که دارنـد،  ) عمومی وحکومتی(هریک از این دو نظارت 

در جایگاه خویش و گا ه در ارتباط با هم، در اصالح امـور جامعـه،  نقـش    
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.ایفا  می نمایند

:ستگا ههاي نظارتیش اخالق بازرسی در توسعه معنوي دنق
خـالق  ا.   درنگا هی می توان رعایت اخالق را به دو قسم تقسیم نمود

ــا توجــه بــه جایگــاه اجتمــاعی  .فــردي و اخــالق حکــومتی همچنــین ب
: افراد،انسانها به دو دسته تقسیم می شوند

افراد حقیقی  ) الف
افرا د حقوقی) ب

اخالق فردي بـه  -1:بر این اساس اخالق آدمیان نیز دو گونه می باشد
قـوقی  اخالق حکومتی به لحـاظ جایگـاه ح  -2لحاظ جایگاه حقیقی افراد 

.افراد
پر واضح است که هر فرد حقوقی داراي شخصیت حقیقی  نیز بوده، بر 
این اساس اخالق حقوقی در واقع مکمل اخالق فردي انسان هایی ا سـت  

.که، در حکومت اسالمی از جایگاه و شأن حقوقی بر خوردار هستند
اثرات وتبعات  وجود فضایل و یا رذایل اخالقی، در اخـالق فـردي بـه    

گام مواجهه ي یک فرد بـه لحـاظ جایگـاه حقیقـی اش در ارتبـاط بـا       هن
افرادي از خانواده و یا جامعه بروز می نماید، در حا لی کـه وجـود همـان    
فضایل و یا رذایل اخالقی در شکلی گسترده تر و بلکه به گونـه اي ممتـاز   
ومضاعف، در فردي که از شخصیت حقوقی و جایگاه حکـومتی برخـوردار   

ه نموده و آثار مثبت و سازنده و یا مخرب و ویرانگر خـود را بـه   است، جلو
صورت مضاعف و اي بسا غیر قابل جبران، بر جاي خواهد گذاشت، بر این 
اساس دا منه ي برکات و ثمرات فضائل اخالقی در عرصـه ي حکـومتی و   

بسی عمیق تر و گسترده تر بوده همانگونه که تبعـات و  ) مدیریتی(اداري 
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و ناهنجاروجود رذائل اخالقی در میدان مـدیریتی و کـارگزاري   اثرات سوء
. شدیدتر و در مواردي خسارت هاي ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بـود 

در حدیثی از رسول گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله وسلم آمده است که 
7» العدل حسن ولکن فی االمراء اَحسن« :آن حضرت فرمودند

». از زمامداران نیکوتر استعدل نیک است ولی«
عدالتی که در وصف آن موالي متقیان امـام علـی بـی ابیطالـب علیـه      

»العدل سائس عام «: السالم  فرمودند
8».عدل حافظ عموم است« 

تذکر این نکته الزم است که ، ما در این بخش به دنبال بیان ا ولـویتی  
ي آن در توسـعه  در خصوص اخالق حرفه اي بازرسی و میزان تأثیر گـذار 

معنوي دستگاه هاي نظارتی هسـتیم بنـابر ایـن بـراي رسـیدن بـه کنـه        
موضوع که از اهمیت ویژه اي برخوردار  می باشـد، الزم دانسـتیم ،حـول    

.محور اخالق حکومتی یا اخالق کارگزارا ن ،تا ملی نموده باشیم
دایره ي گستردگی رحمت نشـأت گرفتـه از عـدالت محـوري یـک      

عادل بسیاري را در بر گرفته، آنچنان که شمولیت ظلـم و سـتمی   کارگزار 
که فرد ظا لم آنگاه که، در مقام و جایگاه شخصیت حقوقی است، ا نبوهی 

.از افراد را در پیکره ي اجتماع دربر می گیرد
عالوه رفتار سوء یک کارگزار در حکومت ا سالمی به حسـاب حکومـت   

ایسته ي کا ر گزاري، در حکومـت ا  گذاشته می  شود، آنچنان که رفتار ش
بر این اسـاس، ا همیـت ایجـاد    . سالمی به نام آن حکومت ثبت می گردد

بدبینی و یا بروز
پدیده ي  خوش بینی نسبت به نظامی که خون بهاي هـزاران شـهید   

. واالمقام می باشد، بر کسی پوشیده نیست
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ایـران،  به همین سبب بوده است که، رهبـر کبیـر انقـالب اسـالمی    
حضرت امام خمینی رضوان اهللا تعالی علیه بر اهمیت موضوع فوق ا لـذکر  
تأکید داشته و در تعمیم موضوع، آحاد ا مـت را نیـز مسـئول شـناخته و     
مجموعه ي نظام اسالمی و امت این نظام را بـه انجـام وظـایف و تکـالیف     

.الهی دعوت، تحریص وترغیب، می نمودند
؛ همــواره کــارگزاران و )ره(امــام خمینــی عــالوه بــر آن درنگــاه ژرف 

مسئولین نظام مقد س  جمهوري اسالمی ،چه درمیان دوسـتان و چـه از   
.ناحییه دشمنان، مورد نظارت وتیز بینی تا مل بر انگیزي هستند

پرواضح ا ست که دوستان بادیـدن معایـب ناراحـت و دشـمنان بـا      
کشـد؛ دشـمن بـه    دیدن آن خوشحال خواهند بود، دوست به حساب می

دوست باز خواست می کند و می گویـد چـرا؟ دشـمن    . حساب می گذارد
دوسـت درصـدد اصـالح برمـی     ! باز پرداخت می کند و می گوید چه بهتر

.آید؛ دشمن یک به هزارش کرد ه و سپس به رخ می کشاند
با درك عمیـق ایـن وا قعیـت هـا و دغدغـه هـاي ناشـی از آن، امـا م         

در جمـع فرمانـد هـان سـپاه پاسـداران      58/ 19/4در تاریخ) ره(خمینی 
:انقالب اسالمی سرا سر کشور ، فرمودند

همانطور که شما پاسـداران عزیـز و همـه    .ما تحت مراقبت هستیم.... «
پاسداران این ملت مراقبت می کنند از کشـور و دنبـال ایـن هسـتند کـه      

اموش دست هایی که می خواهند با توطئه هاي شیطانی این نهضت را خـ 
کنند یا سست کنند؛ شما ها مراقبـت داریـد از اینکـه جلـوگیري بکنیـد؛      
چشم هایی هم هست کـه از شـما مراقبـت مـی کنـد، چـه چشـم هـاي         
دشمنانتان و چه چشم هاي دوستانتان و چه مرا قبت هاي مالئکـه اهللا؛ و  

همان طور . چه مرا قبت خداي تبارك و تعالی، همه تحت مراقبت هستید
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قبت می کنید از خالفکارها؛ تحت مراقبت هسـتید کـه مبـادا    که شما مرا
دیروز؛ که کشـور مـا طـاغوتی    . امروز غیر از دیروز است. خالفکاري بکنید

بود؛اگر افراد، خالفی می کردند، در دولت طاغوت بود؛ جرم سبکتر بـود و  
امـروز از  . افراد عادي اگر خالف بکنند، خالف است لکن جرم سبکتر است

ف ها دو جهت خال
از یک جهت؛ که مملکت جمهـوري  . سنگین تر است و خطا ها بزرگتر

اسالمی  است و چشم عا لم دوخته شده است به این جمهـوري اسـالمی،   
دشمن ها دارند مرا قبت می کنند؛ دارند توجـه مـی کننـد؛ مـا را تحـت      
مراقبت قرار دا د ه ا ند؛ که ببینند آن جمهوري اسالمی چیست؛ واقعیـت  

واقعیت هر رژیمی و هر حکومتی از اجزاي . هوري اسالمی چیستاین جم
آن رژیم و اجزاي آن حکومت و اعمال آنها واقعیت پیدا می شود و معلـوم  

اگر، چنانچه، امروز که ما جمهوري اسالمی ادعا مـی کنـیم کـه    . می شود
هست و رژیم فاسد بحمد اهللا رفت و حاال به حسب رأیی که همـه دادیـد   

سالمی؛ جمهوري اسالمی مستقر شـد؛ اگـر امـروز از مـردم     به جمهوري ا
عادي خطایی صادر بشـود؛ زیـادتر از دیـروز ا سـت؛ دیـروز در حکومـت       

در حکومت پیغمبـر اکـرم   . طاغوت بود؛ امروز در حکومت رسول اهللا است
اگر ،چنانچه کسی خالف بکند؛ فرق دارد تـا اینکـه در حکومـت طـاغوت     

.ملت تحت مراقبت هستنداز این جهت؛ همه. خالف بکند
هم چشم هاي دشـمن هـا دوختـه شـده اسـت بـه ایـن ملـت و ایـن          
جمهوري اسالمی و هم چشم هاي دوستان؛ و هم مراقبت مالئکه اهللا؛ و از 

.همه باال تر؛ توجه به خدا
چشم هاي دشمن ها دوخته شده ا ست کـه از شـما هـا؛ از مـا هـا؛ از      

اینها رأي دادند به اینکـه؛ حکومـت   اجزاي این ملت از افراد این ملت؛ که
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اسالمی؛ مناقشه کنند؛ خرد ه گیري کنند؛ خرده گیري، نه خـرده گیـري   
شخصی  به افراد که بگویند فالن اینطور بود مناقشه به اینکـه جمهـوري   

اینها همه چشم هایشان را دوخته اند که از مـا یـک   .. . .اسالمی این است
نند در نوشته هاشان در مجله هاشـان  خطایی ببینند، یکی را هزارتایش ک

... در روزنامه هاشان در خارج، داخل یک مطلب جزئـی را بـزرگش کننـد   
شخص اگر کاري کرد به مکتب مربوط نیست لکن آن ها دنبـال ایـن انـد    
که گناه شخص را پاي مکتب بگذارند بنابراین، از من تا آقا، تا همه اقشـار  

ن معناست که همچو پاسـداري بکنـیم   ملت، االن پاسداري از ا سالم به ای
که بهانه دست این اشخاصی که بهانـه گیـر هسـتند و جـرم مـرا و جـرم       
شمارا پاي مکتب حساب می کنند یک همچو بهانه اي دست این هـا نـد   

بدا نـیم کـه مـا تحـت مراقبـت دشـمن       . از خونمان پاسداري کنیم. هیم
خدا هسـتیم،  هستیم، تحت مراقبت دوست هستیم، تحت مرا قبت اولیاي

عالم محضـر خداسـت، االن مـا در محضـر     . تحت مراقبت خدا هم هستیم
اگر خالفی بکنیم، در حضور . خدا هستیم خدا همه جا هست، حضور دارد

9». خدا خالف کردیم در محضر خدا خالف کردیم

و در ادامه خطر ایرا د لطمه به اساس و حیثیت مکتب اسـالم و نظـام   
ا، در اثـر سـوء اسـتفا ده دشـمن از عملکـرد منفـی       جمهوري ا سـالمی ر 

کارگزاران و دست ا ندر کـاران حکومـت ا سـالمی گوشـزد نمـوده و مـی       
: فرمایند

اینهایی که دشمن ا ند پاي اسالم حساب می کننـد، دوسـت هـا    ... . «
نه، دشمن ها پا ي اسالم حساب می کنند و مکتب مارا  می کوبند و ایـن  

براي همه، این طور نیست که من خیال کـنم  یک مسئولیت بزرگی است
یا شما خیال کنید که خوب، من معصیت کـارم و بینـی و بـین اهللا مـثال     
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چه، نه مسأله این نیست مسأله مکتب است مسأله ا سـالم اسـت االن مـا    
دشـمن هـا   ... . در یک وقتی واقع شدیم که حیثیت اسالم دست ماهاست

اسـالم، و در خـارج و داخـل؛ در    ي ما می آیند ثبتش می کنند بـه اسـم   
خارج با صراحت در داخل بـا اشـاره؛ مـنعکس مـی کننـد کـه جمهـوري        

اینها دنبال این اند که درست کنند و مـا بایـد مـرا    ... اسالمی همین است
قبت کنیم از آن مراقبتی که شما از دزد ها می کنید و از خیانتکارها مـی  

، مراقبتـی اسـت کـه اسـاس     کنید؛ این مراقبت باالتر است، ایـن مراقبـت  
...اسالم در خطر ا ست؛ مکتب در خطر است

شـهادت گـا   . سید الشهدا مکتبش محفوظ بود؛ و خودش شهید شد... 
خدا نکند کـه یـک   . هی مکتب را پیش می برد، و شاید اکثراً اینطور باشد

وقت شهادت مکتب پیش بیاید؛ اسالم را لکه دار کنند؛ جمهوري اسـالمی  
و ما باید مراقب باشیم، ایـن  .. . ... ین رژیم هم مثل همان رژیمرا بگویند ا

10»...مراقبت دشمن ها

:و در ادامه بر نظارت قدسی اشاره دا شته و می فرمایند
و مراقبت اولیاي خدا و دوسـتان شـما اولیـاي خـدا؛ کـه آنهـا هـم        « 

انشاءاهللا دوستان شما هستند؛شما هم دوسـتان آنهـا هسـتید، و مراقبـت     
. مقــدس حــق تعــالی از همــه مــان، همــه تحــت مراقبــت هســتیم ذات

پاسدارهاي معنوي مالئکه اهللا؛ به همه ما اشراف دارنـد کـه مـا چـه مـی      
حاال ببینید که تحت مراقبت هستید، نامه اعمال مـا مـی رود   ... ...کنیم

پیش امام زمان سالم اهللا علیه هفته اي دو دفعه؛ به حسـب روایـت، مـن    
که ادعاي این داریـم کـه تبـع ایـن بزرگـوار هسـتیم؛       می ترسم که مایی

شیعه این بزرگوار هستیم، اگر نامه اعمال مارا ببینـد و مـی بینـد؛ تحـت     
شما اگـر یـک فرزنـدتان خـالف     . مراقبت خداست نعوذباهللا شرمنده بشود
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من خوف این را دارم که کاري بکنـیم کـه امـام    ... بکند؛ شما شرمنده اید
پیش خدا شرمنده بشود، اینها شیعه هاي تو هسـتند  زمان سالم اهللا علیه

نکنیـد، یـک وقـت بکنـد؛ یـک وقـت خـداي        ! دارند این کار را می کننـد 
نخواسته یک کاري از ما صادر بشود که وقتی نوشته برود؛نوشته هایی که 
مالئکه اهللا مراقب مـا هسـتند؛ رقیـب هسـتند هـر انسـانی رقیـب دارد و        

. بر قلب هاي شما  می گـذرد رقیـب دارد  ذره هایی که. مراقبت می شود
چشم ما رقیب دارد، گوش ما رقیب دارد، زبـان مـا رقیـب دارد، قلـب مـا      
رقیب دارد، کسانی که مراقبت می کنند اینها را نکند که خداي نخواسـته  
از من و شما و سایر دوستان ما و سایر دوستان امام زمان سـالم اهللا علیـه   

موجـب افسـردگی امـام زمـان سـالم اهللا      یک وقت چیزي صادر بشود که 
11»...علیه بشود مراقبت کنید از خودتان

» ما یلفظ مـن قـول اال لدیـه رقیـب عتیـد     «:سوره ق18اشاره به آیه (
سخنی بر زبان نیاورد جز آن کـه همـان دم فرشـته اي مراقـب و آمـاده      «

)» .است
ه اي شایان ذکر است که اخالق عملی ،در مکتب اسـالم،  مجموعـ  

از باید ها و نباید هاي رفتاري اي هستند که به منش انسانها  جهـت داده  
بنـابر  .  ،  در نتیجه فرد متخلق به اخالق اسالمی را به کمال می رسـا نـد  

این آداب و سنن اخالقی ما نند احکام فقهی، تکـالیفی هسـتند کـه فـرد     
پسـندیده  مکلف باید به ملزومات آن تن د هد و با انجام رفتارهـاي هـاي  

ونیکو  و ترك زشتی هـا وزدودن پلیـدیها، خـویش را مـزین بـه اوصـاف       
حمیده ي سبحانی نموده، تا با مدا و مت با آن صفات الهی، موصـوف بـه   

و نیز با دفع و رفع رذایل اخالقی، به طهـارت  .  مصا دیق آن صفات، گشته
و و پاکی درونی و با طنی رسـیده و سراسـر وجـود خـود را از پسـتی هـا       
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پر واضح است که، چنین کسی انسان وارسـته ا ي  . پلیدي ها پاك گرداند
خوا هد بود که ، به یقین، از گزند حـوادث روزگـاران، در امـان بـوده و از     
آسیب هاي زمان بر حذر خوا هد بود، و درچنین حا لتی طعـم شـیرین و   

. شهد  گواراي وارستگی ها را در کام خود می چشد
از کلمات گـوهر بـار بنیانگـذار جمهـوري اسـالمی      همان گونه که

ایران رضوان ا هللا تعا لی علیه ،مشهود بود،  بسیاري از باید ها ونباید هاي 
رفتاري و اخالقی ،در نظـام دینـی و بـه هنگـام برخـورد هـاي اجرایـی و        
حقوقی که امور بازرسی بخشـی از آن هسـت، جلـوه  و نمـودي مضـاعف      

م است فرد مورد نظر با شدت وحـدت بیشـتري   داشته و در اینصورت، الز
به ملزومات آن گردن نهد، چراکه رعایت نکردن مسـائل اخالقـی در امـور    
اجتماعی و حقوقی تبعات و مضرات بیشري را به دنبال خواهـد داشـت و   
البته در مواردي نیز خسارت هاي ناشی از آن جبران ناپذیر خواهـد بـودو   

اخالق اسالمی در ا مر بازرسی، از جملـه  همان گونه که ا شاره شد،رعایت 
مصادیق بارز و متقن اخـالق اجتمـاعی و حقـوقی در حکومـت  اسـالمی      

.است
گرچه در متون دینی، به واژه ي اخـالق بـازرس و بازرسـی بسـیار ا     
ندك پرداخته شد و در نگاه اولی مطالـب بسـیار کمـی در ایـن خصـوص      

تـدبر در آن، بـه ایـن واقعیـت     ،مشا هده می شود، لیکن با اندکی تأمل و
دست می یابیم که بسیاري از مسائل بـازگو شـده ي اخالقـی در مکتـب     
اسالم خصوصاً در لسان ا هل بیت عصمت و طهارت علیهم ا لسالم، بـراي  
بازرس مورد ابتالء بوده و با عنایت به جایگاه بازرس و بازرسـی و تـأثیرات   

عایت آن نکات از اولویـت  رفتاري یک بازرس در محیط بازرسی ضرورت ر
:اولویتی که بیان شد به دو دلیل می باشد.خاصی برخوردار است
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وجود یک صفت سوء اخالقی  و یا فقـدان یـک فضـیلت رفتـاري     : الف
الزم، در یک فرد آنگاه که در جایگاه رفتار فردي قرار دارد، البته کـه، بـد   

ي قرار بگیـرد  هست، اما اگر همین فرد در مدار و چرخه ي یک مجموعه ا
که آن مجموعه در سطح گسترده اي از کشور تأثیر گذار هست، ایـن بـد   
بودن براي این فرد مضاعف خواهد بود، خصوصاً اینکه آن مجموعه دستگا 
هی مثـل سـازمان بازرسـی کـل کشـور باشـد،زیرا کـه، در منظـر سـایر          

کل کارگزاران  از دستگاه هاي اجرایی، انتظار هست که ، سازمان بازرسی
کشور و کارشناسان آن به ویـژه بازرسـان محتـرم، بایـد اسـوه ي اخـالق       

و البته که، حسب انچه که بیانش گذشت، این انتظار نیـز  . اسالمی  باشند
.به حق خوا هد بود

پر واضح است که ، بازرس در مقام و جایگاه آمر بـه معـروف و   : ب
ول عمل نمودن بـه  هـر    نا هی از منکر بوده که الزمه ي آن در درجه ي ا

آ نچیزي است که مـورد در خواسـت او بـوده و وي دنبـال تحقـق آن در      
دیگران به عنوا ن  کار گزارجمهوري اسال مـی اسـت تـا مـورد خطـاب و      

لـم تقولـون مـا ال    « : توبیخ این آیه از قرآن کریم قرار نگرفته باشـد کـه  
»چرا می گوئید آنچه را عمل نمی کنید« 12»تفعلون

بازرس باید بر این باور با شد که همان گونه که وي با امکا نـات  
محدود مادي و یا معنوي و تحت شرا ئطی خاص بر اعمال دیگران نظارت 
می نماید، در همان زمان، از سوي خداوند متعال بـه صـورتی گسـترده و    

نظارتی کـه هرگـز بـا    . فراگیر والبته مطلق، تحت مراقبت و نظارت هست
ت هاي بشري قابل قیاس نبوده و نیست، و در آن هیچ چیـز ولـو بـه    نظار

وزن ذره اي که به دید نمی آید، خواه در آسمان باشد و خواه در زمین بر 
او پوشیده نیست و هرکسی و در هر مقامی که باشد باید نسبت به عواقب 
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. آنچه که انجام می دهد، پاسخ گو باشد
بنی  ا نهـا ان تَـک مثقـالَ حبـه مـن      یا « :در قرآن کریم آمده است

خَردلٍ فَتَکُن فی صخرَه اَو فیِ ا لسماوات او فی االرضِ یات بِهـا اهللا انَّ اهللا  
13»لطیف خبیر

خدا اعمال بد و خوب خلق را اگر چه به مقدار خـرد لـی   : اي فرزندم« 
در (را در میان سنگی و یا در آسمان ها و زمین پنهان شـده باشـد همـه    

».می آورد که خدا توانا و آگاه است) محاسبه
و ال تعملون من عمـل اال کنـا علـیهم شـهودا اذ     « : و نیز آمده است

تفیضون فیه و ما یعـزب عـن ربـک مـن مثقـال ذره فـی االرض و ال فـی        
14» السماء و ال اصغر من ذلک و ال اکبر اال فی کتاب مبین

رد نشوید جز آنکـه مـا همـان لحظـه     و به هیج عملی، تو و امت وا... «
شمارا مشا هده می کنیم و هیچ چیز به وزن

ذره ا ي در همه زمین و آسمان از خداي تو پنهان نیست و کـوچکتر  
از ذره و بزرگتر از آن هرچه هسـت همـه در کتـاب مبـین حـق مسـطور       

».است
گرچه قبول و انجام رسالت بازرسی بـا رعایـت اصـول اخالقـی     

ي بس دشوار وسنگین هست، اما به یقین بـر ایـن بـاوریم کـه هرگـاه      کار
بازرسی در نظام دینی جمهوري اسالمی ایران بتواند به رسالت دینـی اش  
عمل کند و به لوازمات یک بازرس مطلوب در مکتب اسالم پایبند بـوده و  
به آن التزام عملی داشته باشد، به مراتب اجـر و پاداشـت او نـزد خداونـد     

ل افزون خواهد بود، زیرا که به دست او امور اداري کشور در مجـراي  متعا
واقعی حق و حقیقت و سالمت، قرار می گیـرد و بـه وسـیله ي او قـانون     
اساسی جمهوري اسالمی ایران که خـون بهـاي هـزاران شـهید واالمقـام      
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هست و سایر قوانین و مقررات مربوطه به اجرا درمی آید، کمـا اینکـه بـه    
مر به معروف و نهی ازمنکر احکام عملـی اسـالم بـه منصـه ي     وسیله ي ا

.ظهور رسیده و به اجرا در می اید
ان « : از امام باقر علیه السالم نقل است که، آن حضـرت فرمودنـد  

االمر بالمعروف و النهی عـن المنکـر سـبیل  ا النبیـاء و منهـاج الصـلحاء       
هب و تحل المکاسب و تـرد  فریضه عظیمه، بها تقام الفرائض و تامن المذا 

15»المظالم و تعمر االرض و ینصف من اعداء و یستقیم االمر

براستی که امر به معروف نهـی از منکـر روش پیـامبران و شـیوه ي     « 
فریضه ي بزرگی است کـه بـه وا سـطه آن واجبـات دیگـر      . صالحان است

کسب اقامه می شود و به وسیله ي آن راه ها امن می شود و به وسیله آن
ها حالل می گرد د،  ستم ها برطرف می گردد و زمین  آباد می گـردد و  
به وسیله ي آن دشمنان مجبور به انصاف شده و امور در جاي خـود قـرار   

» . می گیرند

:آسیب شنا سی اخالق بازرسی
قبل از ورود به مبحث آسیب شناسی در امر اخالق بازرسـی، ذکـر   

الم آئین یک جانبه نگر و تـک بعـدي نیسـت    اس:  این نکته الزم است که
به . بلکه آئینی است که به همۀ خواسته ها و نیازهاي بشر نگریسته ا ست

همه جوانب حقوق فردي و اجتماعی؛ مادي و معنوي آن پرداخته اسـت و  
از هرگونه افراط و تفریط بر حذر بوده و همواره امور آن بر بنیان عدالت و 

بر همین اسـاس امـر نظـارت و بازرسـی در     .    تمحور تعادل ، استوار اس
حکومت اسالمی، باید آمیخته اي از اصول و قوانین مرتبط اجرایی با نکته 
ها و ظرایف اخالقی برگرفته از متون معتبر دینی و قـرآن کـریم بـوده بـا     
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شد، و ما به وضوح این در هم آمیختگی افتخار آمیز و پیونـد تفکیـک نـا    
.   را در جـاي جـاي معـارف دینیمـا ن مـی یـابیم      پذیر اخالق و سیاسـت  

البته، یک بازرس در انجام مسئولیت بازرسی ناگزیر است از تاکتیک هـا و  
ابزارهاي معنوي مثل تجسس بهره بگیرد، و پر واضـح اسـت کـه معمـوالً     
تجسس با سوءظن آغاز می شود؛ در حالیکه مـی دانـیم انبـوهی از آیـات     

ت تجسس و سوءظن داللت دارند بـر ایـن   کریمه و روایات شریفه بر حرم
اساس در نگاه اولیه امر بر بازرس مشتبه می شود و ایـن پرسـش بـرایش    
پیش می آید که چه باید بکنم؟ آیا مجازم به تجسـس بپـردازم؟ آیـا مـی     

؟ ...توانم سوءظن داشته باشم؟ آیا
می بینیم که در نگاه اخالقی صرف؛ امر بازرسی تعطیل می شود، و در 

ه فنی صرف؛ اي بسا که اصول اخالقـی پایمـال گـردد و ایـن خطـري      نگا
است که باید با ظرافت به آن  توجه شده و با روشـی نیکـو و پسـندیده از    

.بروزمخا طرات مربوط به آن آن جلوگیري شود
گرچه بـا نگـا هـی عمیـق تـر و تـأملی       : نکته ي اساسی اینجاست  که

ا در روح قـوانین مقـرر در نظـام    بیشتر، این آمیختگی اجرائی و اخالقـی ر 
مقدس جمهوري اسالمی ایران، می توان یافت، لیکن از آنجائیکه اي بسـا  
همه ي نکات و  موارد مورد  ا بتالء یک بازرس در قوانین رو به تکامل ما؛ 
تاکنون احصاء نشده باشد؛ شایسته است بازرس محترم با بهـره گیـري از   

در سنت نبوي و سیرة علوي؛ متخلق منابع اصیل مکتبی؛ و با ژرف نگري
به اخالق دینی و موصوف به ا وصاف مورد انتظـار یـک کـارگزار اسـالمی     
شده تا هم به درستی به امر نظارت و بازرسی پرداخته باشد، و هم به نحو 

.احسن،   نکته ها و ظرائف اخالقی را رعایت نموده باشد
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تضییع حق مؤمن 
رسی براي یک بازرس مخـا طـره آفـرین    ازجمله مسائلی که در امر باز

هست، احتمال تضییع حق مؤمن خوا هد بود؛ زیرا همانگونه که گذشـت؛  
بازرس در انجام وظیفۀ خطیر بازرسی از ا هرمها و ابزارها ئی استفاده مـی  
کند، که در هر آنی احتمال بروز ظلم و ستم از ناحیه او بـه فـرد بازرسـی     

ممکن است، به آسا نـی از مصـادیق ظـا    شونده وجود داشته و اي بسا که
لمین و ستمکاران قرار گیرد، و البته این خطر آنگاه کـه از قبـل قـدرت و    
حاکمیت باشد ، به صورت قهري احتمال بروز و ثبوت و دامنـه فراگیـري   

.آن بسی مضاعف خوا هد بود
موالي متقیان ا مام علی بن ابیطالب علیـه السـالم در بیـان شـدت     

و اهللا «:  از بروز اینچنین نافرما نی از خداوند  عا لم   می فرماینـد بیزاري
الن ابیت علی حسک السعدان مسهدا؛ و اُجر فی االعالل مصفدا احب الـی  
من ان القی اهللا و رسوله یوم القیمه ظالماً لبعض ا لعبـاد؛ و غاصـبا لشـیء    

و یطول فـی   من الحطام؛ و کیف ا ظلم احدا لنفس یسرع الی البلی قفولها؛ 
و اهللا لو اعطیت االقالیم السبعه بمـا تحـت افالکهـا    ... . .... ! الثري حلولها؟

16»... علی ان اعصی اهللا فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته

گیـاهی اسـت   (سوگند به خدا اگر شب را بیدار بر روي خـار سـعدان   «
به سر ببرم ویا به غل  و زنجیر ) داراي خار سرتیز

سو و آن سو کشیده  شوم ، محبوب تر است  نزد من، از اینکـه  به این 
لیکه بـر بعضـی از بنـدگان    حاخدا و رسول را روز قیامت مالقات کنم  در

و چگونه به کسـی  ! ستم کرده چیزي از اموال عمومی را غصب کرده باشم
ستم نمایم براي نفسی که به سوي  کهنگی و پوسید ه شـدن پـیش مـی    

! نی طوالنی اقامت می کند؟رود و در خاك ،زما
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سوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با هرچه در زیر آسـمان هاسـت    .. . ...
به من د هند تا خدا ر ا دربارة مورچه اي که پوست جـوي از آن  بربـایم؛   

»....نافرما نی نمایم؛ چنین نخوا هم کرد
ره و نیز در وصیت خود به عبدا هللا بن عبا س؛ هنگامیکـه او را بـر بصـ   

:جانشین خود گردانید می نویسد
 » طَیرَه فَإنَّه الغَضَب و اك؛ وایککمح و کسمجل و جهِکبِو عِ النّاسس

    كـدمـا باع نَ النّـار، وم كدباعنَ اهللاُ یم کاعلَم أنَّ ما قَرَّب نَ الشّیطانِ؛ وم
17»مِنَ اهللا یقَرِّبک منَ النّار

دم بـه هنگـام دیـدار و در مجـالس رسـمی و در مقـام داوري       با مـر « 
بپرهیز که آن سـبک مغـزي   ) با مردم(،گشاده رو باش، و از خشم نمودن 

است از شیطان، و بدان هرکاري که ترا به خدا نزدیک گـردا نـد از آتـش    
و هرکاري که ترا از خدا دور سازد، به آتـش روز  . روز قیامت دور می نماید

».ی گرداندقیامت نزدیک م
:و نیز در جاي دیگر به عنوان ا ندرز اخالقی می فرمایند

18».خالطوا النّاس مخالَطَه ان متُّم معها بکَوا؛ و إن عشتُم حنُّوا الیکُم« 

با مردم چنان آمیزش و رفتار نمائید که اگر در آن حـال مردیـد بـر    « 
ه ماندیـد خواهـان   بگرینـد، و اگـر زنـد   ) به دلیل مفارقـت و جـدائی  (شما 

».معاشرت با شما باشند
لزوم رعایت حق مومن

و اما، ابتدا در این قسمت به صورت اجمالی، به اصل ضـروري لـزوم   
رعایت حقوق و شأن مؤمن ا شاره اي داشته و سپس در جهـت پرهیـز از   
هرگونه عوامل ایراد خدشه به این اصل حیاتی در امر بازرسی؛ به مـواردي  

سی در این ا مر و را هکار برون رفت از ایـن مخـا طـره هـا؛     از آسیب شنا
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.می پردازیم
در قرآن کریم به دلیل تکریم مومنین؛ جایگاه ویژه اي بـراي آنهـا، در   
نظر گرفته شده و بر این اساس عزت و سربلندي مؤمنین در کنار عـزت و  

م سربلندي خداوند عا لم و رسول گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آلـه وسـل  
.قرار گرفته است

19»...وهللا العزَّه و لرسوله و للمؤمنینَ.. . «

عزت و سربلندي تنها از آن خداونـد عـالم و رسـول او و مـؤمنین     ... «
»...است

20»...واحفض جناحک للمـؤمنینَ ... «:  و نیز در قرآن کریم آمده است

»...و ا هل ایمان را زیر پر و بال خود گیر... «
یز در حدیثی از زبان مقدس موالي متقیان امام علی بـن ابیطالـب   و ن

علیه السالم آمده است که خداونـد متعـال چهـار چیـز را در چهـار چیـز       
:پنهان نموده است،که در فراز چهارم آن آمده است

و دوست خود را در میان بندگانش پنهان نموده؛ پـس هـیچ بنـدة    ... «
همان دوست و ولی خدا باشد و تو خدائی را کوچک مشمار؛ چون اي بسا

21».ندانی

و نیز سکونی از امام صادق علیه السالم نقل کرده که رسول خدا صـلی  
:اهللا علیه و آله و سلم فرموده است

هرکسی آبروي مؤمنی را حفظ کند مسلماً بهشت بـر او واجـب مـی    « 
22».شود

: من فرمودامام صادق علیه السالم به: و نیز اسحاق بن عمار می گوید
اي اسحاق تا توانی به دوستانم نیکی کن، زیرا هر مؤمنی نسـبت بـه   « 

مؤمن دیگر احسان کند و او را یاري نماید؛ چهـره ابلـیس را خراشـیده و    
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23».دلش را زخم کرده است

بـرآوردن حاجـت   «:از امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمود
که؛ در هر یک از آن ها صد هزار یک مرد مؤمن نزد خداوند از بیست حج 

24».خرج شود بهتر است) درهم یا دینار(

:و نیز آن حضرت در کیفر فاصله گرفتن از مؤمن می فرمایند
خود را از او (هر مؤمنی که میان او و مؤمن دیگر حجاب و پرده باشد «

؛ خداوند میان او و بهشت هفتـاد هـزار دیـوار قـرار دهـد کـه       )پنهان کند
25».کدام با دیگري هزار سال راه مسافت باشدفاصله هر

بزرگ نمی دارد احترام و عـزت  «: حضرت صادق علیه السالم فرمودند
مؤمنین را مگر آن کسی که خداوندمتعال احترام او را در مقابـل مـؤمنین   
حفظ کرده باشد، و کسی که در حفظ احترام پروردگـار متعـال و رسـول    

در احترام مؤمنین نیـز بیشـتر سـعی و    گرامی او بیشتر مراقبت می کند؛
عمل خواهد کرد؛ و چون کسی در حفـظ حرمـت بـرادران ایمـانی خـود      
سستی و مسامحه ورزد، هر آینه پردة ایمان خود را به خداوند متعال پاره 

26»...کرده است

حال که در حدودي به لزوم حفظ حرمت و شأن مؤمن پرداخته ایـم ،  
ب هاي  اخالقی   پیش روي در امر بازرسی الزم دیدیم ، مشکالت و آ سی

مربوط به این باب از موضوع را بعضاً مطرح نموده  وتا حدودي جوانب آنرا  
.  بررسی نماییم

تجسس و سوء ظن بی مورد
از جمله مـوارد آسـیب شناسـی اخالقـی و شـرعی در امـر بازرسـی؛        

مؤمنین می باشد ،که بـه  تجسس بی جا و سوءظن بی مورد در احو ا الت 
.شدت، مورد نهی خداوند عالم است
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در قرآن کریم، پس از بیان عواملی که سبب بروز اختالف و حدوث 
فتنه در صفوف مسلمین می شود؛ از کثیري از ظن ها و تجسس و غیبت 

یا ایهاالذین آمنوا اجتنبـوا کثیـرا مـن الظـن ان     :  ((نهی فرموده می آورند
بعض الظن اثم

وال تجسسوا وال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیـه  
اي کسانی که ایمـان  «27)) میتا فکرهتمو ه واتقوا اهللا ان اهللا تواب رحیم

اجتنـاب کنیـد، زیـرا بعضـی از     ) ظن ها(آورده اید؛ از بسیاري از گمان ها 
تجسس نکنیـد؛ و بعضـی از   )از حال درونی همدیگر(ظن ها گناه است؛ و 

شما غیبت بعضی دیگر را به جاي نیاورید؛ آیا کسی از شـما دوسـت مـی    
دارد که گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ البتـه کـه کـر ا هـت و نفـرت      

» .دارید، و از خداوند پـروا کنیـد کـه بسـیار توبـه پـذیر و مهربـان اسـت        
ظـن و  ) سـوء (در این آیه ،سه عامل سـوء اخالقـی؛   : مالحظه می فرمائید

یبت در کنار هم ذکر شده اند بر این اساس بـا انـدکی تأمـل    تجسس و غ
یعنـی مـی تـوان گفـت در     . چنین می یابیم که این سه الزم و ملزوم انـد 

بسیاري از موارد آنگاه که سوء ظن باشد تجسس هم اتفاق می افتد و نیـز  
آنگاه که تجسس در احواالت دیگران باشد سوءظن هم حادث می شـود و  

ثر داده می شود و نیز در کثیري از مـوارد غیبـت زائیـدة    یا به آن ترتیب ا
مفسـرین عالیقـدر قـرآن کـریم از جملـه      . سوءظن و یا تجسس می باشد

در تفسیر گـران سـنگ المیـزان در    ) قدس سره(مرحوم عالمه طباطبائی 
خصوص این آیه شریفه؛ نکته هائی را مطرح نمودند کـه حـائز ا همیـت و    

.قابل توجه هست
که؛ مراد از اجتناب از ظن؛ اجتناب از ترتیب اثر دادن به آن از جمله آن

است مثل اینکه دربارة برادر مؤمن خود گمان بد برده و آن را به او نسبت 
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دهد و پیش دیگران باز گوید و دیگر آثار آن را بر آن مترتـب کنـد و امـا    
خود ظن از این نظر که نوعی ادراك نفسانی بوده و بـدون اختیـار در دل   

اه پیدا می کند؛ نهـی بـر آن متعلـق نمـی شـود مگـر آنکـه پـاره اي از         ر
28.مقدمات آن اختیاري بوده و مکلف بتواند مانع از حدوث آن شود

مؤمن برادر مؤمن است، نـه دشـنامش   «:امام باقر علیه السالم فرمودند
29».دهد و نه از او دریغ کند؛ و نه به او بد گمان باشد

: ن به مورد، ابزار بازرسیتجسس و اعمال سوء ظ
با استفاده از آیات کریمه  و روایات شریفه چنـین مـی یـابیم کـه     
بطور مسلم ترتیب اثر دادن به سـوءظن و نیـز تجسـس نمـودن در امـور      

از طرفی همانگونـه  . پنهانی برادران ایمانی و کشف عیوب آنان حرام است
یاري از مـوارد بـراي   که بیانش گذشت؛ یک بازرس در امر بازرسی در بسـ 

کشف واقعیتی به سوءظن خویش ترتیب اثر داده و بـه تجسـس در امـور    
و این فن بازرسی هـم در عهـد رسـول اهللا    . برادران دینی خود می پردازد

االعظم صلی اهللا علیه و آله و سلم و هم درزمان حکومت مـوالي متقیـان   
در سـیرة امـام   امام علی بن ابیطالب علیه السـالم و نیـز در عصـر حاضـر     

خمینی رضوان اهللا تعالی علیه که به تحقیق ، برگرفتـه از سـیرة نبـوي و    
علوي بوده است؛ و نیز در حال حاضر با پشتوانه نظام والئی در حال وقوع 

با چنین سبقه اي به این نتیجه می رسیم؛ در این دسـته از  . بوده و هست
ورت جنبـۀ حـق   اعمال، در جهت مصداق گناه واقع شدن، که در ایـن صـ  

الناس نیز دارند؛ وجه تخصیص  و یا تخصص و مـوارد اسـتثنائی در نظـر    
گرفته شده ا ست که اي بسا در هر موردي از تجسس و سوءظن و غیبت 

.و امثال اینها ظا بطۀ مسلمی را به وجود آورده باشد
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بر این اساس می بینیم که شـیخ اعظـم مرحـوم انصـاري رضـوان اهللا      
:اب مستثنیات غیبت در کتاب مکاسب محرمه می آوردتعالی علیه در ب

معلوم باشد آنچه از اخبار گذشته و غیر آنها استفاده می شود ایـن  ... «
:است که

حرمت غیبت صرفاً به منظور انتقاص مؤمن و اذیت شدن او می باشـد؛  
بنابراین اگر فرض شود که در غیبـت نمـودن مصـلحتی باشـد؛ خـواه آن      

کننده؛ یا غیبت شده و یـا شـخص ثـالثی باشـد؛ در     مصلحت از آن غیبت 
صورتی که عقل یا شرع داللت کنند بر اینکه آن مصلحت اعظـم اسـت از   
مصلحت  احترام مؤمن و ترك غیبـت؛ در چنـین مـوردي الزم اسـت بـر      
طبق هرکدام از دو مصلحت که اقوي هستند حکم نمود؛ کما اینکه در هر 

30»...اشد، حکم همین استمعصیتی که حق اهللا یا حق النا س ب

:کلیقاعده 
طبق احادیثی که از زبان مقدس معصومین علیهم السالم به ما رسیده 

از جمله عبارت نهج البالغه، به  یک   قاعد ه کلی مـردم شناسـی و   . است
جا معه شناختی، جهت مصون ما ندن از تعدي بـه حقـوق دیگـران، و یـا     

افـرا د و قضـاوت   در شـناختن  برون رفت از خطرهاي احتمالی پیش روي 
بـه عنـوان نمونـه، در نهـج ا لبالغـه از زبـان       . در خصوص آنها می رسـیم 

مقدس موالي متقیان امام علی بن ابیطالب علیه السالم آمده است که آن 
اذا ا ستولی الصالح علی الزمان و ا هله ثم أساء رجـل ا  « :حضرت فرمودند

الفساد علی الزمان و لظن برجل لم تظهر منه خزیه فقد ظلم و اذا استولی 
31»أهله فأحسن رجل ا لظن برجل فقد غرَّر

در چنـین  ( هر گاه نیکوکاري روزگار و ا هلـش را فـرا گرفـت پـس     « 
فردي به دیگري که فسادش آشـکار نشـد، بـد بـین شـود، بـه       ) شرایطی
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و هرگاه فساد به روزگار و ا هل آن چیره گشت، . تحقیق ستم نموده است
دي به فرد دیگر خوش بین باشد در واقع ضرر کرده در چنین شرایطی فر

».است
مالحظه می فرمایید که از عبارت مشعشع موالي متقیـان، یـک اصـل    
کاربردي استخراج می شود و آن عبارت است از تعمـیم قاعـده اي کلـی،    
منبعث از شناخت جامعه در هر عصـري  و  دقـت در شـناختن وضـعیت     

معیار قرار دادن آن دریافتها، وتعمـیم  رفتاري اکثریت مردم و    چگونگی 
آن، نسبت به شناختن فردي کـه ابتـدا بـا آن مواجـه مـی شـویم، الّـا در        

البته ، گرچـه در نگـاه اولـی تشـخیص و     .صورتی که، خالف آن ثابت شود
تطبیق مصادیق با قواعد به د ست آمد ه، مشکل بنظر می رسد، لـیکن بـا   

ی مردم در مـراودات و داد و سـتد   اندکی تأمل نسبت به رفتارهاي اجتماع
ها، می توا ن به تطبیق یکی از دو مصداق امین بودن جو کلی جامعـه یـا   
غیر امین بودن آن رسید و آن دریافتها را نسبت به فردي کـه نمـی شـنا    

.سیم تعمیم دهیم ،مگر آنکه خالف آن، ثابت شود
نی از عبارت لم تظهر منه خزیه؛ چنین اسـتفاده مـی شـود کـه زمـا     

سوءظن نسبت به شخصی در جا معۀ متعادل اسالمی گناه محسـوب مـی   
شود که شخص، گناه علنی و آشکار نداشته باشد و اگر کسی بـه صـورت   
علنی و آشکار مرتکب گناه و فسق می شود و نتیجتا متظا هـر بـه فسـق    
می باشد؛چون به دست خود زمینۀ ایجاد سوءظن را در دیگران نسبت بـه  

بر دیگران الزم نیست که نسبت به او پرهیز داشته و پـروا  خود برانگیخت 
نمایند، و بر همین اساس است که مرحوم شیخ انصاري رضوان اهللا تعـالی  
علیه در کتاب مکاسب در مبحث مستثیات غیبت پس از ذکر قاعده کلـی  
در  مورد تقدم اقوي مصلحتین به هنگام تعـارض مصـلحت رعایـت حـق     
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نصـیحت  (قوي تري چـون نصـح المستشـیر    مؤمنین و مصلحت مهمتر و
، دو مورد از جـواز غیبـت را   )کردن کسی که در امري مشورت می خواهد

بیان می نماید که مصلحت ضعیفتر، در مقابل مصلحت قویتر، لحاظ نمـی  
:گردد، و آن عبارت است از

... ... ما اذا کان المغتاب متجا هراً بالفسق: أحدهما
... ... اظهار ما فعل به الظالمتظلّم المظلوم و: الثانی

.. . ...جائیکه شخص مورد غیبت متجا هر به فسق باشد: اول
کـه  .. . ... تظلّم مظلوم و اظهار ظلمی که ظالم به او نمـوده اسـت  : دوم

البته شا هد مثال ما ،فقره ي اخیر ،یعنی تظلم مظلوم،می باشـد،وبر ایـن   
هـات الزم، در رفـع ظلـم    اساس یک باز رس می تواند با رعایت همه ي ج

وستم ناشی از وجود فساد در مجموعه اي، به مقدمات کشف سوء جریـان  
.در آن مجمو عه بپردازد

و لَمـنِ انتَصـرَ بعـد ظُلمـه     « : همچنین در قرآن کریم آمده اسـت 
و هر کس پس از ظلمی که بر او رفتـه  « 32».فَاُولئک ما علَیهِم من سبیلٍ

».بد؛ براینان هیچ گناه و مؤاخذه نیستانتقام طل
ال یحـب اهللا الجهـرَ بِالسـوء مـنَ القُـول إال مـن       «:و نیز آمده اسـت 

م33».ظُل

) بـه عیـب خلـق   (خداوند دوست نمی دارد که کسی به گفتار زشت « 
».صدا بلند کند مگر ان که ظلمی به او رسیده باشد

ب علیه السالم در فرازي از عهد نامـه  موالي متقیان امام علی بن ابیطال
مالک اشتر فرمان می دهند که او در امر گزینش کارگزاران به حسن ظن 
خود اعتماد نکرده و به حسن ظاهر افراد اکتفا ننماید بلکه راههاي کشـف  
عیوب پنهانی را در خصـوص افرادیکـه جـذب کـار حکـومتی مـی شـوند        
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.د صالحیت دار را بر گزیندبپیماید و پس انجام آزمونهاي الزم افرا
: در فراز مورد نظر از این نامه آمده است

ثم الیکن اختیارك إیا هـم علـی فراسـتک و اسـتنامتک و حسـن      ... «
الظن منـک؛ فـإن الرجـال یتعرفـون لفراسـات الـواله بتصـنعهم و حسـن         
خدمتهم، و لیس و رآء ذلک من النصیحه و االمانه شئ؛ و لکـن اختبـرهم   

الحین قبلک؛ فاعمد الحسـنهم کـان کـان فـی العامـه اثـراً؛ و       بما ولو للص
34»...اعرفهم باالمانه وجهاً

بـا تکیـه بـه فراسـت و دریافـت و      ) بـراي کارهـا  (و دیگر ایشان را ... «
بـراي  ) کـارگزاران (اطمینان و نیکوگمانی خود نباید برگزینی؛ زیرا مردان 

کـو خـدمت مـی    به دست آوردن دل حکمرانان خودشـان را آراسـته و نی  
در حالی که غیر از آنچه خود نشان می دهنـد و خـویش را بـه    . شناسانند

نیست؛ ولی آنـان  ) در ایشان(آن می آرایند چیزي از خیر خواهی و امانت 
را به کرداري که براي نیکـان پـیش از تـو انجـام داده انـد بیازمـا؛ آنگـاه        

در وجـا هـت و   نیکوترین آنان را که بین مـردم آشـکارتر و درسـتکارتر و    
»...امانتداري مشهورتر است برگزین

در حالی که می بینیم موالي متقیـان امـام علـی بـن ابیطالـب علیـه       
:السالم، در صدر همین عهد نامه مرقوم داشتند

ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنئوهم عندك اطلبهم لمعایـب النـاس؛   «
مـا غـاب عنـک    فان فی الناس عیوباً الوالی أحق من سترها؛ فال تکشفن ع

منها؛ فانماعلیک تطهیر ما ظهـر لـک، واهللا یحکـم علـی مـا غـاب عنـک؛        
35».فاسترالعوره ما استطعت؛ یستر اهللا منک ما تحب ستره من رعیتک

و باید آن کس که بیشترین عیبجویی را از مردم مـی کنـد، نـزد تـو     «
ب زیرا مردم البته مـردم داراي عیـ  . دورترین و ناپسندیده ترین کس باشد
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هایی هستند که زمامدار باید بیش از هـرکس دیگـر در پـرده پوشـی آن     
بنابر این به کشف عیب هایی که بر تو پنهان مانده است، . عیب ها بکوشد

مپرداز زیرا وظیفه تو؛ تنها زدودن عیب هایی است کـه از آن آگـاه  شـده     
ا هـد  اي؛ و در مورد آنچه که از تو پنهان مانده است؛ تنها خدا داوري خـو 

پس تا می توانی عیوب مردم را بپوشان تا خدا نیـز آنچـه را کـه تـو     . کرد
» .دوست داري از مردم پوشیده بماند، براي تو فرو پوشاند

و ال تعجلن الی تصـدیق سـاعٍ، فـأن السـاعی     « :و در ادامه می فرمایند
36».غاش و أن تشبه بالناصحین

او اگر چه به چهـرة  و در قبول گفته سخن چین شتاب مکن؛ زیرا که «
».پند دهندگان درآید؛ دسیسه گر و فریبکار است

در جمع میان این عبارت هـا و روایـات؛ نتیجـه اي کـه بـه      :    نتیجه
دست می آید، چنین باشد که، به طور قطع به عنوان حکم اولی؛ تجسس 
در عیوب پنهانی و اعمال سوءظن در مورد دیگـران حـرام مـی باشـد؛ اال     

راجحه اي بر اعمال سوءظن و تجسس در امور فرد یا افـراد  اینکه منفعت
به خصوصی بار شده باشد؛ به عبارت دیگر در آن مصـلحت ملزمـه اي بـا    
شد که بر مفسدة هتک احترام مؤمن غلبه داشته باشد مثل حفـظ نفـس   
محترمه؛ پیش گیري از فتنه؛ حفـظ کیـان اسـالم و جلـو گیـري از سـوء       

.جریان اداري و امثال آن
هی رفع اتهامی و یا دفـع سـوء تفـاهمی از    شایان ذکر است که ،گا

یک مدیر صالح ویا از یک مجمو عه اي در نظام    اسال می و دفـاع از آن  
ــین     ــه در چن ــوده ک ــی ب ــام بازرس ــه انج ــه،منوط ب ــا آن مجموع ــرد وی ف
شرائط،نتیجه ي بازرسی موجب اعاده حیثیت آن فرد و یاافرادي است که 

به همین سـبب افـراد صـالح هـر گـز از انجـام       .وء ظن واقع شدندمورد س
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بازرسی در خصوص عملکرد خود ابائی نداشته وبلکـه از آن نیـز خرسـند    
.خوا هند بود

پر واضح است که در نظام مقدس جمهـوري اسـالمی حفـظ کیـان     
اسالم در گرو حفظ حقوق عموم مسلمین و اموال عمومی بوده و سـالمت  

ظام اداري و نهاد هاي حکومتی و دولتی تضمین کنندة آن خواهد بـود و  ن
رعایت این اصول و قواعد داراي مصلحتی است غالب که هـیچ چیـزي در   
تقابل با آن در نخوا هد آمد اال راه افراط و تفریط که از  مظا هر  بـا طـل   

بنابراین در امر نظارت و بازرسی که تضمین کننده ي . محسوب می شوند
دستگاههاي اجرائی در پیشگیري و ممانعت از فساد هاي احتمالی اسـت؛  
اعمال ابزارهاي الزمی چون فعل تجسس و یا اعمـال سـوءظن در اعمـال    
کارگزاران با رعایت حدود و حفظ ثغور؛ موجـه و بلکـه در مـواردي ، الزم    

بر این اساس ،اگـر بـه مسـئول نهـادي اتهـامی وارد شـود ونتیجـه        . است
سالمت آن مسئول داللت داشته باشد ،ایـن امـر دفـاع از نظـام     بازرسی بر

محسوب گشته ،همانگونه که درصورت کشف سو ء جریان واثبات تخلـف  
.       و یا جرمی ،در جهت سالمت ودفاع از نظام حرکت نموده ایم

مبرهن است ،در مواردي که نتیجـه ي انجـام بازرسـی حکایـت از     
باشد،بر بازرس فرض   است که ،رعایت امور وقوع تخلف ویا جرمی داشته 

حفاظتی را درحفظ اسرار ، نموده واز بازگویی آن درغیرمحل ،بـه صـورت   
جدي خود داري ورزیده وصرفاً به ارجاع گزارش بازرسی به مبادي ذیربط 

.بسنده نماید

:میزان الگو بخشی رفتار بازرسان بر کارگزاران
ان ضـرورت برخـورداري از صـفات    آنچه که ما در این مقاله بـه عنـو  
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پسندیده براي یک بازرس اشاره مـی نمـاییم و نیـز بـه ضـرورت دوري از      
صفات نکوهیده،  تاکید داریم ، در واقع بر گرفته  از مبانی اي هسـت کـه   
بر طبق آن مبا نی، یک بـازرس در نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی، در      

ایـن اسـاس بایـد پـیش از     مقام آمر به امعروف و نا هی از منکر بوده، بـر  
دیگران و بیش از دیگران به هر آنچه که مخاطب را مورد امر و نهی قـرار  

.می دهد، التزام عملی داشته باشد
یعنـی  . این همان رعایت اخالق اسالمی در بازرس و بازرسی می باشـد 

به دلیل مقامی که براي بازرس فرض هست که او در جایگاه احیاء کننـده  
می ] امر به معروف و نهی از منکر[ل اساسی مکتب اسالم ي اصلی از اصو

با شد، و در واقع این اصل اساسی حرفه ي او نیز تلقی شده است ،بـر وي  
بـه عبـارتی   . فرض هست که ضرو رتا به لوازمات و شـرایط آن تـن د هـد   

واضحتر، بازرس در مقام بازرسی مثل یک انسان مؤمن و پایبند به اصـول  
الم که در اثر احساس مسـئولیتی کـه دارد، بـه هنگـام     و مبانی ارزشی اس

مواجهه با منکر، فرد عاصی را از ارتکـاب فعـل حـرام بـازمی دارد و یـا در      
مواجهه با فردي که از انجام تکلیف الهی سر باز می زند، وي را بـه انجـام   
آن تکلیف امر می نماید،  بازرس نیز به طریق او لو یت بر همین سـیره و  

و با توجه به اینکه داخل در منظومه و مجموعه اي اسـت کـه،   روش بوده 
به عنوان سازمان  بازرسی  کل کشور بر مجموعـه ي دسـتگاههاي اداري   
کشور و کارگزاران آن نظارت دارد، ضرورتاً خود نیـز عـالوه بـر یـک فـرد      
حقیقی ، به دلیل جایگاه حقوقی اي که دارد ، در انجام تکالیف، پیشـتاز و  

.تپیشقدم اس
شما تصور کنید، حالتی را که بازرس در محل استقرار هیـأت بازرسـی   
در دستگاههاي اداري کشور، به هنگام اداي فریضۀ الهی، نسبت به انجـام  
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این تکلیف الهی بی تفاوت بوده و به عنوان مثال مشغول صرف نهار باشـد  
بـه  و براي روزهاي متوالی در دید ناظران این امر تکرار شود و یـا نسـبت   

ارزشها و آرمانهاي انقالب اسالمی و مبانی و ارکان آن بی تفاوت و یـا بـی   
توجه باشد، و یا اینکـه بـازرس در امـور مربـوط بـه پـذیرائی هـا و سـایر         
امکانات و تدارکات، انتظار و توقع هزینه هایی افزون بر متعارف را داشـته  

ي اصـالح ا   باشد، بازرسی که می خواهد امور مربوط به اجراي سیاست ها
! لگوي مصرف وپرهیز از ریخت وپاشها ي اداري ، را نظارت و بازرسی کند

و یا اینکه به دور از شان همکاران ارجمنـد، بـه هنگـام ورود و خـروج در     
محل مأموریت، بی نظم بوده و همواره از وقت حضـور موظـف خـود کـم     

ي کنـد، و ایــن ضـعف هــا در ابعـاد و اشــکال گونـاگون از بــازرس ، خــدا    
نخواسته، مشا هده گردد، صرف نظر از اینکه چرا و با چه ساختاري چنین 
حوادثی اتفاق می افتد، در چنین شرائط به نظر شما چه تأثیري در افکـار  
و روحیۀ کارگزاران محل مأموریت خواهد گذاشت؟ به نظر شما کارگزاران 

ت؟ آیـا  در اینگونه از امور، از بازرسان محترم، چه انتظـاري خواهنـد داشـ   
غیر از این  است که این رفتارها و منش ها، نقض غـرض در امـر بازرسـی    
بوده و اثرات زیانبار و مخربـی در دسـتگاههاي اداري بـر جـاي خـوا هـد       

گذاشت؟
: التزام عملی به تکا لیف، شرط بازرسی است

بر اساس انچه که بیانش گذشت ،اگر بـازرس بـه هـر آنچـه کـه      
هست، التزام عملی داشته باشد، به راحتی مـی  دنبال تحقق و یا ترك آن

گرچه برخی از . تواند الگوي اخالقی و سرمشق رفتاري براي دیگران باشد
افعال نمی توا نند مورد ابتالء یک بـازرس در محـل بازرسـی باشـد مثـل      
رعایت سلسله مراتبی که علی الظا هر چنـدان در محـیط بازرسـی مـورد     
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بازرس بـه هنگـام بازرسـی تـا حـدودي ، از      ابتالء بازرس نیست، زیرا که 
سازمان بازرسی کل کشور منفک بوده و ارتباط او با سـازمان در خـارج از   
محیط دستگاه مورد بازرسی است، اما در بسیاري از موارد، افعال و رفتـار  
بازرس در واقع همان افعال و کرداري است، که مورد ابتالء کارگزاران مـی  

دقـت در حضـور بـه موقـع در محـل مأموریـت،       باشد مثل رعایت وقت و 
پرهیز از اسراف و سوء استفاده از امکانات دولتی و نیز رعایت امور اخالقی 
و رفتاري،از قبیل برخورداري از متانت، حلم، بردباري، رأفـت، خوشـروئی،   

. ...احترام به شخصیت دیگران و
ري مـورد  پر واضح است ،در مواردي که اصول و مبانی اخالقی و رفتا

ابتالء بازرس می باشد، بازرس باید به گونه اي عمل کند که کـارگزاران از  
.او الگو گرفته و رفتارش سرمشق رفتار دیگران باشد

بنابراین بر بازرس فرض اسـت کـه هـم بـه لحـاظ اخـالق فـردي و        
جایگاه حقیقی و هم بـه لحـاظ اخـالق  حکـو متـی و  جایگـاه حقـوقی،        

می بوده، چـرا کـه همانگونـه کـه اشـاره شـد، او از       متخلق به اخالق اسال
جمعیتی و به نمایندگی از مجموعه اي برخاسته که آن مجموعـه بخشـی   
از پیکره ي حکومت اسالمی را شکل می بخشد، یعنـی سـازمان بازرسـی    
کل کشور، و به سوي جمعیتی می رود که آنـان نیـز بخشـی از حکومـت     

وت کـه از سـازمان بازرسـی کـل     اسالمی را تشکیل می دهند با ایـن تفـا  
کشور و کارشناسان و مدیرانش انتظار بهتر بودن و بلکـه  توقـع بـر حـق     
بهترینها بودن هست؛ خصوصا  اینکه، خـوبی هـاي یـک بـازرس، بـه نـام       
سازمان باز رسی کل کشور، تمام شده و همچنین  ، بدي هـایش نیـز بـه    

قـق و بـروز   حساب سازمان گذاشته می شود، بر ایـن اسـاس ضـرورت تح   
فضائل اخالقی در بازرس، دو چندان بـوده آنچنانکـه خسـارت فقـدان آن     
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فضایل، در بازرس فراتر از حد تصور خواهد بود، به گونـه اي کـه اي بسـا    
یک حرکت دور از شأن و یا خـالف شـرع و قـانون یـک بـازرس، تمـامی       
بازرسان و نیز مجموعه ي سازمان بازرسی کل کشور را بد نام جلوه دهـد 

. که  البته این گنا هی است بس سنگین
باري،احادیث و اخبار فراوانی وجود دارند که، حاکی از مذمت افرادي 
است که دنبال عیوب و فساد و زشتی هاي دیگران هستند در حـالی کـه   
همان عیوب و زشتی ها را در خـود دارنـد و لـی نسـبت بـه آن احسـاس       

. مسئولیت نمی کنند
امام علـی بـن ابیطالـب نقـل اسـت کـه آنحضـرت        از مولی الموحدین 

37» أکبر العیب أن تعب ما فیک مثله«:فرمودند

بزرگترین عیب آن است که چیزي را که در خـودداري، بـر دیگـران    « 
»عیب بشماري

)زشت بدانی صفتی را که مانند آن در تو باشد(
38»کفاك أدابا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرك«:و نیز فرمودند

ر تربیت خویش تو را بس که از آنچـه بـر دیگـران نمـی پسـندي      د« 
»دوري کنی

در جاي دیگر با مذمتی هرچه تمامتر نیز آمده است که، آنحضرت در 
بیان نکوهش کسانی که زشتی هاي خویش را بپسند د ولی آن زشتی هـا  

من نظر عیوب الناس فأنکرها ثم رضیها .. «:را در دیگران نپسندد، فرمودند
آن کس که زشتی هاي مردم را بنگـرد، و  « 39».ه ي فذ لک األحمقلنفس

آن را زشت بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتکب شود، پس او احمـق  
».واقعی است

نقـل اسـت کـه آنحضـرت     ) امام صادق علیه السالم( و نیز از آنحضرت 
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إن من أعظم الناس حسره یوم القیامه من وصف عدال ثم خالفه «:فرمودند
40» .غیرهالی

پر حسرت ترین مـردم در روز قیامـت کسـی اسـت کـه عـدالتی را       « 
».بستاند و بر خالف آن عمل کند

بازرس باید در درجـه ي  : مهمترین پیام ایند سته از احادیث آنست که
و عقل نیز بر ضرورت این امر صـحه  . اول بازرس اعمال و کردار خود باشد

بنـابراین  . خـودت شـروع کـن   می گذارد و سخنش این اسـت کـه اول از  
زیبنده ي هر مسلمانی است که روزانه به حساب اعمال خویش برسـد تـا   
در مراقبه اي حساب شده بر نیکـی هـاي خـویش بیفزایـد و از بـدي هـا       

در حدیثی از امام صادق علیه السـالم نقـل هسـت کـه آن     .  فاصله بگیرد
جنـدب حـق   یـا ابـن   « :حضرت در خطاب به عبد اهللا بن جندب فرمودند

علی کل مسلم یعرفنا اَن یعرض عمله فی یوم و لیلـه علـی نفسـه فیکـون     
محاسب نفسه، فان رأي حسنه استزاد منها، و ان رأي سیئه استغفر منهـا،  

41».لئال یخزي یوم القیامه

اي پسر جندب، بر هر مسلمانی که مارا می شناسـد، سـزاوار ا سـت    « 
بر خود ، عرضـه کنـد و آن را حسـا    که در هر شبانه روز اعما لش را در برا

برسی کند، و خود حسا بگر خـویش باشـد، اگـر کـار نیکـی دیـد، بـرآن        
بیفزاید، و اگر کار زشـتی دیـد، از درگـاه خداونـد متعـال طلـب آمـرزش        

».تا در روز قیامت رسوا نشود) و آن را ترك نماید(نماید
ا نیسـت  از م« :و نیز در حدیث مشابه اي در خطاب به هشام فرمودند

کسی که هر روز به حساب کار خود رسیدگی نکنـد، تـا اگـر کـار خـوبی      
کرده است بر آن بیفزاید، و اگر کار بدي کرد، از خداوند آمرزش بخوا هـد  

42».و به درگا هش توبه کند
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أنفع االشیاء للمرء سبقه الناس الـی عیـب   « :و نیز آن حضرت فرمودند
43».نفسه

این است که پیش از دیگران بـه عیـب   سودمندترین چیز براي مرد« 
.خود توجه کند

:هدف از بازرسی اصالح امور است
بازرس باید بر این باور باشد کـه، در انجـام بازرسـیها صـرفاً بـا هـدف       
زدودن معایب و رفع کاستی ها، در کشف  و رفع عیوب مـدیران و دسـت   

دیـه اي  اندرکاران نظام اسالمی ، تالش می کند و ایـن عمـل در واقـع، ه   
.است براي فرد بازرسی شونده

:امام صادق علیه السالم فرمودند
محبوبترین دوستان من کسـی اسـت کـه عیـوبم را بـه مـن هدیـه        « 
44».کند

بر این اساس، نگاه هرانسانی خصوصاً آنگاه کـه بـه افـق حسابرسـی و     
.   نظارت می اندیشد، باید اصالح امور باشد

در جامعـه ي اسـالمی ،بـه ویـژه بـر      به یقین، اگر چنین طرز تفکـري  
دستگا ههاي  نظارتی، حاکم گردد و در پـی آن نیـز فرهنـگ مسـئولیت     
پذیري و پاسخگویی نهادینه شود، عموم مـردم نیـز در پـی اصـالح امـور      
کشور خوا هند بود و این همان هدفی است کـه نظـام نظـارت و بازرسـی     

.ذاتاً در پی تحقق آن است
وسی بن جعفـر علیهمـا السـالم، در خطـاب بـه      چه زیبا فرمود، امام م

: هشام، آنگاه که وي را مخا طب قرار د ا د ه و بیان داشتند
اصالح کن آن روزهایی را که در پیش رو داري، ببـین چـه   : اي هشام«

روزي است آن روز و خـود را بـراي پاسـخگویی آن روز آمـاده کـن، زیـرا       
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بـاز  ) صـوص اعمالـت مـورد   تـا در خ (بازداشت خواهی بود ) درآن روز (تو
خواست  واقع شوي، از روزگار و ا هلش پند گیر، چراکـه روزگـار طـوالنی    
است ولی براي تو کوتاه می باشد، به گونه اي عمل کـن کـه گویـا ثـواب     
عملت را جلوي چشم خود می بینی تـا بیشـتر در طمـع انجـام کارهـاي      

45».خوب باشی

ی، اصالح امور و ترغیب می بینیم که غایت فرهنگ نظارت و پاسخگوی
.   به انجام اعمال نیکو و دوري از فساد است

گی هاي اخالقی ویژ(بازرسی در احادیث و روایاتاخالق
)بازرس

با عنایت به اینکه امور مربوط به سیاست و آیـین حکومـت داري در   
اسالم بخشی از احکام عملی مکتب اسالم می باشـند، ضـرورتاً ، احادیـث    

مور مدنیت و سیاست، صبغه ي اخالقی داشته و بیانگر اخـالق  مربوط به ا
.کارگزارا ن حکومت اسالمی است

از جمله ي مصادیق بارز در این عرصه، نامه ي پنجاه و سـوم نهـج   
البالغه می باشد که، آن را موالي متقیان،  ا مام  علی بن ابیطا لب علیه ا 

ا بـه امـارت مصـر برگزیـد،     لسالم، به مالک ا شتر نخعی، آنگـاه کـه وي ر  
مرقوم داشته ا ند و امروز از آن به عنـوان سـند منشـور حکومتـداري، در     

در این نامه، بسیاري از صـفات کـارگزازان نیـز،    . سطح جهان نام می برند
.قابل احصاء می باشد

از آنجایکه بازرس در نظام اسالمی، کارگزاري اسـت کـه در مقـام و    
و نا هی از منکر قراردارد، به طریق ا ولی باید واجد جایگاه آمر به معرروف 

خصوصیات و ویژگی هاي اخالقی اي باشد که ضرورتاً یـک کارشـناس یـا    
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.یک مدیر نظام اسالمی باید آن خصوصیات و ویژ ه گی ها را داشته باشد
گرچه هم در این نامه و هم در سایر متون حدیثی مـا، در خصـوص   

ه تفضیل سخت گفته نشد، امـا بـه راحتـی مـی     عنوان بازرس و بازرسی ب
توان به دلیل اولویتی که ذکر شد، از آنچه به عنوان ویژگی هـاي اخالقـی   
کارگزاران نام بر د ه می شود، براي یـک بـازرس نیـز آن مـوارد را الزم و     
ضروري دانست علیهذا ما در این مقاله نیز با الهام از این اصل، به راحتـی،  

.استفاده و کسب فیض می نما ئیماز احادیث مربوطه
پر واضح است که این دسته از معیارها ي اخالقی می توانند مـالك  
سنجشی باشند تا به وسـیله ي آن، بـازرس در نظـام اسـالمی مسـئول و      
مدیري را که بازرسی می کند مورد محک قرار داده و در ارزیابی عملکـرد  

از مصـادیق بـارز در   . آن مدیر یـا مسـئول بـه  نتیجـه ي مطلـوب برسـد      
خصوص ا مر یاد شده، این فراز از عبارت مـوالي متقیـان امـام علـی بـن      

و انمـا یسـتدل علـی    « :ابیطالب علیه السـالم اسـت کـه مرقـوم داشـتند     
47»الصالحین بما یجري اهللا لهم علی السن عباده

و هما نا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که ،خدا از آنـان بـر   « 
»بندگا نش جاري ساختزبان

فلـیکن احـب   « : در  ادامه به نتیجه اي التفات فرمودند مبنی بر اینکه
48» الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح

»  .پس باید نیکوترین اندوخته ها نزد تو، عمل صالح و درست باشد« 
شایان ذکر است که امام در ابتداي این نامه، مالـک اشـتر را بـه چهـار     

ول بنیادین اخالقی توجه داده و طبق شـرح ذیـل مرقـوم مـی     اصل از اص
49:دارند

:رعایت تقواي الهی–1
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»به او فرمان می دهد که تقواي الهی پیشه کند»  « امر بتقوي اهللا« 
:مقدم داشتن طاعت حق–2
»و ا طاعت از حق را به همه چیز مقدم بدارد»  « و ایثار طاعته« 
:  سنن الهیعمل نمودن به واجبات و–3
»... و اتباع ما ا مر به فی کتابه من فرائضه و سننه« 
و آنچه در کتاب خداوند آمده است، از وا جبات و سـنت هـا پیـروي    « 
»... کند

:یاري رسا ندن خداوند متعال با قلب و دست و زبان–4
».. . و أن ینصر ا هللا سبحا نه بقلبه ویده و لسانه« 
»... که خدا را با دل و دست و زبان یاري کندبه او فرمان می دهد « 

در ادامه، مالک را به  در هم شکستن نفس و هوا هاي نفسـانی و مجـا   
:هدت با آن به هنگام سرکشی و طغیان، امر نموده و می نویسند

 »حاتمالج ندها عزعی و ،واتنَ اشَّهم هرَ نَفسکسأن ی رَهأم 50» و
ن می د هد تا نفس خود را به هنگام شهوات و خواسـت  و به او فرما« 

».ها فرونشاند
فان ا لنفس اماره بالسـوء اال مـا رحـم    « :سپس تأکید فرمودند به اینکه

51» اهللا
چرا که همانا نفس همواره به بدي وا میدارد جز آنکـه خـدا رحمـت    « 
».کند

می بینیم کـه حضـرت در ابتـداي نامـه، مالـک را بـر چهـار اصـل        
بنیادین ا  لتفات داده و بر ضرورت تحقق آن بر کارگزار حکومت اسـالمی  

اصولی که تمامی معیا رهاي اخالقی، بر بنیان آنها استوار می . تأکید دارند
در عبارت موالي متقیان رعایت تقواي ا لهـی در صـدر دسـتورات    . گردند
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بـات  پس از آن تقدم حق و حقیقت بر همـه چیـز و انجـام واج   . قرار دارد
الهی و عمل به سنت الهی و قرآن کریم و نیزیاري رساندن خداوند متعال 

و پس از آن وي را به جهـاد بـا نفـس کـه در واقـع      . با دل و زبان و دست
،پیروي از آن، سم مهلکی است، براي از بین بردن آن، بـه رعایـت  چهـار    

.اصل اخالقی مذ کور، دعوت می نمایند
تعال به یاري احدي نیاز ندارد، این یـاري  پر واضح است که، خداوند م

نصرت ا  لهی در . رساندن در واقع یاري رسا ندن به  بشریت ،        ا ست
نصرت مرد می است . واقع نصرت مرد می است که ، از فساد رنج می برند

که از دستگا ه هـا ي  اداري ،اعـم از اجرایـی و نظـارتی، انتظـار خـدمت       
.رسانی را دارند

حظه می شود که امام، پس از بیان چهار نکته اساسـی، بـا نگـا    مال
هی آسیب شناسانه، وجود خطري را گوشزد 

می فرمایند که همواره در کمین افرادي است که، از قدرت حـاکمیتی  
برخوردار هستند و آن خطر عبارتست از طغیان خواسـته هـا و تبعیـت از    

نمـوده اسـت بـه رام نمـودن     آنگاه امـر  . هوا هاي  نفسانی و زیاده خواهی
نفس سرکش و طغیانگر، و در فرازي دیگر پس از تذکاري چنـد پیرامـون   
آیین حکومت داري، مجدداً بر مجا هـدت بـا نفـس و هـوا هـاي نفسـانی       

:تأکید دا شته و بیان می دارند
فس ِ فَا ملک هواك، و شُح بِنَفسک عما ال یحلُّ لک، فَانَّ الشُح  بِا لـنَّ « 

52»االنصاف منها فیما أحبت أو کَرهت
مالـک نفـس خـود بـاش و از آنچـه حـالل نیسـت        ! پس اي مالـک «

خویشتن داري کن، زیرا سخت گیري بـر نفـس،  آن       ا سـت کـه، در     
».آنچه دوست دارد، یا براي او ناخوشایند است، راه انصاف پیمایی
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:صداقت و وفاداري
فات بازرس، در دیـدگاه مـولی ا لموحـدین امـام     از جمله بارزترین ص

.علی بن ابیطالب علیه السالم، صداقت و وفاداري است
وابعث العیونَ مـن أهـلِ   « :امام درانتصاب و  تعیین بازرس می فرمایند

53»... الصدقِ و َ الوفاء علَیهِم

»... ربگما) کارگزاران(و بازرسانی راستگو و وفادار بر آنان .. . «
آنچه ما از عبارت موالي متقیان می توانیم استظهار کنـیم ،عبـارت   

در واقع بازرس، بایـد نسـبت بـه نظـام جمهـوري اسـالمی       : است از اینکه
وفادار بوده و نسبت به مجموعه اي که وي عضـوي از آن اسـت خصوصـاً    

.نسبت به مافوق صداقت داشته باشد
هـوري اسـالمی و ارکـان آن    اگر بازرس نسبت به نظـام مقـدس جم  

صادق و وفادار نباشد به یقین رسالت بازرسی تحقق نیافتـه و اي بسـا بـه    
جاي امر به معروف و نهی از منکـر بـر ضـد آن عمـل نمـوده، در نتیجـه       

.فرایند کار پوششی براي ا هل فساد، باشد

: بازرسی همراه با مهربا نی
ي با افـراد، بـا آنـان    شایسته است، بازرس به هنگام بازرسی و مواجهه

نگا هی محبت آمیز ،توأم با مهر و رأفت داشته باشد، موالي متقیان امـام  
علی بن ابیطالب علیه السالم در فرازي دیگر از عهد نامه ي مالـک اشـتر،   
آنگاه که مالک را به رعایت حال مردم سفارش می نمودند، مرقوم داشـته  

:اند
» . .الرَّحمه ل کر قَلبأشع بِهِمو م، و الطفلَه هبالمح و ،هی54»لرَّع

»دلت را از مهربانی با مردم لبریز کن، و با آنان دوست و مهربان باش«
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گرچه توصیه ي مـوالي متقیـان در ایـن فـراز از نـا مـه، در خصـوص        
،نه کار گزاران، می باشد، لیکن با  اندکی تأمل، ) مردم(رعایت حال رعیت 
وط با مبحث ما به وضوح آشکار می شود و بـه راحتـی   تناسب موضوع مرب

می یابیم که یک بازرس نیز به هنگام مواجه ي با کارگزاران بایـد همـین   
اصل اخالقی رعایت مخا طبین را مراعات نموده و ضمن ا نجام     وظیفه 

و چه زیباست که . ي بازرسی، در رفتار با افراد، رعایت حال آنان را بنماید
و ال « : ه ا لسالم در ا دا مه ي مطلبی کـه بیـان شـد، فرمودنـد    ا ما م علی

إمـا أخ لـک فـی    : تکونَنَّ علَیهِم سبعاً ضاریاً تَغتَنم أکلَهـم، فـإنَّهم صـنفانِ   
55»الدینِ، و إما نظیرٌ لک فی الخَلْقِ 

مبادا نسبت با آنان چون حیوان درنده اي باشی که خـوردن آنـان را   « 
دسته اي برادر دینی تو و دسـته  : ي، زیرا مردم دو دسته اندغنیمت شمار

» .اي دیگر همانند تو در آفرینش هستند
می بینیم که فـراز آخـر کـالم مـوالي متقیـان، در ایـن بخـش بـراي         
بازرسان، بسیار حائز ا همیت است بـه عنـوان مثـال ، بـازرس بـه هنگـام       

مـین اسـاس شـاید    بازرسی، از فساد کارگزاري ا طـالع مـی یابـد و بـر ه    
مواجهه ي با چنین فردي براي ایـن بـازرس خوشـایند نباشـد و اي بسـا      
همین ا مر هم از غیرت دینی و ملی او نشأت گرفتـه باشـد و بـه صـورت     
قهري  بخوا هد جلوه و نمود ي داشـته باشـد، بـاز مـی بینـیم در چنـین       
حالتی وجه شایسته تر ایـن اسـت کـه مـا در رفتـار ظـا هـري خودمـان         

گونه واکنشی نشان ند هیم و در عین حال، اعمال رأفت دینی و عـوا  هیچ
طف انسانی ما را از انجام وظیفه و رسالتی که به آن مأموریـت داریـم بـاز    
ندارد و ضمن اینکه به وظیفه ي  بازرس و بازرسی در انعکاس واقعیت هـا  
، در گزارش بازرسی عمـل مـی نمـاییم، بـه لحـاظ رفتـاري هرگـز از در        
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ولو خشونت زبانی، وارد نشده و از خویش در اینخصوص، صیانت خشونت
راه صیانت از نفس در چنین شرایطی، خصوصاً در جـایی کـه   . می نماییم

فرد بازرس به دلیل برخورداري از قدرت حاکمیت و حمایت حکـومتی در  
مواجهه ي با افرا د خا طی احساس غرور و  خود برتر بینی      می کنـد،  

که در این حا لـت خطرنـاك، بـه قـدرت و حاکمیـت مطلـق       به این است 
خداوندي بیاندیشد و کامال بر نفس خویش مسلط گشـته و خـویش را از   
مخا طرات و مهلکات نفاسی اي که لباس حق مداري بر تن دارنـد نجـات   

.بخشد
چه زیباست که موالي متقیان امام علی بن ابیطالب علیـه ا لسـالم در   

و اذا أحدث لک ما أنت فیه من سلطانک أبهـه  .. . «: این خصوص فرمودند
أو مخیله فانظر ا لی عظم ملک اهللا فوقک و قدرته منک علـی مـاال تقـدر    
علیه من نفسک، فإن ذلک یطامن ألیک من طماحک، و یکف عنـک مـن   

56».غربک، و یفیء إلیک بما عزب عنک من عقلک

ود بـزرگ بینـی   و اگر با مقام و قدرتی که داري، دچار تکبر یـا خـ  ... «
شدي، به عظمت حکومت پروردگار عالم که برتر از تو است بنگر، که تو را 
از آن سرکشی نجات می دهد، و تند روي تو را فرو می نشـاند، و عقـل و   

».اندیشه ات را به جایگا ه اصلی باز  می گرداند

: تیزبینی و جدیت
تعریف بازرس زبردست و ما هر،کسی است که در رسیدگی به عملکرد

شده ي افراد از جمله اسناد مالی و هر آنچه که داللتی واضح و مستند بـر  
وجود سوء جریان و یا حکایـت از تعلـل و کارشـکنی در انجـام وظـایف و      
تکالیف قانونی دارد، بسی راسخ و تیزبین و جدي و مصمم باشد تا از ایـن  
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نیکوکـار بـه   رهگذر نیکوکار و بدکار از هم تمییز داده شـوند و در نتیجـه   
.انجام کار نیک دلگرم شده و بد کار در انجام کار بدش ،باز داشته شود

موالي متقیان امام علی بن ابیطالب علیه السالم در خطـاب بـه مالـک    
و ال یکونن المحسن و المسی عندك بمنزلـه سـواء فـان    « : اشتر فرمودند

االسـاءه والـزم   فی ذلک تزهیدا الهل االحسان و تدریبا الهل االساءه علی 
57»کال منهم  ما ألزم نفسه

هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند، زیرا در اینصـورت،  .. «
نیکوکاران در نیکوکاري بی رغبت و بـدکاران در بـد کـاري تشـویق مـی      
گردند بنابر این هر کدام از آنان را بـر اسـاس کـاري کـه انجـام داده انـد       

». پاداش ده
اعرف لکل امري منهم ما أبلی و ال تضـمن بـالء امـري    «:و نیز فرمودند

58».الی غیره و ال تقصرن به دون غایه بالئه

رنجمایه هـرکس را بشـناس، و فـداکاري کسـی را بـه پـاي دیگـري        «
».مگذار، و هرگز در بزرگداشت رنج و فداکاري کسی، کوتا هی مکن

شیابی دقیـق  در دیدگاه امام علی بن ابیطالب علیه السالم، موضوع ارز
در تشخیص نیک و بد، از آنچنان ا همیتی برخوردار است که آن حضـرت  
حتی انجام بازرسی و مراقبت پنهانی و غیر محسوس را مجاز و بلکـه الزم  
و ضروري دانسته و در عهد نامه مالک اشتر در امر تعیین بازرس، پـس از  

»لوفاء علیهمو ابعث العیون من اهل  ا لصدق و ا. . «آنکه مرقوم داشتند
» .بگمار) کارگزاران(و بازرسانی راستگو و وفادار بر آنان. . «

.. «:  به مرا قبت پنها نی و غیر محسوس اشاره دا شته و مـی فرماینـد  
ا ال مانـه و ا  فان تعا هدك فی السر المور حدوه لهم  علی       ا ستعمال 

60».لرفق با لرعیه
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ی تو از کار آنان، انگیـزة امانتـداري و   هما نا مراقبت و بازرسی پنها ن« 
»مهربانی نمودن را در آنان برمی انگیزاند

می بینیم که در دیدگاه امیر ا لمومنین علیه اسالم انجام بازرسی غیـر  
لیکن تأکید   می نمـاییم کـه   . محسوس نیز یک اصل محسوب می گردد

انجـام  رعایت مسا ئل اخالقی در امور سیاسی و اجتمـاعی و حـاکمیتی و   
وظایف حکومتی بسیار دقیق و حساس ، می باشد به گونه اي کـه افـراط   

تفـریط و  ) التزام به امور حکومتی_امور اخالقی (در هریک از این دو امر 
بلکه تعطیلی امر دیگري را موجب خوا هد گشت، بـر ایـن اسـاس همـان     

اه آنگـ .از عیبجویی عیب هاي پنهانی بر حذر باش: موالیی که می فرمایند
که سخن از دقت نظر و تیزبینی و فراست در امور حاکمیتی به میان مـی  
آیـد بـه اعمـال هوشـمندي و تیــز بینـی و کیاسـت در امـور مربـوط بــه         

ال یکـن اختیـارك إیـا هـم علـی      « :کارگزاران ا مر نموده و مـی فرماینـد  
فراســتک و اســتنامتک و حســن ا لظــن منــک، فــأ ن ا لرجــال یتعرفــون 

بتصنعهم و حسن خدمتهم و لیس وراء ذلک من النصـیحه   لفراسات الوالة 
61»و اال مانۀ شی و لکن اختبرهم بما ولوا للصالحین قبلک

مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان، بر تیـز هوشـی و ا طمینـان    « 
شخصی و خوش باوري خود تکیه نمایی، زیرا که افراد زیـرك بـا ظـا هـر     

را به خود جلب می نمایند، که در سازي و خوش خدمتی، نظر زمامداران 
پس این ظا هرسازي ها، نه خیر خواهی وجود دارد، و نـه از امانـت داري   

لکن آنها را با خدماتی که براي زمامداران شایسته و پیشین . خبري هست
به حسن سابقه ي آنان توجه نمـاي اگـر حسـن    (» انجام داده اند بشناس

)سابقه داشته باشند
مام علیه  ا لسالم در فرازي دیگر، اعالن خطـر نمـوده و   و فراتر از آن، ا
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» .و مهما کان فی کتا بک من عیب فتغا بیت عنه الزمتـه . . «: می نویسند
62

و هرگاه که در کار نویسـندگان و منشـیان تـو کمبـودي و عیبـی      ... «
وجود داشته باشد که تو بی خبر باشی، خطرات آن دامنگیر تـو خـوا هـد    

».بود
د به این اصل نیز التفات داشت که، اموري هستند که جنبـه  لیکن بای

ي شخصی و خصوصی داشته و معموال از   مقوله ي کتمـان، و سـر، مـی    
باشند، و به یقین ورود بازرس به هر شکلی در مواردي اینچنینی شایسـته  
نبوده و ا ي بسا تا لی فاسدي هم داشته باشـد، چنانکـه  مـوالي متقیـان     

فأن فی الناس عیوباً الوالی ... «: یطالب علیه السالم فرمودندامام علی بن اب
احق من سترها، فال تکشفن عما غاب منها فانما علیـک تطهیـر مـا ظهـر     
لک، و اهللا یحکم علی ما غاب عنک، فاستر العورة ما اسـتطعت، یسـتر اهللا   

63» .منک ما تحب ستره من رعیتک

هستند کـه، زمامـدار بایـد    زیرا به تحقیق مردم داراي عیب هایی  ... «
بیش از هرکس دیگر در پرده پوشی آن عیب هـا بکوشـد، بنـابر ایـن بـه      
کشف عیب هایی که بر تو پنهان ما نده است، مپرداز، زیـرا وظیفـه ي تـو    
تنها زدودن عیب هایی   است که از آنها آگاه شده اي، و دربـاره ي آنچـه   

وا هد کرد،  پس ،  تا  مـی  که از تو پنهان ما نده است، تنها خدا داوري خ
توا نی عیوب مردم را بپوشان تا خدا نیز آنچـه را کـه تـو دوسـت داري از     

».مردم پوشیده بما ند، براي تو فرو بپوشاند
تا کید می نما ییم که ،خلط موضوع نشود، انجام بازرسی نامحسـوس  
و پنهانی با تجسس در امور پنهانی و شخصی افـراد تفـاوت اساسـی دارد،    

را که  مقوله ي اول یعنی انجام بازرسی نامحسوس در امـور مربـوط بـه    چ
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شرح وظایف کارگزار، مورد امر بوده و انجام   آن براي بازرس ،در صـورت  
.موضوع ما موریت  واقع شدن،و ظیفه می باشد

در حالی که تجسس در امور شخصی و حریم خصوصـی افـراد جامعـه    
.ممنوع  می باشداي که کارگزاران بخشی از آن  هستند

:عزت نفس و پرهیز از ذلت و خواري
الزم است، بازرس در حکومت اسالمی، عزت نفس و بی نیازي از مردم 
را سرلوحه ملکات نفسانی خود قرار داده  و با      خوا هش هاي نفسا نـی  
مبارزه نماید که ضرورتا، الزمه ي رسیدن به عزت نفس، صـیانت نفـس و   

.نفسانی استتقابل با هوا هاي 
خوا هش هاي نفسانی می تواند هم از عناصر مـادي باشـد و هـم مـی     

عناصـر مـادي مثـل کسـب ثـروت، عناصـر       . تواند از عناصر معنوي باشـد 
معنوي مثل کسب شهرت، بنابراین از جمله خوا هش هاي نفسانی کسـب  

پروا ضح است که کسب ثروت راه هاي حاللی دارد و هـم  . ثروت می باشد
حرام، که حدود و ثغور آن را دین مبین اسالم ، مشـخص نمـوده   راه هاي 

.است
به عنوان مثال ، دریافت رشوه از مصادیق کسب درآمد هاي حـرام و  

معموالً رشوه، زمانی   اخذ می شود که حقی ، با طـل  . نا مشروع می باشد
گشته و با طلی، حق جلوه داده شود و یا حقـی داده نشـود و فـرد محـق     

در حالت اول رشـوه  . پرداختن رشوه گردد تا  به حق خود برسدمجبور به
د هنده و رشوه گیرنده هردو فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حالـت  
دوم، شکی در حرمت فعل رشوه گیرنده نیست و اما حکم فعـل رشـوه  د   
هنده در این فرض، به شرائط و حاالت او و میـزان ضـرورتی کـه بـرایش     
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.می شودمتصور است، مربوط
باید توجه داشت که،در بسیاري  از موارد، توسط سود جویـان فرصـت   
طلب، سعی بر آن می شود، تا با عناوینی از قبیل هدیه، کمک مـالی و یـا   
به عنوان تقدیر و تشکر از عملکرد، موضوع رشوه را تغییر دهند در حـالی  

ند و یـا بـر   که با ا ندکی تأمل، در می یا بیم که فقط نام را عوض نموده ا
آن هستند به نحوي قبح دریافت رشوه را از بین ببرند بنابراین، الزم است 
بازرس از همان ابتداي پیشنها د هاي پذیرش هدایا از افـرادي کـه مـورد    
بازرسی شدن واقع  هستند، مقاومت نمـوده و بلکـه بـه نحـو شایسـته بـا       

ز داشـته  پیشنهاد دهندگان پرداخت هدایا برخـوردي قـاطع وعبـرت آمـو    
باشد، چراکه اگر حریم و قبح برخی از اعمال ولو اینکه در قطعیت حرمت 
آن تردید داشته باشیم، شکسته شـود، معلـوم نیسـت در مراحـل بعـدي      
گرفتار چه مهلکه هایی نخواهیم شد، کـه در آن صـورت نجـات از آن بـه     
راحتی ممکن باشد و تجربه نشان داده است که شیطان ملعون و ایادي او 

در حدیثی از امام . از کم آغاز نموده اند ولی هرگز به کم ،  قانع نشده ا ند
موسی بن جعفر علیهما السالم نقل است کـه آن حضـرت در خطـاب بـه     

یــا هشــام ان المســیح علیــه الســالم قــال «:شــاگرد ممتازشــان فرمودنــد
و ان صغار الذنوب و محقراتها من مکـا ئـد  ابلـیس یحقرهـا     .. . :للحواریین

64».م و یصغرّها فی أعینکم، فتجمع و تکثر فتحیط بکملک

و همانـا  :... اي هشام به راستی مسیح علیه السالم به حـواریین گفـت  «
گناهان خرد و کوچک دام هاي شیطانند که شیطان آنها را در پیش شـما  

در حالی که غافل هستید،آن گنـا هـان   (حقیر و خرد جلوه می دهد، آنگاه
»... اینکه به صورت کا مل بر شما احا طه گردندجمع و زیاد شده تا )
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: مدارا و سازش در رفتار
از جمله صفت پسندیده اي که یک بازرس باید به آن آراسـته باشـد،   

ناگفتـه نمانـد کـه حسـن     . سازش در رفتار و نرمش با مخـا طبـین اسـت   
سلوك رفتاري یک بازرس در محـل بازرسـی بیشـتر در رعایـت زبـان در      

می توان در انجام وظیفه ي بازرسی، جـدي،  . بان تند می باشدپرهیز از ی
مصمم و دقیق بـود، در عـین حـال رعایـت متانـت، شـکیبایی، نـرمش و        
مالطفت و سازش در رفتار را که بارزترین آن مربـوط بـه نـوع و کیفیـت     

.گفتار بیانی است ،اعمال نمود
همـراه  بـه (خداوند متعال به پیامبري مثل حضرت موسی علیه السالم 

مأموریت می دهـد تـا فاسـدي مثـل فرعـون را بـه طغیـانگري و        ) هارون
فسادش تذکر دهند، چقدر زیباسـت کـه در مـأموریتی ایـن چنینـی بـه       

65» فقوال له قوال لینا« موسی امر می کند 

» لعله یتذکر أو یخشـی » «.و با او با کمال آرامی و نرمی سخن گوئید«
».ا بترسدباشد که متذکر شود یا از خد«66

نکته ي اول اینکـه هـدف از ا   . از آیه مذکور دو نکته برداشت می شود
مر به معروف و نهی از منکر و انجام رسـالت نظـارتی، اصـالح ا مـور مـی      

نکته دوم اینکه، بیان نرم همرا ه با لطافت و مهربانی، بیشتر مقـرون  . باشد
، تـذکر والتفـات،   به  صالح بوده لذا به این شیوه در انجام رسالت نظـارتی 

.داده می شود
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: منا بع و مآ خذ
ا طالعات و تحقیقات در اسالم ، مرحوم آیت اهللا احمدي میانجی-1
15قرآن کریم، سوره مائده آیه -2
تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی چـاپ بیـروت جلـد سـوم صـفحه      -3
265
318تفسیر جوامع الجوامع، شیخ طبرسی جلد اول صفحه  -4
)عهد نامه مالک اشتر(53ج البالغه فیض االسالم، نامه نه-5
57آیه -قرآن کریم، سوره شعرا-6
2006نهج الفصاحه، کالم -7
437نهج البالغه، حکمت شماره -8
388–386صفحه هاي –، جلد هشتم)ره(صحیفه امام خمینی-9

391صفحه –، جلد هشتم)ره(صحیفه امام خمینی-10
393و391صفحه هاي –، جلد هشتم)ره(یصحیفه امام خمین-11
2آیه –قرآن کریم، سوره صف-12
16آیه –قرآن کریم، سوره لقمان-13
61آیه –قرآن کریم، سوره یونس-14
395صفحه 11جلد –وسائل الشیعه ،عاملی-15
215نهج البالغه ، خطبه -16
76نهج البالغه ، نامه -17
9نهج البالغه، حکمت -18
8قرآن کریم، سوره منافقون آیه -19
88قرآن کریم، سوره حجر آیه -20
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26خصال، شیخ صدوق، باب چهارم شماره -21
324ثواب االعمال و عقاب االعمال ، شیخ صدوق صفحه -22
2198حدیث شماره –اصول کافی، کلینی -23
2138حدیث شماره –اصول کافی ،کلینی -24
543االعمال ، شیخ صدوق صفحه ثواب االعمال و عقاب-25
71مصباح الشریعه ، ترجمه و شرح مصطفوي باب -26
12قرآن کریم، سوره حجرات آیه  -27
171صـفحه  –اطالعات و تحقیقات در اسالم ، احمدي میـانجی  -28

به نقل از تفسیر المیزان
306تحف العقول ، ابن شعبه حرانی صفحه -29
ظم انصاري مکاسب محرمه ، شیخ اع-30
و 433و تحف العقول صـفحه  110حکمت شماره –نهج البالغه -31

با کمی تفاوت111سفینۀ البحار جلد دوم صفحه 
41قرآن کریم، سوره شوري آیه -32
148قرآن کریم، سوره نساء آیه -33
53نهج البالغه نامه شماره -36و 35و 34
345نهج البالغه ، حکمت شماره -37
404ج البالغه ، حکمت شماره نه-38
341نهج البالغه ، حکمت شماره -39
3507اصول کافی،کلینی، حدیث شماره -40
311تحف العقول ، ابن شعبه حرانی صفحه -41
418تحف العقول ، ابن شعبه حرانی صفحه -42
385تحف العقول ، ابن شعبه حرانی صفحه -43
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385فحه تحف العقول ، ابن شعبه حرانی ص-44
412تحف العقول ، ابن شعبه حرانی صفحه -45
شایان ذکر اسـت کـه بنیـاد نهـج البالغـه مـتن نرجهـۀ نامـه ي         -46

امیرالمؤمنین علیه السالم به مالک اشتر را به صورت کتابی تحـت عنـوان   
بند ) 110(حکومت و مردمداري چاپ نموده و مطالب آنرا در یکصد و ده 

مـا جهـت سـهولت دسترسـی خواننـدگان      شماره گذاري نمـوده اسـت و  
حسب شماره هاي مـذکور آدرس را قیـد   ) 53(محترم به مطالب این نامه 

.می نماییم
5بند 53نهج البالغه ، نامه -48و 47
2بند 53نهج البالغه ، نامه -49
3بند 53نهج البالغه ، نامه -51و 50
6بند 53نهج البالغه ، نامه -52
56بند 53ه ، نامه نهج البالغ-53
7بند 53نهج البالغه ، نامه -55و 54
12بند 53نهج البالغه ، نامه -56
28بند 53نهج البالغه ، نامه -57
48بند 53نهج البالغه ، نامه -58
56بند 53نهج البالغه ، نامه -60و 59
66بند 53نهج البالغه ، نامه -61
69بند 53نهج البالغه، نامه -62
20بند 53نهج البالغه ، نامه -63
413تحف العقول، ابن شعبه حرانی صفحه -64
44قرآن کریم، سوره طه آیه -66و 65




