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Abstract  
According to testimony Islamic scholars 
and other scholars of the human world, 
Islam has two political and religious 
(religious) aspects. The purpose of the 
Holy Prophet (Say hello to Him) without 
teaching religious and moral concepts, 
which is intended for the growth and 
exaltation of the soul and reaching the 
peak of happiness in this world and the 
hereafter considered; The formation of an 
inclusive government has been aimed at 
promoting justice. In the age of absence of 
Imam Asr (A. S. ), there are two views 
regarding the religious government: 
Religious rule is appointed (God's right). 
Religious government is elective (the right 
of the people) and its sphere of authority is 
in accordance with the contract with the 
people. In this view, the people have the 
right to monitor the actions of the rulers. 
The wise have recognized this right for the 
people in the context of time, place and 
history, and it has been signed by the holy 
shari'a in Islamic culture and civilization. 
Political Islam has provided the Islamic 
ruler with the limits of activity that are 
bound by Shari'a and has accepted the 
important principle of overseeing the 
government in order to control the ruling 
apparatus. For the application of this 
principle and among all kinds of freedoms, 
what is closely related to the people's 
control over the government is freedom of 
expression and opinion. The most 
important purpose of this research is to 
prove that the right of the people to 
supervise the government does not belong 
to an innocent ruler, considering the short 
period of the rule of Imam Ali and using 
the words of that Imam. The research 
method of this research is library and 
related sources have been used. 
Keywords: Government, Oversight, 
Rights, People, Constitution.  

  چکیده
 عالم و سایر محققان اسالمی دانشمندان شهادت به اسالم
 .است) عبادي( سیاسی و مذهبی جنبه دو داراي بشریت
و  دینی مفاهیم غیر از تعلیم به پیامبر اکرم (ص) هدف
 و رسیدن روح تعالی منظور رشد و به اخالقی که مکارم
 ؛باشد می مدنظر و آخرت در دنیا سعادت اوج به انسان
 عدالت بوده گسترش منظور به فراگیر حکومت تشکیل
 در خصوص )عج(عصر  امام در عصر غیبت .است

 دینی حکومت :وجود دارد دو دیدگاه دینی حکومت
 حق(انتخابی  دینی حکومت .است) خداوند حق(انتصابی 
قرارداد با  بر حسب آن اختیارات و محدوده است )مردم
 دارند بر عملکرد حق مردم دیدگاه در این .است مردم

و  مکان ،در بستر زمان عقال .باشند داشته نظارت حاکمان
و  اند شناخته رسمیت به ردمم را براي حق این تاریخ طول

 شارع مقدس توسط نیز اسالمی در فرهنگ و تمدن
 اسالمی حاکم براي سیاسی اسالم .است شده امضاء

باشد  می شریعت به مقید و مشروط که حدود فعالیتی
 حاکمیت دستگاه کنترل است و براي نموده بینی پیش
 براي .است پذیرفته بر حکومت را نظارت مهم اصل
 با نظارت آنچه ها آزادي انواع و از میان اصل نای اعمال
 و عقیده بیان آزادي دارد دقیق ارتباط بر حکومت مردم
 با توجه که آن است پژوهش این هدفین تر مهم .است
از  (ع) و با استفاده علی حضرت حکومت کوتاه دوران به

 مردم نظارت حق که نماید امام ثابت آن گهربار سخنان
  .غیرمعصوم ندارد حاکم به اختصاص بر حکومت

قانون  ،مردم ،حق ،نظارت ،حکومت :واژگان کلیدي
   .اساسی
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  مقدمه
 :وجود دارد دو دیدگاه صاحبنظران در بین) عج(عصر  امام در عصر غیبت دینی حکومت نوع در خصوص

 اختیارات است و محدوده )مردم حق( انتخابی دینی حکومت .است )خداوند حق(انتصابی  دینی حکومت
 .باشند داشته نظارت حاکمان بر عملکرد دارند حق مردم دیدگاه در این .است مردم با قرارداد بر حسب آن
نیز  اسالمی و تمدن و در فرهنگاند  شناخته رسمیت به مردم را براي حق این تاریخ در طول عالم عقال
 نظارت به وابسته حکومت و موفقیت سالمت بر این عالوه .است شده و تائید امضاء اسالم شارع توسط
 و بهبود حاکمیت عملکرد ارتقاي به انتو می بر حکومت مردم بیرونی و تنها با نظارت است برآن دقیق

  .پیدا نمود دست و غیر آن مالیهاي  از سوءاستفاده و جلوگیري تخلفات ،جرائم وکاهش کار آن کیفیت
 نظارت .شوند می فاسد رسند اغلب می قدرت به که از خطا نیستند هنگامی مصون در حکمرانیها  انسان
با  که راهکار عقالیی این .برساند حداقل به را حکمرانان و فساد خطا درصد تواند می بر حکومت بیرونی
را به  آن السالم علیه علی و حضرت رسیده شارع امضاي و به است نیز سازگار فقها انتصابی و مطلقه والیت
 مردم براي شارع بر آن عالوه ،شود می شمرده امور مسلمین به بارز اهتمام و از مصادیق است شناخته رسمیت
 اقامه :است برحکومت نظارت از حق مردم برخورداريها  آن اعمال الزمهکه  شناخته رسمیت هرا ب حقوقی
 حاکم تشویق ؛آنان و امر و نهی مسلمین رهبرانکردن  نصیحت ؛از خود دفاع ؛حاکمان مواخذه ؛عدل

  .)83 ،1395 ،حاکم (منتظرقائم عزل ،گناه به از دستور حاکمان سرپیچی ؛بدکار حاکم نیکوکار و مالمت
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 نظارت حق مردم) معصوم غیر امام(اسالمی  در حکومت آیا ،ت اصلی پژوهش بدین شرح استسؤاال
 را دارا بر حکومت نظارت حق مردم) معصوم امام(علوي  در حکومت آیا ؟باشند می را دارا بر حکومت

 فقه به اگر حق با نگاه ؟چگونه است یومت در قانون اساسکنقش مردم در نظارت بر اعمال ح ؟بودند
 شده شناخته رسمیت به آنان براي بر حکومت نظارت و حق بوده مردم شرعی از حقوق موارد این ،اسالمی
 ،غیررسمی گیرد و گاهی می صورت حاکمیت از درون یعنی است و حکومتی رسمی گاهی نظارت .است
 علوي در حکومت مهم اصول از جمله .دارند مشارکت در آن افراد جامعه همه همگانی که نظارت یعنی

 علیه علی حضرت آن تحقق در راستاي است که مردم از سوي بر حکومت و نظارت نقد حق پذیرش
 که دانست می مردم و بنیادین اساسی را از حقوق آن کرد بلکه می پافشاري اصل این بر اجرايتنها  نه السالم
 .کنند او اقدام عزل به نیفتاد ؤثرمو اگر  بپردازید نقد او کرد به خود تخطی از وظائف حاکمی چنانچه
 و حضرت بود با استبداد مخالفت السالم علیه علی و رسم راه اساسا :نویسد می باره در این جرداق جرج
 امر و نهی را حکومت و منشاء حاکمان را مراقب مردم ،نگیرد فاصله از عدالت زمامدار آن که براي
 علیه علی سیاست در فلسفه مهم دو اصل :دارد یدهعق سروش دکتر .)135 ،1376 ،(جرداق دانست می

 حق ضعفا ،سالم امت در یکو ندارد  طرفه یک نسبت جز خداوند با حق کس از هیچ است عبارت السالم
  .)163 ،1377 ،(سروش گیرند می از اقویا زبان لکنت را بدون

  نظارت و اصطالحی لغوي مفهوم -1
کردن  تأمل با چشم ،)154 ،ق1409 ،فراهیدي(قلب  و نگاه چشم نگاه معناي و به است نظر عربی کلمه

و  تأمل براي گاهی .آن و دیدن چیزي درك براي و بینایی چشم گرداندن ،)830 ،ق1376 ،جوهري(
 مسئله .)812 ،ق1412 ،اصفهانی راغب(رود  می کار به نیز دیدن یعنی آن نتیجه براي و گاهیکردن  بررسی
و با  است و اجتماعی سیاسی در هر نظام یلکو به طور  و سازمان در هر نهاد لمسائین تر مهم از جمله نظارت

و  بر کار است بانی و دیده داشتن زیر نظر ،مراقبت معناي به نظارت .دارد ناگستنی پیوندي اجتماعی مسئولیت
رود و  می رشما به سالم مدیریت حیاتی و عناصر اصلی مدیر و از ارکان از وظائف و ارزیابی در کنار کنترل

  .)1 ،1390، کاظمی اخوان(کند  می ایفا کننده و تعیین اساسی نقش صحیح و مدیریت استحکام ،در راهبري
و  است و اعتبار آمده تأمل با توام نگاه معناي به» نظر« از ماده است یعرب واژه یک در اصل نظارت

 ،زاده یعمیدزنجانی و موس(رود  می کار ناظر به از سوي صادره رأي به مصدر یعنی حاصل معناي به بیشتر
 قرن شود در اواسط نمی المنیر دیده نظیر مصباح عربی قدیمیهاي  در معجم نظارت واژه .)54 ،1397
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 نظارت کلمه .)803 ،ق1418 ،یخفاج(است  کار برده را به االوقاف نظاره خفاجی قمري هجريازدهم ی
 براي عربی در زبان .است نشده کار برده به عربی در زبانباشد  می رایج فارسی در زبان اکنون که معنایی به

کاري  در انجام را مراقبت دهخدا نظارت .برند می کار به را و المراقبه االشرافهاي  کلمه معنا این بیان
 ضمن فلذا .)1144 ،1381 ،معین(اند  کرده معنا امري در اجراي و معین مراقبت )586 ،1346 ،دهخدا(

 مراقبت معناي دارد و به فارسی کاربرد نظارت ایشان نظر و برخالف عمید زنجانی مرحوم استاد به احترام
 طی که شود می گفته عملیاتی مجموعه نظارت به مصطلح در تعریف .است و از ماده نظر گرفته نشده است

 نتایج مطابقت به طریق شود تا از این می سنجیده و مقررات با قوانین اشخاص عملکرد تطابق میزان آن
  .)29 ،1390، کاظمی اخوان(آید  دست به اطمینان مطلوبهاي  با هدف عملکرد

از  و نهاد حکومتی مقام یک اقدامات و بررسی از بازبینی عبارت :عمومی حقوق در حوزه نظارت
 و حدود در شده یاد اقدامات ماندن از باقی اطمینان حصول آن غایت که دیگر است و نهادي مقام سوي
 حقوق در حوزه نظارت .)23 ،1398 ،راسخ( است قدرت با قدرت مهار در حقیقت .است ونیقان ثغور
 سالمت حفظ منظور به که کارها و انسانی نیرويدادن  قرار نظر زیر و مراقبت از است عبارت :اداري
 :اساسی حقوق در نظارت .)14 ،1383 ،میرمحمدي( گیرد می انجام کارها مطلوبیت و انسانی نیروي
 شده اتخاذ تصمیمات باها  آن انطباق و انجام حین در یا شده انجام کارهايیابی  ارزش و ممیزي و سیبرر

 .)187 ،1396 ،قاضی(است  شده تعریف افراد از انحراف جلوگیري در جهت و مقررات قانون و همچنین
 و تشخیص برنامه عملکرد با مقایسه فرایند ؛یا بایدهاها  هست مقایسه فرایند :مدیریت در علم نظارت

 کارگیري و به انحرافات با شناسایی همراه ،مطلوب با وضع موجود وضع مقایسه فرایند ؛احتمالی انحرافات
و  آمده کارکنان عملکرد ارزیابی معناي به مدیریت در علم .)171 ،1390 ،طبرسا(اصالحی  اقدامات

گیرند  می قرار و سنجش ورد بررسیم طور رسمی به معینهاي  در زمان کارکنان که آن است منظورشان
  .)214 ،1376 ،سعادت(

 کسی و ناظر مجریان اقدامات و ارزیابی سنجش ،از بازرسی است عبارت حقوقی نظارت در مفهوم
 ،1397 ،زاده یعمیدزنجانی و موس(شود  می تعیین و سنجش و ارزیابی بازرسی چنین منظور به که است

 رسیدن در راستاي اموري باید باشد و انجام و آنچه هست آنچه بین ضمنی مقایسه نظارت عبارتی به .)15
در  از آنچه و اطالع آگاهی را نوعی نظارت ،تعاریف در همه .)6 ،1393 ،ایزدهی(است  مطلوب هدف به

  اند. دانسته است وقوع حال
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  نظارت پیشینه -2
شود  نمی دیده آنان ختیاراتا و دامنه بر حکومت مردم نظارت در مورد صریحی مطلب روایات و در آیات

وجود  از ناظر بحثی متقدمین فقهی و متون نیز در روایات در امور مدنی .)158 ،ق1420 ،داماد محقق(
 اند. کرده را مطرح حاکم بر قدرت نظارت بحث از فقها بعضی مشروطیت در دوره در امور سیاسی .ندارد
از  در دفاع ایشان ،بر آن عالوه .است دانسته مردم را حق اسالمی بر سلطنت نائینی نظارت میرزاي مرحوم
نیابی و  مجلس به مشروط بلکه نیست مطلقه) پادشاه( ملک مشروعیت :فرماید می استبداد و نفی مشروطه

  .)112 ،1382 ،قوانین است (نائینی دستور یا به مقید ،ملت اراده

  نظارت اقسام - 3
  درونی نظارت - 3- 1

 :است آمده 105 آیه شریفه مبارکه مائده در سوره .باشد می خود زیستن كپا مسئول اول در درجه هر کس
و  خداوند نظارت تحت دائما انسان .دارید نگاه خود را از آتش خود و بستگان :نارا و اهلیکم انفسکم قوا

  .شود می ناشی الهی و قدرت از علم که است و فراگیر عام تکوینی امر یک و این است الهی ماموران

  بیرونی نظارت - 3- 2
 علیه امام علی .برساند حداقل را به و فساد حکمرانان درصد اشتباه تواند می بر حکومت نظارت گونه این

و  داشتها  آن در رفتار و اعمال دقیقی نظارت خویش کارگزاران قدرت منظور نقد و نظارت به السالم
گرفتن  نظر در بدون در مواردي حتی ،نمود می را سرزنش آنان شدت بهزد  می سر از آنان خطایی چنانچه

خبر  بعد از شنیدن استاندار بصره انصاري حنیف ابن با عثمان برخورد .پرداخت میها  آن عزل به مالحظاتی
است (نهج ها  نمونه از این یکی ،دار سرمایه یک در مهمانی و شرکت بصره متمکنین با ایشان مراوده
با  انتقاد از او ضمن ،خود منصوب قاضی شریح توسطاي  خانه خرید بعد از اطالع .)46نامه ، البالغه
 نیست او صحیح از این که بسیاري از احکام بعد از اطالع و حتی گرفت را از او خانه شخصی فرستادن
اشتر استاندار مصر نیز  ابن مالک به معروف در نامه .)3نامه ، فرمود (نهج البالغه اقدام وي عزل به نسبت
  .باشد داشته دقیق نظارتی بر کار گزارانش ایشان کهکند  می توصیه

  بر حکومت و عمومی همگانی نظارت - 3- 3
 امام علی .از منکر است و نهی معروف وجود دارد امر به نظارت در زمینه که اسالمی اصل ینتر مهم
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 سالمت بقاي هرا الزم نماید و آن می تشویق اصل این به با اتکاء بر قدرت نظارت را به مردم السالم علیه
 طوري به .داند می خدا با جهاد در راه را برابر از منکر و نهی معروف امر به برپایی حضرت .داند می جامعه
 .گیرد را در دست آنان حکمرانی شما بدترین که شود می موجب از منکر و نهی معروف امر به ترك که
زاید  اهمیت دلیل به .داند می اصل این به توجه را عدم پیشینهاي  امت نابودي علت السالم علیه علی

 امام به خویش در وصیت حتی ،دارد قدرت وکنترل اسالمی و اصول در امور دین اصل این که الوصفی
 که طوري به ،ندارد اجتماعی رتبه به ربطی مسئولیت این .فرماید می توصیه آن بر انجام السالم علیه حسن
 اساسی قانونهشتم  در اصل مسئولیت تبلور این .هست هم رفتار آمر خویش مسئول زیردست انسان یک

  .است شده تبیین نحو ممکن بهترین به اسالمی جمهوري

  بر حکومت مردم نظارت حقهاي  فرض پیش-4
  از خطا انسان مصونیت عدم - 4- 1

 باعث ز خطاا انسان مصونیت عدم .است انتظار گزافی معصوم و امامان پیامبران از غیر و اشتباه خطا انتظار عدم
 آیه شریفه کریم در قرآن .باشد دیگران توسط نظارت نیازمند است دار امور دیگران عهده که شود کسی می
  .بدانند از خطا خود را مصون که از این داشته را بر حذر مردم خداوند متعال مبارکه نجم سوره 321

و خطا  لغزش در معرض معصومین همه غیر از حضرات ،از ائمه منقول صحیح روایات موجب به
 علیه علی حضرت از نزدیکان یکی .باشند معصوم و امامان پیامبر از نزدیکان که هرچند ،هستند )اشتباه(

 در مقام ،است امام بر علیه روزگار چرخ دید بود بعد از آن که ایشان مورد اطمینان از همه بیش السالم که
 عباس ابن که شنید وقتی حضرت .رفت مکه و به شترا بردا المال بیت موجودي تمامی بصره استانداري

 خدا بود رسول پسرعموي که این فرمود خواند و و خطبه کرد و گریه منبر رفت است بر فراز کرده چنین
 .)41نامه ، کرد (نهج البالغه توان می کمتر از اوست فضیلتش که کسی به اعتمادي چه پس کرد چنین
 محتمل فلذا نیست معصوم هر حال به اسالمی رهبر جامعه :گوید می خصوص در این یزدي مصباح مرحوم
 است این رهبري خبرگان از وظائف یکی دانید می .شود خیانت یا سوءاستفاده و مرتکب دچار لغزش است

                                                     
لَّ -1 واحش إِ رَ الْإِثْمِ والْفَ ائ ونَ کب ب ن تَ ینَ یجنَّةٌ الَّذ جِ تُم أَ رضِ وإِذْ أَنْ نَ الْأَ م إِذْ أَنْشَأَکم بِکم لَم أَع و رَةِ ه غْفم نَّ ربک واسع الْ مم إِ ونِ ا اللَّ فی بطُ

نِ اتَّقَی. آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاري م لَم بِ أَع و ه کمزَکوا أَنْفُس ا تُ لَ اتکم فَ ه م ورزند   کوچک خودداري می هاي ها جز لغزش أُ
هـاي   گـاه کـه در شـکم    آمرزش است وي از آن دم که شما را از زمین پدیـد آورد و از همـان    پروردگارت [نسبت به آن ها] فراخ

  مادران تان نهفته بودید به [حال] شما داناتر است پس خودتان را پاك مشمارید او به [حال] کسی که پرهیزگاري نموده داناتر است. 
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 مسلمانان شرعی واجب بلکه جائز است فقیه از ولی انتقادتنها  نه باشد داشته دقیق نظارت رهبر بر اعمال که
  .)69 ،1381 ،یزدي مصباح(است 

  فساد عامل قدرت - 4- 2
وجود  دقیقی رابطه و غرور قدرت میان .نمایند می پیدا تمایل از قدرت سوءاستفاده به و غالبا نوعا قدرتمندان

 هرکس :فرماید می السالم علیه علی امام .آورد می و خودخواهی غرور ،منیت دنبالش به اقتصادي قدرت ،دارد
خودراي  هر کس .)160 حکمت، البالغه نهج(کند  می ت منهاي دین) زورگوییقدرت به دست آورد (قدر

 حکمت، البالغه نهج(شد  شریک آنانهاي  در عقل ،کرد مشورت با دیگران هالکت رسید و هر کس شد به
 پاسخ طوالنی سخنی با از یاران یکی ایشان فرمایش خواند در میانه می در صفین حضرت کهاي  در خطبه .)161
 خواهد را اطاعت و آن شنید دهد خواهد هر دستوري حضرت آن که شود می دهد و متذکر می را ضرتح آن
 صالح مردمان در نزد زمامداران حاالتترین  از زشت که است قطعی :فرمود چنین او در پاسخ حضرت ،کرد
 انسان براي قدرت .)216 خطبه، البالغه نهج(و غرور بنمایند  فخرفروشی کمال آنان درباره مردم که است این

  .گیرد می قرار سوءاستفاده مورد باشد اغلب مطلق اما اگر خیر است

  فقها انتصابی والیتپذیري  نظارت - 4- 3
 آنان والیت بر اعمال مردم نظارت حق دارد بر نفی وجود فقها انتصابی والیت اثبات براي کهاي  ادله

 بر آنان مردم نظارت مشروعیت عدم فقها را صابیانت والیت پذیرش الزمه توان نمی فلذا ،ندارد داللت
 فرعیه احکام بر تمام و مقدم اهللا رسول مطلقه از والیتاي  را شعبه فقیه والیت )ره(خمینی  امام .دانست
بر  نظارت به امام ،یزدي مرحوم نظر به بنا .)451 ،1379 ،خمینی امام(دانست  می و حج و روزه نماز حتی
 انجام هم من به خود را نسبت کار قانونی خبرگان مجلس تحقیق کمیسیون :فرمود بود و معتقد فقیه ولی

  .)560 ،1375 ،یزدي(دهد 

  بر نظارت حاکم اصول -5
باید  و احکام اصول این در هر نظارتی .دارد و چهارچوبی نیست حد و مرز بدون بر حکومت مردم نظارت
 در زندگی تجسس حرمت ؛اعمال احهاب اصل ؛و درستکاري صحت اصل ؛برائت اصل :شود رعایت

 و ایجاد نظام اختالل حرمت ؛مردمان خصوصی اسرار زندگی کتمان وجوب حکم ؛دیگران خصوصی
  .)88 ،1395 ،(منتظرقائم مرج و هرج
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  بر حکومت مردم نظارت حق مبانی -6
  است رسیده شارع امضاي به که عقال سیره - 6- 1

 اند. را ستوده آنان بر عملکرد و نظارت دانسته حق ذي اکمانبر ح را در نظارت مردم تاریخ در طول عقال
 علیه علی حضرت .دانند می حق ذي بر حاکمان را در نظارت مردم و عقال دارد ادامه هم هنوز سیره این

 حکام و شئون در امور که طور همانشد  او یادآور مصر گماشت به حکومت را به مالک وقتی السالم
 .خواهند کرد نظاره او را امور و شئون در همه مردم ،دهد می نظر آنان دربارهو  گر است نظاره گذشته
 ضمن حضرت .است قرار داده آنان صالحیت تشخیص را معیار صالح حاکمان در مورد نظر مردم ایشان
 نهج(کند  آماده بر اعمالش مردم نظارت را براي خودش شود که می متذکر مالک به عقال سیره این تائید
  .)53نامه  ،غهالبال

  بر کار خویش نظارت براي از مردم السالم علیه علی حضرت دعوت - 6- 2
اگر  که خواست و از آنان نوشت نامه کوفه مردم بود به بصره عازم جمل با فتنه مقابله براي وقتی حضرت

 به حضرت .)57 نامه ،البالغه نهج(کنند  مالمتش کنند و اگر بدکار دیدند اش یاري یافتند او را نیکوکار
 عمل خود ارزیابی نتیجه کنند و به نظارت بر کارش کرد تا دعوت از آنان در جنگ شرکت به فرمان جاي
 خصوصیتی کوفه مردم مقام در این .شناخت رسمیت بر خود را به کوفه مردم نظارت حق ایشان .کنند

 والیت تحت مردم که رفتگ نتیجه توان می خصوصیت با الغاي باشد بلکه آنان مقید به حکم ندارند که
  .باشند داشته او نظارت کارگزاران اولی طریق خود و به ولی بر عملکرد دارند حق

  السالم علیه علی از طرف نظار تشویق - 6- 3
تنها  نهکنند  نظارت صفین او در جنگ بودند بر عملکرد گرفته تصمیم که گروهی در برابر حضرت آن

 صلی( خدا رسول سنت و آگاهی دین فهم را نشانه کرد و تصمیم شان آنان را تشویق ننمود بلکه مخالفتی
  .دانست) و سلم وآله علیه اهللا

  یکدیگر امور به در اهتمام مردم حق - 6- 4
 مسلمان نکند کمک او به خواند ولی می فرا کمک به را مسلمین که را بشنود دیگري صداي که کسی
 .)414 ،1379 ،خمینی امام(اند  دانسته واجبات را از اوجب نامور مسلمانا به اهتمام )ره( امام خمینی .نیست
امور  به بارز اهتمام از مصادیق حکومتی امور و اصالح حاکمان از انحراف جلوگیري ،بر حکومت نظارت
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 نهج( شوند نمی صالح ،زمامدارانبودن  جز با صالح مردم :فرماید می السالم علیه امام علی .است مسلمین
 تأکیدمورد ) ره( خمینی امام آن توسط و اهمیت فقیه بر ولی مردم نظارت حق .)216 خطبه، البالغه

 ،گذاشتی را کج پایت بگویند که است موظف گذاشتم ملت کج را پایم یک اگر من .است قرارگرفته
  )235 ،1379 ،خمینی امام(است  مهمی مسئله مسئله ،کن را حفظ خودت

  عدل در اقامه مردم حق - 6- 5
 .برقرار شود عدالت دارند در جامعه حق مردم .هستند مردم قرآن و اجتماعی سیاسی تآیا مخاطب
  .باشد می قسط اقامه براي ابزاري نیز حکومت برقراري

  حکومت در مواخذه مردم حق - 6- 6
 نظارت آنان حق مؤاخذه و و حاکمان از کارگزاران مردم سؤال حق الزمه :فرماید می السالم علیه امام علی
 تا بتواند باشد داشته بر او نظارت دارد حق ،کند را مواخذه دارد دیگري حق هر کس ،است نبر آنا

 ابی ابن .)53نامه  ،البالغه نهج( کند مؤاخذه نمود او را پیدا کند و اگر خطایی را ارزیابی عملکردش
بر کار او  خواست از مردم نیز بعد از بیعتش اول خلیفه :گوید می البالغه نهج بزرگ شارح معتزلی الحدید
 به کنند و اگر بد کرده او را است او را یاري کرده عمل دادند خوب باشند و اگر تشخیص داشته نظارت

 همه :فرماید می باره در این) ره( خمینی امام .)159 ،ق1404 ،الحدید ابی ابن(دارند  وا راست راه
 مردم را حق آنان به و اعتراض آنان اعمال بر گفتار و هستند و نظارت مسئول مردم در برابر فرمانروایان

  .)402 ،1379 ،خمینی امام( دانست می

  حاکمانکردن  در نصیحت مردم حق - 6- 7
 نظارت حق ،نصیحت حق الزمه .او باشند ناصح در حضور و غیاب خواست از مردم السالم علیه امام علی

  .)34 خطبه ،البالغه نهج(است  حکومت بر عملکرد

  بر حاکمان آثار نظارت -7
  و تخلفات جرائم کاهش - 7- 1

 ایفا خوبی را به نقش این نظارت که است و تخلف از جرم کننده پیشگیري نقش نظارت اصلی نقش
  .کند می
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  مالیهاي  از سوءاستفاده جلوگیري - 7- 2
 المال بیت داشتن و در اختیار ثروتمند با افراد ارتباط و نیز با امور مالی تماس لحاظ به حاکمان نوعا و غالبا

از  با یکی در برخورد امیر المؤمنین .کنند درازي دست المال و در بیت شده وسوسه دارد امکان
 هنگامی :در اهواز نوشت قاضی خود رفاعه به بود کرده خیانتی که اهواز بازار ناظر هرمه ابن ،کارگزارانش

و  افکن زندانش و به کن معرفی مردم به راو او  برکنار دار بازار را از نظارت هرمه ابن خواندي مرا نامه که
  .را بریز آبرویش

  و اجتماعی سیاسی در عرصه نظارت - 7- 3
 نظام مشروعیت ،الهیهاي  در حکومت .است و مقبولیت مشروعیت مهم دو رکن داراي سیاسی هر نظام
 زیرا شود نمی تشکیل نظامی الهی مشروعیت صرف به پس ،است مردمی آن مقبولیت اما است الهی سیاسی
سوگند به  :فرماید می اجتماعیهاي  تحت عنوان مسئولیت السالم علیه امام علی .وجود ندارد مقبولیت

نبود و یاران حجت را بر من  کنندگان اگر حضور فراوان بیعت ،که دانه را شکافت و جان را آفریدیی خدا
ستمگران و  یم بارگکر برابر شه دکمان نگرفته بودیکردند و اگر خداوند از علما عهد و پ نمی تمام

ساختم و آخر  می شیرها ،وهان آن انداختهکنند مهار شتر خالفت را بر کوت نکمظلومان س یگرسنگ
ه یعل یومت توسط امام علکرش حیه فلسفه پذکم ینیب می .ردمک می رابیاسه اول آن سکخالفت را با 

ه خداوند از ک یمانیو عهد و پ نندگانک عتیثرت بک ،یاقبال عموم یت الهیعالوه بر مشروع ،السالم
  .)3 خطبه ،البالغه نهج(دانشمندان گرفته بوده است 

  اسالمی حکومت کارآمدي افزایش در راستاي و مردم حاکمان حقوق متقابل رعایت - 7- 4
در  حق را بپردازد مردم و زمامدار حق را ادا رهبري حق مردم که آن گاه :فرماید می السالم علیه علی امام
 پس ،پایدار گردد پیامبر سنت برقرار و عدالتهاي  و نشان پدیدار دینهاي  و راه یابد عزت جامعه آن

گردد  می مأیوس در آرزوهایش و دشمن امیدوار حکومت در تداوم و مردم شود اصالح روزگار
  .)216 خطبه ،البالغه نهج(

  یومت در قانون اساسکنقش مردم در نظارت بر ح -8
زات و خصائص یگر و در برابر ملت از ممیدیکت متقابل همه مردم در برابر یدر مسئول ینقش نظارت عموم

  .نترل قدرت و حفظ تعادل استکن اهرم یرومندتریه نکران است یا یاسالم يژه نظام جمهوریو
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امر  ،ریران دعوت به خیا یاسالم يران (در جمهوریا یاسالم يجمهور یطبق اصل هشتم قانون اساس
دولت نسبت به  ،گریدیکو متقابل بر عهده مردم نسبت به  یاست همگاناي  فهیر وظکاز من ینه به معروف و

ه در نظام ین پایند) بر اک می نیت آن را قانون معیفکیط و حدود و یشرا ،مردم و مردم نسبت به دولت
طبق اصل  .رددگ می اعمال ینظارت مدنترین  وگستردهین تر مهم عنوان بهن اصل یران ایا یاسالم يجمهور

ه کشهر و روستا  یاسالم يق شوراهایران نظارت مردم از طریا یاسالم يجمهور یهفتم قانون اساس
ار امور ین شوراها ضمن انتخاب شهردار و دهیندگان خود در ایق نمایشوند و از طر می ما انتخابیمستق

طبق اصل  .ندینما می ظارتن شهر و روستا اعمال نیرد مسئولکو بر عمل ياریو ده يمربوط به شهردار
ان مطالب آزادند مگر آن یات و مطبوعات در بیران (نشریا یاسالم يجمهور یست و چهارم قانون اساسیب
ان یمرانان بکومت و حکاز طرق نظارت مردم بر ح یکی ،باشد) یا حقوق عمومیاسالم  یه مخل به مبانک
از  یکیمه کب و محایان بدون ترس از تعقیب يآزاد .است یگروههاي  در مطبوعات و رسانهها  شهیاند

  .گردد می یامگکو خود يتاتوریکه مانع و رادع دک يمردم ساالر است به طورهاي  ومتکحهاي  شاخص
و  یاسیسهاي  انجمن ها، تیجمع ،ران (احزابیا یاسالم يجمهور یطبق اصل بیست و ششم قانون اساس

 ،ه اصول استقاللکن یمشروط به ا ،اخته شده آزادندشن ینیدهاي  تیا اقلی یاسالمهاي  و انجمن یصنف
توان از  نمی س راکچ یه .نندکرا نقض ن یاسالم يو اساس جمهور ین اسالمیمواز ،یوحدت مل ،يآزاد
ه کن امر است ین اصل بر ایا يابتنا ،مجبور ساخت)ها  آن از یکیت در کا به شریرد کمنع ها  آن ت درکشر

ت تالش خود را به یو جمع ییل گردهماکیبتوانند با تشگرفتن  ب قراریاز تحت تعق افراد آزادانه و بدون واهمه
ن عموم یبنابرا .ار ببندندکن به یرمعیغ یا حتین و یهدف مع یکدن به یرس يو مستمر برا یصورت گروه

 .ندینما فایخود را ا ینقش نظارتها  و انجمنها  تیل جمعکیو تشها  ت در احزاب وگروهکتوانند با شر یمردم م
بدون حمل ها  ییمایل اجتماعات و راهپکیران (تشیا یاسالم يجمهور یست و هفتم قانون اساسیطبق اصل ب

خود و اعالم نظرات  يرساندن صدا يمردم برا ،اسالم نباشد آزاد است) یه مخل به مبانکسالح به شرط آن 
 .باشدها  ییمایتجمعات و راهپدهی  لکواند شت ها می از راه یکیه کنند ک یاستفاده م یگوناگونهاي  شان از راه

  .داشته باشند یتوانند در موضوع نظارت نقش فعال می هم یمدن ينهادها
 .باشند نمی برخوردار يقو ياز پشتوانه و ضمانت اجراها  ن نظارتیدام از اکچ یه هکباید توجه داشت 

ن امر آن یل ایدل .تخب مردم باشندآن حقوقدان و من يه اعضاکل شود کیتش يسازمان مردم نهاد یستیبا
ابزار ین تر مهم عنوان بهران توجه به آراء مردم و انتخابات یا یاسالم يجمهور یه در قانون اساسکاست 



 ـ فصلنامه تمدن حقوقی 1401 ، پاییز12شماره ، 5دوره   54

 

 

 یه در قانون اساسکهایی  نار نظارتکدر  ،گریبه عبارت د .ت مردم شناخته شده استیمکاعمال حق حا
ه منتخب آن مردم باشند و بدون مصلحت کال شود اعم ینظارت ،آمده است رانیا یاسالم يجمهور

 ين گونه نظارت دارایا .آن نظارت داشته باشد يومت و نهادهاکبر اعمال ح یاسیسهاي  و رقابت یشیاند
 که درصورتینظارت  .انسان مسلمان در جامعه استپذیري  تیبر مسئول یمبن ،ینید يضمانت اجرا

ز یه نقاط قوت و ضعف آن را نکبل ،ندک می نین و مقررات را تضمیقوان يحسن اجراتنها  نهباشد  جانبه همه
  .دینما می روشن و واضح

  ارات مقام ناظریحدود اخت ينظارت بر مبنا - 9
  ینظارت استطالع -9- 1

 ،شف تخلفکدر صورت  .دینما می سبکاطالع  يناظر فقط از اقدامات و افعال مجر ،ن نوع نظارتیدر ا
در  .پردازد می ن نوع نظارتیت خود به ایمسئول يدر راستاصرفاً ناظر  ،خاص ییبدون اعمال ضمانت اجرا

و نهم قانون  یصد و سیکنمونه بارز آن اصل  .شود می با اطالع ناظر انجام ین نوع نظارت اعمال حقوقیا
  .است رانیا یاسالم يجمهور یاساس

  ینظارت استصواب -9- 2
ن ین اساس در ایبر ا .دارد ،ه صواب و صالح نداندکرا  یمالار بطالن اعیفرد ناظر اخت ،ن نوع نظارتیدر ا

ص یت تشخیصالحتنها  نهمقام ناظر  .ندارد ید مقام ناظر قانونیاعمال صورت گرفته بدون تائ ،نوع نظارت
ز دارد ین تخلف را نیراجع به اگیري  میت تصمیه صالحکا فساد در امور مورد نظارت را دارد بلیتخلف 

ارشناسان کبر استخدام  یاسالم يتوان بر نظارت مجلس شورا می نمونه يبرا .)64 ،1382 ،یدزنجانی(عم
ه ک ین نظارت بر انتقال بناها و اموال دولتیطبق اصل هشتاد و دوم و همچن ،یدولت اسالم ياز سو یخارج

  .ران اشاره نمودیا یاسالم يجمهور یباشد طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساس یاز نفائس مل

  ینظارت استرجاع -9- 3
ه کت دارد یصالح ،يا مقام مجریناظر عالوه بر اطالع از اعمال و اقدامات نهاد  ،ن نوع نظارتیدر ا

ا به صورت عام اقدامات یصالح گزارش دهد و  يبه نهادها یدگیرا به منظور رس يتخلفات مشخص مجر
  .)62 ،1382 ،یدزنجانیشود (عم یرقانونیان امور به صورت غیق مانع از جرین طریالزم را انجام داده تا از ا
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  ینظارت انضباط -9- 4
ا رد اعمال مورد نظارت را ی تأییدت یصالح یاگرچه مقام ناظر مانند نظارت استصواب ،ن نوع نظارتیدر ا

شف کسنجد و در صورت  می اعمال مورد نظارت را ،دارد اما مورد نظارت مقام ناظر با شاخص قانون
مات و یاز جمله ابطال تصم یت انجام اقدامات مقتضیصالح ،نظارت با مفاد قانونرت اقدام مورد یمغا

 يارهاین نوع نظارت ناظر موضوع را با معیدر ا .)182 ،1385 ،یمات را دارد (هاشمیتصم يتوقف اجرا
د توسط مقام ناظر یو صالحد یشیمصلحت اند ،یاستصواب در نظارت که درصورتیسنجد  می یقانون

مورد نظارت  اعمال ین صواب و صالح در بررسییص و تعید و مقام ناظر خود به تشخریگ می صورت
  .ن نوع نظارت استیقانون بودجه از ا يشور بر اجراکوان محاسبات ینظارت د .دینما می اقدام

  رانیا یاسالم يجمهور ینظارت در قانون اساسهاي  وهیش -10
 یعنی .و دولت) است يرهبر ،ل (مردمکبه سه ش رانیا یاسالم يجمهور ینظارت در قانون اساسهاي  وهیش

  .گردد می )يمردم بر دولت و مردم بر رهبر ،نظارت مردم شامل (مردم بر مردم

  نظارت مردم بر مردم - 10- 1
ر افراد یر نسبت به ساکاز من یتواند در قالب امر به معروف و نه می یگاهیوه هر فرد در هر جاین شیدر ا

 ین روش نوعیا .است یضرورت همگان یکرا به منظور اصالح فرد انجام دهد و الزم  يرهاکجامعه تذ
ن یشان است بدون ایا يارهاکافراد جامعه نسبت به دادن  یاست و در حد اطالع و آگاه ینظارت استطالع

ل نداشتن ساختار و یوه نظارت در جامعه به دلین شیالبته ا .و برخورد را داشته باشد یدگیت رسیه صالحک
  .باشد می دشوار و فاقد ضمانت اجرا ،الت خاص آنکیشت

  نظارت مردم بر دولت - 10- 2
جامعه اعم از  یاسیمختلف سهاي  ه احتمال خطا از طرف مقامکسه گانه  ينظارت افراد جامعه بر قوا

ند ک می جامعه اقتضاء ین منفعت عمومیبنابرا .وجود دارد یاسالم يندگان مجلس شورایمرانان و نماکح
که  ر داده شودکتذها  آن به ینظارت داشته باشند تا در صورت انحراف به نحو مقتضها  آن ارکمردم بر ه ک

  :شود می به دو صورت انجام
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  مینظارت مستق -1-2-10

اجتماعات  ،یاسیالت سکیافراد و تش ،يداریو شن يداریدهاي  ق مطبوعات و رسانهین گونه نظارت از طریا
مه از کحا هیئتبه دادن  یو در حد آگاه یز به صورت استطالعیل نظارت نه اعماکها  ییمایو راهپ
تواند به اصالح  می هکخطاها و اشتباهات است  ها، ان نقطه ضعفیمختلف مردم در قالب بهاي  خواسته

  .گردد یامور جامعه منته

  میرمستقینظارت غ -2-2-10

ندگان خود در ین انتخاب نمایوستا و همچنشهر و ر يشورا يق انتخاب اعضاین گونه نظارت مردم از طریا
ن نوع یا .بر رفتار مسئوالن نظارت دارند ین شده در قانون اساسیمعهاي  زمیانکق میاز طر یاسالم يمجلس شورا

ن یو اطالع به منتخب یرا مردم در حد آگاهیاست ز یم از نوع نظارت استطالعینظارت مردم به مانند نظارت مستق
  .دارد یندگان مردم بستگیرد نماکدگاه و عملیگر به دیاستفاده از انواع نظارت دنند و ک می خود عمل

  ينظارت بر رهبر - 10- 3
مرانان در کار حکمردم بر  ینظارت همگان ،رانیا یاسالم يجمهور یاصل هشتم قانون اساس براساس
ت و یمکبر حان نظارت عام مردم یا .ردیپذ می ر صورتکاز من ینقش امر به معروف و نه يفایجهت ا

ندگان مجلس یبر عهده نما یرسم يدر قالب نهاد یفه نظارتیوظ .است یزمامداران از نوع نظارت استطالع
الزم  يضمانت اجرا ين نظارت قانونمند و دارایا .باشد می ،ه منتخب مردم هستندک يخبرگان رهبر

  .است ینظارت مجلس خبرگان از نوع نظارت استصواب .باشد می یافکو
ه در صورت کقائل شده  یطیشان شرایو اعمال ا يرهبر يران برایا یاسالم يجمهور یاساس قانون

در مقابل  يمقام رهبر یح قانونین تصریبا ا .رسما قابل طرح است ،يت ویمسئله مسئول ها، خلل در آن
در مقابل مجلس خبرگان  يط رهبریا فقدان شرایوجود  یبررس .رسد می مجلس خبرگان مسئول به نظر

  .)49 ،1385 ،یشود (هاشم می ن مجلس بر آن مقام دارایه اکاست  يمستلزم نظارت مستمر

  نتیجه
از  بر حکومت و نظارت نقد حق پذیرش ،السالم علیه علی حکومت اساسی موضوعاتین تر مهماز  یکی
 امو در تم فرمود را وضع اصولی مردم از طرف آن عملی و انجام امر این تحقق براي .است مردم سوي
 از و روشنی واضح نمونه ،السالم علیه علی توسط شده ارائه الگوي .ماند پایبند بدان حکمرانی دوران
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 ایران شیعی جامعه و خصوصا اسالمی جوامع براي تواند می که است حکومتی ساالرانه مردم رفتارهاي
 یکدیگر بر اعمالها  انسان تو نظار بر خویش انسان نظارت فلسفه .باشد مسیر در این طریق و ارائه راه نقشه
 در این بیشتر هرچه دقت .است و تخلف از خطا انسان اعمالسازي  سالم براي ،شده تأکید بدان در شرع که

هاي  در نظام نظارت به نیاز .رساند می بازدهی حداکثر به ،تکامل ارتقاي و در سیر را خالص اعمال ،نظارت
 ابعاد و در تمام موقع به نظارت عمل چنانچه .رسد می نظر به ضروري امري ،امروز پیچیده اداري و سیاسی

از  باالیی درصد تواند می باشد و مستمر پذیرد صورت نگري و حال نگري و گذشته نگري آینده یعنی آن
و  کارشناسانه ،و جدي مؤثر ،شفاف صورت به نظارت که درصورتی .را ایجاد کند اجتماعی عدالت
 و همه شود می آشکار آن و ضعف قوت و نقاط بوده و مقررات قوانین اجراي حسن باشد ضامن جانبه همه

  .کنند می حرکت آن تصحیح در جهت جامعه اجزاي
 افزایش موجب ،قدرت از از سوءاستفاده و جلوگیري آن اجراي بر نظارت ،قانون صحیح اجراي
 اسالمی ایران جمهوري اساسی وندر قان پایه بر این .گردد می اسالمی نظام مقبولیت ،نتیجه و در کارآمدي

 دینیهاي  آموزه براساس آن است ثقل نقطه که نظام رهبري حتی ،حاکم قواي بر ارکان نظارت مقوله به
  . است شدهاي  ویژه توجه

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .ده استتماماً رعایت گردی

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد :تعارض منافع
  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع
  کریم قرآن -
  البالغه نهج -

  فارسی
  .3اره شم ،يعلو يها پژوهشنامه ،يشه علویآن در نظام و اند ینظارت و مبان ،1390 ،بهرام ،یاظمکاخوان ـ 
 ،تهران ،چاپ دوم ،ینیدگاه امام خمینظارت بر قدرت از د یفقه یمبان ،1393 ،دسجادیس ،یزدهیاـ 

  .عروج انتشارات
  .انتشارات خرم ،قم ،سوم جلد ،خسرو شاهی سیدهادي ترجمه ،انسانی عدالت صداي علی امام ،1376 ،جرج ،جرداقـ 
  .خمینی آثار امام و نشر تنظیم همؤسس انتشارات ،هرانت ،چاپ دوم ،نور صحیفه ،1379 ،اهللا روح ،خمینیـ 
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  .تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،نامه لغت ،1346 ،اکبر علی ،دهخداـ 
  .كدرا انتشارات ،تهران ،چاپ ششم ،ینظارت و تعادل در نظام حقوق اساس ،1398 ،محمد ،راسخـ 
  .انتشارات سمت ،تهران ،چاپ دوم ،یت منابع انسانیریمد ،1376 ،اریاسفند ،سعادتـ 
  .انتشارات صراط ،تهران ،چهارم چاپ ،و معیشت حکمت ،1377 ،عبدالکریم ،سروشـ 
  .نو حرکت انتشارات ،تهران ،جلد اول ،مدیریتهاي  تئوري ،1390 ،غالمعباس ،طبرساـ 

 ،يومت و عدالت ادارکنظارت بر اعمال ح ،1397 ،میابراه ،زاده یو موس یعباسعل ،یدزنجانیـ عم
  .تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،چاپ سوم

  .30شماره  ،یومت اسالمکفصلنامه ح ،نگهبان و نظارت بر انتخابات يشورا ،1382 ،یعباسعل ،یدزنجانیـ عم
  .زانیم انتشارات ،تهران ،چاپ بیست و یکم ،یحقوق اساسهاي  ستهیبا ،1396 ،دابوالفضلیس ،یقاضـ 
 ،چاپ دوم ،رانیا یاسالم يجمهور ينظارت در نظام ادار يالگو ،1383 ،دمحمدیس ،يرمحمدیمـ 

  .سمت انتشارات ،تهران
  .)ره( خمینی امام پژوهشی و آموزشی همؤسس ،قم ،چاپ سوم ها، و پاسخها  پرسش ،1381 ،محمدتقی ،یزدي مصباحـ 
  .امیرکبیر انتشارات ،تهران ،چاپ دوم ،همه براي اساسی قانون ،1375 ،محمد ،یزديـ 
  .اسالمی علوم نشر مرکز ،تهران ،چاپ دوم ،و حقوقی فقهی تحلیل وصیت ،ق1420 ،سیدمصطفی ،داماد محققـ 
  .امیرکبیر انتشارات ،تهران ،چاپ پنجم ،فارسی فرهنگ ،1381 ،محمد ،معینـ 

  .74شماره  ،یومت اسالمکفصلنامه ح ،ومتکمردم برح یحق نظارت شرع ،1395 ،يمهد ،ـ منتظر قائم
 ،تهران ،چاپ دوازدهم ،جلد دوم ،رانیا یاسالم يجمهور یحقوق اساس ،1385 ،مددمحیس ،یـ هاشم

  .زانیم انتشارات
  عربی

  .نجفی یمرعش اهللا هیآ تابخانهک انتشارات ،قم ،چاپ چهارم ،شرح نهج البالغه ،ق1404 ،دیعبدالحم ،دیالحد یابن ابـ 
  .للمالیین دارالعلم ،بیروت ،چاپ سوم ،جلد دوم ،الصحاح ،ق1376 ،اسماعیل ،جوهريـ 
 ،چاپ دوم ،لیالدخ من العرب المک یف مایف الغلیل شفاء ،ق1418 ،عمر بن محمد بن احمد ،خفاجیـ 

  .العلمیه دارالکتب ،بیروت
  .الشامیه دار   ،بیروت ،چاپ دوم ،القرآن الفاظ مفردات ،ق1412 ،حسین ،اصفهانی راغبـ 
  .هجرت انتشارات ،قم ،هشتم جلد ،العین ،ق1409 ،احمد ابن خلیل ،فراهیديـ 
  .کتاب بوستان انتشارات ،قم ،چاپ دوم ،المله و تنزیه االمه تنبیه ،1382 ،محمدحسین میرزا ،نائینیـ 

  قوانین
 رانیا یاسالم يجمهور یاساس ـ قانون
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