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 حق نظارت همگاني-1- 3
است كه به منظور جلوگيرى از المىگرى از مفاهيم آشنا در فرهنگ اسنظارت و پرسش

از موضوعاتى است كه در علوم  از اين رو،.بينى شده استانحرافات فردى و اجتماعى پيش

.و مورد توجه قرار گرفته استمختلف اخالق، عرفان، فقه، سياست و مديريت كاربرد داشته

ها؛ برخورداريهساالري ديني، قدرت سياسي تنها يك امانت است و نه سفراز منظر مردم

مبادا «:داد كه معروفش به كارگزار آذربايجان هشدارة در نام)ع(عليحضرت كه چنان

اي؟ چنگ آوردهبپنداري حكومتي كه به تو سپرده شده است، طعمه و شكاري است كه به

تواني هستي و نميخير، امانتي است كه برگردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام باالترت

».تبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كنيبه اس

از : زندبا همين برداشت است كه آن حضرت در نامه ديگري به مأموران حكومتي نهيب مي

را كه  چطرف خود با مردم به انصاف رفتار كنيد و در برآوردن نيازهاي آنان پرحوصله باشيد؛

.شما امانتدار مردم، وكيل امت و نماينده حكومت هستيد

اصلي حق و در امداران در بينش ديني ما امانتدار مردم هستند، بايد زير نظر صاحبزم

از تسلط بر . باشندحدود اختياراتي كه براي آنها مشخص شده انجام وظيفه كرده و پاسخگو

شخصي و منافع فردي در مندي نخواهند داشت و در نتيجه، انگيزهثروت و قدرت عمومي بهره

)1388، محسن، اسماعيلي(. ميان نخواهد بود

قدرتنظارت بر-2- 3
 تأكيد بر امر .اى برخوردار استايگاه ويژه جدر اين ميان نظارت بر صاحبان قدرت از اهميت و

به معروف و نهى از منكر نشانه اين اهميت و جايگاه و نهى حاكمان به عنوان برترين مرتبه امر

.است

مردان، جايگاهى نداشت بر دولتنظارت مردمدر حالى كه در تاريخ گذشته جهان غرب، 

مقوله نظارت بر «اگر در جهان غرب .دانستندو حاكمان خود را از هر گونه نظارتى آزاد مى

هاى سياسى از سلطنتى مطلقه به نظاماى چند صد ساله دارد و پس از دگرگونىسابقه» قدرت

.اد با مكتب استهمزسلطنتى مشروطه و جمهورى مطرح شده، در جهان اسالم،

كه با ) ص(اسالماز رسول گرامى»ل عن رعيتهئوكلكم راع و كلكم مس«جمله معروف 

 پيامبر مردم را .اين پيشينه تاريخى استاى ازمقوله نظارت و مراقبت پيوندى وثيق دارد، نشانه
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رت و همواره مراقب اعمال و رفتار صاحبان قداى تربيت نمود كهدر جامعه اسالمى به گونه

.زمان خلفاى بعد از پيغمبر گواه بر اين حقيقت استهاى متعدد تاريخى در نمونه.ثروت باشند

مسند خالفت مسلمين و در رأس قدرت قرار داشت، مردم را به با آنكه در) ع(امير مؤمنان على

.كردبر دولتمردان تشويق مىهوشيارى و مراقبت و نظارت

نيز برخاسته از ستمكارهاى دولتبرابر تاريخ اسالم درهاى موجه قيام و مبارزه شخصيت

بارزى از تالش و مجاهدت در راه احياى اين نمونه) ع( قيام امام حسين.تربيت دينى آنها بود

.فريضه مهم اسالمى است

 از آنجا كه انسان هرگاه .است، از مباحث مهم فلسفه سياسى»نظارت بر قدرت«بارى، 

، »االنسان ليطغى أن رآه استغنىان«كند كند بيشتر طغيان مىنيازى و غنا احساس بى

كند، از مهمترين انسان ايجاد مىبرخوردارى از ثروت و قدرت كه چنين احساسى را در

ى هاانمنظور جلوگيرى از طغيان انس نظارت در عرصه سياست، به.رودها بشمار مىگاهلغزش

بيش از شهروندان نيازمند نظارت و ردان جامعهمقدرتمند و ثروتمند است، از اين رو دولت

.اندمراقبت

نظارت بر دولتمردان است و براى اين در نظام سياسى اسالم نيز مهمترين عرصه نظارت،

الهام از فرهنگ و تمدن درخشان اسالم با  بشريت با.بينى شده استهايى پيشمنظور اهرم

هاى ستمگر و استبدادى يخ تلخ حكومتتارضرورت نظارت و مراقبت بر قدرت آشنا شد و

هايى قوى به منظور كنترل حاكمان جامعه اهرماين واقعيت را بيش از پيش آشكار كرد كه بايد

قدرت و نظارت بر يكديگر، تشكيل مجلس  تفكيك قوا به منظور توزيع.بينى كردپيش

گروهى، همگى با هاى مطبوعات و رسانهنمايندگان مردم، تأسيس نهادهاى مدنى و گسترش

دولتمردان جامعه تحت نظارت نمايندگان  رفتار،همين هدف انجام گرفت تا با نظارتى بيرونى

سوء استفاده از قدرت كاهش يابد، اما مردم و افكار عمومى قرار گيرد و درصد فساد و

هاى سياسى امروز دنيا تانظارتى در نظامهاى مطرح است كه اهرمهمچنان اين پرسش جدى

صاحبان قدرت و ثروت شود؟ آنچه نظام سياسى چه حد توانسته است مانع فساد و انحراف

بخشد، آن است كه در اين نظام، نظارت بيرونى مىهاى سياسى ديگر امتيازاسالم را از نظام

 شناخت صحيح .اما كافى نيست-هر چند الزم است - براى مهار فساد و انحراف قدرتمندان

هاى سياسى بشرى اين واقعيت  همچنين تجربه نظام.فسادى او در جهت صالح ياانسان و تواناي
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نظارتى بيرونى چنانچه با نظارت و كنترل درونى همراه نشوند، هاىسازد كه اهرمرا نمايان مى

.جلوگيرى از فساد و انحراف توفيق زيادى به دست آورندتوانند در راهنمى

نظارت بر حكومت- 3- 3
ساالري است و نظارت مردم بر حكومت، مردمم بر حكومت، يكي از اصول اساسينظارت مرد

و مشروعيت آن را ناشي از اراده و راي تنها در صورتي ممكن است كه حكومت قدرت خود

سوي دولتمردان در انديشه سياسي امام از نظارت بر چگونگي اعمال قدرت.مردم بداند

 قرار داده تأكيداز دو جنبه آن را مورد  است كه امامجايگاه مهمي را به خود اختصاص داده

. جنبه دروني و جنبه بروني:است

از جنبه دروني امام معتقد است كه قدرت چنان كه به دست اشخاص غيرمهذب برسد، 

چنانچه  خداي تبارك و تعالي قادر است؛ لكن اگر. قدرت خود يك كمال است.خطر دارد

گرفتار اين  دنيا امروز.كشانند، همين كمال را به فساد ميقدرت به دست اشخاص فاسد برسد

.اي ندارنداست كه قدرت در دست اشخاصي است كه از انسانيت بهره

امام، نظارت بيروني عالوه بر نظارت دروني، اهرم مهم ديگر نظارت بر دولت از ديدگاه

از مسير اسالمي و انساني  اين نظارت بايد از سوي مردم اعمال شود تا مانع انحراف دولت.است

دهي نقش اراده ملي در مشروعيت اين ديدگاه نشأت گرفته از اعتقاد اساسي امام در مورد.شود

بايد مانع از تباهي و فساد سياسي به قدرت سياسي است كه همين اراده ملي با نظارت خود

:ولت استمردم بر عملكرد د يكي از عوامل تباهي و فساد سياسي، عدم نظارت.شود

بروند و بسپارند به ملت اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس، همه چيز، اگر كنار

 ملت بايد .تباهي بكشددست اينها و بروند مشغول كارهايشان شوند، ممكن است يك وقت به

.گذردناظر باشد به اموري كه در دولت مي

 قضايي و همراه با  وگذاري قانونها، اعم از اجرايي واين نظارت بر عملكرد همه دستگاه

 كه روساي .داننداسالمي مي امام اين نظارت را حتي حق فرد فرد اعضاي جامعه.نقد آن باشد

:گو باشندجامعه بايد در قبال آن پاسخ

زمامداران مسلمين را هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين،

اگر بر خالف وظايف  در غير اين صورت.ب قانع كننده دهداستيضاح كند و او بايد جوا

.است خود به خود از مقام زمامداري معزول، اسالمي خود عمل كرده باشد
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اگر جواباهميت نظارت مردم به حدي است كه امام معتقدند كه زمامدار خطا كار،

.كننده درباره خطاي خود نداشته باشد، خود به خود معزول است قانع

حق بركناري حكومت-4- 3
حكومت اسالمي نه تنها جايز نيست، بلكه حفظ نظام اسالمي كناريدر انديشه سياسي امام، بر

وجود اين از نظر امام حكومتي كه به مردم ظلم كرده و از از اوجب واجبات است، ولي با

دهد و اتوري نمي به نظر امام، اسالم اجازه ديكت.اسالمي نيستعدالت خارج شود، ديگر اساساً

.كه چيزي را به ملتمان تحميل كنيمخداوند به ما حق نداده

زماني بر خالف امام معتقدند كه حكومت اسالمي متكي و مبتني بر آراي ملت است و اگر

:تواند آن را ساقط كندآراي ملت عمل كند، ملت مي

با آراي ملت است، حكومت اسالمي حكومت ملي است، حكومت مستند به قانون الهي و

با آراي ملت و اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ بكند خودش را

قهراً ساقط كند و هر روز هم كه خالف راي ملت عمل كند،آيد و ملت او را حفظ ميمي

.زنداست و ملت ايران هم او را كنار مي

ملت، نشان ير پا گذاشتن راي امام بر راي ملت و ساقط شدن دولت در صورت زتأكيد

 از نظر امام .دارنددهد كه امام به طور مستقل، به نقش مشروعيت دهنده اراده ملي اعتقادمي

اي است اسالمي هم جامعهعالوه بر اينكه حكومت اسالمي بايد عدالت را اجرا كند، جامعه

هاي ناحق بر خواستهتحميل كند و در مقابل كساني كه درصددكه اساساً ظلم را تحمل نمي

:ايستندمردم باشند مي

اسالمي  اگر شخص اول مملكت ما در حكومت.حكومت اسالمي حكومت قانون است

.ندارد او ديگر قابليت براي حكومت...كرده استيك خالف بكند، اسالم او را عزلش

ي بودن  بنابراين، قانون.مشروعيت، يعني توجيه عقلي و يا عقالني اعمال سلطه و اطاعت

شود و حكومت قانوني نيز بايد اين نيازي حكومت از اين بحث نميحكمراني موجب بي

 از اين رو، مشروعيت به معناي قانوني بودن يا طبق قانون .مشروعيت را براي خود اثبات كند

 زيرا بر فرض اثبات قانوني بودن نيز بايد اثبات گردد ،موضوعي خارج از بحث ماستبودن،

 چنان كه پذيرش به معناي پذيرش همگاني و . قانون مشروعيت دارد يا نداردكه آيا آن

 زيرا مشروعيت بخشي ،مقبوليت مردمي و يا مورد رضايت مردم بودن نيز مورد بحث ما نيست
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 مفهوم مشروعيت بر مفهومي متمايز رضايت عمومي به حكومت نيز بايد اثبات گردد و اصوالً

.آيدجزئي از آن به حساب نمياز مقبوليت است و مترادف يا 

 اينكه دولت و ،بنابراين، مشروعيت، در اين بحث به معناي حق داشتن و مجاز بودن است

حكومت با چه مجوزي حق حاكميت و حكومت دارد و اين حق از كجا و توسط چه كسي به 

نيز  از اين رو، مشروعيت در اين ديدگاه شامل مشروعيت قانون و حقوق .او داده شده است

.خواهد بود

:كنيمدليل عقلي براي اثبات مشروعيت حكومت را با مقدمات زير اقامه مي

هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد  تشكيل حكومت براي تأمين نيازمندي.الف

.و اختالل نظام ضروري است

 دفاعي، هاي عبادي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، اسالم در همه زمينه.ب

.تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي داراي احكام و قوانين مترقي است

 زيرا دين خاتم، ،شوند اين احكام و قوانين نيز پايدار و ابدي بوده و هرگز منسوخ نمي.ج

كامل، جاويد و جهاني بايد براي برآوردن نيازهاي هر عصر و زمان مردم، احكام و

.اشته باشد قوانين فرا زماني د

، تحقق بخشيدن و پياده كردن احكام و قوانين اسالم بدون تشكيل حكومت ميسر نيست.د

زيرا احكام مربوط به جهاد و دفاع و نيز قوانين اقتصادي، مالي، بين المللي و ساير قوانين الهي 

.ستنداسالمي بدون برپا داشتن حكومت ديني و داشتن تشكيالت اداري و اجرايي قابل اجرا ني

 رئيس دستگاه حكومتي و مدير اجرايي جامعه اسالمي بايد فردي متخصص در مسائل .هـ

ديني و اسالمي و نيز در اجراي قوانين الهي و انطباق قوانين كلي بر جزئيات داراي شجاعت، 

.عصمت و صيانت نفس باشد

ميسر و ) وممعص( چنانچه پيدا كردن چنين مدير و رئيس دستگاه حكومتي در حد آرماني .و

رجوع كرد، و ) السالمعليه(ترين فرد به معصومممكن نباشد، از نظر عقاليي بايد به نزديك

يعني فقيه داراي آگاهي الزم نسبت به قوانين الهي، [چنين فردي جز فقيه واجد شرايط 

 در غير اين صورت، .نخواهد بود] برخوردار از ملكه عدالت و تقوي و توان مديريت جامعه

يح مرجوح بر راجح و غيراصلح بر اصلح الزم خواهد آمد كه اين خالف حكمت و نقض ترج

.غرض است



بعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ا     ا     ا     ا46464646

را براي تصدي منصب ) السالمعليه(ترين فرد به معصومبنابراين، شارع اسالم، نزديك

زعامت و حكومت ديني ـ اسالمي براي اجراي قوانين اسالم منصوب ـ به نصب عام ـ نموده 

كنيم كه چنين وظيفه و اذني از طرف خداي متعال و به اه عقل كشف مي يعني ما از ر;است

.توسط اولياي خاص او به فقيه واجد شرايط داده شده است

 نظارت در جامعه اسالمي -5- 3
 در فقه و .الزم سير و سلوك معنوى استنظارت و مراقبت در اخالق و عرفان، از شرايط

سياست و مديريت، شرط سالمت مردم و درحقوق، ضامن تحقق عدالت و تأمين حقوق 

مراقبت در حوزه زندگى فردى  تأكيد بر نظارت و.اجتماع و موفقيت در مديريت جامعه است

آن در فرهنگ اسالمى و تأثير تر از آن حوزه زندگى اجتماعى حكايت از جايگاه مهمو مهم

.ران داردو ديگفراوانش در جلوگيرى از طغيان انسان و تجاوز به حقوق خود

 وظيفه .جامعه در قبال يكديگر است آحادمسئوليتنظارت در جامعه اسالمى برخاسته از 

همگانى امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت وخيرخواهى در حق يكديگر، نوعى نظارت و 

در اهميت اين فريضه بزرگ همين بس كه .كندمراقبت است كه سالمت جامعه را تضمين مى

خرجت للناس تأمرون امه اكنتم خير«هاى ديگر است؛امت اسالمى بر امتمالك برترى 

عوامل سقوط و اضمحالل برخى از چنانكه ترك آن از،»بالمعروف و تنهون عن المنكر

.هاى پيشين استامت

او بنا شده، دعوت ديگران به » آزادى«و» انسان«هر چند در دنياى امروز كه بر محور 

ديگران و محدود كردن آزادىها دخالت در امورو از زشتيها و باز داشتن انيكي

!شود آنها تلقى مى

اسالمىنظارت در جمهورى-6- 3
است كه با الهام از فرهنگ غنى اسالم، ايران آنهاى نظام جمهورى اسالمىيكى از ويژگى

ى مدنى و هادهاى مختلف نظارتى و نهادها نمردان عالوه بر آنكه تحت مراقبت و نظارتدولت

.بازدارنده از فساد و انحراف باشندهاى اخالقىاند، بايد داراى ويژگىعموم مردم

تجارب بشرى در امر نظارت بر گيرى ازقانون اساسى جمهورى اسالمى ضمن بهره

رسميت شناختن فعاليت احزاب و مردان، مانند تفكيك قوا و نظارت آنان بر يكديگر، بهدولت



47474747ساالري دينيساالري دينيساالري دينيساالري دينيمردممردممردممردمنظارت و كنترل قدرت در نظارت و كنترل قدرت در نظارت و كنترل قدرت در نظارت و كنترل قدرت در 

عدالت را شرط الزم در بسيارى از هاى گروهى، و رسانها، مطبوعاتهها و جمعيتگروه

.داندرتبه نظام مىمردان عالىدولت

مختلف در برابر وسوسه قدرت و مردان در سطوحگرچه در مقام عمل برخى از دولت

. نظارتى به حقوق ديگران تجاوز كردنداستفاده از خالهاىثروت، عنان از كف داده و با سوء

صاحبان قدرت و ثروت در بخش دولتى و خصوصى  تأكيد هر چه بيشتر بر مقوله نظارت براما

ها به افراد وارسته و ترويج فرهنگ مديريتو نهادينه كردن آن، همچنين دقت در واگذارى

تواند فساد و انحراف را در جامعه به مملكت، مىامر به معروف و نهى از منكر در جاى جاى

،  مقصود،رنجبر(.حقوق ديگران را سلب نمايدفرصت تعدى و تجاوز بهحداقل برساند و 

1384(



بعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالمبعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در اسالم     ا     ا     ا     ا48484848

ايهاي چهارگزينهنمونه سؤال

باشد؟زير ميهاي يك از گزينه برترين مرتبه امر به معروف و نهي از منكر كدام-1

 بر امر و نهي حاكمان تأكيد)ب نظارت بر كار ملت)الف

ظارت بر ثروتمندان جامعه ن)د نظارت مردم توسط خود )ج

كند؟ موارد زير تأكيد مييك ازبر كدام" كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته " جمله -2

 ايفاي تكليف )بپذيري  مسئوليت)الف

 نظارت و مراقبت )د رسيدگي به امور مستضعفان)ج

؟باشديك از موارد زير ميدامنمونه بارزي از ك) ع( قيام امام حسين -3

 مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حق مظلومان)ب تالش و مجاهدت در راه احياي اسالم)الف

 الگويي عبرت آموز براي آيندگان تاريخ)د ترويج جهاد و شهادت در بين مردم)ج

 در نظام سياسي اسالم مهمترين عرصه نظارت، نظارت بر چيست؟-4

 دولتمردان)بمردم)الف

 ظالمان)د ثروتمندان)ج

هـاي  از ويژگـي  »وظيفه همگاني امر به معروف و نهي از منكر، نصيحت و خيرخواهي در حـق يكـديگر                «-5

باشد؟هاي زير ميكداميك از گزينه

 نظارت و مراقبت)بپذيري مسئوليت)الف

گراييقانون)د امنيت اجتماعي)ج




