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  دهيچک
و نماگرهـایی ها لفـهؤداراي چه ابعاد، م ینید يساالرمردم يدر الگو عمومی نظارتِ«ن پرسش که ین پژوهش با طرح ایا

 و داشـته ولیتئمسـ خـویش ۀجامعـ بـه افراد جامعه نسبت ،ینید يساالردر مردم که امر است در پی تبیین این »است؟
 یـا »منکـر از نهی« و »معروف به امر«همچون  هاییلفهؤم، و را انجام دهندها آنالزم است  کهاند حقوقی و وظایف داراي

قـدرت را  بـر نظـارت ویژهبـه و اجتماعی جریانات بر روند نظارت ،مردمی نهادهاي و »حسبه« چونهم نهادهایی تأسیس
 ،(شـهروندان) اسـت و مردم ،رهبري، ساختار(بعد ماهوي و ارزشی)،  ایده ۀلفؤگیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار ممی پی

    یابد.می سامان آنهابا توجه به  و نماگرهاي نظارت
گـر یو د اسـت ینـید تیـر حاکمدنظـارت  ينظـر يمبنا ،بتیدر عصر غ »هیت فقیت والیعمشرو« ةدیا ،يبعد ماهو در

 ،رهبـري ۀلفـؤدر م شـود.یمـدلل م »تیمشـروع« ةرفتار مردم با استناد بـه آمـوز و نظارت در ساحت ساختارهاي نماگر
ظـرف و در  ،خـوردمی مقبولیت رقم ۀلئي با مسکارامددر حاکمیت دینی و این امر که  »مقبولیت« ۀضرورت توجه به مقول

نظـارت در  ةو در حـوز ،باشـدعامـه بخش و بسترسـاز نظـارت تحقق دبای نظام اسالمیریزي و مدیریتی برنامه ،ساختاري
  و عملکرد اشاره کرد.  نش)یحوزه شناخت (ب ۀلفؤتوان به دو میم زین مردمساحت رفتار 
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  مقدمه
گیـري از سـبک زنـدگی و بـرال، لـزوم بهـرهیل دموکراسـیبـا الگـوي  ینید يساالرمردم يتفاوت ماهو

دهـد. مـی اسی و اجتمـاعی را امـري موجـه جلـوهیحیات س گوناگونهاي در ساحت یاسالم يالگوها
امـدها و یتوانـد پی، مـطبیعـی طـورهب ینظام اسالم يهاتیها و مطلوبیژگیمتناسب با و يفقدان الگوها

 ،نیـیاز تب يمل در این نکته اسـت کـه ضـرورت برخـوردارأت به همراه داشته باشد. يناگوار يهابیآس
  سازد.یرا بیش از پیش روشن م ینید يساالرابعاد مردم
تـوان آن را است که نمـی جمله مسائل مهمی از »عمومی نظارت« ۀلئمس، ینید يساالرن مردمییدر تب

 و عـام مسـئولیتی ۀمثابـ بـه عمـومی نظـارتهاي پیش رو تبیین شـاخص پژوهش هدف نادیده گرفت.
  .است اسالمی ۀاندیش بر مبانی تأکید با اجتماعی

داراي چـه  ینـید يسـاالرمـردم يدر الگـو عمومی نظارتِ« :وهش عبارت است ازاصلی پژ پرسش
  »و نماگرهایی است؟ها لفهؤابعاد، م

 ،ینـید يسـاالردر مردم کـه امر است حاضر در پی تبیین این با توجه به پرسش یادشده، نوشته
 بایـد کـهانـد حقوقی و وظایف داراي و داشته مسئولیت خویش جامعۀ به آحاد افراد جامعه نسبت

 نهادهـایی تأسـیس یـا »منکـر از نهـی« و »معـروف بـه امر«همچون  هاییبرسانند، و مؤلفه انجام به
 بـر نظـارت ویژهبـه و اجتمـاعی جریانـات بـر رونـد نظـارت مردمی نهادهاي و ،»حسبه« همچون

  .گیرندقدرت را پی می
ق و یـدر اندیشـۀ اسـالمی، نظـارت دق ینـید يساالرمردم يهابر این اساس، از جمله مشخصه

ط یدر مقابـل آنچـه در محـ کساي، هـیچن جامعـهیعموم افراد جامعه است. در چن يمستمر از سو
تفاوت نخواهد بود، و با پیوندي که با دیگر افـراد شـبکۀ گسـتردة اجتمـاعی یگذرد بیپیرامونش م
ن شـده از سـوي یـیجهـت مقصـد تعکند، و بر حسن روند امور جامعه و حرکت آن در برقرار می

نظـام حـاکم در  ییتواند در کـارایک از ابعاد نظارت میکند. وجود خلل در هر خداوند نظارت می
د. یـجـاد نمایا یقابل جبرانـریر غیف محوله تأثیو انجام وظا ییجاد بستر الزم در تحقق هدف نهایا

 ییتوانـد الگـویآن م يهاان شـاخصیو بن منظر یجامعه از ا يهاو مؤلفه یبا مبان ییرو، آشناازاین
  .باشد یجامعۀ آرمان يحرکت به سو يبرا

ـ  لیبـرال«و  »سـاالري دینـیمـردم«نظـارت عمـومی در دو الگـوي هاي پیش از بررسـی شـاخص
  :کوتاه داشته باشیماي عریف واژگان و چارچوب نظري اشارهتضروري است به ، »کراسیودم



   ۹ ساالري دينيعمومي؛ مردم ترانظ

  كليدي بحث ميمفاهتبيين 
  بررسی مفهومی چهار واژه ضروري است: ،وضوعوان منتوجه به عبا 

  نظارت. ۱

  آمده است.به معناي رام کردن و تسلط یافتن و » Controle«معادل  التین،در زبان  »نظارت«
چشـم انـداختن، حکومـت  نگریستن در چیزى بـا تأمـل،«معانی  ، بهفارسیو فرهنگ لغت ر زبان د

و نیـز بـه معنـاى  »و کمـک کـردن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن کردن بین مردم و فیصله دادن
تفتـیش و وارسـی ، تدبر، خیال، وهم، اعتراض چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل،«

 يهادگاهیـد بـهتـوان یم ،یاصطالح يدر خصوص معنا. )233 ص ،40 ، ج1351دهخدا، ( آمده است »کردن
از انحـراف  يریجلـوگ جهتانطباق با قانون در « ينظارت به معنا ،یدگاه حقوقیکرد. از د رهشاا یاوتمتف

ملـه جاز  ،گرایـى و عمـل براسـاس قـوانینقـانون ،دگاهیـن دیـاست. در ا »نیمقررات و قوان يدر اجرا
  .شودیم يریجلوگ از بروز هرگونه تخلف در جامعهاساس آن، براست که  ییابزارها

ممیـزي و ارزشـیابی کارهـاي انجـام  ،بررسی يبه معنا» نظارت«در حقوق، توان نتیجه گرفت که می
گرفته شده و قانون و مقررات در جهت جلـوگیري از هاي و انطباق آن با تصمیم ،شده یا در دست انجام

  .»)موازنه«و  »نظارت« ةواژ ذیل ،1375راد،  و افشاري بخشیآقا( است انحراف اجرایی
بـه  یدگینان در انطباق عملکردها با اهداف و رسـیحصول اطم ينظارت به معنا ،یتیریدگاه مدیدر د

 اسـت در يندیفرا »نظارت« ،یتیریدگاه مدیدر د ،گری. به عبارت د)361، ص هماناست ( نیفرام ياجرا
 .شـده مطابقـت دارد يزیـربرنامـه يهـاتیانجام شده با فعال يهاتینکه فعالینان از ایجهت حصول اطم

 و يزیـربرنامـه يهـاتیفعال یمراقبـت از اثربخشـ جهـتران در یمـد يبـرا يکـارراهنظـارت  ،درواقع
  .)558، ص 1380ان، ییرضااست ( شده یدهسازمان

شود که یک جامعـه ها و تدابیر و وسایلى اطالق مىشناسى، نظارت به مجموعه شیوهدر جامعه
ها و هدایت افرادش به رعایـت قـوانین، اصـول، کارکردهـا، آداب، تحقق هدف هیا یک گروه در را

ارائـه هاي دیـدگاه یگیرد. بـا بررسـخود به کار مى ۀهاى پذیرفتشعائر، مناسک و هنجارها و ارزش
 یاصـطالح یافت کـه وجـه جـامع معـانیمشترك دست  ییتوان به معناینظارت، م ةشده در حوز

مـراد از  ،در پژوهش حاضر .استن عمل یت ایل نگرش صرف به ماهجامع حاص ين معنایا .است
یعنـی کنتـرل  ؛در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی اسـت »نظارت عمومی«
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ولیتی اجتمـاعی ئمسـ ۀمثابنظارت بهرو، ازاین .قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهاي برخاسته از آن
  .گیردلمرو معنایی مشخصی را دربر میکه حوزه و قاست و همگانی تلقی شده 
کـه برخاسـته از  یی اسـتگوپاسـخ ۀلئبـه مسـ ولیتی اجتمـاعی، نـاظرئمسـ ۀمثابـنظارت عمومی بـه

در اسـالم،  ،است و به تعبیـر شـهید مطهـري» کلّکم راعٍ و کلکم مسؤولٌ عَنْ رَعیّته« همچونهایی آموزه
  .)75ص  ،1382مطهري، ( عنوان شده است »ولیتئمس«ولیت با لفظ ئخودِ مس

  :توان چنین برشمردیابعاد گوناگون نظارت را م
موجـب  ،نظارت داشـته گریکدیبر  یحکومت يو نهادها هر یک از قوا ،آن یکه ط »ينظارت ساختار«. 1

    .گردندیدر جامعه م تیروند اعمال حاکم لیتسه
اسـت و  یاسـالم يهـاآموزه دب بـهأو تـ یاسیس تیکه در ترب »یدرون یو خودکنترل ينظارت فرد« .2

  .دارد يشتریروند اعمال قدرت نقش ب برگردد  نهیها در افراد نهادارزش نیا شتریهرچه ب
شـرکت  ،یاسـیدر مشـارکت س توانیو م کنندیر حاکمان نظارت مبکه آحاد جامعه  »یرونینظارت ب«. 3

  .ساختارها آن را مشاهده کرد یدر انتخابات و برخ

    ينيد يساالرمردم. ۲

اسـت  تیاز حاکم ییالگو »ینید يساالرمردم«. است »ینید«و  »يساالرمردم« ةواژ دوواژه مرکب از  نیا
 مـدارى،حق الهـى، مقـررات چارچوب در حاکم و بوده استوار مردمى مقبولیت و الهى مشروعیت بر که

مصـباح و ( کنـدمی نقـش ایفـاى معنـوى و مـادى تعـالى و رشـد براى بسترى ایجاد و محورىخدمت
  اد شده:یف یاساس تعربر. )53ص ، 1389، ينوروز

نظام اسـالمى  ةبلکه یک حقیقت در جوهر ،ساالرى نیستبه معناى ترکیب دین و مردم »ساالرى دینىمردم
ضمن آنکه تحقق حکومـت  ،شودچراکه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دین عمل کند بدون مردم نمی ؛است
  .)1379دي  13اي، (حسینی خامنه پذیر نیستساالرى واقعى هم بدون دین امکانمردم
را مجموعـه  نیـدو برگرفتـه از الگوهـاى غربـى نیسـت » ساالرى دینىمردم«، ه شدبا توجه به آنچه گفت

سـه محـور اساسـی  ةدارنـد بـرو در نازل شده امبرانیپ يسواز که از جانب خداوند و اند دانسته یمعارف
  .  و احکام است ،اخالق و باورها، دیعقا

 در اسـت و یاسـالم يهـان و ارزشیـد بـه دیـمق ینـید يساالرآنچه گفته شد، مردم يمبنا بر
 شـریعت و مکتـب تیـحاکم بـر مـدار حکومـت اعتقاد دارند خدا به جامعه آن مردم که اىجامعه

  .)300ص ،6ح ،1382اسالمی،  انقالب فرهنگی مدارك مرکز(است  اسالمى



   ۱۱ ساالري دينيعمومي؛ مردم ترانظ

، یاسـیس یـیگراکثرتچـون هم یاصـول بـراسـت کـه  یاسیس تیاز حاکم ییالگونیز  »دموکراسی«
در تعریـف  ایـن اصـولبا گنجاندن  برخی .استوار است يو آزاد ،يبرابر )،تی(مشروع یمردم تیحاکم

از حکومت اسـت کـه مطـابق  دموکراسی عبارت از شکلی« د:انکردهگونه تعریف آن را این ،»دموکراسی«
 »یافتـه اسـت مردم و حکومت اکثریت سـازمان ۀبا اصول حاکمیت مردم، برابري سیاسی، مشورت با هم

  ).138، ص1374رنی، (

  شاخص. ۳

 و موجـود وضـع از تصـویري ئـۀارا بـراي کـه هستند نماگرهایی و عالیم ها،نشانه از ترکیبی هاشاخص
 .رودیمـ شماربه هااستیس یابیارز يبرا يابزار »شاخص«. شوندمی برده کاربه پدیده یک آتی تغییرهاي
 ،میکـر قـرآن جملـه از ،یاسـالم منـابع و یفقهـ متـون ه مددبرا  هاشاخصتوان ، میاسالمی ۀدر جامع

 ،متنـوع طیشرا به توجه با دیبا است که یرونیب يرفتارها رصد شاخص. ردک ارائه یعلم منابع و ثیاحاد
  .باشد داشته یینماواقع

  نظارت ةلئنظام سياسي و مس
(شـهروندان)  و مـردم ،(بعد مـاهوي و ارزشـی)، رهبـري، سـاختار ایده ۀلفؤچهار م ،در هر نظام سیاسی

و ها لفـهؤتبیین م پژوهشاین  یاصل یابد. هدفمی سامانها با توجه به آن وجود دارد و نماگرهاي نظارت
 ذیـل يهاپرسش ضروري است و بوده ینید يساالرمردمدر  نماگرهاي اساسی شاخص نظارت عمومی

  د:شونبررسی ذکر شد که  ییاههبا توجه به مؤلف
آموزة حاکمیتی و مشروعیت در اندیشـۀ اسـالمی، چـه تبیینـی بـراي نطـارت عمـومی ارائـه  ـ

ها و نماگرهـاي ایـن امـر کند؟ و آیا در این آموزه، نطارت عمومی تجـویز شـده اسـت؟ مؤلفـهمی
 هایند؟دامک

ارت عمـومی ظـاسوه و الگو، تا چه میزان نسبت بـه ن عنوانبهرهبري در نظام سیاسی اسالم،  ـ
و در مقـام  یت حقوقیاز نظر شخص يرهبر یالگوده يایها و نماگرهایی که گواهتمام دارد؟ مؤلفه
 ؟هاستنسبت به امر نطارت عمومی است، کدام یقیت حقیعمل، از نظر شخص

زان اسـت، و یـارت عمومی شهروندان تـا چـه مظساختار نظام سیاسی اسالم در امر نظرفیت  ـ
دموکراسـی، از چـه امتیازهـایی  ـلیبرال ویژهبـههـاي سیاسـی، در قیاس با دیگر سـاختارهاي نظام

 ؟استهها و نماگرهاي این امر کدام برخوردار است؟ مؤلفه
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تـار) (عمـل و رف بینش، مـنش و کـنش ارت عمومی مردم در ساحتظها و نماگرهاي نمؤلفه ـ
  ؟ستهاکدام

کـه  شـودیمـ میتقسـ یمحـور اصـل چهارپژوهش به  نیابراساس چارچوب نظري مزبور، 
است از: ایدة مشروعیت و مسئلۀ نظارت؛ رهبري؛ ساختار؛ مردم (رفتار در سه ساحت عبارت 

  بینش، کنش، و منش)
  نظام سیاسی ۀلفؤبا توجه به شاخص نظارت عمومی و چهار مبرال یل یو دموکراس ینید يساالرمردم: )1(جدول 

  دموکراسی لیبرال  ساالري دینیمردم   محور مقایسه  ردیف
  مردم ۀعام فقها) دگاهید بر (ابتنا خواست خداوند  تیمشروع  1
  خوي استکباري   ن در برابر قانون الهییترین و متعبدترصالح  رهبري  2
 بشر ۀعام يسو و از يبشر قانون یاله مبتنی بر قانون ساختار  3

 مردم در قالب ساختار حزبی هاامت و رسمیت داشتن خواص و تشکل مردم  4

  نظارت ةلئبعد ماهوي و ارزشي حاکميت ديني و مس
در صاحبان قـدرت . بوده استبه امروز مطرح تا  ربازیاز د، سیاسیهاي در نظامکنترل و نظارت  ارزیابی،

سیاسـی و هـاي نظامدر اسـت  هامر موجب شـد نیا .اندکردهاستفاده  سوءاز قدرت همواره  ،خیتار گذر
نظـارت بـر قـدرت  يبـرا ییکارهـاوساز ،مبتنی بر آن یاسیس يهاشهیو اند ینید يهاآموزههمچنین در 

در جهـت نظـارت  ياختارکار سـوساز نیترمهم »قوا کیتفک«غرب معاصر  ۀشیدر اند. اگر گردد نیتدو
هـدایت و  ۀچـون دغدغـ ،یاسالم ۀشیدر اند ،نظر قرار گرفته استطمح از فساد م پیشگیريبر قدرت و 

نظـر  مـد کنتـرل قـدرت يبـرا تريیاساس يکارهاوساز ،طور طبیعیهب ،داردوجود بختی بشریت خوش
  گردد.یم قلمداد آن سازوکارهاعمومی تنها یکی از است که نظارت  دهبو

 تبیین مسئلۀ نظارت عمومی، توجه به این نکتـه ضـروري اسـت کـه یکـی از وجـوه تمـایزدر 
ست که موجب تفاوت نوع نگاه آنها يفکر ینیبها نسبت به یکدیگر، در خاستگاه و جهانحکومت

حکومت، کارکرد و الگـوي رفتـاري آن  ياست که الگو ینیباساس نوع جهانشود. برنظارت میبه 
هـا در حکومت يکارامـد یابیـدر سنجش و ارز ياریمع عنوانبهتواند ین امر میگردد. ایم یطراح

 ینیبو جهـان ياشهیرو، شناخت خاستگاه اندآید. ازاین شماربهز یشده ننیینقش تع يفایا یچگونگ
ز کارکرد نظارتی آن است. در مجموع، یحکومت و ن یت اصلیماه کنندةنییتب یاسیحاکم بر نظام س

تـوان در یآنهـا را م ياشاره کرد کـه تفـاوت مـاهو» مادي«و » الهی«کالن  ینیبدو جهانتوان به یم
  .افتیروشنی حکومت و نقش و کارکرد آن به یت اصلیماه
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، نظري نظام سیاسی است در نظـر بگیـریم ۀکه پشتوان ،سیاسی را با توجه به ایدئولوژيهاي اگر نظام
دو  میـان اخـتالفبینی الهی و مـادي اشـاره کـرد. در دو جهاندو الگوي نظام سیاسی  ۀتوان به مقایسمی

 »مطلـوب کمـال بـه نیـل راه«و  ،»انسـان مطلوب کمال تشخیص« ساحتدو مادي و الهی در  ینیبجهان
اوسـت کـه  يروح و بعد معنو یتعالانسان  یینهاو سعادت  ، کمالیاله یبیندر جهان .قابل ترسیم است

، يمـاد نگـرش براسـاساما  .دیآیم به دست عبودیت رفیع مقام به و رسیدن خداوند متعال به یکیبا نزد
  یعنی: ؛است يماد يهاخواسته يارضا یانسان یینها کمال
در  یولـ ؛اسـت مـرتبط اشيغیرمـاد ۀو جنبـ روح بـه انسـان یینهـا ، کمـالیالهـ یبیندر جهان. 1
 .یابدیم تحقق اشيماد و جنبه یز حیوانیدر قلمرو غرا انسان یینها ، کماليماد یبینجهان
 ي، امـرمـادي یبیندر جهـان یولـ ؛است يو فراماد یانسان، آخرت یینها ، کمالیاله یبیندر جهان. 2

 شود.یم شمرده يماد جهان به مربوط
شـناخته شـده و حکومـت  ییهـدف نهـا عنوانبه يمنافع ماد ي، جلب حداکثريماد ینیدر جهان ب

 بـه هـدف مزبـور، یابیحکومـت در دسـت ةژیشکل گرفته است. کارو جاد آنیا جهتدر  يابزار عنوانبه
ت یـجـاد امنی. ااسـتازها و منافع انسان در جامعـه یان نیجاد شده میو رفع تزاحم ا یم امور اجتماعیتنظ

ان یـم يد در کسـب منـافع مـادیاست که با وجود رقابت شد يماد ینیبحکومت در جهان یاصل ۀدغدغ
  شود. یم د واقعیافراد در جامعه مورد تهد

  و مسئلة نظارت کراسي ليبرالودم
کند و می يریبازدارنده است که از خارج شدن قدرت از کنترل جلوگ ی، نظارت عامليشۀ مادیدر اند

 عنوانبهنظارت «آید. می شماربهشده نییتعر یدر جهت حرکت قدرت در مس ياهرم و ابزار عنوانبه
و انسان محور عالم اساس آن، است که بر یستیاومان شۀیبر اند یمبتن» در جهت کنترل قدرتابزاري 

شود. در اندیشۀ سیاسی یم میو منافع او ترسال یبر اساس امهاي حکومت خط مشیو ست ال اویام
 ؛ یعنـین غالـب گردیـدنـویهـاي موضوع نظارت نهادي و حکـومتی پـس از ظهـور دولتغرب، 
در  ،روایناز شناسانه بود.جرم هاي حقوقی و قانونی و عمدتاًهاي اجتماعی مترادف با برخوردنظارت

ادبیـات  ،جهانی شدن امروزه و در عصر اي بسط یافت.ادبیات گسترده ،هاي حکومتینظارت ۀزمین
 ۀتوانند همانند گذشته و در جامعمردم هم میو مشخص گردیده  وعلوم انسانی متحول  درنظارت 

نظارت اجتماعی و  ۀلئتعریف مسضرورت باز تري اعمال نمایند.هاي اثربخشابتدایی و اولیه، نظارت
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عمـومی در کنـار نظـارت نهادهـاي رسـمی  ةهاي اجتماعی از طریق بسـط سـیطرضرورت نظارت
  .)1387 ،خانیخلفامري مهم در اندیشۀ سیاسی غرب است (هاي سازمانی حکومتی و نظارت

 ت،یچـون شـفافهم ییهـایژگیاز و 2000 ۀنامقطع یط متحد حقوق بشر سازمان ملل ونیسیمفاد کم
سـخن  »بخو یرانحکم« فیدر توص يریپذقانون و انعطاف تیمشارکت، حاکم ،ییگوپاسخ ت،یمسئول

 ۀنـیزم یخـوببـه یاسـیدر ساحت سـاختار س یبا اعمال نظارت عموم مزبورموارد  ،اساس نیبر اگفت. 
رانـی حکم«هاي جمله شاخص از» نظارت و تعادل«، غربی ۀامروزه در اندیش ه است.افتیت ینیتحقق و ع

هاي سیاسـی جـدولی از شـاخص »متحـدمشورتی سازمان ملل ۀکمیت« 2000در سپتامبر  واست  »خوب
کـه بـه  ،اينامـهمجمع عمـومی در قطـع ،به دنبال آن .عین نمودممتحد  سازمان مللهمکاري با  منظوربه
را در هایی شـاخص ،»رانـی خـوبحقوق بشر، دموکراسی و حکم«مشهور شد، با عنوان » هزاره ۀاعالمی«

 دیویـد بیتهـام ،بـر ایـن اسـاسمطرح گردید. » رانی خوبحکم«مفهوم  ،این زمینه اعالم کرد. از آن پس
  است هرم دموکراسی از چهار مفهوم برساخته شده است:مدعی 
  ؛گوپاسخدولت شفاف و  .1
  ؛جامعه مدنی .2
  ؛حقوق مدنی و سیاسی. 3
  .انتخابات آزاد و عادالنه. 4
در رو، ازایـن اسـت. »نظـارت« ۀلئ، مسـمزبـورترین مفهوم در دیدگاه مهمشود، می گونه که مشاهدههمان

منکر نقش نظارت عمومی شد و مبارزه با فسـاد توان نمی ،ها و شرایطتمام ویژگی ودجهان کنونی با وج
یعنـی بـدون نظـارت  ؛پـذیر نیسـتامکاناقتصادي یا فساد سیاسی و سایر فسادها بدون نظارت عمومی 

  .اشدبتواند مدعی توفیق در مبارزه با فساد کس نمیهیچ ،همگانی
از مسائل اساسی است که مهار قدرت ی از ابزارهاي مهم یک» تفکیک قوا« ۀنظریدر اندیشۀ غربی، 

قـدرت، آدمـی را بـه  نبود کنترل. مطرح بوده استاز دیرباز  کهقلمداد شده  »سیاسی ۀفلسف«و مهم 
فارغ از اینکه قدرت به  ،روایناز .شودو موجب تضییع حقوق دیگران می، هداد سوقفساد و تباهی 

چه کس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، امروزه در بیشتر کشورها بر کنترل نهادهاي مردمی بر حکومت 
موجـب شـده اسـت  یاسـیس يهـانظـارت در نظام ۀمسئلاهمیت  شود.و حاکمان تأکید فراوان می

 ۀر حقوق اساسی و فلسـفها دنهادها و سازمان ةبراي نظارت و کنترل در حوزگوناگونی هاي نظریه
، به »حقوق ۀفلسف«و  »یاسیس ۀفلسف« ةحوز دودر  ،غرب یاسیس شۀیدر اند. دوبینی شسیاسی پیش
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مسـئله در چـارچوب  نیـا، یاسیس ساحت فلسفۀدر . ه استشدتوجه به صورت جدي مسئله  نیا
گرفته محدود در نظر حقوق بوده و قدرت حاکم  يآن، مردم دارا ی، که ط»یقرارداد اجتماع« ۀینظر

در  گرددمیتالش و مطرح است  »قوا کیتفک« ۀمسئل ،حقوق ۀدر فلسفگردد. یم ریتصو ،ستشده ا
  .شود دهیشیکنترل قدرت اند يبرا یداتیتمه یساختار حقوق

گرفتـه از انسـان اسـت. حـق انسـان نشـئت يبا توجه به نقش محـور يماد ینیبت در جهانیحاکم
بینی، حاکمیـت در دو گردد. در ایـن جهـانمیت آن نیز به انسـان بـازیر و مشروعگیرانی بر افراد دحکم

 يبـرا ین بعـد نظـارتیـی، تعياسـتبداد يهـایابـد. در نظامچارچوب استبدادي و دموکراتیک عینیت می
ه و تنهـا دبـوبرخـوردار ن یچ حقـیداران از هدر مقابلِ حکومت و زماممعناست. مردم یب يشهروندان امر

مـردم  يبـرا یرو، تصور بعـد نظـارتو اطاعت هستند. ازاین يرویبه پمکلف و مجبور هستند که  یتابعان
 رانـانحکم مقابل در مردم ساالري ممکن است. نبود حق نظارت براي عامۀمدعی مردم يهاتنها در نظام

 مقابـل تنهـا در با این ادعـاي واهـی کـه حکمـران آنان در برابر حاکمان، تکلیف و و تأکید بر وظیفه
دارنـد  وظیفه وند ولئمس حکمران مقابل در مردم سوي، دیگر از و است و نه مردم، خداوند مسئول

 برابـر در و ندارند حاکم کار بر نظارت در حقی گونههیچ مردم که موجب رواج این نظر شده است
  .)1380 شوند (ر.ك: همپتن،می شمرده موظف و مکلف حاکم

مـردم پـس از  یژة اصـلیشـود و کـارومـردم اعمـال می يت از سویدر دموکراسی، حاکم
از آن اسـت.  ین مصوب و عدم تخطیقوان يانتخاب، نظارت بر عملکرد حاکم در جهت اجرا

ي دیگـر، وساز  برند.ین مینۀ سوء استفاده از قدرت را از بیمردم با نظارت بر رفتار حاکم، زم
ن منافع یتأم ينه برایجاد زمیا یعنین هدف مورد نظر، یدر جهت تأم حکومت ضرورت وجود

از  اسـت.امنیت از ضـروریات جامعـه  ن رفتنیاز بهرج و مرج و جاد یاز ا يریو جلوگ يماد
در جهت سوء استفادة از  یتواند به عاملیخاص م يافراد در دستقدرت وجود سوى دیگر، 

تحدیـد قـدرت و  مسـئلۀ دست حاکم، ضمن سپردن امور جامعه بهرو، نیال گردد. ازیآن تبد
با توجه به اینکه قـدرت و امکانـاتِ گر، یشود. به عبارت دلمداد میقامري مهم نظارت بر آن 

بستر فسـاد و سـوء اسـتفاده را  و اى دادهدخالت در امور گسترده ةبسیارِ حاکمان به آنان اجاز
شـۀ یرو، در اند، ازایـندآورترى بـراى فسـاد آنـان فـراهم مـىگسترده ۀزمین ود زاسهموار مى

است که  ی، نظارت بر عملکرد افراد پس از انتخاب در جهت کنترل و مهار قدرتيماد یاسیس
  .ض شده استیمردم به آنان تفو ياز سو
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  ساالري دينيمردم
  ساالري دينيالف. تبيين الگوي نظام سياسي مردم

 ةدهنـدلیکـه تشـکاسـت » روح«با نـام  يبعد واالتر يدارا ،يانسان افزون بر بعد ماد ،یاله ینیبدر جهان
حیـات انسـانی منحصـر بـه حیـات  ،فناناپذیر اسـت. بنـابراین ،يو بر خالف بعد ماد هبودبعد اصلی او 
ان دو بعـد مـادي و یـتـوان مسـت و نمـیواصل انسانی به بعد روحی و ملکـوتی ا .ستیمشهود مادي ن
 يونـدیاو پ یو بعـد روحـان يان بعد مادیم ،نیا اما با وجود .دانجام دا ياسهیمقا ،ارزش ظمعنوي از لحا
  وجود دارد. یناگسستن یژرف و ارتباط

هـاي کمـاالت و قابلیت انسان به هدف مطلوب در گـرو شـکوفایی بسـیاري از اسـتعدادها، یابیدست
 .گـرددشود کـه زمینـه و بسـتر مناسـب بـراي آن فـراهم می محقق یانسان است و این امر هنگام ۀنهفت

. حکومت بـا )20، ص1389، ينوروز( ر را بر عهده داردیفه خطین وظیانجام ا ،یاله ۀشیحکومت در اند
ي سـامان اگونـهبه ،فردي و جمعی ةتنظیم حیات و تدبیر زندگی انسان موظف است رفتار او را در حوز

بـا وجـود دو بعـد حکومـت  ۀدهد که سعادت و کمال دنیوي و اخروي او تضمین و تأمین گردد. وظیف
  هاست.داري از ارزشمین معیشت و امنیت، هدایت و پاسأ، عالوه بر تیو روحان يماد

و  یروحـ یتعـال یعنی، ییتحقق هدف نها يط مناسب برایجاد محیل حکومت ایهدف از تشک
و کمـال انسـان  یتعـال يخداوند بـرا ياست که از سو یانسان با استفاده از قانون و مقررات يمعنو

 يازمنـد وجـود امکانـات مـادیانسـان ن ينکه تکامـل معنـوین با توجه به ایارائه شده است. همچن
ل یز از جملـه اهـداف تشـکیبهتر به آن ن یدسترس ينۀ الزم برایجاد زمیو ا ياست، جلب منافع ماد
  شود.یحکومت محسوب م

  است: یمهم و اساسة ژیدو کارو يدارا ،ن هدفیبه ا یابیدست يز برایحکومت ن
 کمال و سعادت انسان؛ جهتدر  یو احکام و حدود الهها ج ارزشیترو. 1
ازهـا و منـافع انسـان در جامعـه یان نیـجاد شـده میو رفع تزاحم ا یم امور اجتماعی. تنظ2
 ت).ین امنی(تأم

ارائـه نشـده و تنهـا  ین خاصـیی، در خصوص نوع و شکل حکومت، تبیو اله يمادریشۀ غیدر اند
د یـن حکومـت بایـ، در رأس این چارچوب کلیاساس ااز آن ارائه گردیده است. بر یکل یارچوبچ

رفتـه شـده ید و پذییـخداونـد تأ يها از سـور انسـانیت او بر سـایقرار گرفته باشد که حاکم یکس
گـر باشـد. ید يهاحکومت کردن بر انسـان يخداوند برا يباشد؛ کسی که منصوب و مأذون از سو
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ات هـر زمـان قـرار داده شـده ین آن بنابر مصالح و مقتضییشکل و نوع حکومت و تع یاما چگونگ
 ).147، ص 1389، مصباحاست (

را یـزاسـت؛  رممکنیـغ يت اسـتبدادیتصور حاکم، یاله ینیبدر جهان یت مطلق قانون الهیبا حاکم
 تبـه اعمـال حکومـ ،خـود یاسـاس خواسـت شخصـاست کـه در آن حـاکم بر ینظام ينظام استبداد

ست که خواسـت خـود را ین حق نیا يدارا کسچیه، یاله ۀشیبر اند یکه در نظام مبتنیحالدر ،پردازدمی
خداونـد  يمنصوب از سـوانسان  یحت ،شهین اندیقرار دهد. در اها ر انسانیت بر سایاعمال حاکم يمبنا
  به مردم ارائه کند: »یدستورات اله«را با عنوان  ینیو قواناتواند بدون اذن ینم

 عَنْـهُ أَحَـدٍ مِـنْ مِـنْکُمْ فَمـا الْـوَتِینَ مِنْـهُ لَقَطَعْنـا ثُمَّ بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنا الْأَقاوِیلِ بَعْضَ عَلَیْنا تَقَوَّلَ لَوْوَ«
 بـا دهـد نسـبت ما به و کند جعل خود پیش از کلمه یک حتى )پیامبر( اگر و)؛ 47- 44 :حاقه» (حاجِزِینَ

 توانـدنمـى شـما از کـسهـیچ وقـت آن .کنیممى هالك را او سپس و گیریممى را او خود تواناى دست
  .بگیرد او از را ما يجلو

حرکـت نظـام  يقـانون و مبنـا عنوانبـهمـردم  ةقرار گرفتن خواست و اراد ،شهین اندین در ایهمچن
 ياسـت کـه از سـو یمشروع قانون يو مبناار یتنها مع ،یاله ۀشیرا در اندیزاست؛  قابل قبولری، غیاسیس

 يکـه در آن تنهـا مبنـا ،محـض يسـاالربـا مـردم یتصور نظامرو، ازاینخداوند متعال ارائه شده است. 
ت تنها خواسـت یمشروع يکه در آن مبنا يهمانند نظام استبداد ـ باشد مردم ةت خواست و ارادیمشروع

  .استرش یقابل پذریغ ـاست  و اراده حاکم

 ساالري دينينظارت در مردمب. 

دینی در اسالم بـراي اعمـال نظـارت  ۀترین پشتوانمهم »نهی از منکر«و  »امر به معروف«اصل 
است. برترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر، رفتن به سمت ایجـاد و حفـظ حکومـت 

ی براي اجراي کارهاي عملراه کرماپیامبر  ةدر سیر ،هاي تاریخیبر گزارشبنا اسالمی است.
در نخستین  مکرپیامبر ا شود.اسالمی مشاهده می ۀدر جامعاصل ن اینظارت و نهادینه کردن 

یـک یـا دو  ،براي برپایی نظام سیاسی اسالم و پس از بیعت انصار، براي هر طایفه دتالش خو
 در سـال ششـم)؛ چنانکه 168ـ  70، ص1380جعفریان، ند (ردکنصب  »نقیب« عنوانبهنفر را 
بـا گسـترش نـد (مودنمعین » عریف« عنوانبهیک نفر را  ،براي هر ده نفر از مجاهدان ،هجري

رسانی بهره جست که گماشـتن نظارت و اطالع منظوربهاز زنان نیز  آن حضرتقلمرو اسالم، 
 ). در سـیرة امیرالمـؤمنین علـیبر یکی از بازارهاي اسالمی گواه بر این مدعاست» ام الشفا«

۱۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

حکومت، ضرورت نظارت بر امور کارگزاران و گردش فعل  ةنگر دربارامانت رویکردتأکید بر 
  .کندو انفعاالت سیاسی را دوچندان می

مبنی بـر امانـت بـودن حکومـت  يآموزش و ایجاد باور ۀتدابیري در زمین همواره رهبران دینی
کیـد أبر نظارت درونی و بیرونـی ت مؤمنینالد. بر این اساس، امیرننماییلزوم نظارت را تبیین مو 
  .مایندنمی

  . تقویت نظارت درونی1

از دیدگاه شیعه، بهترین نظـامِ حکـومتی آن اسـت د. دارگوناگونی ابعاد ، نظارت یشۀ اسالمیدر اند
علمـی، شـناخت اوضـاع و  ۀاز لحـاظ احاطـ کسی کـهکه معصوم در رأس هِرَم قدرت قرار گیرد؛ 

بتوانـد بـا اسـتفاده از ابـزار  تـاترین حـد ممکـن باشـد ، ورع و عدالت در عالیاتقو ،احوال جامعه
روشـن ها را به سعادت و کمال مطلـوب برسـاند. گونه انحراف، انسانحکومت و قدرت، بدون هر

است، در حکومتی که حاکم مصون از انحراف است، نظارت و کنترل متوجه کارگزاران نظـام و یـا 
  .هاي آن خواهد بودمردم در امر حکومت، براي استحکام پایه براي جلب مشارکت بیشتر

ولـی احتمـال  ،طی منظور شـده اسـتواسالمی شر ۀجامع يبراي رهبر ندچرهدر عصر غیبت، 
 وخطـا و اشـتباه در عصـر غیـر معصـوم  يناپـذیر اجتنـاب و، سـوزایل شدن این صفات از یـک

کارهـاي مهـار بینـی راه، پـیشاز سـوي دیگـر همچنین براي نظارت بر مدیران میانی نظام سیاسـی
  .دزاسضروري میرا قدرت 

  بیرونی هاي توجه به نظارت .2

  .قابل تصور است ،گرددمیمردم باز ۀکه به عام ،نظارت بیرونی در دو ساحت حقوقی و عمومی

  مشروعيت يهاشاخص
 یمناسـبات اجتمـاع میدر جهـت تنظـ يو دستور یاز قواعد ارزش يامجموعه ،یاسیدر هر نظام س

قـدرت  يسـاختار ۀو جنب، مطرح است یشهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومت يآزاد طۀیو ح
اهـداف و رد. یـشـکل بگ يو دسـتور یو ارزشـ يمـاهو ۀبـدون توجـه بـه جنبـ تواندینم یاسیس

 التیو تشـک يانحصـار ر،یپـذنـاهـر نـوع سـاختار متمرکـز انعطـاف بـا ینید تیحاکم يهاآرمان
  .ندارد يسازگار گوپاسخریو غ کارامدان
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 کـه یقدرت برتـر و بالمنـازع« يبه معنا، شودیاز ارکان دولت محسوب م یکیکه  ،را تیاگر حاکم
فراتـر از آن وجـود  یاجتمـاع يهااز گروه يگرید بیرق ایاراده  چیکه هن یمع نیلمرو و سرزمق یکدر 

از نظـر  ،یعـیطب طوربـهم، یریـدر نظـر بگ »نباشـد گـریدولت د تیمرتحت آ زین یو از نظر خارج ندارد
 نیـا .ییو وال کیدموکرات ،ییسایکل ،یفئودال تیحاکم رینظ ؛داشته باشد تواندیم یاوصاف متفاوت یارزش

  .  اشاره دارد ،کنندیکه آن را اعمال م یو کسان تیاوصاف به سرشت حاکم
 ایـو  تعلق داشـته باشـد دیبا ياو به چه طبقه یبه چه ارزش نییبرتر سرزم ةو اراد تیکه حاکمنیدر ا

 ۀاسـت کـه در فلسـف یموضـوع، دنککه حکومت  است یاجتماع ۀطبق ای کدام گروه ایو  یچه کس حق
 ییهـاتحقـق اهـداف و ارزش يبر مبنـا ینید يساالرنظام مردمد. شویم یاخالق بررس ۀو فلسف یاسیس

را در سـاختار و رفتـار  »نظـارت« ۀداشـته و مسـئل ریپـذو سرشت نظـارت تیکه ماه شکل گرفته است
هـا ایـن اسـت کـه فرق اساسی جمهوري اسالمی بـا دیگـر جمهـوري .شناسدیم تیشهروندان به رسم

پذیرش محتـواي  با بلکه ،نفسانی رفتار کنندهاي بر مبناي خواستهتا بشر نیست  يقوانین آن برآمده از ابنا
انی کـه بـر مصـالح و مفاسـد واقعـی آگـاهی گذارقانونمیال نفسانی اسالمیِ نظام، سرنوشت مردم را از ا

  ه است.رهایی بخشید ،ندارند
منشــأ  نیـا ،دیــخداونـد اســت و بـدون ترد یــیدر نظـام وال تیــمنشـأ حاکم ،اســالمی ۀدر اندیشـ

هـدف شود. یم ریتعب »حکومت«قدرت است که از آن به  يریگشکل یمناسبات و چگونگ ةکنندنیتضم
  :ازست ا عبارت ینید یارزش يهابا توجه به آموزه ،ینید تیدر حاکم یعموماز نظارت 

اعـم از کـارگزاران ، مسـلمانان دنیشـیکـردار و اند، رفتـار يراهنمـا ۀمنزلـبـه یاسالم يهاارزش ـ
در هـر  ابندیمعناست که مسلمانان در نیآمده و هدف آن درك ا شماربه ،و شهروندان یحکومت

 ند.نکچگونه رفتار  یتیموقع
بـدان معنـا  ؛است یو اجتماع یاسیس يهانقش يفایمسلمانان در جهت ا يراهنما یاجتماع يهاارزش ـ

در  یاسـینقـش س يفـایو ا نییافراد جامعه را در تع ،بخشتیهو يامر ۀمثاببه یاسالم يهاکه ارزش
 .کندیم ییشهروندان راهنما ریو سا ،قبال حاکم، ساختار، کارگزار

و  ثـاری، اجهـاداز منکـر،  یهمچون شورا، امر به معروف و نه یاسالم يهنجارهاها و ارزش ـ
 يو معنـو يدمـا يازهاین نیتأم ينظر ۀپشتوان یاسیمشارکت سو ، ساتاوم ،یطلبشهادت

اعـم از  ،یاسـینظام سگوناگون در ابعاد  هاآموزه نیااست  يو ضرور هبود یجامعه اسالم
 .گردد فیتعر ییتو حاکم یمدن ينهادها

۲۰     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  

 ریتـأث یاجتمـاع یو همبسـتگ یبخش هستند و در تحقـق وحـدت ملـتیهو یاسالم يهاارزش ـ
 .ندایاسالم ۀوحدت جامع سازنهیو زم هداشت یانیشا

جهـت و معنـا  ست کـه بـه روابـط مسـلمانانهاینستیو نباها ستهیاز با يامجموعه یاسالم يهنجارها ـ
 .ردیگیآنها شکل م ۀیها بر پابرنامه و هااستیو سبخشد یم

اسـت کـه در  یعـیطب ،یاسـالم يهـا و هنجارهـامراتـب بـودن ارزشبـودن و ذو یجیردتبا توجه به  ـ
اي رتبـه زیموجـب تمـا ،داشـته تیمـدخل یاسـیس يهاو برنامـه هااسـتیس يبندو درجه يبندرتبه

 يمعنـو يهـاو ارزش دیـتقز ین يکه در سلوك فردچنان ؛شودیمها مشیخطو  هااستیها، سبرنامه
  ).1385 ،يجان احمد( کندیم جادیا یتفاوت منزلت

نظـارت  ينظر يمبنا ،بتیدر عصر غه یت فقیت والیبا محور ،اسالم یاسیس ۀشیدر اند »تیعمشرو« ةدیا
گـر ابعـاد نظـام یرفتـار و د نظارت در ساحت سـاختار،هاي بدان معنا که نماگر ؛است ینید تیر حاکمد
 اتیـروا کـه الهـام گرفتـه از ،ینید يهاو آموزهنی ید تیحاکمدر  »تیمشروع« ةبا استناد به آموز یاسیس
  .شودیمستند و مدلل م ،است ینید

 يولگـدر ا ینـید يسـاالرنظـام مـردم يو مـاهو یارزشـ ۀبه جنبـ ذیل يهامؤلفه ،منظر نیاز ا
دة یـمثابـۀ یـک امـاهوي نظـام سیاسـی به ينماگرهـا رد. با وجـود ایـن،اداشاره  یاسالم شرفتیپ

  پذیر عبارتند از:نظارت
  ایده ةنظارت عمومی در حوز يهاشاخص: )2( جدول

  ایده ةحوز

  سرنوشت مردم نییو تع تیحق حاکم
   تیاکثر دگاهیدر مقابل د هاتیاقل ویژهبه ،يحقوق شهروند نیتضم

   یانتخابات همگان قیبه مناصب و مشاغل مهم از طر یحق دسترس
   یاسیس يهاگروه لیو تشک يآزاد رینظ ؛یاسیو س یشهروندان از حقوق مدن يبرخوردار

  بر کسب علم و معرفت دیتأک
   ینید يهاآموزه يبر شورا و مشورت بر مبنا دیتأک

  از جهل زیپره ،و در مقابلدعوت به تعقل   بعد ایده
  نقد داشتن ةاجاز

  رهبري ةلفؤنظارت و م
امر به معـروف و نهـی از « ةشود. آموزمسئلۀ نظارت امري مهم قلمداد می» حاکمیت دینی«در ایدة 

، شـورا، نصـیحت بــه امـام مسـلمانان و ضـرورت آرمــان عـدالت در حکومـت اســالمی و »منکـر
هایی مانند عـدالت، موجـب هایی همچون عدالت و آراستگی به ارزشبرخورداري حاکم از ویژگی
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طبع آن، در رفتار و ساختار است. در ایدة حاکمیت دینـی، توجـه سازي نظارت در ایده و بههنهادین
  :به محورهاي ذیل با توجه به مسئلۀ نظارت، ضروري است

  ؛خوردمی ي با مقبولیت رقمکارامداکمیت دینی و این امر که حدر  »مقبولیت« ۀضرورت توجه به مقول ـ
  ؛خوردمی که براساس معیار انتخابات محکنظارت ساختاري در حاکمیت دینی  ـ
 شـناخت ر،یدبتـ، عـدالتساالري یـا ضـرورت برخـورداري حـاکم از صـفاتی همچـون شایسته ـ

 ۀیـدر نظر یرونـیو ب ینظـارت درونـ یالملل کـه نشـانگر انـدماج نـوعنینظام ب يهایدگیچیپ
  .است »ینیحاکم دت یمشروع«

موجـب کاربسـت آنهـا در  گونـاگونو ابعـاد نسبت فقه  یحاکم اسالم قیعم یو آگاه رتیبص
 ۀدانـش و کاربسـت آن در عرصـ نیـا ت کـالن جامعـه اسـت ویریدر مـد يوة رفتار ویعمل و ش

و  یاسـالم يهـادر جهت بسط ارزش یاسیقدرت س موجب کنترل ،یعیطب طوربه یاجتماع اتیح
  .گرددیم ینید

 يکـردیرو میشـاب »یعمومنظارت «از جمله  ،هاشاخصن ییهرگاه در مقام تب ،اسالم یاسیدر نظام س
 يکـردیو بـا رو یاسیخارج از چارچوب نظام س ییبدان معنا که گو ؛حاکم استبر مطالعه  یدرجه دوم

  شود.میت مطالعه یحاکم ۀچهارگان ابعاد ،یاسالم يهاارزش يو بر مبنا انتقادي

    عمومي نظارت ساختار و شاخص بعد
عامـه بخـش و بسترسـاز نظـارت تحقـق دبای نظام اسالمیریزي و مدیریتی برنامه ،ظرف ساختاري

وجـود امکان نظـارت عمـومی  ا استبداديیثروت و  ـقدرت  ۀرابطساختاري در ظرف مثالً،  ؛باشد
نظـام  و ن اسـت کـه قـانون اساسـیآ ،سـاختاري صـۀرع رد» نظـارت عمـومی«مقصـود از ندارد. 
حرکـت در نظـارت عمـومی در سـاختار آنهـا نهادینـه شـده، د که ناي طراحی شوگونهبه یحکومت

ت تـا حـد زیـادي قـدرمهار قدرت را فراهم سـازد و از فسـاد  ۀخود، زمینخوديبه ،چارچوب آن
ي کـارراهقـانون مبنـاي نظـم اجتمـاعی اسـت، و نظـارت اي، . در ساختار حقوقی هر جامعهبکاهد

حسـن اجـراي  تنهانـهجانبـه ت دقیق، کارشناسـانه و همـهنظار .براي ارزیابی انطباق رفتار با قانون
ت و ضـعف قـوانین و مقـررات را نیـز پـیش رو بلکه نقاط قوّ ،کندقانون و مقررات را تضمین می

  .کندکارهاي تصحیح، بهبود و کمال نظم اجتماعی را فراهم مینهد و راهمی
اسـتفاده و فسـاد  از سـوءآن اسـت کـه  یاسیدر ساختار س ینظارت عموممهم ف اهدیکی از ا

 یژگــیو ینظــارت عمــوم. گــرددمــیقــانون محقــق  تیــحاکم، شــده يریشــگیپ يو ادار یاســیس
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بـا توجـه بـه را  »بخـو یرانـحکـم« يهـایژگیاگر و. است یاسالم شۀیدر اند شایسته یرانحکم
قــانون و  تیــمشــارکت، حاکم ،ییگوپاســخ ت،یمســئول ت،یبتــوان شــفافگــزارش ســازمان ملــل، 

مسـتقیم و  طوربـهاز آن  یمهمـ يمحورهـا فـت:رجـه گینت تـوانیم، دولت برشمرد يریپذانعطاف
نسـبت  یشـاخص نظـارت عمـومگردد. بر این اسـاس، یمباز یومنظارت عم ۀمسئلغیرمستقیم به 

در  تـوانیم آن را نماگرهـايو  دارد ینـید يسـاالردر سـاختار مردم بخـو یرانـبا حکم یکینزد
قـوا  کیـاصـل تفک ،يدر ساحت ساختارسی کرد. ) برری(ارزش يو ماهو يساختار ،يندیابعاد فرا

، شـفاف و گوپاسـخمنجـر بـه حکومـت  و نظـارت متقابـل ییگوپاسـخنظـام  جـادیو تعامل قوا، ا
مسـتلزم  ی،در سـاختار حکـومتعمومی  نظارته شدن نیضرورت نهادرو، شود و ازاینمیقانونمند 

  .رودیانتظار مها کارکردها از آن نیاست که ا یینهادها جادیا
  د:کر یبررس ذیلد ابعادر  توانیرا م ینظارت عموم يساختار يهاشاخص

  ايهيرو اي ينديشاخص فرا. الف

 يهاو برنامهن یو قوان هااستیس ها،میدر تصم ینید يساالرست که نظام مردما شاخص آن نیمنظور از ا
  ذیل معرف این امر است: يرهاگنما. کند تی) تبعی(عموم یو نظارت یمشارکت يندیاز فرا یحکومت

  ؛یاسیس يهاو گروه هاانیجر يبرا یاسیشناختن امکان رقابت س تیبه رسم ـ
  ؛انتخاب آزاد و سالم وجود ـ
  ؛یبرابر و همگان يحق رأ ییشناسا ـ
  ؛یحکومت يهايریگمیتصم ندیدر فرا تیشفاف ـ
  ؛و مؤثر کارامد یرساناطالع ـ
 يگذاراسـتیو س يگـذارقانون ،يریگمیتصـم ينـدهایمشـارکت در فرا به رسمیت شناختنـ 

  ).1383، یزارع(
به نهادها و  هاها و پیشنهادرهیافت ۀارائو از طریق مشارکت مردم مبناي نظارت عمومی بر بنیان دینی 

است. دستگاه نظارت  استوارقانونمند ساختن امر به معروف و نهی از منکر منظور بهصالح هاي ذيدستگاه
نظارت عمومی در  .نظارتی دیگر باشدهاي بین سازمان »هماهنگی« ویژگیاز  تواند برخوردارهمگانی می

طرفه دو ۀهاي عمومی یک رابطبین نظارت عمومی و آزادي ۀهاي عمومی نیست، بلکه رابطتقابل با آزادي
نظارت مردم و نهادهاي حاصل از آن براي حفظ عدالت،  يکه تقویت نظارت عمومی موجب احیا است

  .خواهد بود چه بهترنظارت مردمی هرو در نتیجه، هاي مشروع در قانون اساسی تقویت آزادي
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  )يو سازمان التي(تشک يشاخص ساختار ب.

 يهانیبـا تضـم دیـبا، یاسـالم شـرفتیپ يوالگـدر  ،ینید يساالردر ساختار نظام مردم ینظارت عموم
رهـا و گنما يباشـد کـه ضـامن اجـرا ياگونـهبـه دیبا یساختار حقوق .همراه باشد یو سازمان يساختار

شـدن نظـارت  ینـهنهاد ةکننـدنییتع يهامؤلفـه نیـاز ا یبرخـ. باشد یشاخص نظارت عموم يهامؤلفه
  :ازاست  عبارت یعموم

  »تفکیک قوا«. اصل 1

از را  »تفکیـک قـوا« صـلاامـروزه د. گـردد کانون فساد مـیشوننظارت بر آن  و اگر ،ستزاقدرت فساد
 حفـظ، شـگیري از ظهـور آنیو پ تفکیک قوا محو استبدادهدف . اندبرشمردهساالر اصول مهم نظام مردم

است که خود را مافوق همـه کـس و همـه  نیامکاآزادي مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت ح
پیشـگیري از سـوء اسـتفاده از  با هـدف ،تفکیک قوا در .)8، ص2، ج1374هاشمی، ( ندنکز تصور میچی

اي گونـهبهحکـومتی بایـد  نظـامبلکـه  ،قدرت، تکیه بر صالحیت اخالقی و شایستگی افراد کافی نیست
و بـر همـین  ،دگردکلی مسدود زیادي محدود و یا به سوء استفاده از قدرت تا حد ۀطراحی شود که زمین

با نظام خاصـی تقسـیم  ،هاي مختلفاساس، قدرت و اختیارات اجتماعی و حکومتی میان نهادها و گروه
  جلوي تمرکز قدرت و فسادهاي ناشی از آن گرفته شود. ،شود تا با تعارض و تعادل بین آنها

قـواي حـاکم در « د:داراذعـان مـی ،، در اصل پنجاه و هفتممهماین توجه به قانون اساسی ایران نیز با 
امـر و  ۀقضائیه که زیر نظـر والیـت مطلقـ ةمجریه، قوّ ةمقننه، قوّ ةقوّ :جمهوري اسالمی ایران عبارتند از

  .»گردند...این قانون اعمال می ةامامت امت بر طرق اصول آیند
  بنابراین، در جمهوري اسالمی ایران:

که از نماینـدگان منتخـب مـردم تشـکیل مقننه از طریق مجلس شوراي اسالمی است  ةاعمال قوّ« ـ
  .»شود...می

رهبـري گـذارده شـده، از طریـق  ةبـر عهـد مجریه جز در اموري که در این قانون مستقیماً ةاعمال قو« ـ
  .»یس جمهوري و وزراستئر
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 ؟شده است آیا در ساختار قانون اساسی، براي نظارت عمومی و مهار قدرت تمهیدي اندیشیده
را ها در چارچوب قـانون انسانرفتار ر زندگی اجتماعی، محدودیت دضرورت قانون  پذیرش
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که اگر یک روي ؛ چراستافته براي شهروندان پذیرنیز قانون نوعی محدودیت را  رد.ادر پی د
ها باشد روي دیگر آن به رسـمیت شـناختن تکـالیف این سکه تضمین حقوق اجتماعی انسان

هـدف  احترام به حقوق دیگران است که با محدود شدن آزاديِ مطلق انسان پیونـد دارد. براي
  هاســتحکومتاقتــدار و اختیــار  ایجــاد محــدودیتقــانون اساســی اصــلی طــرح و تــدوین 

  .)39، ص1374شعبانی، (
م در مهار قدرت کارگزاران نظام اسالمی در چارچوب قـانون اساسـی، کـه گاین نخستبر این اساس، 

 اشـته شـددبر ،اسـت سپردن سرنوشت مـردم بـه دسـت خودشـانة کنندتضمینو گونه استبداد ی هرفان
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران). قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران براي مهـار قـدرت  ۀ(مقدم

  .بینی کرده استرا پیش گوناگونیهاي در نظام اسالمی، راه
 »سیاسـی ۀفلسف«است که از مسائل اساسی و مهم  »قدرتمهار « یکی از اهداف نظارت عمومی

آدمـی را بـه فسـاد و تبـاهی جامعه و قدرت،  نبود کنترل. مطرح بوده استقلمداد شده و از دیرباز 
چـه کـس و بـا  فارغ از اینکه قدرت به ،روایناز .شودموجب تضییع حقوق دیگران میده، دا سوق

کشورها بر کنترل نهادهاي مردمی بر حکومت و حاکمـان  ق گیرد، امروزه در بیشترچه شرایطی تعل
اي فساد سیاسی شیوع پیدا کند نشانگر مشکل امعهجبر این اساس، هرگاه در  شود.تأکید فراوان می

  ).1383، پورحسینیساختاري نظام سیاسی در زمینۀ نظارت است (
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یعنـی هـم نظـارتی عطـف بـه حقانیـت و  ؛ده دنبال داررا ب سویهساالري دینی یک نظارت دومردم
و بـه مـردم  »نظـارت«و هم عطف به مقبولیت و مردمیت یک نظام. بحث است شرعیت یک نظام 

ها و سـاختارهایی در نظـر گرفتـه سازوکارال مهم آن است که چه ؤولی س ،ددگرمیازجمهوریت ب
یعنـی ظـرف  ؟در انـواع و اقسـامش باشـیمهـاي مردمـی و همگـانی شود که شاهد فوران نظارت

نهادهاي ناظر دینی باید متوجه ایـن معنـا باشـند  در جامعه چیست؟این اصل مهم تحقق ساختاري 
 پردازي هـم دارنـد.یـک وظیفـه نظـارتی و نظریـه ،شـانگرياجرایی و تصدي ۀوظیف که عالوه بر

صل محدود بودن مـدتِ خـدمت . اهاستسئولیتمقامات و مزمانمندي  قتضیدینی مساالري مردم
یس ئـمانند نمایندگان مجلس شوراي اسـالمی، اعضـاي شـوراي نگهبـان، ر ،کارگزاران اصلی نظام

  .قضاییه در اصول متعدد قانون اساسی آمده است ةیس قوئجمهور و ر
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به فردي در تعدیل قـدرت مطبوعات در صورتی که در مسیر اصلی خود باشند، نقش منحصر 
گیـرد و انحـراف در حاکمیـت، معمـوالً در خفـا صـورت مـی ۀهاي اولیایفا خواهند کرد. گام

منافع خود به زد و بند بپردازند و یا  جهتکنند خارج از دید مردم در باندهاي قدرت سعی می
درگیري مستقیم با امـور جامعـه، در بعضـی از تصـمیمات  سبببهممکن است مدیران جامعه 

روابـط  ۀسازي در عرصخطا کنند و یا از عواقب تصمیمات خود مطلع نباشند. بنابراین، شفاف
موقع، عرصه را بر متخلفان و سوء اسـتفاده کننـدگان رسانی بهات و اطالعتخلفقدرت، افشاي 

مطبوعـات  ةاین مهـم امـروزه بـر عهـدو  تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیري خواهد کرد
مگر آنکـه  ،نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند« ،در جمهوري اسالمیرو، ازایناست. 

اصـل قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران، ( »مخلّ به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند
سـیما و  و از طریق صدا البته امروزه این مهم از حد مطبوعات فراتر رفته و .بیست و چهارم)

سازي روابط قدرت بسیار شود و در شفافمی گیريپیرسانی به صورت مؤثر هاي اطالعشبکه
سیماي جمهوري اسالمی ایران،  و در صدا«اثربخش بوده است. در جمهوري اسالمی ایران نیز 

قـانون ( »رددآزادي بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید تـأمین گـ
سـیما در ایـران  و صداچون اما . وپنجم) هفتاد و اصل یکصد اساسی جمهوري اسالمی ایران،
، در نقـد سـتهاي خصوصی مجـاز نید و تأسیس شبکهوشمیفقط از سوي حکومت مدیریت 

  .تري برخوردار استقدرت از کارکرد ضعیف
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ول تحقّـق بخشـیدن بـه ئپشتیبان حقوق فـردي و اجتمـاعی و مسـ«قضاییه که باید  ةقو ةدربار
مرجـع رسـمی «وششـم) و اصل یکصد و پنجـاه اسالمی ایران،قانون اساسی جمهوري ( »عدالت

ونهـم) باشـد، اصـل یکصـد و پنجـاهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، ( »تظلّمات و شکایات
ت به صفات باطنی متصدیان آن بـه خـرج داده اسـت؛ چراکـه قانون اساسی حساسیت بیشتري نسب

تـرین مقامـات ایـن قـوه کـه عـالی ،عالی کشور و دادستان کـل یس دیوانئقضاییه، ر ةیس قوئر
 باشـند» عـادل« مـوازین فقهـی بر اسـاسقضات دادگستري نیز  ۀو هم» مجتهد عادل«باید  ،هستند

  ).و پنجاه و هفتم تا یکصد و شصت و سوماصول یکصد قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، (
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مقننه و یا نظـارت بـر اعمـال آن  ةقضاییه هیچ دخالتی در کار قو ةطبق قانون اساسی، قو ظاهراً
که بر عدم مغایرت قوانین مصوّب مجلس بـا قـانون  ،شوراي نگهبان دانحقوقندارد. فقط اعضاي 

گردنـد و قضاییه، توسط نمایندگان مجلس انتخاب مـی ةیس قوئاساسی نظارت دارند، به پیشنهاد ر
قضاییه از بسط ید بیشتري نسـبت بـه  ةیس قوئر براساس تفسیر شوراي نگهبان از اصل نود و یکم

 ویژهبـهتواند از این طریق تأثیرگـذار باشـد. نمایندگان، در انتخاب آنان برخوردار شده است که می
  .نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردارند که نمایندگان مجلس در ایفاي وظایفآن

بیشـتري  یمجریـه، از قـدرت نظـارت ةقوه نسـبت بـه قـوقانون اساسی جمهوري اسالمی،  بر اساس
  ؛ زیرا:برخوردار است

  ).110نماید (اصل حکم یس جمهور، از وظایف قانونی ئتواند به تخلف رـ دیوان عالی کشور می
م عـادي بـا اطـالع مجلـس یجـراخصوص ونان او و وزیران در یس جمهور و معائـ رسیدگی به اتهام ر

  ).140(اصل گیرد صورت میهاي عمومی دادگستري شوراي اسالمی، در دادگاه
سـازمان بازرسـی کـل  ول نظارت بر حسن اجراي قوانین است و براسـاس ایـن حـق،ئقضاییه مس ةـ قو

  ).174 و156دولتی است (اصول هاي ول نظارت بر دستگاهئیس قوه قضاییه، مسئکشور زیر نظر ر
به شـکایات و اعتراضـات مـردم نسـبت بـه  ،قضاییه است ةیس قوئکه زیر نظر ر ،ـ دیوان عدالت اداري

  ).173کند (اصل هاي دولتی رسیدگی مینامهن، واحدها و آیینامأمور
خـدمت، توسـط یس جمهور، معاونان او و وزیران و همسر و فرزنـدان آنـان قبـل و بعـد از ئـ دارایی ر

قانون اساسـی جمهـوري شود که بر خالف حق، افزایش نیافته باشد (قضاییه رسیدگی می ةیس قوئر
  ).142اصل اسالمی ایران، 

  يادار و یحقوق ،یپارلمان ،یاسیس يگومؤثر پاسخ يوجود نهادها. 6
  در ساختار سیاسیمقنّنه  ةقونظارت  نماگرهاي. 7

اسـاس قـوانین یـک و بر نظـارت کسـب اطـالع اسـت ۀمرحلـ ؛ نخستینیابی و خبرگیرياطالع. 1
نظـارتی اعـالم و او را در جریـان تصـمیمات و  ةنهادها موظفند تا عملکرد خـود را بـه قـو ،کشور

  د.ناقدامات خود قرار ده
  نظارت است.  ۀتذکر یا سؤال دومین مرحل. 2
نهاد نظارتی مجـاز اسـت بـا اسـتفاده از  ،تحقیق و تفحص است که طی آن ،سوم نظارت ۀمرحل. 3

عملکردهـا بپـردازد و فراتـر از اطالعـاتی کـه  ةتحقیق دربار به، داردابزارهاي مناسبی که در اختیار 
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 ۀبـه بررسـی مبـادرت کنـد و عمـالً از همـاسـت،  هایی کـه اخـذ نمـودهدریافت کرده و یا پاسخ
بگیـرد. چنـین حقـی بـراي نهـاد  کمـک ،امکاناتی که براي کشف ابعـاد یـک موضـوع الزم اسـت

د و مانعی بـر سـر اشنکند که براي تفتیش ـ در حوزه نظارتی خود ـ آزاد بایجاب می ،کنندهنظارت
  .قرار نگیرد هاراه آن

ی) علنـی و یگوپاسـخی را بـه (یول اجرائمس ،ی نظارت است که از یک سویاستیضاح مرحله نها .4
صالحیت و عملکرد  ةگیري مجدد دربارنهاد نظارتی به تصمیم ،کند و از سوي دیگررسمی وادار می

  .آورداو روي می

  نهادمردم یمشورت يهاتهیها و کمل نهادها، کارگروهی. تشک8

ساختار از جملـه عناصـر حیـاتى و ارکـان  ةدر حوز یابیارزکنترل و  ،گونه که اشاره شدهمان
تـوان یم ،قیدق یابیوجود کنترل و ارز. با استن شده ییهدف تع ين به سوآاصلى در حرکت 

ساختار بـه سـمت اهـداف تعیـین شـده  ةاندرکار در حوزعوامل دست ۀاز درستى حرکت هم
توان مطمئن بـود عملکـرد موجـود با فقدان آن هرگز نمى ،گرید ينان حاصل کرد. از سویاطم

امکـان  ،از خطـا را همواره با وجود درصـدىیز است؛هاى طراحى شده منطبق بر برنامه کامالً
ک یـدر سـاختار  ،رونیـار نخواهد بـود. ازیپذن شده امکانییتع يهاانطباق کامل آنها با برنامه

در صورت نیاز،  .ابدییبا استفاده از فرایند نظارت و کنترل، میزان خطا کاهش م ،ینظام اجتماع
  .دشومی يبازنگریا در آن عملکرد اصالح و 

جـاد فرهنـگ تعامـل و مداراسـت. یساختار، ا ةو کنترل در حوز ج وجود نظارتیگر نتاید یکی
ح و یگـر افـراد صـحیبرخورد کارگزاران و افراد مسئول بـا دة و مستمر، نحو یبا وجود نظارت کاف

صـورت هبـ ،افـراد يهاخواسـتکـارگزاران در مواجهـه بـا در ،ن حالـتیـدرست خواهد بود. در ا
گـاهی نشـان داده اسـت فقـدان نظـارت و کنتـرل  خواهنـد کـرد. تجربـه یدگیمطلوب به آنها رس

گـر افـراد و برخـورد نامناسـب بـا آنهـا یهـاى دتوجهى کارکنان و کاگزاران به خواسـتهبىموجب 
به نظارت بر عملکـرد کـارگزاران خـویش،  اشتر مالکدر ضمن سفارش  یگردد. حضرت علیم

 کننـد:یان میـب کـارگزاران بـا مـردم برا مدارا و تعامل مناس ید نظارت و کنترل پنهانیاز جمله فوا
و کسانى از اهل صدق و وفا را بـراى مراقبـت برایشـان بگمـار؛ زیـرا مراقبـت سـرّى از کارهـاى «

 .)البالغه(ر.ك: نهج» ایشان سبب وادارشدنشان به امانتدارى و ارفاق به رعیت خواهد شد
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  :فرمایندمى بارهایندر  یحضرت عل
مردان با ظاهرسـازى  زیراگمانى برگزینى! هوشیارى و اعتمادیابى و خوش ۀپای مبادا همکاران خویش را بر

این ظاهر آراسته از خیرخـواهى و امانتـدارى  ،فریبند، و در آن سوىو حسن خدمت، فراست والیان را مى
  .)437همان، ص( خبرى نیست

کـاگزاران و  ياز سـوعملکـرد  ۀارائـ ک جامعـه و بـایدر ساختار  ییگوپاسخت فرهنگ ین با تثبیهمچن
 ،مـدتن امـر در درازیا ۀجیافت. نتیش خواهد ینان افراد نسبت به نظام حاکم افزاین، اعتماد و اطممسئوال

در  ،گـرید ياسـت. از سـو یز جلب اعتمـاد عمـومیان شهروندان و افراد جامعه و نیجاد رضایت در میا
بـر نظام حاکم مطلع نباشند امکان نظـارت  يهايریگمیک جامعه از سازوکارها و تصمیکه افراد  یصورت

قابـل  يریتـوان تـأثینم ،افراد جامعه يبرا یبا نبود نظارت کاف ،ن حالتیآنها وجود نخواهد داشت. در ا
 جاد کرد.یآن ا ت ساختار و اصالح عملکردیتوجه در تقو

  در جامعه متعدد یاسیس هاييبندها و گروهتشکل ها،انیوجود جر. 9
  یحکومت يبر قوا يبر. نظارت ره10

حـل  ،هاي قدرت نظارت دارد و براساس والیت مطلقـهبر کانون ،اصول قانون اساسی ررهبري نظام بنا ب
که از طریق عادي قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بـر عهـده را، معضالت نظام 

 د.شومینظارت هاي گوناگون راهنیز از او خود چه بر دارد، اگر
اسالمی در نظـر گرفتـه شـده و در قـانون اساسـی نیـز  ۀشرایط سختی در اسالم براي رهبري جامع

در عـین حـال، از  و بر مهار درونی رهبـر اهتمـام بیشـتري بـه خـرج داده گذارقانون .پذیرفته شده است
ورت توانست نظارت بـر رهبـري را بـه صـترین نهادي که میعالی نظارت بیرونی نیز غافل نبوده است.

  .نهادي بر دوش کشد، مجلس خبرگان رهبري است
نهاد از جمله  ،بر امور کشور یمجلس شوراي اسالمی نهادي است که نظارت عام و غیرمستقیم

سـالمی در مجلس شوراي ا« ،؛ چراکه اوالًردآن دا ۀمجموعها و تشکیالت زیرسازمان ویژهبهرهبري 
تواند قانون وضع کند و مجلس نیز براساس ایـن می ،ر در قانون اساسیعموم مسائل در حدود مقر

آنـان را در  ،تواند ضـوابط کـاري نهادهـاي مربـوط بـه رهبـري را مشـخص کـردهمی ،حق قانونی
  .دزاسمقید  ،چارچوب قانون مصوب

احیـاي «که بـه صـورت عـام، مـأمور  ،ذاتی خود ۀتواند عالوه بر وظیفقضاییه می ةهمچنین قو
مرجع رسمی «(اصل یکصد و پنجاه و ششم) و  »هاي مشروعل و آزاديحقوق عامه و گسترش عد
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قضـاییه  ةیس قـوئـاز طریق حق قانونیِ ر ،(اصل یکصد و پنجاه و نهم) است »تظلمات و شکایات
(اصل  »کشور سازمان بازرسی کل«) و دومو یکصد و چهل مبنی بر رسیدگی به دارایی رهبر (اصل 

هـاي اداري یان امـور و اجـراي صـحیح قـوانین در دسـتگاهبر حسن جر یکصد و هفتاد و چهارم)
  رهبري نظارت نماید. ۀزیرمجموع

کارهـاي هـاي نهـادي بـه همـراه راهقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با مجموعـه نظـارت
هـاي راه ــ کـه بحـث آنهـا گذشـت ــ مهـار درونـی قـدرت ویژهبه ،ساختاري و نظارت همگانی

بنـابراین،  رهبري در نظام اسالمی رقم زده اسـت. ةبر اختیارات گسترد بخشی براي نظارتاطمینان
معصـوم قـرار داده، در اختیار یـک فـرد غیررا مهار این سخن که نظام جمهوري اسالمی قدرت بی

  نادرست است.
  ساالري دینیمردمدر  یعموم ي نظارتساختار يهاشاخص: )3( جدول

  فرآینديهاي کارویژه
  يریگمیتصم ينهادها ریسا و مجلس مذاکرات بودن یعلن

  اجراییهاي نهاد از شکایت برايها دادگاه به شهروندان ۀمراجع تسهیل
  پرسیهمه و انتخابات

  گذاريسیاستهاي کارویژه

  یعموم يریگمیتصم ةحوز شدن شناخته تیرسم به
  نیقوان ریسا و یاساس قانون در یعموم نظارت حق شناختن تیرسم به زانیم

  )مرداندولت ییگوپاسخ زانیم( ییگوپاسخ
  

  )مردم( رفتار در ينظارت عموم يهاشاخصج. 

 يدئولوژیـاعم از ا ،یاسینظام س گوناگونمردم در ابعاد  یش همگانیپا :عبارت است از »ینظارت عموم«
 ،یالهـ ینـیب. در جهانیو کارگزاران حکومت ،، ساختاريرهبر ،)ینیت دیحاکم ينظر ي(مبنا یاسینظام س

 یفـیفـه و تکلیوظ عنوانبـهانسان  ين مادیو همچن يمعنو یط تحقق تعالیا نمودن شرایو مه يسازنهیزم
 ،بـر عهـده حکومـت و مـردم نهـاده شـده اسـت زمـانهم ،خداونـد يشود که از سـویم شناخته یاله
ان افـراد یـمزبـور در ممانع تحقق هدف  حکومت و مردم یعنی ،ن دو رکنیک از ایهر نبود که ايگونههب

 ةخـاص بـر عهـد یفیف و تکـالی، وظـاییتحقـق هـدف نهـا جهـتدر  ینیبن جهانیا گردد.میجامعه 
ق حرکـت یـآن تنهـا از طر ياسـت کـه ادا یالهـ یامـانت »تیـحـق حاکم«حکومت و مردم نهاده است. 

ت و کـارگزار از حکومـ یتخطـ ،یالهـ ینیبدر جهان ،رونیاسر خواهد بود. ازیم یبراساس دستورات اله
حـاکم و کـارگزار  ،یاله ۀشیدر اندرو، ازاینرش نخواهد بود. یقابل پذ ين شده امرییر تعیحرکت در مس

است کـارکرد خـود را بـا  يبلکه ضرور ،کند يریگمیخود تصم یشخص يهاافتیاساس رهتواند برینم
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در جهـت آمـاده  یحکومـت و قـدرت عـامل ،شـهین اندیانطباق دهد. از منظر ا ین و دستورات الهیقوان
حکومـت بـا اسـتفاده از  ،یالهـ ۀشـی. در انداست ن هدفیبه اها تمام انسان یرسدست ينه برایکردن زم

رگـذار یتأث یها، عاملانسان يبرا يو معنو ين مصالح مادین و تأمیقوان يبا اجرا ،ارات و قدرت خودیاخت
  .گرددیم محسوب یل به هدف اصلیدر ن

تحقـق  جهـتت در یـرگذار در کنـار حاکمیتأث یرکن عنوانبهمردم  ،ینیبن جهانیدر ا ،گرید يسواز 
از عهـده و تـوان حکومـت  ییتنهـابـه ییشه، تحقق هـدف نهـاین اندیدر ا ؛دآینیم شماربه ییهدف نها

. اسـت ازمنـدیتـک افـراد جامعـه نو مشـارکت تـک يبه همکـار ،و حکومت در تحقق آن است خارج
الزم برخـوردار  ییمـردم، حکومـت و قـانون از کـارا ياز سـو یبدون وجود مشارکت همگـان ،رونیااز

  د.یا نخواهد گردیتحقق هدف مزبور مه ينه براینخواهد بود و زم
بـر  ید فراوانـیتأک ،اتیات و روایاز آ ياریرگذار مشارکت مردم، در بسیو تأث یاتیبا توجه به نقش ح

 جهـتدر  یالهـ ۀفـیف و وظیـتکل عنوانبـه یاله ینیبمشارکت در جهانن یده است. این موضوع گردیا
ح حکومـت در جهـت تحقـق هـدف یحرکت صـح برايجاد بستر الزم یمناسب و ا ۀنیفراهم نمودن زم

هـا و نظـارت کارراه ۀهـا، ارائـشبرد برنامهیبا مشارکت در پ ندمردم موظف ،یاله ینیباست. در جهان یینها
  دهند. ياریجامعه  يو ماد ين مصالح معنویتأمدر نظام حاکم، حکومت را  بر عملکرد
 ،ک حالـتیـتصـور کـرد. در  یگوناگون يتوان حاالت و نمودهای، ممشارکت يبرا ،گرید ياز سو
ن یحکومـت در جهـت تـأم يباشد که از سو یاز دستورات و مقررات يرویتواند در قالب پیم مشارکت

از دسـتورات نظـام  يرویـوضع شده است. هـر فـرد در جامعـه بـا پ يو ماد ياعم از معنو ،بهتر مصالح
گران را بـه سـعادت و یدن خود و دیرس ۀنیاست، زم یگرفته از دستورات الهتئکه برخاسته و نش ،حاکم

 ند:یفرمایم یثیدر حد امیرالمؤمنین ،ن نکتهیسازد. با توجه به امیا یمه یقیکمال حق
، و امانتی را ان کرده استیبرا  در میان مردم حکومت کند که خداوند دستور آنبر امام الزم است آنچنان 

اطاعتش کننـد  ،وقتی چنین کرد مردم باید گوش به فرمان او بوده .ادا نماید ،که خداوند به او سپرده است
  ).؟؟؟( و دعوتش را اجابت نمایند

ژه در یو یست، بلکه نگاهین يجنبۀ فرد ين و دستورات تنها دارایاز قوان يروی، پیاله ینیبدر جهان
از دستورات و مقررات، موظف است به  يروی، هر کس عالوه بر پینیبن جهانیآن وجود دارد. در ا

کس هیچن حالت، ین توجه و نظارت الزم داشته باشد. در این قوانیابه واکنش افراد نسبت  یچگونگ
 ولیت عمومى و مشترك نسبتئمستفاوت نخواهد بود و احساس یگر جامعه بینسبت به رفتار افراد د

رو، با بروز از دستورات و مقررات نظام حاکم خواهد داشت. ازاین يرویرفتار آنها در پ یچگونگبه 
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ف محوله، خود را موظف به مقابلـه و اصـالح آن خواهـد دانسـت. یهرگونه انحراف در انجام وظا
ف یفه و تکلین وظیا يز در راستاین ین و دستورات الهیجه به قواننظارت بر عملکرد نظام حاکم با تو

  :چنین برشمرد» نظارت«توان با توجه به مقولۀ را می یشود. اهداف نظارت عمومیم یابیارز
  ؛جامعه یاسیرشد فرهنگ س ـ
  ؛هادر جهت اهداف و آرمان یاسیحرکت نظام س حیتصح ـ
  .یاجتماع یزندگ گوناگون يهاساحتشرفت در یو رفع موانع پ یشناسبیآس ـ

  از منکر در جامعه ی. میزان امر به معروف و نه1

اسـاس آن، گـردد کـه بریاطـالق م یفـیضه و تکلیاز منکر در اصطالح، به فر یامر به معروف و نه
 يز از شـر و بـدیـو پره یکـیر و نیخ يگر افراد جامعه را به سویبر هر مسلمان واجب است که د

از  یخاص در خصوص امر بـه معـروف و نهـ يریتعب ین علیرالمؤمنیاز ام یثیدر حدرهنمون سازد. 
  است: یاسالم ۀشیآن در اند ةژیگاه ویجا ةدهندان شده که نشانیمنکر ب
بَحْـرٍ  هْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَـۀٍ فِـیالنَّوَالْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ«
جهاد در راه خدا در برابر امر بـه معـروف و ن یهمچنکارهاى خوب و  ۀهم؛ )542ص ، البالغهنهج» (لُجِّیٍ

  .است اى در دریاى عمیققطره همانند ،نهى از منکر

  دهی. میزان مشورت2

نظارت بـر عملکـرد کـارگزار  يهاتوان از جمله راهیو ادارة جامعه را م یمشورت در امور حکومت
 يهـااسـت کـه کارکرد ینظـارت ي، ابـزاردرواقـعکرد. مشورت  یتلق یشۀ اسالمیو زمامدار در اند

ر مطلـوب یکنـد و او را بـه مسـو تصـحیح می یم بـه انجـام کـار، بررسـیزمامدار را پیش از تصم
، بـه دنبـال کـاهش یاساسـ کـارراهن یـاسـتفاده از اه بـه یبا توص یشۀ اسالمیسازد. اندیرهنمون م

مطمـئن در  يعنوان راهبـردزان حـداقل بـوده و ایـن بـهیـدرصد خطا و اشتباه در ادارة جامعه به م
  .شده است یادارة جامعه معرف

  دارانحت زمامي. نص۳

امعـۀ کارکرد کـارگزاران در ج یابیتوان در خصوص ارزیم یشۀ اسالمیکه در اند ياز جمله موارد
داران از جملـه مباحـث حت زمـامیاسـت. نصـ» النصیحۀ الئمۀ المسلمین«به آن استناد کرد  یاسالم

 ين بـار، از سـویاولـ يبـراعنوان ن یگردد. ایاسالم قلمداد م یاسیشۀ سیدار در اندشهیپرسابقه و ر
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ان یبا ب، »خیف«سخنرانى در مسجد شان در هنگام ید. ایمطرح گرد، »الوداعحجۀ«در  یگرامپیامبر 
را از  یدار و کـارگزار جامعـۀ اسـالمزمام يبرا یرخواهیحت و خی، نصهاى امت اسالمىمسئولیت
  .آوردند شماربهف هر مسلمان یجمله وظا

 یاى را که این سخن مرا بشنود و آن را همراه دارد و حفظ کنـد و بـه کسـدارد بندهدوست خداوند «
بسا کسى که فقه را به نزد کسـى کـه چه بسیار حامل فقهى که فقیه نیست، و چه :برسانداست ده یکه نشن

ورزد: اخـالص عمـل کند. سه چیز است که قلب مسلمان بـدان خیانـت نمـىتر از اوست حمل مىفقیه
اگـر در  :یعنـی( »روایان، و همراهى بـا جماعـت مسـلماناننصیحت به فرمان ـ عز و جل ـ براى خداوند

بـا جماعـت  یان و همراهـیشـوایحت پیخداوند، نص ياخالص عمل برا یژگیان سه وک مسلمیوجود 
  .)403، ص 1، ج تابی کلینى،( شود)یمسلمانان وجود داشته باشد، خائن محسوب نم

  :عبارتند ازمردم نظارت در ساحت رفتار  يرهاگنما
  :نش)یشناخت (ب ةالف. حوز

  )بینش( رفتار ةنظارت عمومی در حوزهاي شاخص: )4( جدول

  یحقوق عموم اززان شناخت شهروندان یم  بینش ةحوز
  خود حقوق يفایاست در شهروندان شناخت

  حکومت قبال در خود حقوق از جامعه افراد شناخت
  حکومت و حاکم از ینظارت يهاحوزه شناخت زانیم

  نظارت انگریب يهامؤلفه گرید و »شورا« ،»منکر از ینه« و »معروف به امر« ةآموز از شهروندان شناخت زانیم
  یاسیس نظام مثبت ابعاد و هابیآس از جامعه افراد شناخت زانیم

  :کنش و عملة ب. حوز
  (کنش) رفتار ةنظارت عمومی در حوزهاي شاخص: )5( جدول

  عمل و کنش ةحوز

  نیقوان به مرداندولت يبنديپا زانیم
  یدولتهاي تخلف زانیم

  افراد تظلم و اتیشکا زانیم
  رفتار ساحت بر نظارت

  وزرا و مجلس ندگانینما به شهروندان یدسترس زانیم
  دولت عملکرد نقد در شهروندان يآزاد زانیم

  یاسیس فساد زانیم

  برشمرد: ذیلتوان در محورهاي می را رفتارنظارت عمومی در ساحت عملکرد و هاي شاخص
  ؛ندگانیزان تماس شهروندان با نمایمالف. 
  .یاسیرجال س یمردم در مجالس سخنران شرکت زانیمب. 



   ۳۳ ساالري دينيعمومي؛ مردم ترانظ

  گيرينتيجهبندي و جمع
نظام سیاسی چهار مؤلفۀ ایدئولوژي، رهبري، ساختار، و مردم (شهروندان) دارد که نماگرهاي نظارت 

بینی الهی و مادي، در هاي سیاسی در بعد ایده و با توجه دو جهانیابد. نظامسامان می آنهابا توجه به 
ساالري دینی مورد بررسی قالب نظام سیاسی استبدادي، نظام سیاسی دموکراتیک و نظام سیاسی مردم

در هـر نظـام توان آنها را با یکدیگر مقایسه کـرد. یگردد. با توجه به چهار مؤلفۀ نظام سیاسی، ممی
 يآزاد طۀیو ح یمناسبات اجتماع میدر جهت تنظ يو دستور یاز قواعد ارزش يامجموعه ،یاسیس

 ،یاز نظـر ارزشـتواند ، مییعیطب طوربهو  مطرح است یشهروندان و تعامل آنان با مقامات حکومت
ماهوي  ينماگرها .داشته باشد ییو وال کیدموکرات ،ییسایکل ،یفئودال تیحاکم رینظ یاوصاف متفاوت
د بر ی؛ تأکدعوت به تعقلپذیر عبارت است از: اجازة نقد داشتن؛ دة نظارتیمثابۀ یک انظام سیاسی به

. در ایدة حاکمیت از جهل زیپره؛ و دارد دیبر نظارت تأک هایی کهآموزهوجود کسب علم و معرفت؛ 
در حاکم » مقبولیت«دینی، توجه به نماگرهاي ذیل در حاکم ضروري است: ضرورت توجه به مقولۀ 

ساختاري در حاکمیت دینی که  رتخورد؛ نظاي با مسئلۀ مقبولیت رقم میکارامددینی و این امر که 
ساالري یا ضرورت برخورداري حاکم از صفاتی خورد؛ و شایستهاساس معیار انتخابات محک میبر

 ینظارت درون یالملل که نشانگر اندماج نوعنینظام ب يهایدگیچیپ شناخت ر،یدبت، عدالتهمچون 
توان با توجه به مقولۀ را می یم. اهداف نظارت عمواست »ینیحاکم دت یمشروع« ۀیدر نظر یرونیو ب

در جهت اهداف  یاسیحرکت نظام س حیتصح، جامعه یاسیچنین برشمرد: رشد فرهنگ س» نظارت«
. یاجتمـاع یگونـاگون زنـدگ يهاشـرفت در سـاحتیو رفـع موانـع پ یشناسبی، و آسهاو آرمان

نش)، حـوزة مـنش، و یتوان در سه محور شناخت (بمردم را مینظارت در ساحت رفتار  يرهاگنما
بخـش و تحقـق دبای نظام اسالمیریزي و مدیریتی برنامه ،ظرف ساختاريبرشمرد.  رفتارعملکرد و 

توان در سه مؤلفـۀ قـوانین، . نماگرهاي ساختاري هر نظام سیاسی را میباشدعامه بسترساز نظارت 
  .ها، و نهادها برشمردروندها و رویه

۳۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شماره دوم، پياپي  
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