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چکیده

قدرت  در ذات خود مستتبع فساد است؛ ازاین رو، تاریخ پر از دغدغۀ اندیشمندان نسبت به 

نظارت بر کارگزاران است. بدیهی است هر حکومتی نیز برای دورماندن از مفاسد،  مطابق 

مبانی خود،  گونۀ متمایز از نظارت بر کارگزاران را مدنظر قرار داده است. نظام والیی نیز، 

به مثابه نظام برآمده از آموزه های اصیل اسالم،  رویکرد بومی از نظارت را متناسب با مبانی 

خود ارائه کرده اســت که ضمن تمایز نسبت به رویکردهای نظارتی در نظم هایی چون 

سلطنت مشروطه و دموکراسی،  از امتیازات فراوانی نسبت به آن ها برخوردار است. این 

ظ بر ویژگی های ممتاز برای حاکم،  نظارت را 
ّ

رویکرد از نظارت )نظارت والیی( با تحف

در راستای کارآمدی حاکم و تحدید قدرت کارگزاران،  به کار می بندد و عالوه بر مؤلفه های 

نظارت ســنتی در فقه،  از این قابلیت برخوردار است که در فرایند بازخوانی مؤلفه های 

مدرن نظارتی،  نسخه ای مستند به شریعت از آنان ارائه کند. در نظارت والیی، عالوه بر 

فراگیری نســبت به مراحل تأســیس، إعمال، توزیع و گردش قــدرت، نظارت تقنینی، 

ساختاری و قضایی نیز موردعنایت و مشتمل بر نظارت توأمان درونی و بیرونی و نظارت 

نخبگانی و توده وار است. نظارت والیی عالوه بر کاربست در نظام جمهوری اسالمی 

ایران،  از قابلیت ارائۀ رویکرد نظارتی برای سایر نظام های سیاسی نیز برخوردار است.

کلیدواژه هــا:  نظارت، نظــارت والیی، قدرت سیاســی، مردم ســاالری دینی، 

دموکراسی، مشروطۀ سلطنتی.

 نظارت بر قدرت سیاسی براساس 
رویکرد علوم انسانی اسالمی )نظارت والیی(

سید سجاد ایزدهی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسامی. قم. ایران.

sajjadizady@yahoo.com

• ایــن مقاله با هماهنگی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انســانی اســالمی در فصلنامۀ 
شماره 20 تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شده است.
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1. مقدمه

نظارت بر قدرت و مهار آن از دیرباز ذهن بسیاری از دانشمندان و متفکران عالم سیاست را به خود 

معطوف کرده اســت و سوءاستفاده و رویکرد اســتبدادی حاکمان از قدرت در طول تاریخ موجب 

شده است که چاره اندیشی برای رفع این نگرانی، به عنوان یکی از عرصه های پرمناقشۀ نظریه پردازی 

سیاســی مطرح شــود؛ ازاین رو، جوامع غربی بــا عنایت به تجربۀ تلخ حاکمان قرون  وســطی که 

کید و سکوت کلیسا، به نام جانشین خدا بر مردم حکم می راندند و خود را  پادشاهان خودکامه با تأ

در برابر هیچ کس جز خدا پاســخ گو نمی دانستند نظارت بر قدرت سیاسی را مورد اهتمام قرار دادند 

و »نظریۀ تفکیک قوا« را به عنوان روش و سازوکار پذیرفته شدۀ کنترل قدرت در دموکراسی های غربی 

کید قرار دادند و با تمرکززدایی و توزیع قدرت میان قوای حکومتی سعی در نظارت و کنترل  مورد تأ

قوای حکومتی به وسیلۀ یکدیگر دارند.

ه 
ّ
کید شده و پیامبر )صلی  الل گرچه در صدر اســالم، بر نظارت پذیری و پاسخ گویی حاکمان تأ

کید کرده و آن را بــه کار گرفته اند، با تبدیل نظم  علیــه و آله و ســلم( و حتی خلفا، بر این منطــق تأ

سیاسی نبوت، والیت و خالفت، به سلطنت )با شروع حاکمیت معاویه(، حاکمان خود را با عنایت 

به اســتناد به خداوند، از پاسخ گویی معاف دانستند و فساد و اســتبداد پیشه کردند؛ ازاین رو، ائمۀ 

معصوم )علیه الســالم( و به  تبع آن،  عالمان شیعه، همواره ضمن جائرخواندن این حاکمان، بر نقد، 

کید می کردند و البته در مقاطعی از تاریخ )مشــروطه( و با  نظارت و نصیحت حاکمان اســالمی تأ

عنایت بر عدم امکان تحقق رویکرد حداکثری به حکومت دینی در جامعه، ضمن عنایت به تحدید 

قدرت سیاسی حاکمان، ساختار سیاسی مشخصی )مبتنی بر مؤلفه های سنتی و مدرن در عرصۀ فقه 

سیاسی( بدین جهت ارائه شده است.

با پیروزی انقالب اســالمی در کشور ایران و اســتقرار جمهوری اسالمی براساس مبانی دینی 

)فقهــی( و محوریت والیــت  فقیه در ادارۀ این نظــم جدید، نظارتمندی قدرت سیاســی، به مثابه 

خرده نظام معرفتی ذیل رویکرد معرفتی کالن به نظام سیاســی، مدنظر قرار گرفته اســت. این مقاله 

در پاســخ از چیستی نظریۀ نظارت در نظام اسالمی، درصدد است با طرح مسئلۀ نظارت بر قدرت 

سیاســی، رویکردی بومی و مبتنی بر مبانی علوم انســانی اســالمی، از نظارت و تحدید حاکمیت 

سیاسی، مشتمل بر اموری چون نظارت رهبری بر کارگزاران، نظارت کارگزاران نسبت به هم، نظارت 

مردم بر کارگزاران، نظارت فرایندی و نظارت ساختاری را ذیل نظریۀ نظارت والیی، مدنظر قرار دهد 

و رویکردی بدیل در نظریۀ نظارت بر قدرت ارائه کند.
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2. مفهوم شناسی نظارت

نظارت در ادبیات عرب، اسم مصدر از ریشۀ نظر، به معنای نظرانداختن و تأمل در چیزی، دقت در 

امری )راغب اصفهانی، 1404ق: ص 812(، فراســت، مهارت و زیرکی)حسینی زبیدی واسطی، 

1414 ه . ق، ج 7: ص 541( آمده اســت و ناظر به کسی گفته می شود که با تیزبینی نگریسته و از 

تهمت مبراست )فیروزآبادی، 1371ق. ج 2: ذیل کلمۀ ناظر، ص 238(.

این واژه به فتح نون به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور مانند نظارت بیوتات، 

نظارت مالی وغیره و به کسر نون به معنای فراست، نظرکردن و نگریستن تعریف شده است )محمد 

معین، 1387: ذیل کلمۀ نظارت، ص 1118(.

در مقابل، کسانی که نظارت را تعریف کرده اند، برخی فاعل نظارت را محور قرار داده اند و در تعریف 

ناظر این گونه اظهار داشته اند: چنان که از تعاریف یادشده برمی آید، نظارت به غرض مهار قدرت تعریف 

نشده است، بلکه مسئلۀ اصلی نظارت کارآمدی رفتارهاست که با مقایسۀ رفتار کارگزاران با بایسته های 

رفتاری آن ها، درصد کامیابی یا فاصله شــان نسبت به آرمان ها را گزارش می دهند و متناسب با گونه های 

متفاوت نظارت، رفتارشان را گزارش می دهند، از ادامۀ رفتارشان ممانعت می کنند یا آن ها را از مقامشان 

عزل می کنند و دخالت مهار قدرت و نفی سوءاستفاده در مفهوم نظارت، بیش از آنکه به مفهوم نظارت 

 در طول 
ً
و ماهیت آن عنایت داشته باشد، ناظر به رویکردی تاریخی است که براساس آن، نظارت عمدتا

تاریخ، به غرض تحدید قدرت حاکمان استفاده شده است و نفی استبداد و سوءاستفاده از قدرت حاکمان 

را مدنظر قرار می دهد. بر همین اســاس، می توان در تعریف نظارت، عالوه بر عنایت به ماهیِت نظارت 

و غایت آن، نظارت را در راســتای اهداف تعریف کرد و فرایند قیاس میان »هست ها و بایدها« را معیار 

تعریف دانست: »نظارت فعالیتی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها و پیش بینی ها را 

با عملکردها مقایسه می کند و نتیجۀ این مقایسه تصویر روشنی از تشابه یا تمایز بین این دو گروه از عوامل 

خواهد بود که در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد« )دالوری، 1381، ش 19: ص 104(.

همچنین، چنین رویکردی در تعریف نظارت، در عرصه های دیگر دانش نیز موردعنایت بوده و 

اندیشمندان دانش های مرتبط با سیاست و مدیریت کالن جامعه نیز نظارت را به مجموعه عملیاتی 

در تطابق عملکردها با مقررات، در راستای اطمینان به حصول به اهداف تعریف کرده اند: »نظارت 

به مجموعه عملیاتی گفته می شــود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشــخاص با قوانین و مقررات 

سنجیده شــده تا از این طریق، نســبت به مطابقت عملکرد با هدف های مطلوب اطمینان حاصل 

شود« )ملک افضلی اردکانی، 1382: ص 22(.



320

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

برخی نیز براســاس معیارهای عرصۀ حقوق اساسی، ارزشیابی کارهای انجام شده و انطباق آن 

با قانون را در راســتای جلوگیری از انحراف، معنای نظارت معرفی کرده اند: »بررســی و ممیزی و 

ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آن ها با تصمیمات اتخاذشده و همچنین، با 

قانون و مقررات در جهت جلوگیری از انحراف اجرایی« )قاضی، 1370: ص 352(.

با توجه به تعریف هایی که از نظارت گذشــت، باید گفت نظارت سیاســی، نه به غرض تحدید 

قدرت سیاسی و نه به غرض سوءاســتفادۀ حاکمان و کارگزاران از قدرت سیاسی، مناصب سیاسی و 

امکاناتی که در دســترس دارند، بلکه به غرض همگامی و همراهی کارگزاران با قوانین و بایســته های 

هنجاری جوامع انجام شده است و رویکرد مضاعف در تحدید قدرت و مهار آن در نظام های سیاسی، 

نه به خاطر ذات نظارت و نه در سایۀ غایات آن، بلکه نه به خاطر تعریف آن و حتی به دلیل رویکردهای 

غالب تاریخی بود که براساس آن حاکمان، سالطین و کارگزاران از مناصب خویش در راستای وصول به 

مطامع خویش از قدرت، سوءاستفاده می کردند و استبداد می ورزیدند؛ ازاین رو، فارغ از غلبۀ تاریخی 

نسبت به نظریۀ نظارت بر قدرت به غرض تحدید و مهار قدرت، نظارت بر قدرت به غرض بازگرداندن 

یا نزدیک کردن رفتار و سیاست آنان به بایسته های هنجاری و قانونی صورت می پذیرد.

3. ماهیت نظام والیی

می توان به دو گونه نظام سیاسی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم اشاره کرد.

براســاس یک رویکرد از نظام سیاسی در جهان اســالم، حاکم )شاه یا سلطان(، خود را مالک 

مردم و کشور خویش می داند و رفتار آنان نسبت به مردم، نه به مثابه شهروندان جامعۀ اسالمی، بلکه 

مانند تصرفات یک ارباب نسبت به غالمان خویش یا یک مالک نسبت به امالک و اموالش است. بر 

همین اساس، این نوع از حکومت بنا به تعبیر عالمه نائینی، »تملیکیه«، »استعبادیه« و »تسلطیه«، 

»اعتسافیه« و »تحکمیه« خوانده شده است )نائینی، 1361، ج 1: صص 43ـ40(. بدیهی است در 

این نوع نظام، رویکرد حاکم نســبت به افراد جامعه، استبدادی است و مردم، نه فقط از حق نظارتی 

نســبت به عملکرد حاکمان و کارگزاران، برخوردار نیستند، بلکه در ادارۀ جامعه هم صاحب رأی و 

نظر نیستند. این رویکرد کالن از نظام سیاسی، ممکن است ذیل نظام های امپراتوری و سلطنت فارغ 

از دین و خداوند قرار بگیرد که مشــروعیت حکومت را به اموری چون نژاد و ارث مســتند می کنند 

)حکومت های اســتبدادی( و ممکن است مستند به خاستگاه مشروعیت الهی باشد؛ به گونه ای که 

ادعا می شــود حکومت از جانب خداوند به فردی خاص واگذار شود و وی چون از جانب خداوند 
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به مســئولیت ادارۀ جامعه برگزیده شده است، مردم در ادارۀ جامعه از جایگاهی برخوردار نیستند و 

از همین روی، حاکم خود را موظف به پاسخ گویی نسبت به مردم نمی داند.

براســاس رویکرد دوم از نظام سیاســی، حاکم نه به مثابه مالک و صاحب اختیار مطلق مردم، 

بلکه به مثابه امانت داری )امانت از جانب خداوند یا مردم( تلقی می شود و حکومت و ادارۀ جامعۀ 

اســالمی، نه به غرض تأمین مصالح خویش، بلکه مقید به مصالح دین، جامعه و مردم اســت که 

به عنوان مالک های پیشینی، حاکم بر فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری حاکمیت و رفتار حاکم و 

کارگزاران است. در این رویکرد کالن از نظام که در قبال نظام های استبدادی قرار دارد، دو گونه نظام 

سیاســی وجود دارد؛ از یک سو، نظام سیاسی، امانتی از جانب مردم تلقی می شود و حاکم موظف 

اســت مصالح مردم و رأی و نظر آنان را مدنظر قرار دهد و بر همان اســاس رفتار کند و مشروعیت 

حکومت سیاســی در گرو رأی و نظر مردم است )دموکراسی(. این درحالی است که مطابق نگرش 

نظام والیی، حکومت، مقوله ای الهی فرض می شــود و فرایند ادارۀ جامعه در گروه مصالح پیشینی 

)مصلحت دین، مردم، جامعه( قرار داده می شــود. بر این اساس، ضمن اینکه حکومت، از جانب 

خداونــد، به مثابه امانت به حاکم واگذار می شــود، از مردم به عنوان عناصــر دخیل در فرایند ادارۀ 

جامعه یاد می شــود و پرسشگری از شهروندان درخصوص تصمیم ها و رفتارهای حاکمان )مطابق 

همان مالک های پیشــینی(، فرض دانسته می شــود و پاســخ گویی حاکمان و کارگزاران نسبت به 

تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و رفتارهایشان، به مثابه وظایف اصلی یاد شده است.

ه علیه آله 
ّ
نظام والیی که در زمان حضور معصوم )علیه السالم(، ذیل حاکمیت پیامبر )صلی الل

و سلم( و اهل بیت )علیهم السالم(، به عنوان انســان های فرهیخته و معصوم )غیرقابل خطاورزی( 

قرار داشــته اســت، در عصر غیبت، ذیل نایبان عام این حضرات )فقیهان عادل و جامع الشــرایط( 

قرار دارد و فارغ از اینکه رویکرد عصمت علمی اهل بیت )علیه الســالم( به اجتهاد، فروکاسته شده 

ۀ والیت  فقیه 
ّ
و رویکرد عصمت رفتاری شــان به عدالت تقلیل یافته اســت )و این امر مستند به ادل

اســت(، هر دو گونه از نظام )در عصر حضور و غیبت معصوم( ذیل ماهیت نظام والیی قرار دارد و 

از ضوابط و مالک های عام آن برخوردارند.

4. دو گونه رویکرد در نظارت بر قدرت حاکم در نظام اسامی

در جامعۀ اسالمی و براساس مبانی فقهی، دو گونه رویکرد نظارتی  به حاکم مدنظر قرار گرفته است 

که براســاس آن، برخی نظارت نســبت به حاکم را با انتصابی بودن وی از مصادیق پارادوکس اعالم 
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کرده و برخی انتصاب را نافی نظارتمندی حاکم ندانســته اند، بلکه راهکاری مناسب در این راستا و 

متناسب با جایگاه انتصابی وی ارائه کرده اند.

الف ـ رویکرد عدم نظارتمندی حاکم در نظام اسامی

ـ برخی با عنایت به انتصابی بودن مشروعیت والیت  فقیه، حق نظارت بر آن ازسوی مردم را در نقطۀ 

مقابل انتصاب دانســتند و بر این باور قرار گرفتند که نظارت بر ولی فقیه، حق کسی است که وی 

را بدین منصب می گمارد و از آنجا که مردم و رأی آنان خاســتگاه مشروعیت والیت  فقیه نیست، 

مردم در نظارت بر وی نیز جایگاهی ندارند )سروش، 1376: ص 395(.

ـ اوصاف و ویژگی های ولی فقیه که وی را به مثابه امام و راهبر جامعه معرفی کرده اســت، مستدعی 

اســت که مردم در جایگاه پیرو و مأموم نسبت به وی قرار داشــته باشند و فاقد حق نظارت بر وی 

باشند.

ـ گســترۀ اختیاراتی که برای ولی فقیه قرار داده شده )همسانی اختیارات جایگاه امام معصوم با فقیه 

جامع الشــرایط در نظریۀ والیت عامۀ فقیهان و اختیاراتی فراگیر متناسب با ادارۀ جامعه درصورت 

مطابقــت با مصلحت در نظریۀ والیت مطلقۀ فقیه(، مســتدعی اکتفا و اقتفــا به دیدگاه های وی 

اســت؛ ازاین رو، انتقاد و تحدید قدرت وی مستلزم نفی همســانی قدرتش نسبت به امام معصوم 

خواهد بود.

ـ رویکرد تکلیف محوری نســبت به مرجع تقلید مقتضی است که شــهروندان به مثابه مکلفین، به 

دیدگاه های ولی فقیه )به مثابه مرجع تقلید و فقیه جامع الشرایط( مراجعه کنند و از آن سر برنتابند.

ب ـ رویکرد نظارتمندی حاکم اسامی در نظم والیی

ه علیه و آله و ســلم( و حضرت علی )علیه  الســالم( از عصمت 
ّ
ـ باوجــود اینکــه پیامبر )صلی الل

برخوردار بودند، دیگران را به نقد قدرت دعوت کردند و این سیره در زمان خلفا هم )به مثابه سکۀ 

رایج( وجود داشت )امام خمینی، 1378 ش، ج 11: ص 22(.

ـ ادلۀ بســیاری از کتاب و سنت بر محوریت حقانیت و امکان نقد و نصیحت حاکمان و کارگزاران 

کید می کند )نهج البالغه: خطبۀ 216(. نظام اسالمی تأ

ـ باوجود وصف عصمت برای ائمۀ معصوم )علیهم السالم( و عدم جواز تحدید قدرت ایشان، فقیه 

فاقد عصمت اســت و باوجود امکان خطا برای وی، منعی برای نظارت بر ولی  فقیه به خاطر دفع 



323

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

مفاسد و خطاهای احتمالی وجود ندارد )امام خمینی، همان، ج 18: ص 241(.

ـ نظام اسالمی به مثابه نظام معرفتی مبتنی بر نظمی برآمده از مبانی شیعی، مستلزم ارائۀ نظم معرفتی 

درخصوص خرده نظام نظارتی نظام سیاســی است؛ زیرا نمی توان از یک نظام سیاسی یاد کرد که 

فاقد خرده نظام هایی چون نظام نظارتی، نظام امنیتی، نظام ساختاری وغیره باشد.

ـ ســخنان امام خمینی و آیت الله خامنه ای، به مثابه راهبران و مهندســان نظــام معرفتی جمهوری 

اســالمی، پر از ادبیاتی است که بر ضرورت نظارتمندی حاکمان داللت می کند و خود نیز بر این  

اساس رفتار کرده اند )امام خمینی، 1378، ج 10: ص 58(.

باوجود اینکه نظارتمندی حاکم در نظم والیی با انتصابی بودن وی در تنافی دانســته نشــد، این امر 

به معنای همســانی گونۀ نظارتی نظام والیی با سایر نظام های رایج و مرسوم نیست، بلکه چون از 

مبانی و اقتضائات معینی بهره مند اســت؛ ازاین رو، گونۀ نظــارت مدنظر در نظام والیی در قالب 

شکل، محتوا، راهکار و لوازم خاصی هویدا می شود که نظریۀ نظارت والیی متصدی ارائۀ ماهیت 

این نظریه، ویژگی ها، ســاختار، اقتضائات آن در زمان حضور و غیبت معصوم )علیه الســالم(، 

تفکیک بین گونۀ نظارت نسبت به حاکم و کارگزاران و جایگاه مردم در این نظریۀ نظارتی است که 

 با عنایت به مبانی و چهارچوب نظری این نظریه صورت می پذیرد.
ً
طبیعتا

5. مسئلۀ نظارت در نظم والیی

باوجود اینکه قدرت سیاســی همواره در معرض سوءاســتفاده و فســاد قرار داشته است و براساس 

تجربۀ تاریخی، هرچه قدرت حاکمان افزایش می   یابد، درصد احتمال سوءاستفاده از آن نیز افزایش 

می   یابد؛ ازاین رو، اندیشــمندان همواره بحث نظارت بر قدرت را بــه غرض تحدید آن مدنظر قرار 

می   دادند، اما مسیر نظارت بر قدرت در اسالم دو مسیر متفاوت را تجربه کرده است. زیرا برخالف 

رویکردها )مانند آنچه به آنارشیســت ها و خوارج مســتند اســت( که قدرت سیاســی را عنصری 

 )از باب سالبه به 
ً
 شــر می داند و ازاین رو، حاکمیت را برنمی تابند و نظارت بر آن را نیز اساســا

ً
ذاتا

انتفای موضوع( منتفی می دانند، در نظام غربی، قدرت سیاســی مقوله ای شر دانسته شده است که 

گریزی از آن نیســت )شــر الزم(؛ ازاین رو، نظارت به جهت تحدید قدرت و نفی سوءاســتفاده از 

 به جهت نفی سوءاستفاده 
ً
قدرت، ضروری دانســته شده است و نظارت در نظام های غربی، اساسا

از قدرت و مفاســد ناشــی از آن تجویز شده است. این درحالی اســت که در نظام اسالمی، ذات 

قدرت سیاســی، مطلوب و خیر فرض شده است که البته به خاطر نوع کارگزاران آن می   تواند به فساد 
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بینجامد؛ ازاین رو، براســاس اقتضائات نظام اســالمی، حاکم اســالمی )امام معصوم و فقیه عادل 

متقی( به خاطر اوصاف پیشینی، به فســاد و سوءاستفاده سوق نمی یابد، بلکه فقیه عادل درصورت 

از بین رفتن اوصاف پیشینی، دیگر )به صورت خودکار( از جایگاه والیت منعزل خواهد بود.

بر این    اســاس، رویکرد نظارتی نسبت به وی، نه در راســتای تحدید قدرت و نفی سوءاستفادۀ 

وی، بلکه کارآمدسازی حاکمیت ایشان صورت می   پذیرد و البته از آنجا که کارگزاران نظام اسالمی، 

 متصف به این اوصاف پیشــینی نیســتند؛ بنابراین، امکان سوءاستفادۀ آنان از قدرت وجود 
ً
ضرورتا

دارد و ازاین رو، راهکارهای نظارتی نسبت به آنان در راستای تقلیل امکان سوءاستفادۀ آنان از قدرت 

و فساد، مدنظر قرار می   گیرد. گرچه درحالی   که در نظام مطلوب صدر اسالم، )نظام والیی موردنظر 

در نظــم نبوی و علوی( و با توجه به وجود عنصر عصمت و فرهیختگی، بحث نظارت بر قدرت را 

به مســیر کارآمدی نظام سیاسی و مقبولیت آن )و نه تحدید قدرت( سوق داده است، مسیر نظارت 

بر قدرت در ســالیان بعد )نظم خالفت( و با توجه به فقدان عصمت و ظلم، خالف و سوءاستفادۀ 

حاکمان )در نظم سلطنت(، نظارت بر قدرت، مسیر تحدید قدرت به جهت نفی سوءاستفاده و رفع 

استبداد را پیموده است.

راهکارهای ارائه شــده در هر دو نظم سیاسی، متناســب با دو رویکرد نظارتی )نظارت در نظم 

مطلوب »نظارت والیی« و نظارت در نظم غیرمطلوب »نظارت تحدیدی«( قابل ارزیابی است. بر 

این    اساس، سه گونه نظارت در جهان اسالم مدنظر است و محور عمل قرار گرفته است. درحالی   که 

در ســالیان والیت فراگیر معصــوم بر جامعه )زمان والیت پیامبر و حضــرت علی( نظارت والیی 

با رویکرد حضور معصوم )علیه الســالم( محقق بود و نظارت نه به غرض تحدید قدرت سیاســی 

حاکم، بلکه تحدید قدرت کارگزاران و کارآمدی نظام سیاسی صورت می   پذیرفت، نظارت بر قدرت 

در حکومت   های بنی امیه و بنی   عباس و حتی بیشــتر حاکمان اسالمی )ولو حاکمان شیعه مذهب(، 

رویکرد تحدید قدرت نســبت به حاکمان و کارگزاران داشــته و به غرض رفع سوءاستفاده و استبداد 

مدنظر بوده است و از آنجا که این نظم سیاسی، در زمان قبل از دورۀ مدرنیته وجود داشت؛ ازاین رو، 

ضمن اینکه ذیل نظارت تحدیدی قرار می   گرفت، از راهکارهایی در حوزۀ فقه سنتی استفاده می   کرده 

است. در سال   های پس از ورود مدرنیته و دولت مدرن به کشورهای اسالمی )زمان مشروطه و پس 

 از آن(، از یک   سو، با عنایت به اینکه حاکمان از فرهیختگی و اوصاف مدنظر شارع برخوردار نبودند، 

رویکــرد نظارتی در ایــن نظام   ها با رویکرد تحدیدی به حاکمان و کارگــزاران بود و از راهکارهایی 

مشتمل بر مؤلفه های سنتی و مدرن در راستای تحدید قدرت استفاده شده است.



325

ی        
الم

 اس
ی 

ــ
اس

سی
وم 

ــ
 عل

ـی
صـ

خص
ن ت

یو
س

می
ک

این درحالی اســت که در نظام جمهوری اســالمی ایران )به   مثابه نظام والیی و در امتداد نظام 

نبــوی و علوی( و باوجود اینکه حاکــم )ولی فقیه( واجد عنصر عصمت نیســت، وجود اوصاف 

پیشینی چون عدالت، فقاهت، تقوا، کاردانی و زمان شناسی برای وی در مرحلۀ به دست گیری و بقای 

قدرت، موجب می   شود از وی به مثابه جانشین امام معصوم )علیه السالم( یاد شود و ازاین رو، مسئلۀ 

نظارت در این نظام، با رویکرد تحدید قدرت ولی فقیه انجام نشده است، بلکه به    غرض کارآمدی و 

حداکثری کردن کارایی حکومت، دفع خطاهای احتمالی، تضمین صحت تصمیم   گیری   های کالن 

و البته تحدید قدرت کارگزاران صورت می   پذیرد؛ ازاین رو، برخالف تفکیک قوا که در نظم مشروطه 

به غرض تحدید قدرت ســلطان، صورت می   پذیرد، در نظم والیی، از یک ســو، حاکم از ویژگی   ها 

و اوصافــی چون عدالت، تقوا، فقاهت برخوردار اســت و این اوصاف در مرحلۀ تأســیس و بقای 

حاکمیت وی را از سوءاســتفاده، ظلم و اســتبداد دور نگه می   دارد؛ ازاین رو، رویکرد نظارتی برای 

حاکم اســالمی )ولی فقیه( نه به جهت محدودکردن دایرۀ قــدرت وی و نظارت نهادهای دیگر بر 

وی، بلکه گونه   ای اســت که با نظرداشت ویژگی   هایی که به فرهیختگی حاکم منجر می   شود، بدون 

اینکه از اختیارات وی کم شــود )تحدید اختیارات(، ســایر ارکان و نهادهای نظام، به این شخص 

فرهیخته که به خاطر ویژگی   های برشمرده شــده به افراد معینی محدود می   شود )تحدید افراد( کمک 

خواهند کرد تا به طور مطلوب، ادارۀ مطلوب نظام را عهده   دار شــوند و کارآمدی ادارۀ نظام سیاسی 

را تضمین کنند.

با این تفاوت، نســبت به نظــام والیی در عصر حضور که چون والیت معصوم )علیه الســالم( 

به عنصر عصمت منوط اســت و این عنصــر، قابلیت زوال ندارد، معصوم )علیه الســالم( قابلیت 

عزل نــدارد. اما عنصر عدالت به مثابه جایگزین عنصر عصمت عملی، امکان زوال دارد؛ ازاین رو، 

با فقــد عدالت فقیه، وی از مقام خود منعــزل خواهد بود. بر این    اســاس، باوجود تمایز اوصاف 

امام)علیه الســالم( و فقیــه و فروکاهش وصــف عصمت، به عدالت و فقاهت، ســازوکار نظارت 

 
ً
نسبت به این دو گونه حکومت تفاوتی ندارد و »تحدید افرادی« مالک نظارت خواهد بود که طبیعتا

اختیارات حکومتی را به فرهیخته ترین و مناسب ترین افراد جامعه )تا وقتی این اوصاف در آن ها باقی 

باشــد( می   دهد. بدیهی است این ســازوکار به تحدید قدرت وی نمی انجامد، بلکه تحدید قدرت 

کارگزاران را، که از فرهیختگی در تراز حاکم برخوردار نیســتند، در دو عرصۀ نظارت درون   سازمانی 

)نظارت والیت فقیه( و برون   سازمانی )شهروندان( از حیث تحدید قدرت مورد نظارت قرار می   دهد. 

همچنین، با ایجاد نظارت بین نهادهای حکومت از یک سو، تحدید قدرت شکل می گیرد و ازسوی 
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دیگر، با تقویت نهاد والیت فقیه ازطرف این نهادها کارآمدی ارکان حکومت تقویت می   شود.

یۀ نظارت والیی 6. چهارچوب نظری نظر

نظــارت والیی، به مثابه خرده نظامی ذیل نظام سیاســی، در بســتر نظم والیی شــکل گرفته و تابع 

اقتضائات آن اســت. از آنجا که نظام والیی رویکردی مبتنی بر مردم   ساالری دینی دارد که به صورت 

کید می   کنــد و ترکیب دوگانۀ مردم   ســاالری و دینی در  هم زمــان بر مردم   ســاالری و دین   مداری تأ

مرکب   واژۀ »مردم   ســاالری دینی« نیز نه رویکردی التقاطی مبتنی بر استفادۀ ابزاری از مردم در نظام 

سیاسی و نه رویکردی مبتنی بر محتوای دینی در بستر دموکراسی،  بلکه رویکردی اصیل و برآمده از 

متن و منابع آموزه   های اصیل شــیعه و برگرفته از سیرۀ نبوی و علوی و مستند به روایات اصیل شیعه 

است، خرده نظام »نظریۀ والیی« را نیز باید در رویکرد اصیل برای مردم در جایگاه نظارتی معنا کرد.

بر این    اســاس، باوجود آنکــه حضور، جایگاه و نقش مردم ذیل مفاهیــم و محتوای دینی قابل 

ارزیابی است و مردم از رویکرد خودبنیاد در نظام دینی برخوردار نیستند و تصمیم آن   ها در گزینش 

حاکمان تابعی از واگذاری جایگاهی برای آنان ازســوی خداوند است و انتخاب حاکمان ازسوی 

آنان درصورتی محترم است که در مرحلۀ قبل حاکمیت وی ازسوی خداوند به رسمیت شناخته شده 

یا حاکم واجد اوصاف و ویژگی   های مدنظر شارع بوده باشد، شارع با رسمیت بخشی به جایگاه آنان 

در نظام سیاســی، ضمن اینکه به آنان حق انتخاب بخشیده و تصمیم آن   ها را محترم شمرده است، 

در همین راستا، مؤلفه   هایی چون شــورا، امر به  معروف و نهی از منکر، نصیحت به ائمۀ مسلمانان 

و حّق پرســش   گری و پاسخ   جویی را برای مردم به رسمیت می شناسد و ازسوی دیگر، ضرورت عدم 

استبدادورزی، نفی سوءاستفاده و پاســخ   گویی کارگزاران درخصوص رفتار و سیاست   هایشان را بر 

ایشــان فرض کرده است؛ ازاین رو، در نظم جمهوری اســالمی ایران با اقتفا به منطق مردم   ساالری 

دینــی، گزینش ولی فقیه منصوب از جانــب خداوند به نمایندگان خبرۀ مردم تفویض می شــود و 

کارگزاران نظام اســالمی نیــز در فرایند آرای عمومی گزینش می   شــوند؛ همچنین ضمن ضرورت 

پاسخ   گویی به مردم، بر نظارتمندی آنان به صورت مســتقیم، به واسطۀ نمایندگان آن   ها در پارلمان، 

کید شده است. بر این    اساس، انتصابی بودن حاکم  در قالب احزاب، مطبوعات و رســانه   ها وغیره تأ

اسالمی در نظم مردم   ساالری دینی منافاتی با استناد نظام سیاسی به مردم و نظار تمندی آنان ندارد.
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7. امکان همراهی »انتصاب« و »نظارت«

کیــد دارد، با نظریۀ عدم نظارتمندی حاکم منصوب  ایــن نظریه، که بر تقابل با دو رویکرد رقیب تأ

از جانب خداوند مخالفت می کند و پارادوکس انتصاب و نظارت را به رســمیت نمی   شناســد و در 

تقابــل با رقیبی دیگر در عرصۀ نظارت بر قدرت معنا می   یابــد که بر رویکرد حاکم بر جهان غرب 

کید دارد، نظارت  کید می  کند. براساس این رویکرد که بر عدم اوصاف و شایستگی   های پیشینی تأ تأ

ـ فطری را محور عمل  درونی را به رسمیت نمی   شناسد و ادارۀ نظام سیاسی بر محور ارزش   های دینی 

قــرار نمی   دهد، تحدید قدرت را در گرو انتخاب مردمی می گذارد، بر عقل خودبنیاد مبتنی اســت 

و بیش از آنکه بر کارآمدی نظام سیاســی مبتنی باشــد، بر تحدید قدرت و استبداد متمرکز می   شود 

و عمدۀ رویکرد نظارتی را بر نظارت ســاختاری متمرکز می   کند، براســاس نظریۀ نظارت والیی، با 

اینکه با درنظرگرفتن اوصاف و ویژگی   های پیشــینی برای حاکم مثل عدالت و تقوا، شائبۀ استبداد از 

ساحت وی دور می   شود، این امر نافی نظارتمندی وی با نفی عصمت و احتمال فساد و سوءاستفاده 

نیســت. درحالی   که در نظام والیی، حاکم منصوب از جانب خداوند است، حق نظارت بر وی به 

تودۀ مردم و نخبگان ازســوی خداوند تفویض شده است و شــیوۀ نظارت نیز نه بر عقل خودبنیاد، 

بلکه بر مجموعه   ای از معارف دینی مبتنی است که قادر است از دلیل عقل، استفاده کند و در فرایند 

اجتهاد، گونه   ای بومی از مؤلفه های نظارتی مدرن را بدین جهت به   کار    گیرد.

8. ویژگی   های نظارت والیی

کید بر اصل نظارت بر حاکمان و کارگزاران نظام اسالمی، قرائتی  ـ نظریۀ »نظارت والیی« ضمن تأ

از نظارت سیاســی را مدنظر قرار می   دهد که ضمن ابتنا بــر مبانی درون دینی )و نه مبتنی به مبانی 

نظام غربی یا التقاط(، از ظرفیت   های ســنتی فقه استفاده می کند و مؤلفه   های مدرن نظارتی را نیز 

پس از بازخوانی و استناد به شرع به کار می   گیرد.

ـ این نظریه به »کالن   نظریه«ی مردم   ســاالری دینی مســتند اســت که در کنار مشروعیت الهی، به 

مقبولیــت مردمی در نظام سیاســی بــاور دارد و آن را در امتداد نظام سیاســی نبوی و علوی قرار 

می   دهد و نظام جمهوری اســالمی ایران را به مثابه نظمی والیی، نسخه   ای بازخوانی شده از نظام 

والیی صدر اسالم می   داند؛ ازاین رو، عالوه بر ابتنا به مبانی و منابع درون دینی، بر مقبولیت مردمی 

عنایت دارد.

ـ نظرّیۀ نظارت والیی به زمان حضور معصوم اختصاص ندارد، بلکه رویکرد مشــابهی برای زمان 
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حضور و غیبت معصوم )علیه السالم( اتخاذ می   کند. بر این    اساس، درحالی   که منطق پرسشگری 

مردم و پاسخ   گویی کارگزاران، شامل عصر حضور و حاکمیت معصوم )علیه السالم( و عصر غیبت 

می   شود، حاکم اسالمی )ولی امر( با توجه به اوصاف و ویژگی   های پیشینی )عصمت و عدالت(، 

به اســتبداد و سوءاســتفاده دچار نمی   شــود )با این تفاوت که عصمت امام معصوم علیه السالم 

زایل شــدنی نیست و امکان عزل وجود ندارد و عدالت ولی فقیه امکان زوال دارد؛ ازاین رو، امکان 

عــزل ولی فقیه وجــود دارد( و کارگزاران نظام والیی )در عصر حضــور و غیبت(، عالوه بر اینکه 

پاسخ   گوی حاکم اسالمی هستند و راهکارهایی بدین جهت پیش   بینی شده است، باید به مردم نیز، 

درخصوص رفتارهایشان، پاسخ   گو باشند و درصورت عدم توانایی در این جهت، استیضاح و عزل 

خواهند شد. بدیهی اســت تفاوت عصر قدیم )وجود راهکارهای سنتی نظارتی( و جامعۀ مدرن 

)وجود راهکارهای مبتنی بر مدرنیتــه( تمایزی در نظارت والیی این دو عصر ایجاد نخواهد کرد؛ 

زیرا راهکارهای نظارت بر قدرت، مقوله   ای تأسیسی نیست، بلکه رویکردی امضایی به مؤلفه   های 

عقالنی و منطقی جهت نظارتمندی حکومت و کارگزاران است که به واسطۀ فقه و روش   شناسی آن 

به شارع مستند شده است.

ـ این نظریۀ نظارتی که از مرحلۀ تأســیس حکومت شروع شده است و به مراحل إعمال حاکمیت، 

توزیع و گردش قدرت استمرار می   یابد، در عرصه   های تقنینی، اجرایی و قضایی قابلیت انجام دارد 

و ضمن اینکه بر نظارت توأمان درونی و بیرونی مبتنی است، از نظارت توده   وار و نخبگانی استفاده 

می   کند و عالوه بر اینکه نظارت بر حاکم را مدنظر قرار می   دهد، نظارت و تحدید قدرت کارگزاران 

را نیز مورد عنایت قرار می   دهد.

ـ در نظــارت والیی، نه  فقط ولــی فقیه بر کارگزاران نظارت دارد، بلکه مشــتمل بر نظارت مردم بر 

کارگزاران نیز هســت. در این نظریۀ نظارتی، با اینکه مــردم جایگاهی در تحدید قدرت ولی فقیه 

ندارند، اما مردم مســلمان به   مثابه ارکان هوشیاری جامعه از حق نقد، نصیحت و امر به    معروف و 

نهی    از منکر نســبت به حاکم و کارگزاران برخوردار هستند؛ ازاین رو، از یک   سو به صورت مستقیم 

در تالش برای قرارداشتن قدرت سیاســی در محدودۀ ضوابط کالن نظام معرفتی اسالم هستند و 

ازسوی دیگر، به صورت غیرمستقیم، نمایندگانی را به عنوان خبرگان انتخاب می    کنند تا در سطحی 

تخصصی، بقای اوصاف و ویژگی   های ولی فقیه را تضمین کنند.

ـ با اینکه نظارت والیی از اختصاصات نظام اســالمی با قرائت شیعی است، با عنایت به ظرفیت ها 

و مالک   های نظارتی در این نظریه )براســاس مبانــی جامعیت و خاتمیت دین(، امکان صدور آن 
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به سایر نظام   های سیاسی براســاس اقتضائات همان جوامع وجود دارد و می   توان مدل   های بومی 

از الگوی نظارت والیی را در قالب نظریۀ مردم   ســاالری دینی و حاکمیت شایستگان، برای سایر 

نظام   های سیاسی دیگر نیز تجویز کرد.

9. راهکارهای نظارتی در نظارت والیی

تحقق نظارت والیی در نظام مطلوب، در گرو راهکارهای همه جانبه   ای است که مشتمل بر رویکرد 

نظارت فرایندی و ساختاری است. درحالی که در رویکرد نظارت فرایندی، همۀ رفتارهای کارگزاران 

مــورد نظارت قرار می گیرد، مشــتمل بر نظارت درونی و بیرونی اســت و ضمن عنایت به نظارت 

نخبگانی و توده   وار، نظارت در مراحل چهارگانه، به دســت گیری، اعمال، توزیع و گردش قدرت را 

موردبررسی قرار می دهد، در رویکرد نظارت ســاختاری، از یک سو، نظارت حاکم بر کارگزاران و 

ازسوی دیگر، نظارت مردم بر حاکمان و کارگزاران را موردعنایت قرار می دهد.

الف ـ نظارت فرایندی

1.  نظارت در به دست گیری قدرت

براســاس نظریۀ نظارت والیی، حاکم اسالمی براساس نظارت پیشینی، بدین صورت مورد نظارت 

قــرار می گیرد که اوصافی که برای حاکم ضروری برشــمرده اند می توانند خطای علمی و رفتاری را 

در وی تقلیــل دهنــد و رویکرد به انحراف را از او دور  کنند؛ اوصافــی چون عصمت علمی )برای 

معصوم( و فقاهت و دین شناســی )برای غیرمعصوم(، عصمت رفتــاری )برای معصوم( و عدالت 

)برای غیرمعصوم(، تقوا، کاردانی، تدبیر در قالب والیت شایستگان در این راستا ارزیابی می شوند. 

همچنیــن، والیت حاکم، به واســطۀ اقبال مردمی )در قالب بیعت یــا انتخابات( فعلیت می یابد و 

انتخاب ولی فقیه در گرو گزینش خبرگان نمایندۀ ملت خواهد بود.

نظارت والیی بر کارگزاران نظام اســالمی به صورت های متفاوتی انجام می شــود؛ از یک سو، 

ضرورت اتصاف کارگزاران نظام اسالمی به اوصاف و ویژگی های شایستگی متناسب با منصب، در 

کید قرار می گیرد و ازسوی  راستای احراز شایســتگی جهت تصدی کارگزاری نظام اسالمی مورد تأ

دیگر، کارگزاری نظام اسالمی به رأی و نظر اکثریت مردم )به صورت مستقیم یا به واسطۀ نمایندگان 

آن ها( منوط می شود  و مشروعیت کارگزاری ارشد نظام در گرو تنفیذ ولی فقیه نهاده می شود.
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2. نظارت در إعمال حاکمیت

برخالف نظام های عمدۀ سیاســی که رویکــرد نظارتی خویش را بر رفتارهــا متمرکز می کنند، در 

نظارت والیی از یک سو، نظارت درونی را در راستای خودکنترلی مبتنی بر اوصافی چون تقوا و ملکۀ 

عدالت مدنظر قرار می دهند و مشــروعیت حاکمیت را در گرو استمرار اوصاف الزم برای کارگزاران 

معنا می کنند؛ ازســوی دیگــر، نظارت بیرونی را موردعنایت قرار می دهد. این قســم از نظارت که 

مبتنی بر مبانی   ای چون پذیرش حق نقد، ضرورت پاســخ   گویی به مردم و تلقی از حکومت به مثابه 

امانت الهی مردمی است، از یک سو، درخصوص نظارت نخبگانی الزام به مشورت، الزام به پذیرش 

دیدگاه خبرگان و نصیحت پذیری را مدنظر قرار می دهد و ازسوی دیگر، در نظارت توده   وار و مردمی 

کید می کند. بر مؤلفه هایی چون شورا، نقد و امر به  معروف و نهی از منکر تأ

یع قدرت 3. نظارت در توز

براساس راهکار نظارت توزیعی، ضمن اینکه تکثر سیاسی در نظام سیاسی و قرائت های مختلف و 

احزاب متعدد با رویکردهای متفاوت موردپذیرش قرار می گیرد، هرکدام از قوای اصلی نظام، ضمن 

اســتناد به نظر تودۀ مردم و تنفیذ و قبول رهبری و با مراعات اســتقالل نسبت به یکدیگر و رفتارهای 

تخصصــی در حوزۀ مأموریت و وظایــف خویش، بر همدیگر نظارت دارنــد و قدرت یکدیگر را 

تحدید می کنند.

براســاس نظریۀ نظارت والیی، باوجود اینکه حاکمی با اوصاف و ویژگی های خاص در رأس نظام 

سیاسی قرار دارد و از این  جهت نمی توان از نظریۀ تفکیک قوا )به مثابه قرارگرفتن سه قوه در رأس یک 

نظام( ســخن گفت، می توان از این راهکار به جهت تحدید و کنترل قدرت کارگزاران نظام اسالمی 

استفاده کرد و با تفویض اختیارات ولی فقیه به کارگزاران سه قوۀ عالی نظام سیاسی، کارآمدی نظام 

سیاســی را تضمین کرد و همین امر مستلزم نظارت عالی والیی ولی فقیه بر کارگزاران نظام اسالمی 

خواهد بود.

4. نظارت در گردش قدرت

در این نظام نظارتــی، ضمن اینکه فرایند نظارتی در مراحل مختلف قــدرت مدنظر قرار می گیرد، 

برخالف توقیت زمانی کارگزاران که به زمان مشخصی محدود می شود، والیت حاکم اسالمی )ولی 

فقیه(، نه در گرو توقیت زمانی، بلکه توقیت مبتنی بر بقای اوصاف الزم و پیشــینی حاکم اســت. بر 

این    اســاس، درحالی   که حاکم اسالمی درصورت بقای اوصاف پیشینی و الزم برای تصدی والیت 

بر جامعه از جایگاه خود عزل نمی شــود، با ارتکاب رفتارهایی که نمایانگر فقدان این اوصاف است 
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از مقام خود منعزل خواهد بود. گســترۀ کارگزاری کارگزاران نظام اسالمی به انتصاب و عزل ازسوی 

حاکم )مستند به رفتارهای آنان( خواهد بود.

ب ـ نظارت ساختاری

با عنایت به اینکه نظام اسالمی براساس معیارهای کالن مردم   ساالری دینی اداره می شود، همچنان   که 

نظارت بر قدرت و تحدید قدرت حاکمان و کارگزاران، ازســوی نهاد حاکمیت صورت می پذیرد و 

در قالــب قوانین کالن نظام، کارگزاران نظام را مأمور نظارت بر مدیران پایین دســتی قرار می دهد و 

قوای ســه گانه را مأمور نظارت و تحدید قدرت یکدیگر می کند، نظــارت مردمی را نیز ازنظر دور 

نمی دارد و در این راستا، نظارت مستقیم مردمی، نظارت نهادهای منتخب مردم و نظارت نهادها و 

سازمان های مردم نهاد را موردعنایت قرار می دهد.

1۰. اختصاصات نظارت والیی

نظارت مطلوب شــیعی در قالب نظارت والیی از اختصاصات متعددی برخوردار اســت که آن   ها 

را از ســایر دیدگاه ها و نظریات نظارتی متمایز می کنــد. این ویژگی ها در پنج عرصۀ کالن »مبانی، 

مشروعیت، جامعیت، کارکردی و روزآمدی« بررسی می شود.

الف ـ از حیث مبانی

ـ نظریۀ نظارت والیی بر رویکردی بومی )برگرفته از مبانی اســالمی( از ماهیت قدرت مبتنی است 

که برخالف رویکرد شــرانگاری قدرت، رویکرد شــر الزم بودن قــدرت و رویکرد ابزاری بودن 

)خنثی بــودن ذاتی( قدرت، رویکرد خیرانــگاری به قدرت سیاســی دارد و درعین حال، بر تأثیر 

کید می کند. کارگزاران قدرت در رویکرد آن به فساد تأ

ـ براســاس این نظریه، قدرت سیاســی، در اصل، مقوله   ای الهی است که از جانب خداوند به مثابه 

صاحب اختیار قدرت، به برترین انواع بشــر تفویض شــده اســت و تفویض آن به حاکم ازسوی 

مردم، منافاتی با رویکرد الهی آن ندارد. گرچه در نهایت، حاکم صاحب اختیار مردم نیست، بلکه 

به مثابه امانت دار )خداوند و مردم( باید مصالح الهی و مردمی را در رفتارهایش مدنظر قرار دهد.

کید می کند و خواســتار  ـ نظریۀ نظــارت والیی، ضمن اینکه بر تحقق حداکثری دین در جامعه تأ

اجرای حداکثری قوانین الهی و تحقق حاکمیت سیاســی مبتنی بر آموزه های اســالم اســت، بر 
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کید می کند و حکم بــه نظارت بر حاکم و کارگزاران  رویکرد فقه سیاســی حداکثری در جامعه تأ

براساس آموزه   های فقهی می   دهد.

ـ فرایند نظارت در رویکرد نظارت والیی فرایندی منظومه   وار است و ضمن اینکه بر مفهومی متمایز 

کید می کند، بر ادلۀ درون دینی و برون دینی مبتنی اســت و از الزاماتی متناسب با ادارۀ  از نظارت تأ

مطلوب نظام سیاسی در جامعه برخوردار است.

ب ـ از حیث مشروعیت

ـ برخالف برخی گزاره   های فقهی در رویکرد فردی که صحت آموزه ها را در گرو اســتناد به منابع و 

ادلۀ فقهی می دانند، در رویکرد حکومتی، اســتناد به منابع و ادلۀ فقهی کافی نیســت، بلکه تأثیر 

حکم در ادارۀ نظام سیاســی و کارآمدی ادارۀ حکومتی دینی به واســطۀ این حکم نیز مدنظر قرار 

می گیرد. بر این    اســاس، نظریۀ نظارت والیی عالوه بر اســتناد به منابع و ادلۀ فقهی، گونۀ مطلوب 

نظام ادارۀ حکومت به واســطۀ این نظریه را هم مدنظر قرار می دهد. گرچه کارآمدی نظام سیاسی، 

در عرض حجیت آموزه های فقهی نیست، از شواهد حجیت آن آموزه ها خواهد بود.

ـ نظریۀ نظارت والیی نه در ظرف حکومت دینی و نه در ظرف حکومت مردم   ساالر، بلکه در ظرف 

و چهارچوب نظم مردم   ساالری دینی ـ به مثابه نظمی که واجد دو عنصر مردم   ساالری و دینی بودن 

به صورت هم زمان و اصیل و برآمده از آموزه های دینی استـ  بدیهی است؛ بر این    اساس، عالوه بر 

ضرورت پاسخ   گویی حاکم نسبت به خداوند، حاکم باید نسبت به مردم نیز پاسخ   گو باشد.

ـ نظریۀ نظارت والیی، که نظارت بر قدرت سیاسی را مدنظر قرار می دهد، نظارت بر حاکم مطلوب 

در عصر غیبت )ولی فقیه( را باوجود اخالف ولی فقیه و امام معصوم )علیه الســالم(، براســاس 

مبانی و ادلۀ نظام والیت تنظیم کرده اســت و جریان نظارت بر حاکم در عصر غیبت را براســاس 

ضوابط حاکم بر نظام امامت جاری می داند.

ـ حجیت نظارت والیی مســتند به آموزه   های دینی و نه برآمده از آموزه   های عرفی و مستند به مبانی 

حاکم بر نظام   های غربی است.

ج ـ از حیث جامعیت

ـ نظارت والیی، مشــتمل بر همۀ عرصه   ها و جوانب حکومت اســت و راهکارهایی در تأســیس و 

تحقق قدرت، إعمال قدرت در جامعه، توزیع قدرت در سطح گونه های مختلف کارگزاران و عدم 
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بقای قدرت نزد حاکمان و کارگزاران به صورت دائمی و گردش قدرت براساس ضوابطی مشخص 

است.

ـ در نظارت والیــی، عالوه بر اینکه نظارت درونی قدرت )براســاس اوصاف و ویژگی های حاکم 

مثل عدالت و تقوا( مبتنی بر بازدارندگی فردی نسبت به خود وجود دارد، نظارت والیی مشتمل بر 

نظارت بیرونی مبتنی بر نظارت ناظران بیرونی و ساختار نظارتی نیز هست.

گاهی که ازســوی عالمان و اندیشــمندان  ـ نظــارت والیی عالوه بر نظارت مبتنی بر فرهیختگی و آ

صورت می پذیرد، مشتمل بر نظارت توده   وار و نظارت فراگیر مردمی است.

ـ نظارت والیی در همۀ عرصه های نظام سیاســی و قوای ســه گانۀ آن وجود دارد. بر این    اســاس، 

عالوه بر اینکه مشتمل بر نظارت تقنینی است، مشتمل بر نظارت ساختاری و قضایی هم هست.

ـ در نظــارت والیی، عالوه بر اینکــه حاکمان به کارگزاران نظارت دارند و قــدرت آن ها را محدود 

می کنند و بر این اساس، نظارت در ساختار قدرت سیاسی نهادینه شده است، مشتمل بر نظارت 

ازسوی مردم و نهادهای مستند به مردم مانند احزاب و پارلمان نیز است.

د  ـ از حیث کارکردی

نظارت والیی از حیث کارکردی، مشــتمل بر ویژگی های متعددی اســت که از آن میان می   توان به 

امور زیر اشاره کرد:

ـ امکان قرائت   های مختلف از نظارت والیی و قابلیت اجرای آن در همۀ زمان ها و مناطق جغرافیایی 

)به خاطر تشکیکی بودن( براساس قرائت های مختلف از آن وجود دارد.

ـ در نظارت والیی، ضمن اینکه حاکم و کارگزاران از ماندگاری مطلق در منصب خویش برخوردار 

نیستند، توقیت حاکمیت حاکم مستند به بقای اوصاف و ویژگی   های وی است. توقیت کارگزاران 

مقوله   ای زمانی است و برای زمان   های محدود و مشخص به آنان نصب شده است و پس از آن از 

مقام خود جدا خواهند شد.

ـ نظارت والیی، ضمن اینکه به عدالت محوری و تحقق عدالت در جامعه مستند است، به هر فردی 

تفویض نمی شــود و به منتخب مردم نیز واگذار نمی شود، بلکه به شایسته ساالری مستند است؛ 

ازاین رو، کارگزاری حاکم به افرادی با اوصافی با ویژگی های مطلوب تفویض می شود.
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ه ـ از حیث روزآمدی

نظــارت والیی، عالوه بــر اینکه مبتنی بر اقتضائات و شــرایط زمان بازخوانی می شــود و در عصر 

حاضر می تواند مستند به امکان اســتفاده از مؤلفه های نظارتی مدرن باشد، به خاطر امکان صدور 

قرائت های متفاوت از آن، امکان قابلیت صدور به ســایر نظام های سیاســی )مبتنی بر اقتضائات آن 

نظام سیاســی( را دارد. بر این    اساس، این گونه از نظارت در عصر حاضر و مطابق با اقتضائات نظام 

اســالمی در عصر حاضر، بازخوانی و در قالب قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران ارائه شده 

است که با گونۀ نظارت در نظریۀ نظارتی حاکم بر نظم دموکراسی و نظم حاکم بر مشروطۀ سلطنتی 

متمایز و متفاوت است.

یه های رقیب و موجود یه با نظر جدول 1. اشتراکات و افتراقات نظر

نظارت در نظام والییمحورهاردیف
نظارت براساس اسام 

حداقلی
نظارت در نظام 

دموکراسی
نظارت در مشروطۀ 

سلطنتی

ف
ال

ی
بان

ث م
حی

از 

1. خیرانگاری قدرت
2. حکومــت به مثابــه 

امانت الهی مردمی
3. تحقق فقه حداکثری 

در حکومت
4. رویکــرد نظام   واره به 

نظارت

1. خیرانگاری قدرت
به   مثابه  حکومــت   .2

امانت الهی
3. فقه به مثابه راهنمای 

امور فردی مؤمنان
4. فقدان نظام   وارگی در 

نظارت

به   مثابه شــر  1. قدرت 
الزم

به   مثابه  حکومــت   .2
امانت مردمی

3. عدم تحقق شریعت 
در جامعه

به  نظام   واره  4. رویکرد 
نظارت

به   مثابه شــر  1. قدرت 
الزم

به   مثابه  حکومــت   .2
ملک خانوادگی

حداقلی  فقه  تحقق   .3
در حکومت

به  نظام   واره  4. رویکرد 
نظارت

ب

ت
عی

رو
ش

ث م
حی

از 

1. مبتنی بر شرعیت در 
عین کارآمدی

نظریــۀ  مبتنی بــر   .2
مردم   ساالری دینی

نظریــۀ  مبتنی بــر   .3
امامت و والیت فقیه

4. مبتنی بــر آموزه های 
اصیل دینی

1. مبتنی بر شرعیت
2. غیرمبتنی بــر دیــن 

غیرمردم   ساالر
نظریــۀ  مبتنی بــر   .3

امامت
4. مبتنی بــر آموزه   های 

فقه حداقلی

1. مبتنی بر مقبولیت در 
عین کارآمدی

مبتنی بــر   .2
مردم   ساالری

نظریــۀ  مبتنی بــر   .3
سکوالریسم

و  مبتنی بــر عقــل   .4
تجربه

خاســتگاه  مبتنی بر   .1
فقــدان  و  غیرشــرعی 

مقبولیت
2. مبتنی بر فردساالری

نظریــۀ  مبتنی بــر   .3
سکوالریسم

4. مبتنی بــر آموزه   های 
آموزه   های  و  ســکوالر 

ثانوی فقه
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1. نظارت همه جانبه در 
مراحل تأسیس، اعمال، 

توزیع و گردش قدرت
2. ابتنــا بــر نظــارت 

درونی و بیرونی
3. مبتنی بــر نظــارت 

نخبگانی و توده   وار
4. مشــتمل بر نظارت 
ســاختاری،  تقنینــی، 

قضایی
5. مشتمل بر نظارت از 
باال بــه پایین و از پایین 

به باال

نظارتــی  رویکــرد   .1
غیرناظــر به ســاختار 

قدرت
2. ابتنــا بــر نظــارت 

درونی و بیرونی
بــر  غیرمشــتمل   .3
نظــارت نخبگانــی و 

توده   وار
بــر  غیرمشــتمل   .4
بــه  ناظــر  نظــارت 

حکومت
5. مشتمل بر نظارت از 

باال به پایین

نظــارت همه جانبه   .1
در مراحــل تأســیس، 
اعمال، توزیع و گردش 

قدرت
2. اکتفــا بــه نظارت 

بیرونی
3. مبتنی بــر نظــارت 

نخبگانی و توده   وار
4. مشــتمل بر نظارت 

ساختاری، قضایی
5. مشتمل بر نظارت از 
باال به پایین و از پایین 

به باال

1. نظــارت در مرحلۀ 
اعمال و توزیع قدرت

2. اکتفــا بــه نظارت 
بیرونی

3. مبتنی بــر نظــارت 
نخبگانی و توده   وار

4. مشــتمل بر نظارت 
ساختاری و گونۀ ناقص 
از نظــارت تقنینــی و 

قضایی
5. مشتمل بر نظارت از 
باال بــه پایین و گونه   ای 
ناقــص از نظــارت از 

پایین به باال

د

ی
رد

رک
کا

ث 
حی

از 

در  اجــرا  قابلیــت   .1
همــۀ زمان ها و مناطق 
)به خاطر  جغرافیایــی 

تشکیکی بودن(
وصفــی  توقیــت   .2
حاکــم و توقیت زمانی 

کارگزاران
3. رویکـــــرد عدالت 

همه جانبه
مبتــــنـــــی بــر  .4

شایسته ساالری
جهت  به  نظــارت   .5
و  حاکــم  کارآمــدی 
تحدید قدرت کارگزاران

1. اختصــاص به زمان 
حضور امام

2. عدم توقیت و تحدید 
)پارادوکــس  حاکــم 

انتصاب و نظارت(
3. رویکــــرد عدالت 

محور
4. مبتنــــــی بــــــر 

شایسته ساالری
غیرمبتنی بر  نظارت   .5

رویکرد حکومتی

در  اجــرا  قابلیــت   .1
همــۀ زمان ها و مناطق 
)به خاطر  جغرافیایــی 

تشکیکی بودن(
زمانــی  توقیــت   .2

کارگزاران
نظــام  مبتنی بــر   .3
و  ســرمایه داری 

لیبرالیسم
4. مبتنی بــر گزینــش 

مردم
5. مبتنی بــر تحدیــد 

قدرت کارگزاران

در  اجــرا  قابلیــت   .1
نظام های سلطنتی

2. عدم توقیت سلطان 
و توقیت کارگزاران

به  ناقص  3. رویکــرد 
عدالت سیاسی

4. مبتنی بر معیــارهای 
سلطنت

5. مبتنی بر بقـــــــای 
و تحدیــــــد  سلطان 

کارگزاران

ه 

ی
مد

وزآ
ث ر

حی
از 

1.روزآمـــــــدبودن 
اقتضائات  )مبتنی بــر 
زمانه؛ امکان اســتفاده 
از مؤلفه   هــای مــدرن 
نظــارت  راســتای  در 

ساختاری(
2. قابلیت صـــدور به 

سایر نظام های سیاسی
3. قابــل تطبیــق بــر 
نظام  اقتضائـــــــات 
جمهوری اسالمی ایران 
در طول نظــام نبوی و 

علوی )والیی(

مؤلفه   های  مبتنی بر   .1
سنتی فقه

2. غیرقابل صدور
اقتضائات  مبتنی بر   .3

عصر حضور امام

1. مبتنی بر مؤلفــه های 
مدرن نظارتی

2. قابلیــت صـدور به 
سایر نظام های سیاسی

تطبیــق  غیرقابــل   .3
نظام  اقتضائــات  بــر 
اســالمی  جمهــوری 

ایران

1. قابلیت اســتفاده از 
و  مــدرن  مؤلفه هــای 

سنتی نظارتی
2. قابلیت اســتفاده در 

نظام های سلطنتی
3. غیرقابل تطبیــــــق 
نظام  اقتضائــات  بــر 
اســالمی  جمهــوری 

ایران



336

می
سال

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

اال
 مق

عه
مو

مج

11. نتیجه گیری

براســاس نظریۀ برآمده از مبانی دینی و علوم انســانی اسالمی، نظارت والیی به مثابه نظریۀ نظارتی 

مطلوب شــیعه، گونه ای از نظارت است که ضمن ابتنا به مبانی اصیل شیعه، رویکردی جهت ادارۀ 

مطلوب نظام سیاســی دارد و در قرائتی حکومت محور از فقه شــیعه ارائه شده است. این قرائت از 

نظارت که مبتنی بر چهارچوب کالن مردم   ســاالری دینی اســت، از نظریه   های نظارتی ارائه شده در 

نظام   های دینی و نظام   های مردم   ســاالر متمایز اســت و ضمن اینکه به مبانی دینی مستند است، از 

قابلیت اداره براســاس نظم مردم   ساالر برخوردار اســت و به خاطر توانایی و ظرفیت آن جهت ارائه 

به مثابه الگوی جهانی نظارتی، از امکان قرائت هایی از آن در ســاختار نظام های اســالمی و حتی 

غیراســالمی نیز برخوردار است. این نظارت که در نظام اسالمی در عصر حاضر و در قالب فقرات 

مختلف قانون اساســی ظهور یافته اســت، با توجه به پارادایم و چهارچوب حاکم بر آن، که بر نظم 

امامت و والیت مبتنی اســت، از نظم نظارتی حاکم بر قرائت های مختلف مانند نظم دموکراسی و 

نظم مشــروطۀ سلطنتی متمایز است و کارکردهای مخصوص به خود را دارد. همچنین، کارکردهای 

متفاوتی دارد که چون در راستای التزام به مبانی دینی است با کارکردهای سایر نظم های دیگر متمایز 

است.
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