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  آن يهاسمينظارت بر قدرت و مكان
  (ره)ينيامام خم ياسيشه سيدر اند

  

   يكفرات يد كماليد سعيشه

   يالموت يمحسن محمد

  دهيچك
 سوكياز  ،يار دولبهيهمانند شمشتواند ميبوده و  يدر اجتماع انسان يمهم و اساس يامقوله »قدرت«

امام(ره)  ياسيس يشهدر اند گر به شدت فسادآور باشد.يد يآور و از سولتيبخش و فضسعادت
كار به يچه هدف يباشد و برا يكس نكه در دست چهيا يول ،ريخ منشأي است دارا يمفهوم »قدرت«

 »قدرت«نكه يا ي(ره) براينيدهد. از نظر امام خميآن م أمتفاوت از منش يتيبه آن ماه ،گرفته شود
و  يكتاتوريخود را به نحو احسن انجام دهد و از د ژهيكارو ،خود خارج نشده و نظام ير اصلياز مس

 يرونيو ب يوه درونين نظارت به دو شينظارت شود. ا »قدرت«از است تا بر ين ،شود يريفساد جلوگ
عبارتند از  يرونيب يهاسميمكان .ه، عدالت و تقوايعبارتند از تزك يدرون يهاسميمكان .شودياعمال م

 ياسيس يهابرخالف اكثر نظام وند،ين پيدر ا حت و قانون.ياز منكر، شورا، نص يامر به معروف و نه
ه خود بر يحضرت امام(ره) در نظر ؛كنندياكتفا م يرونيب يهابه نظارت ا كه عمدتاً يج دنيرا

                                                               
 بيت(ع) در منطقه خان طومان سوريه توسط م اهليدانشكده شهيد محالتي(ره) كه در دفاع از حرآموخته دانش

  به فيض شهادت نائل آمد. 1395هاي تكفيري در ارديبهشت ماه تروريست
 (ره)استاديار علوم سياسي دانشكده شهيد محالتي. 
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ز به نقش مردم در ين يرونيب يهاسميد فراوان داشتند و درخصوص مكانيكأت يدرون يهاسميمكان
  كردند.يد ميكأبر آن ت داشته و دائماً  ي، اعتقاد راسخ و اساس»قدرت«نظارت بر 

  .نظارت ،(ره)ينيامام خم ،ياسيقدرت س قدرت،: واژگانديكل

  مقدمه
. است استيو علم س ياسين مسائل مطرح شده در فلسفه سيترياز محور يكي »قدرت«مبحث 

ن يا. گردديقدرت برمم به موضوع يرمستقيا غي ميطور مستقاست بهيشتر مباحث علم سيب
آور لتيبخش و فضاست كه هم سعادت يار دولبهيكه دارد، همانند شمش يتيموضوع با همه اهم

ذاته شر يتوان فيقدرت را نم تر،قيبه عبارت دق .تواند به شدت فسادآور باشدياست و هم م
برقرار شده و اداره  ه قدرت است كه نظميدر سا. نمود يز تلقير نيتوان آن را خيدانست، بلكه م

توانند به حق يشود و افراد ميخطرات دفع م ،ن در پرتو آنيهمچن .ابدييجامعه سامان م
د توجه داشت ياما با ،ستيذاته فسادآور نيتوان گفت كه قدرت فيم ،رونيازا. خودشان برسند
رشد  يد و براشويل گفته مينهفته است كه در اصطالح به آنها رذا يها صفاتدر وجود انسان

ن ابزار و عامل يترتوان به عنوان مهمياز قدرت م. ك محرك داردي از بهين ،كردن و قوت گرفتن
 يدست كسان، قدرت بهياسيك نظام سيدر  اگر. ن صفات نام برديدار كردن و رشد ايمحرك ب

مهار آن برخوردار  يالزم برا ييكنترل خود نداشته باشند و از توانا يالزم را برا يفتد كه آمادگيب
  .شك قدرت فسادآور خواهد بودبدون ،نباشند
 رفتهيپذم كه براثر سوءاستفاده از قدرت و فساد صورتيابوده ييهاخ شاهد حكومتيدر طول تار 
ن يدر ا -) ع(ين عليمنؤرالميام - ان يعيامام اول ش. دانهديگرد ي، دچار اضمحالل و فروپاشهادر آن
البالغه، (نهج »ماندينم يبا ظلم باق يول مانديم يهمانا ملك با كفر باق«: نديفرماينه ميزم

كنترل و  يبرا ييهاسميساختارها و مكان ياست در هر نظام و جامعهيبايرو منيازا. )24خطبه
 يرياز آن جلوگ ياستفاده از قدرت و فساد ناشسوء يامدهايد قدرت درنظر گرفت تا از پيتحد
برخوردار  ياالعادهت و ضرورت فوقيران از اهميا ياسالم يدرباره نظام جمهورن مهم يا. نمود
 از يال و نمونهيبديارائه ساختار ب يمدع يانقالب اسالم يروزيدنبال پن نظام بهيچراكه ا ؛است

  . معاصر شده است يايدر دن ياجتماع ياسيك نظام سي
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امام  ،گذار آنانيبن شهياند هيران برپايا ياسالم يساختار قدرت در نظام جمهور
كردن  يه، موفق به عمليت مطلقه فقيپرداز والهيعنوان نظرشان بهيشكل گرفته و ا )ره(ينيخم
 يليبديشان از آن جهت كه نمونه تازه و بيه اينظر. شدند ياسين نظام سيش در قالب ايه خوينظر

 يرو الزم است برانيازا ؛را ارائه نموده موردتوجه واقع شده است ياز شكل حكومت اسالم
  . ژه شودياز انحراف آن، به مقوله نظارت بر قدرت توجه و يريجلوگ

 )ره(ينيشه امام خميپژوهش حاضر درصدد است كه موضوع قدرت و نظارت بر آن را در اند

نظارت بر قدرت  يهاسميابزارها و مكان :پاسخ دهد كه ين پرسش اساسينموده و به ا يواكاو
صورت ن پژوهش بهيروش ان شده است؟ يچگونه تدو )ره(ينيشه امام خميدر اند ياسيس

 و هيو در مرحله تجز يصورت اسناد اطالعات به يآوربوده كه در مرحله جمع يليتحل-يفيتوص
  ل خواهد شد. يتحل و هيتجز ،يفيها به صورت كل دادهيتحل

 ياصل ميمفاه
ن و يزان تطابق عملكرد افراد با قوانيآن م ياست كه ط ياتيمجموعه عمل ،»نظارت« :نظارت

 يمعنابهدر مقاله حاضر  ،»نظارت«. )29ص ،1391 ،ياخوان كاظم( شوديده ميمقررات سنج
 يررسميو غ يرمدون، آشكار و پنهان، رسميغ مدون و يهاسمياز ابزارها و مكان يامجموعه

  .است ،جامعه درنظر گرفته شده وناز فساد قدرت در يريو جلوگ يدهجهت يبراكه است 
ل و اراده يم در برابر ميگران به تسليواداشتن د يدارنده آن برا ييتوانا ،»قدرت« :قدرت

 .)247ص ،1388 ،يآشور( است )آن رندهيل پذيا با مي خواه اجبار( يخود به هر شكل
 يو فقه يفلسف يدر مقاله حاضر آن دسته از باورها ،»ياسيشه سياند« :ياسيشه سياند

ك كشور چه در ي امور بوده و تمام جوانب مربوط به اداره ياز وح ياست كه برگرفته از عقلِ ناش
 .را دربر گرفته است يو چه در بعد خارج يبعد داخل

  (ره)ينيامام خم ياسيشه سياند يشناسيهست .الف
  يبه جهان هست (ره)ينينگرش امام خم. 1
به جهان  (ره)ينيد به نگرش امام خميابتدا با ،)ره(ينيشه امام خميمطالعه قدرت در اند يبرا

عنوان يك فقيه، فيلسوف، عارف، و يك سياستمدار به ،)ره(ينيامام خم. اشاره نمود يهست
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انات يتوان در آثار  و بيرا م يتين ابعاد شخصياست كه ا يبعدچند يتيشخص يدارامسلمان، 
رد يكه موردمطالعه قرار گ يدر هر بعد امام(ره)ت يوجه اشتراك شخص. شان مشاهده كرديا

 شهيدارد در قالب اند يبه جهان هست )ره(ينيكه امام خم يرو نگرشنيااز ؛استمسلمان بودن 
  . ل استيشمند مسلمان قابل تحليك اندي عنوانو به ياسالم

 يديبراساس تفكر توح شمند مسلمان به جهان،ياندك ي در قالب )ره(ينينگاه امام خم
در است كه  يانندهيآفر يدارا ياساس، جهان و تمام هستنيبرا. باشديم يهست به مبدأشان يا

 »الوجودواجب« ،)11، ص1388(امام خميني،  »الملوكمالك« :چون ييهااز آن با نامآثار امام(ره) 
. )598 و 416 و 11ص ،همان( .شودياد مي... و )416ص(همان،  »قت وجوديحق« ،)598(همان، ص
ننده كه مبدأ و ين آفرياعتقاد به ا. دارد ييفرمابوده و بر تمام جهان حكم يو ابد يخداوند ازل
 يو جار يسار يك متفكر اسالمي عنوانبه )ره(ينيامام خم شهياست در تمام اند يمقصد هست

ها انسان در همه استثنااست كه بدون  يك امر فطرين اعتقاد يا )ره(ينيبه نظر امام خم. است
 يهاد دانست كه از فطرتيپس، با«: ديفرمايداند و ميات ميد را از فطريتوح ،شانيا. وجود دارد

 »د استيگر فطرت بر توحيو تقدس، است و د يك فطرت بر اصل وجود مبدأ، تعالي ،ياله
 .)181ص ،همان(

ان يشان بيا د.دانميد يمعتقد به توح ،يطور فطرها را بهانسان همه ،)ره(ينيحضرت امام خم
 يابيعلت اختالف در كمال ز هستند و بهيها طالب كمال هرچنهيها در همه زمدارد كه انسانيم
در  يفرد ؛نديبيم يزيهركس كمال را در چ. فطرت متفاوت هستند يتوان گفت كه آنها داراينم
ست كه يگونه ننيا يعني ندارد؛ حقيقتنها يو ا... در سلطنت و يدر قدرت، فرد ي، فردييبايز

  .)182-183ص ،همان( .گر نخواهد به باالتر از آن برسديد ديرس يابه مرتبه يا وقتيفرد در دن
  شان درباره قدرتيبر نگرش ا (ره)ينيامام خم يشناسير هستيثأت .2

ن را از يبوده و ا يبه جهان هست يديد توحيد يدارا )ره(ينيامام خم ،طوركه گذشتهمان
» قدرت« :شمارد كه از جمله آنهايبرم يخالق، صفات يبرا )ره(امام. ددانيم يات بشريفطر
وحدت  ير صفات خداوند داراين ذات خداوند و با سايع ؛از صفات خداوند است »قدرت«. است

 يديد يعني ،دانديقدرت را جزء صفات خداوند م )ره(امام يوقت. باشدين آن صفات ميبوده و ع
منشأ قدرت از خداوند است و خداوند است كه . ك استيپس قدرت ن. مثبت به قدرت دارند
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ر مطلق يچون خداوند خ. ر استيدر ذات خود خ »قدرت«جه يدرنت ؛صاحب قدرت مطلق است
سبب سعادت بشر  ،قدرتِ محض و كامل و آن كامل است و كمال مطلق است و صاحب قدرتِ

 :ديفرمايباره ماين در )ره(ينيامام خم. است
دست نچه قدرت بهاقادر است. لكن چن يتبارك و تعال يك كمال است. خداي خودش تقدر

ن است كه قدرت يا امروز گرفتار ايكشانند. دنين كمال را به فساد مياشخاص فاسد برسد هم
ندارند... قدرت اگر در دست انسان كامل باشد، ت بهره ياست كه از انسان يدر دست اشخاص

شود كه يباعث م ،ا باشديباشد، اول ايكند. اگر قدرت در دست انبيجاد ميها املت يكمال برا
  .)206-207ص، 18ج، 1379 ،همو( دا بكنديسالمت در جهان تحقق پ

بوده و چ يبدون توجه به خدا ه يدر دست خداست، هر قدرت يقدرت اصل (ره)از نظر امام
ها وابسته به خداوند هستند و نخواهند بود. همه قدرت يامر قدرت واقع واقع ندارند و در يارزش

  د:يفرمايم نهين زميدر ا (ره)ز معنا ندارد. اماميبدون وجود خداوند وجود آنها ن
د قدرت توست و قلوب بندگان در تحت تفوذ اراده تامه ي ع موجودات دريخداوندا ... وجود جم

 با يهام، تو قلوب مظلمه و دليستيشتن نيات خويتو، ما مالك خود و نفع و ضرر و موت و ح
  .)377، ص1388، همو( خود روشن فرما كدورت ما را به نور افاضه

كند و به يان ميباب قدرت را بدر دگاه خود يد ،سحر يدر كتاب شرح دعا (ره)ينيامام خم
برخاسته است.  يشان به جهان هستيدگاه از نوع نگرش اين ديتوان مشاهده كرد كه ايم يخوب
  د:يفرمايم و كنديقدرت اشاره م يبه اصل وجود (ره)ان امامين بيدر ا

وة و العلم و االرادة و القدرة و يالح يه، و من االئمة السبعة التماهيالقدرة من امهات الصفات االله
 يق اليالتحق يو ان كانت محتاجة ف يالشمول الكلطة التاجه و يالسمع و البصر و التكلم، ولها الح

 از امهات صفات الهي است و ،قدرت ؛وة و العمل و هذا احد مراتب االستكالة وسعة القدرةيالح

و  اراده و قدرت و سمع و بصر و تكلميكي از ائمه سبعه است كه آنها عبارتند از: حيات و علم 
هرچند در مقام تحقق نيازمند به  ؛جودات استقدرت را احاطه تمام و شمولي كلي بر همه مو

، همو( يكي از مراتب فراگيري و گسترش قدرت است تام حيات و علم است و اين احاطه
  .)165، ص1373

توجه دهد و اگر انسان بدونيز دست ماتوجه به خداوند معنا و مفهوم خود را بدون ،قدرت
د به قدرت خدا يد دارند كه بايتأك (ره)امامف است. يخود را صاحب قدرت بداند ضع ،به خداوند
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و  يد خود را به مبدأ هستيما با (ره)م. به نظر امامين امور توجه كنين امور تا باالتريتراز كوچك
  ند:يفرمايباره منيدر ا ايشانم. يم تا به قدرت برسيگره بزن ،صاحب قدرت برتر
ست. يمثل قدرت خدا ن يقدرت چيست] هيها [نگر خوف قدرتيشد، د يكه مطلب اله يوقت

ن، يندارند. مسلم يتبارك و تعال يد داشته باشند كه اعتقاد به خدايبا يها كسانخوف از قدرت
غمبر اكرم(ص) كه يد بترسند. پيها نبانها از قدرتيكه اعتقاد دارند به مبدأ قدرت ا ينيمنؤم
نبود  يزيكه عددشان كم بود، چ يداشت، در صورت يتبارك و تعال يمان به قدرت مطلق خدايا

ام كردند و يمان داشته و قيچاره بودند، لكن قدرت ايب يرهاين فقير هم بودند، از هميو فق
د را در جامعه يد كردند، توحيشكستند و همه را دعوت به توح يگريبعد از د يكي ها راقدرت

  .)36، ص5، ج1379، همو( رشد دادند

  (ره)ينيدگاه امام خميقدرت از د .ب
 ،كالم فلسفه و عرفان، فقه، است،يس يهادر حوزه (ره)ينيامام خم يت چندبعديل شخصيدلبه

 .است يشان قابل بررسيشه ايدر اند يمتفاوت يهاتبع آن از نظرگاهز بهيمقوله قدرت ن
  قدرت درباره (ره)ينيامام خم يدگاه عرفانيد. 1

ر از يقدرت را از صفات خداوند دانسته و غ ،(ره)شتر به آن اشاره شد، امامين منظر كه پياز ا
  د. دانيتصور نمرا  قابل يچ قدرتيه يتعالقدرت حضرت حق
ع موجودات و بسط سلطنتش در تمام يقدرتش در جم احاطه واسطهبه يتبارك و تعال يخدا

د ي تش به كافه ممكنات، تمام قلوب بندگان در تحت تصرف او و بهيوميكائنات و احاطه ق
  .)39- 40، ص1378، همو( سلطنت اوست و در قبضه قدرت

  : چنين آورده است ثيحد چهلكتاب در  (ره)امام
د قدرت توست و ي ع موجودات دري، وجود جميخداوندا، تو مصلح عباد و [مالك] قلوب هست

شتن يات خويكامل تو، ما مالك خود و نفع و ضرر و موت و ح قلوب بندگان در تحت نفوذ اراده
  ).377، ص1388، همو( م...يستين

ز از يچ چير محض هستند و هيهمه موجودات در برابر خداوند فق ،ر از قدرتين تعبيدر ا
امور است. تمام  همه كنندهنييز در دست خداوند است و خداوند تعيخود ندارند، همه چ

  ز از خود ندارند. يچ چيل و پست هستند و هيخوار و ذل يتعالها در برابر قدرت حققدرت
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ست مگر در ين يچ قدرت و عزت و سلطنتيندارند و ه يزيك از موجودات از خود چيچيه«
طه تصرف و قدرت يو ح از تصرف حق يچ موجوديه«، )444(همان، ص ».شگاه مقدس حق..يپ

  .)464(همان، ص »آن ذات مقدس خارج نشود و امرش به خودش در تصرف امور موكول نگردد...
و  يزيچ يآمدن برا وجودكسره نماد قدرت خداوند است و بدون آن امكان بهي ،يهست

لَُه «م يبه فرموده قرآن كر ست.يامكان موجود بودن بدون قدرت خداوند قابل تصور و تحقق ن

  .)2(حديد،  »ءٍ َقديرٌكُلِّ شَيْ وَ يُميتُ وَ هُوَ عَلي ضِ يُحْييمُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْ
  قدرت درباره (ره)ينيامام خم يدگاه فلسفيد .2

گونه نيقدرت را ا ،ميك حكي عنوانبه (ره)درواقع امام .نجا همان حكمت استيفلسفه در ا
  كند:يف ميتعر

كه اگر  است ياگونهذاتاً و به يم عبارت از آن است كه فاعليو قدرت در اصطالح حك«
  .)168، ص1388امام خميني، ( »خواست انجام دهد و اگر خواست انجام ندهد

همان  ،اخذ شده يكه در قدرت اله يتيو آن مش «...: ادامه آورده استدر  (ره)ينيامام خم
ت يبا آن ندارد كه مش ين مطلب منافاتين ذات مقدس است و ايقت، عيحسب حقاست كه به

  .(همان) »نداشته باشد يبوده و تكثر ي، احديدر حضرت ربوب
ن ذات مقدس خداوند است و يف ذكر شد عيكه در تعر »خواستن« ،كندياشاره م (ره)امام 

شان يبرد كه ايپ (ره)توان به تفكر امامين جمله ميخداوند ندارد. با ا با صفت اراده يچ تزاحميه
  ن وحدت.ين كثرت و كثرت در عيوحدت در ع ؛قائل به وحدت وجود هستند

  قدرت درباره (ره)ينيامام خم يدگاه كالميد .3
   :كنديف ميگونه تعرنيون را ايدگاه كالميشان قدرت از ديا

و قدرت به اصطالح متكلم عبارت  .)165(همان، ص »لسان المتكلم صحة الفعل و الترك... يو عل«
 ؛)ح و ممكن باشديندادن آن هردو صح و انجام يانجام كار يعنياست از صحت فعل و ترك (

ح است يوجود صحطوركه بسطن همانيم كه بنابرايكنيكه ما در خود مشاهده م يمانند قدرت
  .)168- 169(همان، ص ح و ممكن خواهد بوديز صحيقبض وجود ن

ا ترك آن ي ك امر واحد قادر به انجام وي صاحب قدرت در آن واحد درمورد ،فيطبق تعر
ك امر واقع و ممكن ي رد و بهيگيوجه بر امر محال تعلق نمچيبه ه ين قدرت ويا يعني ؛باشد
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پس هردو صورت آن در آن  ؛يباشد به انجام و ترك عمليد ميابد. صاحب قدرت مقييل ميتقل
الزمه  دارد كهيكند و اظهار ميف آن را رد مين تعريان ايبا ب (ره)ر است. اماميواحد امكان پذ

ه خالق به مخلوق است در يتر تشبقير دقيسنخ دانستن خالق و مخلوق و به تعبهم ،فين تعريا
  د:يفرمايم (ره)ه است. امامين تشبيافعال خود و خداوند منزه از ا

چنان كه ال كرده اگر قدرت، آنينموده كه خ يگونه معننيو متكلم از آن جهت قدرت را بد
در افعالش موجب باشد نه  يتعالاش آن است كه حقجهيكرده است معنا شود، نت يم معنيحك

 يار باشد. وليجبر و عدم اخت يمنزه است از آن كه افعالش از رو ،كه حضرتيمختار... درصورت
از آن جهت او را در افعال به مخلوق  .ه استين تشبيخود ع ،را يتعاله متكلم حقين تنزيا

ار ين مخلوق است كه اگر صحت فعل و ترك از او سلب شود ناچار اختيرا ايز ؛ه كرده استيتشب
  .)169(همان، صه منزه است...ين تشبيز از او گرفته خواهد شد و خداوند از اين

  درمورد قدرت (ره)ينيامام خم يدگاه فقهيد .4
ل حكومت از نظر شارع يد در لزوم تشكيدر مورد قدرت را با (ره)ينيامام خم ينگرش فقه

 ووضع كرده  يشارع مقدس احكام ،(ره)ينياز نظر امام خم جو كرد.ومقدس در منظر امام جست
 رونيازفاقد اعتبار هستند. ا ييكه بدون قدرت و ضمانت اجرا رديگيقرار م يدر فقه مورد بررس

م ياز داريما به قدرت ن (ره)امامفقهي از منظر  ؛معنا خواهند شديز بين نياگر قدرت نباشد قوان
شان هدف از كسب يم. ايكه شارع مقدس وضع كرده را اجرا كن ين و احكاميم قوانيتا بتوان

جاد عدالت ياحكام خود ا ين اجرايا جهياحكام دانسته كه نت يابتدائاً اجرا يفقهقدرت را از نظر 
  .)25-26ص، همان( استت يها و تمام بشرانسان يت كسب سعادت برايو در نها

ن مهم يا است. يبه اهداف متعال يابيدست يبرا يالهيوس ،قدرت و كسب آن ياز نظر فقه
جاد عدالت، يا رينظ ياست تا در پرتو آن اهداف ياحكام اسالم يدر درجه اول مستلزم اجرا

ن اهداف بدون قدرت و يدن به سعادت حاصل شود. تمام ايش رفاه، رشد جامعه و رسيافزا
تواند ادعا كند كه بدون كسب قدرت بتوان احكام ينم يمعنا خواهد بود. كسيحكومت بل يتشك
و اعدو «دستور داده شده است بر كسب قدرت  ،در قرآن (ره)اده كرد. از نظر اماميپرا  ياسالم

كسب قدرت واجب  يعني ،ن دستوريو ا ؛)60(انفال،  »ل...يستطعتم من قوه و من رباط الخا الهم ما
... از اهم ياسالم يمسئله جمهور«ند: يفرمايحفظ نظام را واجب دانسته و م(ره) است. امام

در  يك حكم فقهي يعني نيا )106، ص19، ج1379، (امام خميني »است... يو شرع يواجبات عقل
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 يمسلمانان واجب است. قدرت از منظر فقه كسب و حفظ قدرت بر همه يعني ؛باب حفظ قدرت
و  خاستپا ... به يقياگر فرد ال« است ييواجب كفا ،جاد حكومتيا يعني ،كسب آن در مرحله

  .)50، ص1388، همو( »... بر همه مردم الزم است كه از او اطاعت كنند ل حكومت داديتشك
  (ره)ينياز منظر امام خم ياسيقدرت س .5

است.  »سلطان«شود يافت مي (ره)شه اماميكه در اند يان واژهيترمهم ،ياسيدر باب قدرت س
 يفرد دارا يمعنابه »سلطان«است.  در باطن واحد يظاهر متعدد ولبه ينامع يدارا »سلطان«

كاربردن قدرت به »سلطنت«گر يعبارت دبه داشتن قدرت است. يمعنابه »سلطنت«قدرت و 
گوناگون،  يهات مملكتيتوجه به حاكم با ،(ره)شه امامياندباشد. براساس يتوسط سلطان م

كند و يرا مطرح م »طانيسلطنت ش« ييشان در جايباشند. مثالً ايز متنوع ميها نسلطنت
در  .)6، ص1390، همو( ديطان و جنودش درآيش رهطيتحت س ياست كه مملكت وجود ييآنجا

 يتحت قوا ،كه مملكت نفس هنگامي است ،مطرح است و آن »سلطنت عقل و شرع«برابر آن 
مطرح است و  (ره)حضرت امام شهيز در اندين »سلطنت مطلق«ك ي اما .(همان) عقل و شرع باشد

قدرتش در  احاطه واسطه...به« (ره)ر امامياست كه به تعب يهست آن سلطنت خداوند بر همه
تش در كافه ممكنات، تمام يوميسلطنتش در تمام كائنات و احاطه ق طسبع موجودات و يجم

  .)39-40(همان، ص »سلطنت اوست... د قدرت و در قبضهي قلوب تحت تصرف او به
 يريكارگم مفهوم قدرت بهيتفه يطور عام برابه »سلطان«كه ذكر شد نشان داد كه  يريتعاب

شان در يا اند.كار بردهبه ياسيخاصِ قدرت س يرا به معنا »سلطان«ز ين يگاه (ره)شود اما اماميم
اللهم، إنك تعلم أنّه «: دارنديان ميب (ع)ياز زبان امام عل يحكومت اسالم ييبرپا يهاان هدفيب

ن يحضرت امام در ا .»ءٍ من فضول الحكام...يسلطان، و ال التماس ش ية فزعكان منا منا يكن الذميل
كنند: يگونه معنا منيرا ا كنند و آنير ميتعب ياسيرا به قدرت س »سلطان«ت كلمه يروا
گرفتن قدرت دستبه يزده و انجام شده، رقابت برا كه آنچه از ما سر يدانيا، تو خوب ميخدا«
  .)45، ص1377، همو( »ا نبوده است...يز دنياز اموال ناچ يزيچ يجووا جستي، ياسيس

است ر شده يبرابر با حكومت و قدرت حاكم تعب ياسيقدرت س (ره)ينيشه امام خميدر اند
 يتيه به روايت فقيگر امام در بحث اثبات واليد يداند. در جايم را مترادف مين مفاهيشان ايو ا
 ييكرده و از رجوع به علما يامبران معرفين پيآن فقها را ام يكند كه طياشاره م (ص)امبرياز پ
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ا را يبه دنكه نشانه وارد شدن يكند و در پاسخ به پرسش كسانيم ياند نها شدهيكه وارد دن
امام  »ا؟ قال: اتباع السلطان...يالدن ياهللا و ما دخولهم فولا رسي ليق«ند: يفرمايپرسند ميم

 (ص)امبريپ يبا توجه به نه .كندير ميقدرت حاكمه تعب يمعنانجا سلطان را بهيدر ا (ره)ينيخم
ن قدرت حاكمه يافت ايتوان دريم ،كننديم يروين قدرت حاكم پيكه از ا يياز مراجعه به علما

  .)58(همان، ص نامشروع است
تواند ير شده است كه ميبه سلطان تعب» ياسيقدرت س« (ره)امام ياسيس شهيپس در اند

، همو( »سلطه ؛يعني سلطان«د: يفرمايم (ره)و طاغوت باشد. امام يرالهيا غيو مشروع  و  ياله

د و حكومت نكنيحاكمه موجود م ر به حكومت و قدرتيرا تعب »سلطان«، )469، ص2، ج1371
شان سكوت در برابر يكنند. ايسه ميد مقايزي را با حكومت شاه را سلطان جائر دانسته و آن

با آن سلطان جائر دانسته و حركت  يهمكار ،(ص)امبرياز پ يتيسلطان جائر را طبق روا
د در برابر سلطان يز بايما نكه  دارنديان ميام در برابر سلطان جائر دانسته و بيدالشهداء را قيس

  .)467-469(همان، ص ميام كنيجائر (حكومت شاه) ق
كرده و  ادي د و از آنها با لفظ طاغوتكنيناروا را طرد م ياسيس يهاقدرت (ره)حضرت امام

  د:يفرمايشان ميا ؛ددهيه آنها را ميمبارزه علدستور 
برقرار است،  يسراسر وطن اسالم كه درييناروا ياسيس يهاقدرت يعني برانداختن طاغوت؛

را  ياسيس يناروا يهاو قدرت» طاغوت«اطاعت از  ،ماست... خداوند متعال در قرآن همه فهيوظ
، 1377، همو( ق كرده استين تشويام بر ضد سالطيو مردمان را به ق فرموده است ينه
  .)138ص

  (ره)ينيامام خم ياسيشه سيضرورت نظارت بر قدرت در اند .پ
 ،ردياگر قدرت مورد كنترل و نظارت قرار نگ زيرا؛ است يك بحث عقلي »نظارت بر قدرت«

ده خواهد شد. يكش يجامعه به تباه يآورده و جوهره وجود باربه ياريبس يهاتبعات و مفسده
ضرورت نظارت بر قدرت در  ،يكل يبندميك تقسيدر  و (ره)ينيامام خم ياسيشه سيدر اند

  ل است:يبه شرح ذ يو اجتماع يابعاد فرد



  هاي آن در انديشه سياسي امام خميني(ره)نظارت بر قدرت و مكانيسم
  

 

93  

  انسان و لزوم نظارت بر قدرت يطلبتينهايب. 1
ن قوا يه است كه ايه و شهويواهمه، غضب يهابه نام ييقوا يانسان دارا (ره)ينياز نظر امام خم

كه خداوند در  ييات انسان هستند. قواينفسان يطوركلئات و بهيسرچشمه تمام ملكات و س
آورد يدست مگاه به آنچه بهچيت دارند و انسان هينهايل به بيم ،نهاده عهيفطرت انسان به ود

  كند. ياكتفا نم
 اند،دا كردهياق به آن پياند و اشتكه كمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و بسط ملك دانستهي... كسان
را در گر شوند؛ و اگر آن مملكت يك مملكت را دارا شوند متوجه مملكت دي چه سلطنتناگر چنا

ن را در تحت يزم ياگر تمام رو تحت نفوذ و سلطه درآورند، به باالتر از آن متوجه شوند، ... و
هست، قلب آنها متوجه شود كه  يگر بساط سلطنتياورند و احتمال دهند در كرات ديسلطنت ب

، 1390 ،همو( م...يم و آنها را در تحت سلطنت در آوريآن عوالم كن يسوكاش ممكن بود پرواز بهيا
  .)183ص

دنبال قدرت سبب شده كه انسان به ،يه در ويغضب به نام قوه ياانسان و وجود قوه يخواهتينهايب
ك سلطنت به سلطنت ي دن بهيبا رس ،فرمود باالدر فراز  (ره)طور كه امامت آن باشد و همانيدر حد نها

  د:نيفرمايمت بشر ين خاصيدر مورد ا (ره)ينيدوزد. امام خميه چشم ميهمسا
ن است كه در فطرت يجمله است. منين يچ موجوديدارد كه در ه ييهاتيك خاصي ن بشريو ا 

طلب قدرت مطلق است، نه قدرت محدود. طلب كمال مطلق است، نه كمال محدود. علم  ،بشر
تحقق ندارد،  يتعالحق رِ يخواهد. و چون قدرت مطلق در غيخواهد؛ قدرت مطلقه را ميمطلق را م

  .)205، ص14، ج1385همو، ( فهمد...يو خودش نم خواهد،يحق را م ،بشر به فطرت
  حب نفس و لزوم نظارت بر قدرت .2

 يدوستدر برابر دگر يدوست ك خودي ،، انسان در ذات خوديخواهتينهايموضوع ب افزون بر
باعث  داده و ها سوقيسمت بددارد. حب نفس نهفته در جان انسان، ممكن است او را به

امام  .ار خطرناك استيانسان بس يشود كه به ضرر همگان است. حب نفس برا ييهايخودخواه
  د:يفرماينفس و خطر آن م درمورد حب (ره)ينيخم

تا امروز و از  -  اهللايصف -  كه بشر به آن مبتال است، از زمان آدم ييهاين گرفتاري... اساس ا
ها يها و تعدها و ظلمامروز تا روز حشر، آنكه بشر به آن مبتالست و اساس تمام فسادها و جنگ

ن حب نفس و يا از يهاينفس است كه شعبه و تجاوزها بر آن محور است، اساسش حب
 يباهاش حب نفس است، بشر را به تهين مظاهر كه پايد، اييدارد كه اگر مالحظه بفرما يمظاهر

خواستند، يكه ميطوراالسف آناند و معن امر آمدهياصالح ا يهم برا ايكشد و انبيده و ميكش
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ن حب يك مظهر از اي ن ويك شعبه از ايكس موفق بشود. چياند و گمان ندارم كه هموفق نشده
  .)458، ص16، جهمان( حب غلبه است ؛حب جاه است ؛است استينفس، حب ر

خ يتار يهايرانين عنصرِ ويترحب به قدرت نهفته است كه خطرناك ،»ب نفسح«ان يدرم
ها در يطلبمنشأ حب به قدرت و تمام قدرت (ره)است. حضرت امام (ره)ينياز منظر امام خم

 كند.يم يطلبو معتقد است حب نفس انسان را دچار قدرتداند يم »حب نفس«خ را يطول تار
  ند:يفرمايباره منيشان در ايا

ن حب اشتهار، يده است، از ايجابر هرچه به مردم رس يهان قدرتياز اول عالم تا حاال، از ا... 
حب قدرت است  ؛نها بوده است كه اساسش همان حب نفس است...ياست، حب قدرت و از اير

سابقه است، انجام بدهد... يخ بيكه در طول تار ييهاتين جنايكند كه ايكا را وادار ميكه آمر
ن يكه از ا ياتيدر مقابل جنا ياسالم يرها، سران كشوياسالم ياست كه كشورهاحب نفس 

ن ين حب نفس در ايتفاوتند. اگر ايشود بيها واقع مشود و از وابستگان آنيها واقع مقدرت
ع كه واقع شده است... ين فجايبا ا ؛ن حب جاه و قدرت نبودينبود و ا ياسالم يهاسران كشور

  .)458-459(همان، ص تماشا كنندنشسته و ينم

  ل حكومت و لزوم نظارت بر قدرتي) تشكت
ها يع شده و آزادييشود حقوق مردم در حكومت تضيفساد و سوءاستفاده از قدرت موجب م

حكومت از آن اهداف  يطوركلن رفته و بهين عدالت از بيهمچن ؛رديد قرار گيمورد خدشه و تهد
دن به آنها درنظر گرفته شده يرس لهيعنوان وسو قدرت به ف شدهيآن تعر يكه برا ياتيو غا

 ،استن ياسالم راست دار اعادههيران داعيا يآنكه نظام اسالم ليدلوند بهين پيدر ا .شوداست دور 
درمورد  (ره)ينيشود. امام خميموجب شكست مكتب اسالم م ،در صورت سوءاستفاده از قدرت

د يپد يو نظام اسالم يشكست انقالب اسالمآن جه يكه در نت يخطر شكست مكتب اسالم
  دارد: يخواهد آمد هشدار داده و اظهار م
است و امثال ذلك  ياسالم ياست و جمهور يم كه انقالب اسالميهست ي... اگر حاال كه ما مدع

شكست  يعنين] عنوان، [شكست ما] يم به [ايشكست بخور ياسالم ين جمهوريو ما در ا
  .)496، ص11ج، همان( مكتب...

ا ي ميديرسيم و به حكومت نميكرديكنند كه اگر ما انقالب نميد ميتأك (ره)حضرت امام
م و ين اشكال نداشت اما حال كه انقالب كرديشد، اينم يمنته يروزيبه پ ياگر انقالب اسالم
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ن يشكست مكتب و ا يعني م، چراكه شكست مايم شكست بخوريتوانيم نميل داديحكومت تشك
  ن و سخت است: يار سنگيبس

 يم كه ممكن است خداياواقع شده يم كه سر دوراهيواقع هست يتيك وضعي االن ما در
كه ملت با  يان مبارزهيد كه ما در ايم، اگر فرض بكنيمان شكست بخورناخواسته ما در مكتب

 يكه خدا مين مبارزه ما فرض كنيدر ا ؛كه با او همراه بودند ييمحمدرضا بلكه با همه كشورها
بود...  يروزيك پي بود كه دنبالش باز يك شكستي نيخواسته ملت ما شكست خورده بود، اان

بت يمص ،)107، ص10، جهمان( مان محفوظ بود...ه مكتبكنيا يغصه نداشت؛ برا يليخ [و]
  .)479، ص8ج، همان( آن است كه مكتب شكست بخورد...

د از يكنند كه بايد ميكنند و تأكيم ينگرانار اظهار يبس ،از شكست مكتب (ره)ينيامام خم
  شود:  يريشكست مكتب جلوگ

مان شكست بخورد؛ شكست نهضت يك وقتي ن است كه مايبزرگ است ا يكه موجب نگران يآن
ن يهم بخورد، ان نهضت بهيم كه با اعمال ما ايبكن يست... اما نهضت را ما كارين يزيشخص چ

  .)417، ص12، ج1385(امام خميني،  ... ميك كارش بكني ديرا با
ران را شكست اسالم يا ياسالم يران و جمهوريا يشكست انقالب اسالم )ره(ينيامام خم

م چراكه با يم و مانع از شكست آن شويد نظام را حفظ كنيدارد كه ما بايان ميد و بدانيم
 ،)479، ص18، جهمان( دا كنديم كند و رشد پلَ تواند قد عَينم يشكست ما اسالم تا مدت طوالن

  .)479، ص8، جهمان(...»شود]يم[م در مكتب؛ اسالم دفن يما شكست بخور] اگر«[

ست بر قدرت و صاحبان يبايم الزم است و ي(ره) وجود نظارت بر قدرت امرينياز نظر امام خم
  افت.ي دست يه حكومت اسالميآن در جامعه نظارت وجود داشته باشد تا بتوان به هدف عال

  (ره)ينيدگاه امام خمينظارت بر قدرت از د يهاسميمكان )ث
ن يد يهامنبعث از آموزه )(رهينيحضرت امام خم يهاشهيازآنجاكه اند طوركه اشاره شد،همان

 يهاشهيها بر اندن آموزهيا يرگذاريثتأز ينظارت بر قدرت ن يدر موضوع سازوكارها باشد،ياسالم م
 يهاسميانات خود درباره مكاني(ره) در آثار و بينيحضرت امام خم باشد.يم يو جار يشان ساريا

ثر از نگاه أله متئن مسيا د.كنياشاره م يرونيو ب يدرون يهاسمينظارت بر قدرت، به دو دسته مكان
رون انسان ين درون و بيبر وجود ارتباط ب يد فراوانين مقوله بوده كه بر اساس آن تأكياسالم به ا
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چهارگانه است. ارتباط با خالق،  يرد ارتباطيگيانسان درنظر م يكه اسالم برا يشود. ارتباطيم
  م كرد. ير ترسيصورت زتوان بهيو ارتباط با خودش كه م يارتباط با خلق، ارتباط با جهان هست

  

  خالق (خدا)
  

  
  
  
  

  

صورت دو محور مهم است كه انسان در شود ارتباط انسان بهيكه مشاهده م گونههمان
 يش است. در ادامه به معرفيسرنوشت خو ياتين محور محل اتصال چهار راه حيوسط ا

    .ميپردازين منظر مينظارت برقدرت از ا يسازوكارها

  نظارت بر قدرت يدرون يهاسميمكان .1
از  يشوند كه ويدهند مانع مير قرار ميثأتقدرت را تحتفرد صاحب ،كه از درونييهاسميمكان

  . يه، عدالت و تقويها عبارتند از: تزكسمين مكانيا ... قدرت سوءاستفاده كند
  هيتزك .1- 1
محور  ذكر شده عمدتاً ياست كه از محورها يت اسالميدر ترب ياز اصول اساس يكي »هيتزك«

ت يا همان تربي ت افراد ويترب يبراشتر يبن اصل ياگرچه ا شود.يخود را شامل م -انسان  -خدا 
 ؛شتر استينكه خطر سوءاستفاده از قدرت در افراد صاحب قدرت بيباتوجه به ا يول ؛است يفرد

در  (ره)ينيباشد. حضرت امام خميثر و كارا مؤار ميآن بس يافراد زمامدار و دارا ين اصل برايا
 يبرا يكند و آن را شرط اساسيار مهم اشاره ميمطلب بسن يث خود به ايكتاب چهل حد

مجاهده، مشارطه و مراقبه  يكه الزم است برا ياز امور« :ديفرمايشان ميداند. ايت نفس ميترب
  .)29- 30، ص1390(ايزدهي،  »و محاسبه است

)بشرخلق ( جهان هستي (طبيعت)انسان

تهذيب نفس)خودش (
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دانند و آن را سبب يم ينفس را سبب خودساز محاسبه و مراقبه (ره)ينيحضرت امام خم
ن يجاد تعادل بيا يشان در قدم اول برايا .كننديعنوان م يزمامدار يها براانسان يآمادگ

خودش است اشاره  - انسان -انسان كه مطابق محور خدا  يذكر شده، به بعد درون يمحورها
ه بپردازد و رابطه خود يالزم است كه انسان به تزك يزمامدار يكند كه برايه ميكند و توصيم

  د:يفرمايباره منيشان در ايخود با خودش را اصالح كند ا رابطه با خدا و
 يطانيش يان نكنند و كارهايكنند، اگر بخواهند كه طغ يخواهند زمامداريكه در بشر ميكسان

 يسارؤَ  يبران، يسالط يمردان، برادولت يه براين تزكيه كنند خودشان را و ايد تزكينكنند، با
(همان،  يمردم عاد يشتر الزم است تا برايسردمداران، ب يبراها و دولت ي، برايجمهور

  .)30ص
ه نفس يبا تزك ين آمادگيدارد و ا ياز به آمادگيكه صاحب قدرت شود ننيقبل از ا ،فرد

خودش با  ت جز با اصالح رابطهين تربيت كند و ايد نفس خود را تربيد. فرد بايآيم دستبه
 باشد. ير نميپذامكان يخالق و
ها ها، جنگها، ظلماعم از فساد ،بشر يهايتمام مشكالت و گرفتار(ره) ينينظر امام خم از
 باشديا ميدن يمقام و توجه به مظاهر ماد جاه و حب نفس و قدرت و از حب يها ناشيو تعد

و حب نفس  يخودخواه ،يطلبنكه منشأ قدرتيباتوجه به ا .)458ص، 16، ج1385(امام خميني، 
صه زشت و ناپسند كه ين خصيرا فراهم آورد تا ا ييهانهيتواند زميم يه و خودسازيتزك ؛است

  .)31، ص1390(ايزدهي،  بردبن يدارد را در انسان از ب يعواقب ناگوار
  تقوا. 2- 1
از  »تقوا«رفتار هر فرد دارد.  وهيدر ش يار مؤثريكه نقش بس استدر انسان  يصفت مهم »تقوا«

شود. از نظر اسالم تمام امور ينظر اسالم عامل مهم كنترل و نظارت قدرت از درون محسوب م
البالغه (ع) در نهجين عليرالمؤمنيگونه كه امباشد؛ همانيهر فرد وابسته به تقوا م يدرون ياخالق

  .)10(نهج البالغه، حكمت »است ياخالق يهاتقوا در رأس همه ارزش ؛سُ اَالخالقِيرَئ يالتُّقَ «د: يفرمايم
نفس را تحت كنترل خود درآورده و از ارتكاب  ،يژگين ويبا دارا بودن ا ،فرد صاحب قدرت

جامعه  يبرا يتقوا را عامل مهم (ره)ينيد. امام خميجويم ي، گناه، ظلم و... دوريت، بديمعص
ن خود قرار ينصب عتقوا را، تقوا را، تقوا را «ند: يفرماين خصوص ميدانسته و در ا ياسالم
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ظفند كه وهمه ملت م ب كنند خودشان رايد تهذيد... همه بايب كنيد. تهذيد... مجاهده كنيده
  .)278، ص6، ج1379(امام خميني،  »نظارت كنند در آن

  عدالت. 3- 1
 ؛شوديد قدرت از درون مياست كه سبب تحد يار مهميز صفت بسيعدالت ن ،بر تقواعالوه

د: يفرمايكند و ميم يرا در عدل معرف يش امور اجتماعيالبالغه گشادر نهج(ع) يحضرت عل
  .)16(نهج البالغه، خطبه »عموم است... يش براي... همانا در عدالت گشا؛ العَدلِ سَعَـهً يفَإنَّ ف«... 

د يباشد و همگان بايعدالت م ،هاتيدر اسالم اساس تمام مسئول (ره)ينيطبق نظر امام خم
  اعتبار باشند: يدارا يعدالت باشند تا از نظر شرع يدارا

غمبرش هم عادل است و معصوم، امامش هم عادل است و يپ ؛ش عادل استياسالم، خدا
... از  هش هم معتبر است كه عادل باشدياش هم معتبر است كه عادل باشد، فقيمعصوم، قاض

 د عادل باشديهم با والت آن ؛د عادل باشديگرفته تا آخر، زمامدار با ييايس كبرذات مقد

  .)4، ش1378زاده، (فالح
 يعنوان كسكند؛ زمامدار بهياز صفات زمامدار به عدالت اشاره م (ره)ينيحضرت امام خم

المال تيو ظلم نكند، ب يد عدالت داشته باشد تا ستم نكند، تعديكه قدرت را در دست دارد با
  د:يفرمايباره منيشان درايرا حفظ كند. ا

آلوده  يبرخوردار و عادل باشد و دامنش به معاص يو اخالق ياز كمال اعتقاد يستيزمامدار با
اسالم را به مورد اجرا گذارد،  يقانون جزا يعنيكند،  يجار »حدود« خواهديكه مينباشد. كس

 ديار اداره بندگانش را به او بدهد، بايالمال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختتيب يمتصد
 يارين اختيبه جائر چن ي. خداوند تبارك و تعال»نيالظالم يناُل عَهدِيقالَ ال« ت كار نباشد:يمعص

ح آن و يها و صرف صحاتين، اخذ ماليدهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمينم
را بر كان خود يقانون جزا، عادالنه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزد ياجرا

(امام  ش كنديخو يو هوسران ين را صرف اغراض شخصيالمال مسلمتيد و بيل نمايجامعه تحم
  .)49، ص7، چ1377خميني، 

  نظارت بر قدرت يرونيب يهاسميمكان .2
ك محور از رابطه انسان را ي ان شديآن ب يهاسميبر قدرت و مكان يآنچه در باب نظارت درون

 بشر - انسان  - ) يعت (جهان هستيطب يعنيگر يست محور ديبايبر آن معالوه بخشد.يسامان م
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شه ين قسمت از انديد قدرت در ايتحد يكه برا ييهاسميمكان ده شود.يز سامان بخشي(جامعه) ن
عت و يشر شورا، قانون، از منكر، يامر به معروف و نه از: شوند عبارتنديامام(ره) استخراج م

  حت.ينص
  از منكر يامر به معروف و نه. 1- 2

 ين اسالم و از سازوكارهاين دستورات ديتراز منكر از فروعات و جزء مهم يامر به معروف و نه
آن است كه همگان حق دخالت در  يمعنان اصل بهي. ااستد قدرت يدر تحد يمهم و اساس

اصالح ها را و انحرافكرده  يستادگيا ياجتماع يهايامور جامعه را داشته و در برابر ناهنجار
(ايزدهي،  ف شده استيهمگان تعر يست بلكه براياندك ن يان امر متوقف به عدهيكنند. ايم

  .)59-60، ش1390
ار مهم يد و آن را بسيكأضه مهم تين فريبر ا لهيرالوسيتحردر كتاب  (ره)ينيامام خم
 ،جمله آنهاد. از كنين باب اشاره ميدر ا يثيات و احاديت آن به آياهمبيان  يدانسته و برا

از منكر را  يكه امت من امر به معروف و نهيهنگام«ند: يفرماياست كه م (ص)امبرياز پ ياتيروا
  .)37(همان، ص »گرفتار خواهند شد يگر واگذار كرده و ترك كنند، به عذاب الهيكدي به

رد و شامل حاكمان، زمامداران و صاحبان يگيضه كل اجتماع را دربرمين فريمحدوده ا
توان به امور ين اصل را نميمعتقد بود كه محدوده ا (ره)ينيشود. حضرت امام خميز ميقدرت ن

د و كنترل حاكمان و زمامداران يت آن تحدين اصل و غاياد ايد زيبلكه از فوا ؛محدود كرد يجزئ
  .)37- 38(همان، ص باشديم

 يسميدانسته و آن را مكان يفه همگانياز منكر را وظ يامر به معروف و نه (ره)ينيامام خم
  ند:يفرمايباره منيد قدرت قلمداد كرده و درايدر نظارت و تحد يقو

د، يهست »يراع«تان د مراعات كنند. همهيهمه با ،كُلُّكُم راع ؛د باشنديهمه ملت پاسدار اسالم با

مان و همه در مقابل خداوند در مقابل وجدان مي... مسئول همه مردم و همه هم مسئول هستند
ك يشما را بكنم؛ شما هم هر من مراعات همه ،نكه خودمان راينه ا يعني م؛يد مراعات بكنيبا

م، همه ييبگو »چرا«است كه همه را وادار كرده كه به همه  ياك همچو برنامهي مراعات همه را
مردم مثالً  به نظر يليخ ،ك فردي نكه امر به معروف كند. اگري، الزم كرده به ايرا، به هر فرد

ده يد يك انحرافي اعالرتبه هم هست، اگر از او يليكه به نظر مردم خ يك فردي ن [است]ييپا
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(امام  ن كارت انحراف بود نكنيست در مقابلش بگو ايبا !اسالم گفته برو به او بگو نكن ؛ديايب
  ).110-111ص ،1385خميني، 

بر  ين مورد نظارتيتراز منكر مهم ينكه امر به معروف و نهي(ره) درمورد اينيحضرت امام خم
شود يز مين فرد از نظر تصاحب قدرت نين نظارت شامل باالتريشود و ايم يصاحبان قدرت تلق

، يت را كج گذاشتيد كه چرا پايياگر نگو ،ديم را كج گذاشتم، شما مسئولياگر من پا«د: يفرمايم
  .)4ش ،1378زاده، (فالح »؟د كه چرايكنيهد، نيد هجوم كنيبا

از منكر را وجود نظارت مردم بر  ياصل امر به معروف و نه يايشان الزمه احين ايهمچن
  د: يفرمايباره منيكل امور جامعه دانسته و درا

[ادارات]  ن باز رخنه بكنند. درياطيد نظارت در امور بكنند كه نتوانند شيمملكت با ي... همه اجزا
مثل سمت  يعني ؛آنها بكنند يد نظارت در كارهاينها بايكنند، ايوآمد ماشخاص كه رفت يدولت
كنند، به دستگاه يم يانتيكنند، ... خينها ميا ييزها كه اگر خطايطور چنيش و ايو تفت يبازرس
  .)524، ص5، ج1379(امام خميني،  ب بكنندينكه آنها تعقياطالع بدهند تا ا ييقضا

  شورا. 2- 2
از نظر  يصورت اجماع اطالعن و بهيريبا مشورت با سا، همواره يچون قدرت در نظام اسالم

 يهاحلاز راه يكي شود؛ينظر اعمال مواحد بر اساس اتفاق يريگميگران و سرانجام با تصميد
 رامونيق شورا و مشورت نظرات گوناگون پياز طر باشد.يد قدرت و نظارت بر آن، شورا ميتحد

قرار  يقرار گرفته، جوانب مختلف آن مورد بررس يابيك مسئله اعالم شده، آن مسئله مورد ارزي
  .)19، ش1381محمدي، ( شوديم درباره آن اتخاذ مين تصميرد و بهتريگيم

 يعوامل حكومت يبر تمام يه نظام اسالمين در امور جاريت مصلحت مسلميرعا يازطرف
هر بخش و  شود و درين مييق مشورت تعيها از طرن مصلحتيباشد و بهتريواجب م ياسالم

مشورت گرفتن از  يعني ،ن موضوعيد به متخصص همان بخش مراجعه كرد. ايقسمت با
  .)4، ش1378(ارسطا،  است عقال و مورد قبول يك بحث عقلي ،نظرهر امر در موضوع موردن يمتخصص

  د:يفرمايعمران مسوره آل 159ه يخداوند در آ
و در كارها با آنها مشورت  ؛نيحِبُ المُتِوَكِلي اهللاِ إِنَّ اهللاَ ياالَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فتَوََكل عَلَ يوَ شاِورهُم فِ «

  .)159(آل عمران،  » كنندگان را دوست دارد كن زيرا خداوند توكل
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اگرچه  ؛ن مشورت كنديمنؤبا مكه دهد يمدستور  (ص)امبريبه پدر اين آيه، خداوند 
گران ياز نظر د يريگميدهد كه در تصمياست اما قرآن دستور م (ص)امبريبا پ ييم نهايتصم

د يامر باتمام جوانب يبررس ينگرد و براياز موضوع را م يااستفاده شود چراكه هركس جنبه
  .)4، ش1378(ارسطا،  ديدست آبه يبندك جمعيت يگرفته و در نها قرار يهمه نظرات مورد بررس

ت داده و به يار اهميخودشان به مشورت گرفتن بس يره عمليز در سين  (ع)يحضرت عل
كنند و  ييراهنما يدرسترا به ينكه با حاكم مشورت كنند و ويكردند به ايه ميگران توصيد

  د:يفرمايم 216شان در خطبه يا .)59- 60، ش1390(ايزدهي،  دانستنديرا زشت و ناپسند م ييخودرأ
كه سخن حق يد هنگاميبا جباران روزگار نباشد... گمان مبرگو وتان با من مانند گفتيگووگفت

نكه خودم را از آن حق باالتر قرار خواهم يا اي خواهد كرد و ينيمن سنگ يبه من گفته شود، برا
كند، عمل به حق و  ينياو سنگ يا نشان دادن عدالت براي دن سخن حقيكه شن يرا كسيداد؛ ز

عدالت  يبرابر من از گفتن حق و مشورت از رو تر خواهد بود. درنيش سنگيعدالت برا
  .)33(همان، ص دينكن يخوددار

د و هركس با يشد به هالكت رس يهركس خودرأ«د: يفرمايگر ميد ييشان در جايا 
ن اساس امام يبر ا .)161البالغه، حكمت(نهج »ك شديآنان شر يهاگران مشورت كرد، در عقليد

عاقالنه قلمداد كرده و مخالفت با آنچه از مشورت با عنوان  يشورا و مشورت را امر (ره)ينيخم
شان يدارند. ايو مصالح كشور اعالم م يشود را مخالفت با اسالم، دموكراسيم استنتاج ميتصم

  دانند.يم يندگان آنها را ضروريمشورت زمامداران با مردم و نما
خواهند كه از ينهاد من يد فراوان بر نهاد مجلس و عملكرد آن، از ايشان با تأكيا

نظر  ورند يمشورت بگ يريگمياستفاده از نظرات آنها در تصم يكارشناسان متعهد برا
جهت  يدارا )آنها يدر موضوعات مختص به حوزه تخصص(كارشناسان در موضوع مشورت را 

  د: يفرمايدانسته و م يشرع
كه از اشخاص عالم و  حالنيكه در رأس همه نهادهاست، در ع ياسالم يمجلس محترم شورا

نظر د و صاحبست در موارد لزوم از دوستان متعهكرده برخوردار است، خوب اليمتفكر و تحص
تر انجام تر و محكمعيكه با برخورد نظرها و افكار، كارها سر ؛ها دعوت كنندونيسيخود در كم

ه اسالم ياحكام ثانو يص موضوعات براين در تشخيد و متدرد و از كارشناسان متعهيگيم
  .)59- 60، شماره1390(ايزدهي،  سته انجام شود...ينحو شاهشود كه كارها ب ينظرخواه
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  قانون. 3- 2
دست شارع ع شده بهين تشرين ركن در اسالم است كه همگان تابع محض قوانيترمهم »قانون«

قانون  ،قدرت ديو تحد ين عنصر نظارتيترت بتوان گفت مهمئجر د بهيباشند. شايمقدس م
زان آن را مشخص و بر اساس آن نحوه يار استفاده از قدرت و ميحدود اخت و است. قانون حد
ع يجاد و توزيا يمنبع اصل »قانون«توان گفت ين اساس ميكند. بر اين ميياعمال آن را تع

 يرويت و پيتبع معنايبه يحكومت اسالم (ره)ينيدر نظر امام خمكه يطورباشد؛ بهيقدرت م
   :استاز قانون 

 ييفرمات از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمي، حكومت در اسالم به مفهوم تبعيبار
ت داده شده، از طرف خداوند يو وال )(صبه رسول اكرم يارات محدوديدارد. آنجا هم كه اخت

از قانون  يرويرا ابالغ كردند، به پ يا حكميان يرا ب يهروقت مطلب است. حضرت رسول(ص)
 يبرا يت كنند حكم الهيو تبع يرويآن پ از يستيبا قانون كه همه بدون استثنا ؛ه استبود ياله
، همان االجراستالزم و تبعممردم  يكه برا يگانه حكم و قانونيس و مرئوس منبع است. يرئ

 اعويو اط«د: يفرمايحكم خداست كه مه هم ب ت از رسول اكرم(ص)يحكم و قانون خداست. تبع
 يز به حكم الهين» اولواالمر«ا ي ان حكومتيمتصد يرويد). پيكن يرويپ (ص)امبري(از پ» الرسول

 ؛ندارد يگونه دخالتچيه يدر حكومت قانون اله (ص)رسول اكرم يرأ ياشخاص، حت ياست... رأ
  .)45، ص1377(امام خميني،  هستند يهمه تابع اراده اله

آن  يجامعه و تباه يزدگبتيت قانون سبب مصيرعا ت ويعدم تبع (ره)ينياز نظر امام خم
ت ين تبعيد به قانون بدانند و همواره از قوانيد خود را مقيشود و در درجه اول زمامداران بايم

 كه قدرت را در حدوحصر استد قدرت در جامعه يدر تحد ين اصل، اصل اساسيكنند. ا
 ،ن شد فراتر از آنيد به قوانيمق ،فرد يتآورد. وقيكند درمين مييخاص كه قانون تع يامحدوده

ت يو عدم رعا يدرمورد دوران پهلو (ره)ينيحق حركت و اعمال قدرت ندارد. حضرت امام خم
  د: يفرمايقانون م

ن بوده است كه يا ي] واقع شده است برايها [دوران پهلون ساليكه در ا ييهابتيهمه مص
ن مملكت ياول گرفته، آن شخص كه به اسم شاه در ااند. از آن دستگاه ها سرخود بودهدستگاه

ن سرخود حركت يكه ا ين نبوده، وقتيد به قوانيحكومت كرده، سرخود حكومت كرده، مق
، 1379، همو( شوندينها هم سرخود ميرند، ايگياد مي كه دنبال او هستند از او يكسان ،كرده

  .)526، ص5ج
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  ند: يفرمايت از قانون ميشان در مورد لزوم تبعيا
ن، هرچند ين توجه كنند و به قوانيد به مصالح اسالم و مسلميطور اكالزم است همه به«

  .)431، 18، ج1385، همو( »م...يمان باشد احترام بگذاريقه شخصيمخالف نظر و سل
از  داند ويم ين اسالميت از قوانيرا تبع يزمامدار يشرط الزم برا (ره)ينيامام خم

چون حكومت اسالم حكومت قانون « استن يشمرد علم به قوانيزمامدار برم يكه برا يطيشرا
همه افراد، هر  يزمامدار، بلكه برا يباشد... نه فقط براين الزم ميزمامدار علم به قوان ياست، برا

  .)48، ص1377، همو( »ضرورت دارد ين علميداشته باشند، چن يا مقامي فهيا وظي شغل
  ند:يفرمايد كرده و ميقانون تأكت از يشان بر تبعيا

ر خودش را اصالح يوزجمهور و نخستسيكه در رأس حكومت است، مثالً رئ ياگر آن كس
ن ين اسالم را در مملكت اجرا نكند، چنين اسالم نباشد و قوانينكند و خودش تابع قوان

  .)4ش، 1378(فالح زاده،  و حاكم اسالم باشد يدر رأس حكومت اسالم تواندينم يشخص
  حتينص .4- 2

  ند: يفرمايم يثيدر حد (ص)امبريپ
نِ وَ اللُّزُومُ  يهِ المُسلِمحَهُ الَئِمَّيمُسلِمٍ؛ إخالصُ العَمَل لِلّهِ وَ النَّص هِنَّ قَلبُ إمرَءٍيغِلُّ عَلَ يثَالثٌ لَا
براي گيرد: اخالص در كارها در سه چيز است كه كينه آنها در دل مؤمن جا نمي ؛لِجَماعَتِهِم

، 1381(محمدي،  خداوند، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمان و پايبندي به جامعه اسالمي
  .)19ش

حقوق  ،(ع)ين عليمنؤرالميام، انيمتق يم كه مواليخوانيالبالغه منهج 34در خطبه 
  د: يفرمايقائل شده و درمورد حقوق رهبر بر مردم م يمردم و رهبر يبرا يمتقابل
م يد، و در آشكار و نهان برايعت با من وفادار باشين است به بيشما او اما حق من بر «

(نهج البالغه،  »ديكند و فرمان دادم اطاعت ييگاه شما را فراخواندم اجابت نماد، هريكن يرخواهيخ

  .)34خطبه 
د و مردم را دانيگر ميحت را حق متقابل حاكم و مردم نسبت به همدينص (ع)يحضرت عل

 ؛دان كنيوارده به آن را ب ينظر قرار داده و نقدهاعملكرد حكومت را تحتد كه كنيدعوت م
 .كنديقلمداد م يف الهيك تكلي مردم ين امر را برايد و احت كنيان را نصيشوايو پ انزمامدار

گر يد يشان در جايا .»ديكن ياري از غش ياز شك و بر يحت عاريمرا با نص«د: يفرمايشان ميا



  1394پاييز و زمستان ، 2شماره، ديشنامه واليتان تخصصي -دوفصلنامه علمي 

 

104  

، 1381(محمدي،  »كنندگان از شما واقفمحتيگاه نصيگران و جاارزش اطاعتمن به «د: يفرمايم
  ).19ش

رخواهانه مردم از حاكمان يان، انتقاد خيمتق ياز موال يسأز به تين )(رهينيحضرت امام خم
شان منتقدان را دعوت يكند. ايد فراوان ميرا حق مردم دانسته و بر آن تأك يو دستگاه حكومت
ان يشان از انتقاد و بيكند. اياصالح و به صورت برادرانه از مسئوالن جامعه م به انتقاد به قصد

  .)40-41، ص59-60، شماره 1390(ايزدهي،  كنديم ينقاط ضعف به هدف انتقام نه
  د: يفرمايحت و انتقاد از عملكرد زمامدار ميدرمورد نظارت مردم از باب نص امام(ره)

م را كنار يك پاي اگر من ؛ن امور نظارت كننديبر ا ؛ظفند كه نظارت كنندو... همه ملت م
، خودت را حفظ كن. يت را كج گذاشتيد پايظف است كه بگووگذاشتم، كج گذاشتم، ملت م

  .)5، ص8، ج1385(امام خميني،  است يمسئله، مسئله مهم
دستگاه حت نسبت به يبه نص »كُلُِّكم راع و كُلُِّكم مَسئوول...«ت يشان با استفاده از روايا

  د:يفرمايه كرده و ميتوص يحكومت
ول ئمس ،كار خودمان يل براوئم، نه مسيلوئمان مسمان، همهم همهيلئوم ما، مسيفاالن مكل 

د نسبت به هم يهمه با »تِّهيكُلِّكُم راع و كُلِّكُم مَسئوول عَن رَعِ« ؛ميگران هم هستيد يكارها

ت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من يلوئگران. مسيد نسبت به ديد. همه بايت بكنيرعا
 .)487همان، ص(است

ا ي يادارات دولت ياز اعضا يك عضويكه  ييجاها همه« :ديفرمايم يگريد يشان در جايا
، همو( »ظفند كه نظارت كنند در آنوكنند، مردم ميدولت تكفل م ياز اعضا يدولت، عضو

از  يوه امر به معروف و نهيا به شي د با آنيجاد انحراف مردم بايدر صورت ا ؛)526، ص5، ج1379
  :مبارزه كنند نيحة االئمة المسلمينصا در قالب ي منكر و

و از  يطلبث قدرتيدا شد، انحراف از حيدند كه انحراف در مجلس پيد و ديديكه ديو آن روز
دا شد، آن روز بدانند عالمت يجمهور پسيدا شد، در رئيرها پيدر وز ،، در كشوريطلبث ماليح
جمهور كه سيرئ. رنديش را بگيد جلويكرده است؛ از آن وقت با ييم، خودنماينكه شكست بخوريا

 خواهديكه م يمجلس. رنديش را بگيد جلوين مملكت، خود مردم بايبخواهد سلطنت كند به ا
كه سابق در مجلس بودند آن كارها را  يآن افراد ،كه سابق ينشان بدهد و آن مسائل يقدرتمند

 يرند، اگر مردم بخواهند كه اسالم را حفظ كنند، جمهوريش را بگيد جلويبكنند، خود مردم با
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 (امام خميني، ...نها را حفظشان كننديجمهور و اسيئرا حفظ كنند، دولت و مجلس و ر ياسالم
  .)23، ص16، ج1385

  جهينت
 (ره)ينيشه امام خميو نظارت بر آن را در اند »قدرت«پژوهش حاضر درصدد بود كه موضوع 

چه  (ره)ينيشه امام خميپاسخ دهد كه: در دستگاه اند ين پرسش اساسينموده و به ا يواكاو
  نظارت بر قدرت وجود دارد؟ يبرا ييهاسميمكان

 منشأ يشان قدرت داراينشان داد كه اگرچه از نظر ا (ره)انات امام راحليآثار و ب يبررس
بر آنها نباشد  يرد كه نظارتيقرار گ يرمعصوميغ يهاباشد اما اگر قدرت در دست انسانير ميخ

 ،ست بر قدرتيبايم (ره)ينين از نظر امام خميل خواهد شد. بنابرايخطرناك تبد يبه امر
  رد. يه خود قرار بگيقير حقيفرما باشد تا قدرت به فساد منجر نشود و در مسنظارت حكم

توان آنها ينظارت بر قدرت درنظر داشتند كه با مطالعه آثارشان م يرا برا ييهامسيشان مكانيا
 يهاسميم نمود. در بخش مكانيتقس يرونيب يهاسميو مكان يدرون يهاسميمكان :را به دو دسته

دانند كه فرد يم يرا عوامل اشاره كرده و آنها يه، عدالت و تقويحضرت امام(ره) به تزك يدرون
  دارد. يرا از فساد باز م يرا مورد كنترل قرار داده و و زمامدار

حت و ياز منكر، شورا، نص يشان به امر به معروف و نهيا يرونيب يهاسميدر بحث مكان
  كنند.يد فراوان ميكأن راستا تيقانون اشاره كرده و بر نقش مردم در ا

 (ره)شه اماميورود به مبحث قدرت در اند يبرا ياتوان مقدمهيق را مين تحقيج اينتا
ران بعد از انقالب را در عمل با يا ياسالم يتوانند عملكرد نظام جمهوريدانست و پژوهشگران م

  قرار دهند.  يو مورد بررس هداق ديآنچه درنظر آمده است تطب
 يمورد بررسران را در مقوله نظارت بر قدرت يا ياسالم يتوانند جمهوريپژوهشگران عالقمند م

  حل ارائه دهند.اصالح امور راه يكرده و برا ييقرار داده و انحرافات موجود را شناسا يشناسبيو آس

  فهرست منابع
   .ميكر قرآن -
  . 1379ن، ي، قم: مشرق2، چي، ترجمه محمد دشتيرض ديآورنده سد، گرالبالغهنهج -
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