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اشاره

ي ذات سـو ازشـریعت نازلـه    نیتـر يراهبـرد و  نیتر جامع، نیتر کامل، یاسالمشریعت 

اسـالم بـوده و    توجـه مـورد دو مفهوم اساسـی   زیننظارتوتیامنوی است الهاقدس

ی، امنیت و نظـارت را از اصـول   اسالمعتیشر. دارنددینی  يها آموزهعمیق در  يا شهیر

از  يمنـد  بهـره در جوامع انسـانی و عنصـري ضـروري در     ریناپذ اجتنابی حالتوی زندگ

نیتـر  مقـدس و آن را از  کـرده یتلقـ تکامـل و ارتقـاي بشـر     ساز نهیزممواهب حیات و 

، در ردیف ارکان اساسی حرکـت  دواژهیکلاین دو . ی دانسته استالهوبشري  يها آرمان

و  جامعه،شهرونداني معنوومادي  يها رفتشیپساز نهیزمعظیم اجتماعی براي ملت و 

  .گردندیمیتلقحاکمیت 

عنوان اولـین نیـاز حیـاتی     پس بیراه نیست اگر ادعا کنیم، از ابتداي تاریخ، امنیت به

از تشکیل جوامـع انسـانی، گذشـت زمـان و تکامـل       پسلذاوانسان مطرح بوده است 

زیـرا   باشـد یمـ ز تأمین امنیـت  هاي اصلی تشکیل دولت نی جوامع بشري یکی از انگیزه

ریزي و اجراي آن در حیات اجتماعی انسـان بـدون برخـورداري از امنیـت      هرنوع برنامه

سیاسـی و   يهـا  قالـب از طرفـی بعـد از ایجـاد زنـدگی جمعـی در      . تصور است غیرقابل

مسـایل موضوعات و  ترین حساسونیتر مهماز، نظارت نیز که ها حکومتيریگ شکل

ـ وتبـدیل   ریناپذ اجتناببه امري محسوس و ،است موردبحث  فهرسـت درشیازپـ  شیب

  .نیازهاي جوامع بشري قرار گرفت

گویی بـه نیازهـاي بشـري و    پاسخ توانبا، شریعتی جامع یاسالمشریعت  ازآنجاکه

، مسئوالن و حتـی  منصبان صاحبی دارد و دستوراتزینخصوص نیادرشهروندان است، 

و  عادالنـه ونظـارتی جـدي    سـازوکار به داشـتن یـک    یماسالشهروندان را در جامعه 

، آرامش و امنیـت یـک   سالمتچراکهدینمایمهمچنین ایجاد و تأمین امنیت سفارش 

نبود آن،  درصورتوابسته است که  قیدقو، به وجود نظام نظارتی جامع آنيبقاونظام 

ی، جـاي امنیـت و   امننـا ، نابسـامانی و  ومرج هرجاجتماعی دچار تزلزل شده و  يها انیبن
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  .آسایش را خواهد گرفت

، روایـات  ، سـنت میکـر قرآناز دیدگاه  تیامنونظارت  گاهیجایبررسراستا نیادر

ومتفکـرین بـزرگ اسـالم کـه از یـک هـزار       فقها، اندیشـمندان و  نظراتومعصومین 

الم واضح و روشنی از آنچه اسـ  انداز چشمداشته،ژهیوتوجه  به آنگذشته سالچهارصد

  .دینمایمارایهطلبدیمآن را 

میـان ایـن دو    توانـد یمـ ي است کـه  ا رابطه، دینمایمتوجه جالبآنچه در این میان 

 مثابـه  بـه و تحقیقـات، از نظـارت    هـا  نوشتهزیرا در بسیاري از  ،مفهوم وجود داشته باشد

ي ا مقدمه، اما نوشتهشودیمعنصري براي بهتر شدن انجام امور یا اثربخشی بیشتر یاد 

و بر آن است که نظارت  پنداردیمحاضر، نظارت و امنیت را دو مقوله متصل به یکدیگر 

  .ارتقاي امنیت و ایمنی را فراهم سازد يزمینه تواندیمو دقیق  جا به
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:نظارت در شریعت اسالمی: فصل یکم

مفهوم شناسی اصطالحات مرتبط با نظارت -بخش یکم 

:1غوي نظارتمعانی ل -الف 

نظارت اسم مصـدر   )706: 1368لنگرودي،جعفري(افکندن است نظارت به معناي نظر

البته معانی  )4:4747، جلد نیمع(یعنی نگاه کردن و نگریستن از ریشه نظر است و نظر

، يزیـ چبـه   سـتن ینگرنظرکردن و : ازاند  ه عبارتک دیگري نیز براي نظارت وجود دارد

ـ د، نگرانـی و  يکـار بـانی داشـتن    دیـده ظـر و نتحـت  درمراقبت و  چیـزي و  یبـان  دهی

، اوناظر و مقـام  عمل: نظارت به فتح نون عبارت است از) 587: 1339، دهخدا(حراست

متصـدي آن مسـئول اداره و حسـن     کـه در دربار شاهان ، شغلیاموراجراي مراقبت در

معـین،  (دربارنظارت خرج ، یامورمالنظارت بیوتات و نظارت . بودجریان بخشی از امور

  ).4:4748جلد

همـان (اسـت ، نظرکردن، نگریسـتن  فراست، یرکیزنون به معناي نظارت به کسر

 »نظاره«باید گفت که واژه  البته.باشدیم، پائیدن و پایش نظارتزبان فارسی در. )منبع

انـد   کـرده کردیگري نیز براي این واژه ذآنجا معانیدر زبان عربی نیز کاربرد دارد و در

شـدن  سوي چیزي نگران معناي بهمقام ناظر را نظاره گویند و نیزعمل ناظر و: ازجمله

صحنه  ونندینشیمکه درجاي مرتفعی ، یا قومیباشندسوي چیزي نگران  به کهیقومو 

عربـی نیـز    زبـان همچنـین در  .نـد یجوجنگ شـرکت  در آنکهیبکنندیمنبرد را تماشا 

اما اصطالحاً . داردو محتسب وجود  مراقبه،محافظه، محاسبه، ونیعهازجملییها معادل

  ).32: 1391فتاحی، (شودیمکاربرده  به »الرقابه«برابر کلمه نظارت 

که واژه نظارت در زبـان فارسـی و عربـی داراي مفهـوم     آنذکر است باوجود شایان

 باشدیمبوده و ادارهو يکشوردار، حکومت، استیسحوزه مشخص و کاربردي معین در

                                                          
1 - supervision/check-in
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جاي استفاده  مترجمین بسیاري بهولی نویسندگان و دربرداردرا  ییرساومعناي کامل و

به نظـارت  شده ترجمهکه واژه کنترل  درحالی اند گرفتهکار التین کنترل را به واژهآن، از

ـ آر(شیتفتکردن و وارسی، بازرسی وکردن و بازرسی ) 1144اول،  جلـد ،یکاشـان انپوری

، 2، مراقبـت 1شیپـا باشـد و عبـاراتی همچـون     ه احتراز از استعمال کلمه کنتـرل مـی  ک

.3مواظبت و پاسداري

ونظـران  صـاحب نظارت از دیـدگاه   مفهومی یاتعاریف اصطالحی -ب 

  :یاسالموایرانی  شمندانیاند

نظـارت ناظري که اعمال دهد و را انجام میکه ناظر آن شودیمنظارت به عملی گفته 

کسی است که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاص، موردتوجه قرارگرفتـه   کندیم

وسقم آن عمل یا اعمال با مقیاس معینی که معهود است سنجیده شود و براي  صحتو

  )706: 1368جعفري لنگرودي،(.این کار اختیارات قانونی وجود داشته باشد

عملکردهـاي مـدیران کـه    وهـا  مراقبـت ، ها استیستوان به مجموعه  نظارت را می

همچنین اعمال اصالحات الزم شده با اصول مدون و انجام يها تیفعالمنظور مقایسه  به

) 1380الـوانی، (نمـود شـده اطـالق    اهـداف تعیـین  کاهش انحرافات احتمالی از درجهت

وشـده  تعییناهدافبهدنیرسيبراو اداريیسازماناتیعملياجراازمراقبتنظارت

اهـداف تحقـق درجهـت وامـور حیصـح ویقـانون انیجرازنانیاطمر حصولمنظو به

دنیرسـ يبراها، برنامهياجراضمانتنظارت،هکمعنانیابه. ردیپذ یمصورتیادشده

ـ برایمختلفـ فیتعـار یاجتماعویانسانعلومطهیبرحنظارتيبرا. استهدفبه انی

ازاستفادهبرها آنیتمامجوهرههکنیاد،یآ یمدست بهفیتعارنیاازآنچهامااند، ردهک

فـرد رحرکتیمسدر انحرافوخطابروزازيریجلوگيبرایاهرمعنوان بهترس،عامل

در اسـتعدادها پـرورش ودادنرشـد عاملترس،عاملالبته. استاستوارهامجموعهای
                                                          

1- control
2 -oversee
3 -watchdog
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ازکردنيریجلوگو فرونشاندنيبراعاملنیبهتریولباشد، تواندینمیعاليرهایمس

فسـاد، ر،یمسنیافرآینددرهکنییپاوپستاهدافورهایمسدراستعدادهاکارگیريبه

ـ  یفرآ یـک نظـارت   ن؛یبنابرا. باشد یماست،ادیزاریبسها يرو جکوانحراف  ینـد عقالن

زان یـ آن م موجـب  بـه ه کـ اسـت   یشـ کان، تخلف و سریان، عصیاز طغ يریجلوگ يبرا

و صـحت   یافتـه  کـاهش يادار يهـا  فرد و سازمان و دستگاه عملکردردخطاانحراف و 

  ).1379الوانی، (شود  یم پیگیرييشترینان باال و بیب اطمیت با ضرکر حریمس

شـود کـه طـی آن، میـزان تطـابق عملکـرد       به مجموعه عملیاتی گفته مـی نظارت

بقـت نتـایج   اشخاص با قوانین و مقررات سنجیده شود تا از این طریق، نسـبت بـه مطا  

  .)42و41: 1382ملک افضلی، (.هاي مطلوب اطمینان به دست آیدعملکرد با هدف

انسانی بـراي حصـول   علمی واستفاده از راهکارهاي عملی وکنترل عبارت است از

منظـور   بـه  هـا  آنکفایـت  عمل وبا قوانین و مقررات مورد ها تیفعالاطمینان از انطباق 

هـاي   حـل  راه ارایه، عملکردهابه نقاط ضعف و قدرت  بردنیپ، ها تیفعالبودن اقتصادي

).14: 1380دادگر،(يور بهره، افزایش یاصالح

مقـام یـا    شـخص، ، اعمـال یسـازمان که شخص، مقام یا اینعبارت است ازنظارت

، یهاشـم (ببـرد  درستی یا نادرستی آن اعمال پی سازمان را قانوناً زیر نظر قرار دهد و به

1378:294(.  

شـده را بـا    ازطریـق آن تطـابق عملیـات انجـام    کـه مـدیر   اسـت فرآینـدي   ،کنترل

  .)238: 1392رضاییان، (سنجدیمشده ریزي برنامه يها تیفعال

وسقم  تا میزان صحت دهدیمتطبیق عملیات با برنامه انجام  برايکوششی که مدیر 

.)95: 1371تقوي دامغانی،(دست آورد  را به ها تیفعال

وتیـ رعاحـوال ازراپادشاهاستواجب«:سدینو یمنامه استیسدرکالمل نظاماجهخو 

چنـین اگرنهودانستنرودآنچهاریبسوكاندودنیپرسشیخویکنزدودورورکلش

در هکدرازي دستويفساد. گزینندونهندحمليارکستموبرغفلتوباشدبیعکند
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 کنـد ینممنع وكتدارراآنوداند میاگرداند، ینمایداند یمپادشاهایرود یممملکت

پـس دانـد،  نمـی اگـر و اسـت دادهرضاظلمبهواستظالمهمانند ایشانهکاستآن

ـ آحاجتدیبرصاحببهالبد. استیکننهیمعنهردونیاودان کمواستغافل ودی

ازرفت یمآنچهتااند شتهداتازهخبردیبرصاحببهاسالموتیجاهلدر پادشاهانهمه

  .)73صنامه، استیس(»بودندباخبرآنازشروریخ

نتـرل کوارتباطمختلفهايصورتبه»الفاضلهنهیالمداهلءآرا«کتابدریفاراب

هکـ برنـد  یمـ نـام رابطـه نیادرهایی گروهازوندکیماشارهجامعهکیدر،یاجتماع

يارکهموتعاونوگانگانیببرردنکغلبهجهتبههم نآومادروپدر. 1ازاند عبارت

ـ دركاشتراازیناشنظارتونترلکوارتباط. 2جامعهافرادنیب وجـود بـه اولسیرئ

ونظـارت وادارهوتـدبیر وردهکـ يگردآورراجامعهافرادنخستهککسییعنیآمده

وعهـد ازیناشـ ارتبـاط ولنترکونظارت. 3استگرفتهدست بهراها آنامورنترلک

حقازیانسانهرهکدهیگردموجببالطبعو شده بستهها آنانیمهکاستییها مانیپ

یگروهـ . 4باشـد نداشـته يریدرگوجنگنیریساباهککندتعهدوردهکگذشتخود

یعـ یطبوخوي خلقواخالقدرتشابهازارتباطونترلکونظارتنیاهکمعتقدندگرید

بـه  نتـرل کونظارتنیاهکمعتقدندگریدیقوم. 5شود یمیناشزباندوكاشترازاو

يبعـد درجـه درومنـزل دركاشـترا نـام بـه ياواسـطه بهگرددیبرمافرادارتباطات

یدوسـت ومواسـات گانیهمسـا بادیباهکاستجهتنیاز هموها، مسکندركاشترا

ـ ادارد،هـا  اي محلـه  هـم وگانیهمسابههکيتعهدبهنسبتانسانرایزنمود خـود نی

.)1358:323،یفاراب(شود یمجامعهدریخودکنترلباعث

اتیـ عملبـا شده بینی پیشاتیعملها آنضمنکههستندیتیکنترل فعالنظارت و 

رفعبه هستآنچهبینانحرافواختالفوجوددرصورتوشوند یمسهیمقاشده، انجام

رادهایباهکاستفعالیتینظارتونترلکهکمعنانیابهشود، یماماقدها آناصالحو

تصـویر وردهکسهیمقاردهاکعملباراها ینیب شیپموجودها،باراها مطلوبها، هستبا
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مربوطهمسئولو  ریمداریاختدر  عواملاز گروهدونیانیبتشابهایاختالفازیواضح

).45و1372:44یزدي،مصباح(دهندیمقرار 

،مراقبـه ،محاسـبه ،مشـارطه نـوع ازترتیـب بـه کنترل راونظارتيمطهردیشه 

ـ باانساناولیعنی،مشارطهکه ندینمایمتوصیفچنینمعاتبهو  معاقبه خـودش بـا دی

وکنندیمشرطخودبااغذکيرو،آورندیماغذ کيرورا اغلبها نیا،کندامضاقرارداد

قـرارداد خـودش بـا اولونشـود مشـارطه اگرچون میباشگونه اینهکبندند یمپیمان

ازچگونـه دانـد ینمـ ندهـد، قـرار برنامـه خودشيبراوندکنمشخصرامواردنبندد،

  ).377: 1373مطهري،(ندکمراقبتخودش

بایدیعنیمشارطه،ه،کدیآ یمدست بهنیچنيمطهردیشهمطالبازيریگ بهرهبا

تیریمـد جانـب ازهکـ هـا  دسـتورالعمل وفیوظاکنترل،نظارت وها، رنامهبنبایدها،و

انیـ مدریومتکـ حمـان کحاایوامرتحترانیمدباونییتعجامعهرهبراناییاسیس

براساسآنگاهونندکعمل لوحنیابرطبقهکشود یمخواستهها آنازشود یمگذاشته

اگـر ودادهقـرار مداقـه وموردبررسـی رااولعمها چارچوبوها ، قالباستانداردهاآن

راآنرفتـه، یپذانجام) یابالغهیرووها روش، استانداردها(قرارهاوقولطبقبرارشک

شمندانیانددگاهیدازکنترلونظارتنوعنیاهکدهند، یم قراریابیو ارزموردسنجش

  .شود یمدهیناممراقبهیاسالم

مثالًهکنیا.... «ندیفرما یمنترلکو نظارتازنوعنیادربارهيمطهردیشهاستاد 

ـ امنخوابباشد،جور اینمنكخوراهکبنددیمقراردادخودشبافرد ،باشـد جـور  نی

ـ باهکـ يارکباشد،جور ایننمکبیزندگيبرادیباهکيارکباشد،جور اینمنسخن دی

خـودش بـا راهـا  اینشود،میتقسجور اینمنوقتباشد،جور ایننمکبخداخلقيبرا

ندکیممراقبتخودشازمدامبعدوندکعملها برنامهنیاطبقبرهکبندند یممانیپ

  ).همان] (مراقبه[» ندکرفتاربستهمانیپهکطوري همینهک

مشارطه درهکيمواردطبقبرامور انجامنحوهقیدقکنترلونظارتیعنیمراقبه
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ونیقوانوها برنامهطبقبرنندکیمملزمراخودافرادکه اینیعنیاست،دهیگردنییتع

  .نندکفهیوظ انجامها نامه آئین

نیهمچن... «ندیفرما یممحاسبهنوعازنظارتوکنترلدرخصوصيمطهردیشه

آنچـه مطابقایآهککشدیمحسابخودشازدفعه یکروز هر شبانهدرانسانهکاست

  ).همان(» ردمکنایردمکمراقبتخودازایآردم؟کعملبستممانیپ

وجامعـه افـراد ردکـ عملبـر نظارتونترلکیعنیمحاسبهباال،مطالببهتوجهبا

ضوابطاستانداردها،براساستیتقوقابلوضعفقوت،نقاطنییتعوردکعملیابیارزش

اعمـال هـا، برنامـه دقیـق وحیصـح ياجـرا جهـت مشـارطه درزمـان هکمعیارهاییو

مرحلـه در واسـت دهیـ گردنیـی تعمقـررات ونیقـوان تیرعاها، سیاستوها مشی خط

قـرار مـوردنظر ارکـ شـرفت یپحسـن جهـت معیـار، وشـاخص عنوان به) عمل(مراقبه

  .ردیگ یم

     نـد یفرمایمـ معاتبـه ومعاقبـه نـوع ازنتـرل کونظـارت بارابطهدريمطهردیشه

سـجده ویالهسپاسورکشبعدبود،ردهکعملخودبامشارطهبراساسفرداگر.... «

مکـ اگـر ردن،کمالمتراخودیعنی»معاتبه«مسألهبود،نکرده عملاگرواست،رکش

ردهکتخلفادیزاگر) ردنکعقوبتراخود(دیآیمار کدر»معاقبه«وباشدردهکتخلف

لیـ تحمخـود بـر تـر  سـخت یلیخيهاارکباوها روزهباها ردنکعقوبتآنهکباشد،

ردن،کـ مالمـت يمعنـا بهمعاتبهن،یبنابرا. )همان(»استخودردنکمجازاتوردنک

ـ یمعاقبهوییجزتخلفاتبرنظارتونترلکعدمدرمورد درمـورد ردنکـ عقوبـت یعن

  .باشد یمبزرگتخلفاتدرنظارتونترلک

  :ندیفرما یممراقبهوعنازنترلکو نظارتدرباره)ره(ینیخمامام 

شـرط، مـدت تمـام درهکـ استچنان آنويشومراقبهوارددیبامشارطهازپس 

يخـدا  اگـر و آنبـه ردنکـ عمـل بـه یبـدان ملزمراخودویباشآنبهعملمتوجه

هکـ بـدان خداست،فرمودهخالفهکيشوبکمرترايامرهکافتاددلتدرناخواسته
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خمینی،(بازدارنديا ردهکهکیشرطازراتوخواهند یمهکستاوجنودوطانیشازنیا

1373:9(  

نفسحسابکه اینازند کهیفرما یممحاسبهبارابطهدر یاسالمگذار انقالب  بنیان

درخودنعمت ولیبهويآوردجا بهایآيا خودکردهباخدايهکیشرطنیادر،یشکبرا

ـ توفنیادر  کنراخداشکر،يردکوفارستد اگر؟يردکنانتیخجزئیمعاملهنیا قی

راتـو شـاءاهللا  انخداونـد ويشـد واقـع  یالهـ موردنظرویشرفتیپقدم یکهکبدانو

دراگـر وشـد خواهدتر آسانفرداارکوآخرتوایدنامورشرفتیپدرندکیمییراهنما

معـذرت یعالتيخداازد،یردکهکیشرطدرشدهيفتورویسستيدیدمحاسبهوقت

  ).همان(ینکامیقشرط،عملبهمردانهفرداهکبگذاربناوبخواه
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  ):السالم همیعل(، سنت و روایات معصومین قرآندرنظارت  -بخش دوم 

مبحـث نظـارت   البالغه  نهجو دربار 129حدود آنمشتقاتو»نظارت«کلمهقرآندر

در  .اسـت موضـوع یتنشانگر اهم لبمطاینو ا) 32: 1391،یفتاح(شدهبار تکرار 143

سبحان يخدایتبا حاکم یتعارضتنها  نه ینزم يدررو ت انسانیحاکم،يدیتوحنگرش 

تیـ حاکمرایز،قرار دارد یالهتیحاکم در طول بلکه،ردیگینمقراراوعرض درو ندارد

است،اوآنازمطلقتیحاکمکهخداوند،ن،یبنابرا.شودیماعمالها انسانتوسطیاله

نیقوانکهشرطنیابافقط. استواگذار نموده  بندگانشبهخودرا»حکومتحق«نیا

قـرار  انسـان فطـرت بـا مطـابق وبشـر و کمـال   سعادتيراستادرکهاو،دستوراتو

ومسـاعد بسـتر وفضااوالً،انسان،ینیجانشاساسنیابر. شودتیرعااست،شده  داده

ـ ثان. ستینیاسیستیحاکممودننزهیبرالیليبرایمناسب مـال یپايبـرا يزیدسـتاو اً،ی

 مـدافعان وانیـ حامتنهـا مـردم کـه يا گونـه  بـه  ،باشـد ینمـ مردمیحقوق اله نمودن

 سـبحان يخـدا که همچنانرایز. ندیآیمحساب به دارانزماموحاکمانوچراي چون یب

حـق اسـت، مـوده ندرخواسـت را احکامشيمجرو عادل از حاکمان اطاعتوت یحما

اسـت شده  خواستار،یالهفیتکلوفهیوظکیعنوان  به مردم،يبرارامراقبتونظارت

).1383:313،ياصغر(

اسـت انسانیتکامليازهاینتمام  يگو پاسخو کامل ینید،اسالم یندکهجا آناز 

در ،شودیمافتیینیديها آموزهدر باشددرگرو آن انسانو سعادتتکاملچه  هرآنو 

ـ دقنظـام کیداشتنبهرامسلمانرانیو مدداردیدستوراتزیننهیزمنیا و  يجـد ق،ی

وابستهیهر سازمانتیو موفقسالمتچراکه؛کندیمسفارش یبازرسونظارتعادالنه 

ه کـ ینظـارت جـامع نظـام ن،یبنـابرا  .اسـت سـازمان در آن  قیدقینظام نظارتوجود به

زیـر انواعوها بخشيدارارد،کاستخراجینید يها آموزهو  بعمناازاستفادهباتوانیم

  :است
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:یالهنظارت) الف

 وهـا  انسانیاتنو مداوم بر اعمال و قیدق،نظارت کامل ،یالهثابتيها سنّتاز  یکی

گفتـار و   اعمـال، بـر تمـام    قاًیدقیا،دن ینا درمتعالخداوند. هاست آنیابیارزو  یبازرس

ـ دقنظـارت نیهمـ يبرمبناوظارت دارد ن ها انساناتین روزدرکـه اسـت کامـل وقی

ـ پـاداش ودهـد یمقرار سنجشویابیارزموردراانسانيکارهاهمهامت،یق  یفـر ک ای

پروردگـار نـاظر، نیاولیم،ازنظر قرآن کر. کند یمنییتعها آنازکیهريبرارامناسب 

تـوان یمـ نمونـه  يبرا. داردافرادو حرکات اعمالیهبر کل مطلقنظارتکهاستعالم

  :نمودانیبراریزاتیآ

*»لُواقُلِوماعاللّهيرَیفَسلَکُممعوولُهسرنُونَوموالمونَوتُردلسم یاعـالـ الغ وبِی

هیفَالشَّهادئُکُملُونَکُنتُمبِمانب؛»تَعم  

 وننـد یب یمـ راشمااعمالمؤمنانورسول خدا  وخداوندد،یکنعملبگو،)امبریپيا(* 

عملآنچهبهراشماوداند یمراآشکاروپنهانکهگردید یبازم یکسيسو به يزود به

  .)105ه شریفهیآسوره مبارکه توبه،(دهد  یمخبردیکرد یم

  ؛»نُنایبِاَعفَإِنَّکربکلحکْمِواصبِرْ«*

قرارماکاملحفاظتدرتوچراکه  کن،استقامتصبر و  ارتپروردگحکمابالغراهدر*

  ).48ه شریفه یآطور،سوره مبارکه(يدار

ـ اللّهونَسوهواللّهأَحصاهعملُوابِمانَبئُهمیفَعاًیجماللّهبعثُهمیومی«* ـ کُـلِّ یعل ءیشَ

  ؛»دیشَهِ

بـاخبر دادنـد انجـام کـه یاعمـال ازوزدیانگیبرمراها آنهمهخداوندکهروزآندر* 

و خداونـد کردنـد؛ فراموششها آنو داشته نگهراآنحسابخداوند کهیاعمال،سازدیم

).6فهیشرهیآ سوره مبارکه مجادله،(ناظراستو شاهدزیهرچبر

  ؛»الصدوریتُخْفماونِیاألَعخائنَهعلَمی«*
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دانـد  یمـ ،دارنـد یمـ پنهانها نهیسراچه آنوگرددیمانتیخبهکهراییها چشماو* 

  ).19ه شریفه یآسوره مبارکه مؤمن،(

ـ کُنّـا االّعملمنتَعملُونَالوقُرآنمنمنهتَتلُواماوشَأنیفتَکونُماو«َ* کُمیعلَ

  ؛»هیفضونَیتُفاذْشُهوداً

مـا د،یـ دهانجـام رايهرکـار ویبخـوان کهقرآنازياهیآهرویباشکهدرهرحال* 

 ونس،یـ سوره مبارکه (د یشو یمواردکاردر آنکهیهنگام،یمشما هستبر ناظروشاهد

  ).61فهیشرهیآ

  .استیوتعال تباركخداوندخودانسان،اعمالبرناظرنینخستپس

إِالّقَولٍمنْلْفظُیما«: دهش اشارهفرشتگان بر انسان نظارتم بهیکرقرآندر: همچنین

یلَدهقیربتیع؛»د«  

رقیب و عتیـد بـر نوشـتن آن     دم همانکهجز آنسخنی از خیر و شر بر زبان نیاورده * 

  ).18فهیشرهیآ سوره مبارکه ق،(اند آماده

*»وتاءانَفْسٍکُلُّجهعقٌمائسیشَهِود«  

بـا يا فرشـته کـه یدرحال،شودیممحشرصحنهواردیانسانهر ،)امتیق(روزدر آن* 

بـر اعمـال  است کهفرشتگانازيشاهدودهد یمسوقحساب يسو بهرااوکهاوست

  .)21شریفه هیآ سوره مبارکه ق،(»دهد یمشهادتاو

*»لَإِنَّویعکُمظراماًـنَیلَحافبِکونَیـنَیکاتلَملُونَماعتَفْع«  

اعمال نویسندگان  ها آنکه –مأمورندبر مراقبت احوال و اعمال شما  ها نگهبانو البته*

 سـوره مبارکـه انفطـار،   (داننـد  یمکنید همه را  هرچهشما  –ندیخداو فرشته مقرب  شما

  ).12ـ  10شریفه اتیآ

  :جوارح بر انسان را فرمودهونظارت اعضا

  »عملُونَیکانُوابِماأَرجلُهموهِمیدیأَومأَلْسنَتُههِمیعلَتَشْهدومی«*

گـواهی خواهـد    هـا  آنبر اعمال ناشایسته  یشانپاودستروزي که زبان و  بترسند از* 
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  ).24فهیشرهیآ سوره مبارکه نور،(داد 

*»لَشَهِدیعهِممهعمسومهصارأَبومهلُودلُونَیکانُوابِماجمع«  

سـوره  (دهنـد  یمـ گواهی  ها آنو گناه  بر جرمها بدنو پوستها و چشمگوش  ها آن* 

  :عت عنوان داشتندیطبومکاندرخصوص ، )20شریفه هیآ، فصلتمبارکه 

  ؛»أَخْبارهاتُحدثُومئذی«*

  .)4ه شریفهیآزلزال،سوره مبارکه(کند یمبازگوراخوديخبرهاتمامنیزمروز،درآن*

ـ علَأَنْـتُم مـا علَمیقَدرضِاالَوالسماواتیفماللّهإِنَّأَال«* ـ وهی ـ إِلَرْجعـونَ یومی هی

  »عملُوابِمانَبئُهمیفَ

برشماکهراآنچهداندیماو. استنیزموها آسماندرآنچهخداستيبرادیباشآگاه*

انجـام کـه یاعمـال ازراها آنروزآندرگردید یازمباويسو بهکهيروزودیهستآن

  .)64ه شریفهیآسوره مبارکه نور،(»سازند آگاهدادند

  :امامان بر انسان را اشاره فرمودندوامبرانینظارت پ

  »داًیشَهِهوءالءیعلبِکد و جِئْنایبِشَهٍِةمَّ أُکُلِّمنْجِئْناف إِذایفَکَ«*

اعمالشـان بـر یگـواه وشاهدیامتهرازکه يروزآناستچگونهاه آنپس حال* 

  .)41ه شریفهیآسوره مبارکه نساء،(»آوردمیخواهگواهبر آنانزینراتوومیآوریم

*»وکلنَاکُمکَذَلعطاًًةمَّأُجستَکُونُواولاءدـ شُه ـ الرَّسـولُ کُـونُ یوالنَّـاسِ یعلَ کُمیعلَ

  »داًیشَهِ

بـر شـما  امبریپودیباشگواهبر مردمتایمقرارداديا انهیمامت یزنراشماگونه همان* 

  ).143ه شریفهیآمبارکه بقره، سوره(باشد گواه

اعمـال برشاهدوناظرهمه یناوجودوکاملوگسترده،یقنظارت دقنیاازهدف

ریسـا وخـدا محضـر درهمـواره راخـود انسـان، کهاستنیاهاانساناتینورفتارو

ینافرمـان يسو بهکمترتاندیببخوداعمالناظروشاهدراها آنوکنداحساسناظران
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  .شوددهیکشیالهمقرراتونیقوانگذاشتنپاریزوخدا

):خودکنترلی -نظارت بر خود (درونی نظارت) ب

نظـارت کـرد، اسـتخراج انتویمینیدمنابعازکهیکنترلونظارتانواعازگریدیکی

بـر جنبـه  کهنظارتوکنترلازنوعیندر ا. است»یخودکنترل«اصطالح،بهاییدرون

آنوکننـد یمنظارتخودبر عملکردسازمانکارکنانوافراددارد،تأکیدکنترلیدرون

يخـود، دارا در درونافـراد کـه ابـد ی یمـ تحققیزمانیخودکنترل. ندینمایمکنترلرا

ویدرست بهراخودفیوظاوکارهاکهکنندو مراقبتباشندخوديبرکارهاناظرییروین

یسـه در مقاکـه گفتبتواندیشا. دهندانجامنقصوبیعهرگونهازيعاروصادقانه

افـراد عملکردکنترليبراسازوکارینکارآمدترونیبهتریخودکنترل،یرونیبنظارتبا

و بهتـر مراتـب  بهيکارکردگردد،یتو تقوجادیاها سازمانر دسازوکارنیااگرواست

یـرون از بکهیکنترلونظارترایزداشت؛خواهدیرونیبيها کنترلونظارتازمؤثرتر

افـراد نیاکهبودخواهدقیدقوجامعیدرصورتشودیماعمالها آنو عملکردافرادبر

یمخفـ ناظرانیداز دکهيموارد،صورت نیایردر غوکنندنظارتخودبرزیندروناز

ـ ارزونظارتموردگاه چیهباشد،شدهغفلتآنازیرونیبنظارتیطهدر حومانده یابی

يهـا  و آمـوزه ینیدمنابع در .شدنخواهداصالحآنیاحتمالانحرافاتوردیگینمقرار

،یگرد عبارت بهوشیوخرفتاروبر اعمالانساننظارتمسألهبر یفراوانتأکید،یاسالم

  .استشده»یخودکنترل«

، اسـالم یـدگاه در دچراکـه استدرونینظارتبر، بیشترقرآنکتاب آسمانی تأکید

جامعـه عظـیم سـاختمان يهـا  خشتبسانافرادواستيگرسازیدبر مقدمخودسازي

تیـا در آ.داشـت راجامعـه شـدن  سـاخته انتظـار توانینم نشودساختهفردتا وهستند

نظارتیادرونینظارتيها روشوها یوهشبهخاصصورتی، بهمیکرقرآنازفراوانی

واعمـال انجاممسئولیتبهمستمر نسبتصورت بهراانسانوشده پرداختهیشتنبر خو

شـده  حسـاب ودائمـی يا گونه بهونمودهمتوجهخداخلقوخدامقابلدرخودکارهاي
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خداوند بـه نیکـی   .دهد یمقرارمرگتاتولديلحظهازالهیمراقبتیردر مسراانسان

:راه خیر و شر را به انسان نشان داده است

»أنا هدیناه السبیل أما شاکراً و إما کفوراً«*

سـوره مبارکـه   (قرارداده ) لوامه(گر  سرزنشنفس وجود انسان براي هدایت تکوینی  در*

  ).3، آیه شریفه انسان

).18شریفه  هیآ سوره مبارکه حشر،(»لغد ماقدمت ولتنظرنفساتّقوا اهللا  منواآ نیالذیا ایها «*

تقواي الهی پیشه کنید و هرکس بنگرد که براي فـرداي   یدا آوردهکه ایمان  یکسانيا*

  .خود چه چیزي را از پیش فرستاده است

:ندیفرمایمینیدمهماصلنیانییتبدرزین)ع(یعلحضرتیرالمؤمنینام

؛»بایرقنفْسکیعلنفْسکمناجعلْ«*

  ).1366:235،يآمدیمیتم(»قرار بدهیشتنبر خوی، مراقباز خودت*

ـ باانسـان رفتـار واعمـال است کـه نکتهینبر اینورانانیبیندر اایشان تأکید دی

حضـرت  ینهمچن. دینماکنترلرا، عملکردشو خودباشدخودش نظارتتحتهمواره

ریمسـ درانسـان حرکـت یعامـل اصـل  رایو خـودکنترل یدروننظارت)ع(سجادامام

  :ندیفرمایمودانستهتکاملوتیهداحیصح

بَ لُمحااکانـت مـا ونفْسـک منواعظٌلَککانَمارٍیبِخالتَزالُانَّکآدمابنَ«* مـن ُةس

کمه«  

از يا کنندهموعظهکهمادامتداشیخواهقرارریخریمسدرتو همواره! آدمفرزنديا*

جلـد  ، یحرعـامل (تو باشـد یاصليکارهاازشتنیخوازیحسابرسویباشداشتهدرون

16 :96(.

دررایخـودکنترل گونـاگون، ازطـرق تـا کوشـند یمـ مختلفجوامعحاضرعصردر

اهتماميفردوجدانکردن یدارببرجوامعنیاازیبرخ. بخشندتحققخوديها سازمان

خـود راافراد،یخواه تیملاحساستیتقویقازطرتاکوشندیمگریدیبرخوورزندیم
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تـاکنون هـا،  تیمحـدود وهـا یینارسـا علـت بـه هـا  روشنیایتماماماسازند،کنترل

و اعتقـادات مـان یجزايزیچیخودکنترلجادیايبرازهیانگوعامل. اند نداشتهیتیموفق

ـ یديباورهـا واعتقـادات یژهو بهانسانبرحاکميها ارزشیطورکل به. ستینینید ،ین

  .دارنداورفتارواعمالدريا کننده نییتعنقش

اعتقـاد دارد،افرادیخودکنترلدريمؤثرنقشاسالممنظرازکهییهاارزشازیکی

يروزانسـان یزودرشـت راعمـال همـه کهنیابهباورومعادبهاعتقاد. استامتیقبه

واداشـتن يبـرا يرومنـد ینپشـتوانه گرفت،قرار خواهدعادالنهوقیدقیسموردحسابر

مـان یامیعظـ زیرسـتاخ ومعادبهکهیکس. استشتنیخوعملکردبرنظارتبهانسان

درگرفـت، خواهـد قرارموردمحاسبهامتیقروزدراواعمالتمامکهاستمعتقدودارد

ها انتیخوهايکار کمازودهدیمانجاميترشیبدقتباراخودرفتارواعمالایدننیا

ـ . کـرد خواهدزیپره،درکارها يانگار و سهل درراخـود همـواره چـون یشخصـ نیچن

تـالش ،داندیمشیخوبر اعمالناظررافرشتگانوو خداابدی یممتعاليخدامحضر 

آلـوده یالهـ تیمعصبهتادهدانجامممکنوجهنیبهتربهراخوديکارهاکردخواهد

ـ پ. نگـردد عـذاب و  مجازاتو مشمولنشود ـ ادر) ص(اسـالم یگرامـ امبری مـورد نی

  :ندیفرمایم

  »للعرضِ االکبرتَجهزواوتوزنواانقبلزِنُوهاوتُحاسبواانقبلانفُسکمحاسبوا«*

  ازقبـل ودیـ کنمحاسـبه راخودتـان دهنـد قرارمحاسبهموردراشماکهنیاازقبل* 

دیشـو آمـاده میعظـ زیرسـتاخ يبـرا ودیبسـنج راخودتانکنند،یابیارزراشماکهنیا

  .)97:همان(

بنـد یپاآنبـه همگانوشودتیتقوها،سازماندرژهیوبهجامعه،دراعتقادنیااگر

سـازمان يبـرا زیـ نیهنگفتـ يها نهیهزکهییها کنترلویرونیبنظارتبهازینباشند،

کـه چراشد،خواهدترافزونوبهتریبسزینآمدهدستبهجهینتوشودیممترکدارد،

دهندانجامنقصوبیعبدونواحسننحوبهراخوديکارهاکنندیمیسعهمهاوالً



23/از نظارت تا امنیت در شریعت                                                                                                                               

بیـ عهرگونهوجوددرصورت،کنندیمکنترلراخودعملکردهموارهافرادچوناًیثانو

  .بودخواهندآنرفعدرصددسرعتبهعملکردشاندر

:)همگانی –نظارت عمومی (نظارت بیرونی ) پ

درتنهـا آن،کارکنـان عملکـرد وسـازمان بـر کنترلمسألهاسالم،ینظارتستمیسدر

ـ کلبلکـه ؛شودینمخالصههاسازمانومسئوالنرانیمداراتیاختوفیوظاچارچوب هی

سـازمان ياعضاگریدبرعملکردیشرعفهیوظکیبراساساندموظفسازمانياعضا

دریهمگـان نظـارت وکنترل. باشندداشتهنظارتآنومسئوالنرانیمدعملکردیحت

وجودمضامینی،اتیرواوآیاتبرخیدر .استشدهبرآنیفراوانتأکیدینیديها آموزه

ازینهومعروف بهامربهآنازکه استبیرونیبازرسیونظارتآناز، منظورکهدارد

وارزشچنـان ازهمگانینظارتدربحثاسالممعارفازبخشاین. شودیمیادکرمن

مـالك عنـوان بهاسالم،امتعظمتوشأندرمیکر قرآندرکه استبرخورداراهمیتی

  :دیفرمایممیکردرقرآنمتعالخداوند.استآمدهوقرارگرفتهعمل

»بِاللّهتُؤمنونِوالمنکرِعنتنهونَوبالمعروفتأمرونَللنّاسِاُخرجتٍةمَّ أُرَیخَکُنتم«*

معـروف بهامر] کهنیاچه[،دیا شدهداریپدهاانسانيبرادکهیا بودهیامتنیبهترشما* 

.)110ه شریفهیآعمران،سوره مبارکه آل(دیدارمانیاخدابهودیکنیمازمنکرینهو 

یژگـ یووکردهیمعرفامتنیبهترعنوان بهرایالماس امت،هیآ نیادر متعالخداوند

ـ منکراز یونهمعروف بهامرراامتنیامهموبارز عنـوان  یهمگـان نظـارت همـان  ای

دارد،داللتتیبرحاکممردمو نظارت یاله برحقیبه خوب کهینیعناواز. استفرموده

. اسـت گرفتـه قـرار تأکیدموردیراوانفاتیروادرکهاست،»نَیالْمسلمةِ ألئّمةُ حَ یالّنَِص«

حتینصـ . استیمردم نظارتبارزقیمصادازجامعه،امامانيبرایرخواهیخوحتینص

،حکومـت يبـرا یرخـواه یخیسـلب وجهـه . یجابیاوجههویسلبوجههدارد؛وجههدو

يبـرا تـالش آن،یجابیاوجههواستفسادو ضعفو نقاطهایوکاستآفاتصیتشخ

ینهومعروفبهامر اصلوجود .)1ج ،403،ینیکل(است یاسالمنظامیبالندگورشد
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راهنمایـان وخداونـد که استیاتیضرورازنشاطباوایپوینید معهجاکیدرمنکراز

  :اند نمودهفراوانیتأکیدبرآنبشر

اولئـک ولمنکرا عنینهونوبالمعروفیأمرونوالخیرالییدعونامهمنکمولتکن«*

  »المفلحونهم

مبارکه سوره(باشدمنکرازینهومعروفبهامرکارشامتیکشمادرمیانبایدو* 

  .)104شریفه  هیآ آل عمران،

  »والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعضٍ یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر«*

را امر  گریهمدوهستند گردی یبعضبرمردان و زنان با ایمان بعضی ناظر و سرپرست *

این آیه شریفه بیانگر نوعی نظارت همگانی است که  کنندیممنکرنهی از  وبه معروف 

  .)71مبارکه توبه، آیه شریفه  سوره. (به یکدیگر تذکر دهند توانندیمافراد 

جامعـه کیعنوانبهزینسازماندر) منکرازینهومعروفبهامر(یهمگاننظارت

آندریهمگاننظارتویعمومکنترلوجوددرصورتواستيجاروقصادکوچک،

ضعفوقوتنقاطگر،یکدیعملکردبهنسبتسازمانياعضاهمهتیمسئولاحساسو

ازوهـا ضـعف  جبـران يبـرا توانـد یمـ سـازمان وشودیمروشنآنوکارکنانسازمان

در وشکلدوبهدر سازمانیعموم نظارتکند يزیر برنامهخوديهایینارسابردن نیب

عملکـرد بـر سـازمان کارکنـان واعضـا یهمگاننظارت: باشدمطرحتواندیمنهیزمدو

نظارتمبحثدرکهرانیمدومسئوالنعملکردبرکارکنانیهمگاننظارتوگریکدی

.شدنییتبزینیسازماندرون

بـوده نانمسـلما حکومـت ییقضـا التیتشـک يهابخشازیکی»حسبه«سازمان

ونظـارت داشـت قرارمحتسبآنرأسدرکهسازماننیایاصلفهیوظآغازدر. است

ـ افیوظـا يقمريهجرسومسدهدرامابود،انیبازاروبازاراموربهیدگیرس نهـاد نی

      ومـرور وعبـور بهداشـت، بـر نظـارت ویدگیرسـ تنهـا نهوافتیگسترشسرعتبه

یشـرع ویاخالقـ يرفتارهـا ازمراقبـت بلکـه شـد یمـ شـامل رايشهروسازساخت
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ـ بنوشـه یرمسلمان،سندگانینوهمه. گرفتیبرمدرزینراشهروندان ـ اادی رانهـاد نی

درسازماننیاشیدایپکهباورندنیابرودانندیممنکرازیونهمعروفبهامرضهیفر

: 1381هـزاوه، بادکوبـه (استینیدحکمنیاشدهنهینهادشکلواقع،بهبعديهادوره

305(.  

:یسازماننظارت) ت

  :کرد میتقسنوعدوبهرایسازمانوکنترلنظارت توانیم،یکليبند میتقسکیدر

.یپنهانویمخفنظارت) 2یعلنوارکآشنظارت) 1

  :یار و علنکآشنظارت -1

ردکـ عملبـر نتـرل کونظـارت اتیـ عملهکـ اسـت آنیعلنوارکآشنظارتازمنظور

افـراد وردیـ گصـورت ارکآشـ صـورت بـه آنيهـا  برنامـه ياجـرا ایسازماننانکارک

وآگاهآنانجاماز،شودیم کنترلها آنياجرادستدربرنامهایردکعملهکیوکارکنان

  .باشندمطلع

  :دادانجاممختلفروشدوبهتوانیمرانظارتنوعنیا

  :میمستقنترلکونظارت-1/1

یتمامبرکارمیمستقصورتبهوواسطهبدونسازمانریمدهکاستآنمیمستقنظارت

نتـرل کرااجرادرحاليها برنامهوندکنظارتسازماننانکارکهمهردکعملوواحدها

ـ مایبپرانتـرل کونظارتندیفرامراحلهمهشخصاًودینما امبریـ پیتیریمـد رهیسـ . دی

شخصـاً يمتعددموارددرهکبودگونهنیانترلکونظارتمورددر) ص(اسالمیگرام

ازمـورد دوبـه هککردیمنظارتافرادردکعملبروگرفتیمبرعهدهرانترلکفهیوظ

  :میکنیماشارهها آن

يا فروشندههکیجنسازنهیمدبازاردر) ص(اسالم  یامبرگرامیپهکاستشدهنقل

داددسـتور امبریپبهیوحقیازطرخداوند. دیپرسرا آنمتیقوآمدخوشش فروختیم
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مشـاهده وردکـ اجـرا رادسـتور آنحضرت. بردفرواالکآنظرفداخلدردستهک

بـه حضـرت اسـت، شـده يجاسـاز ینـامرغوب جنسظرف،نیریزقسمتدر کهفرمود

!يا کردهجمعجایکراآنانزدن گولومسلمانانبهانتیخهکنمیبیم: فرمودفروشنده

  ).5، ج161،ینیلک(

هکـ داددستورفروشندهبهرمکاامبریپودادرخیقبلحادثهرینظ،يگریدتیروادر

ست ینزیجازدنگولوغشمانیددر: فرمودبعدوندکجداهمازرابدوخوبجنس

  .)90، ج 4،يهند(

آنهکـ استتهکننیاانگریبزین) ع(یعلحضرتیتیریمدرهیسبهیاجمالینگاه

تـا کردندیمیسعهموارهوداشتندنترلکونظارتوهیشنیابهیخاصاهتمامحضرت

ازیکـی . باشـند داشـته نظـارت ردستانیزردکعملبرشخصاًخوددارد،انکامهکییجا

وروزههـر نتـرل کونظـارت توانیمراایشانمیمستقنظارتونترلکبارزيهانمونه

در) ع(باقرامامحضرت. برشمردآنتجاروفروشندگانوفهوکبازاربرشانیایشگیهم

  :ندیفرمایمشانیاینظارتوروشرهیسنییتب

سـربزند  وفـه کيبازارهایکایکبهصبحروزهرهکداشتندعادت) ع(نیرالمؤمنیام

وسـتاد یایميبازارهردر. داشتهمراهبه»بهیس«نامبهدوشاخهياانهیتازهکیدرحال

باودیبطلبیکینوریخخداوندازستدودادازشیپتاجرانيا: فرمودیمبلندياصدبا

گـران (دیشـو یـک نزددارانیـ خربـه ودییـ جوتکـ برخداوندازمعاملهدريریگآسان

ـ آرايبردبـار وعلمنتیزبهراخودو) زندیبگرشماازتادینفروش دروغازودیـ دهشی

انصـاف بـه مظلومـان بـا ودیریگنارهکستموظلمازودیزیبپرهخوردنقسموگفتن

  ).41،104ج ،یمجلس(دینشویکنزديرباخواربهودیینمارفتار

يواحـدها بـر سـازمان، یعـال رانیمدژهیو بهر،یمدواسطهبدونومیمستقنظارت

ریمـد دیدبازهکگاهآنژهیوبهدارد،دنبال بهیفراوانيایمزاودیفواومثبتآثارمختلف

نـان، کارکردکـ عملبريونترلکونظارتوسازمانمختلفيهاقسمتوهابخشاز
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کـه شـود یمـ باعـث کـار نیا.ردیبگصورتیقبلاطالعبدونورمنتظرهیغصورتبه

ـ و فعالکـار  بهيشتریبو دقتباتوجهکارکنان ازاسـتن کويکـار  از کـم وبپردازنـد تی

اورمنتظرهیغيدهایبازدژهیو بهریمددیبازدونظارتاگرهچراک،زندیبپرهارهاکتیفکی

هکدادخواهندرااحتمالنیاهموارهسازماننانکارکباشد،درآمدهسنتیکصورت به

آننانکارکردکعملبروندکدیبازدهاآنقسمتوواحدازیقبلاطالعبدونرشانیمد

سازمانيور بهرهوردکخواهندارکشتریب تیجدباآنان،جهیو درنتدینمانظارتبخش

يهابخشازو مسئوالنرانیمددیبازدگریدازطرف. افتیخواهدشیافزايادیز حدتا

و دارنـد توجـه هـا  آنبـه و مسئوالنرانیمدنندکاحساس نانکارککه سازمانمختلف

  .دادخواهدشیافزاراشانیشغلت یرضاوسازمانبهآنان یدلگرمامر،نیهم

و کنتـرل نظارتوسازمانازریمد شخصدیبازدکهیفراواندیفواوتیاهمرغمبه

هکداشتتوجه دیبادارد،سازماندرها برنامهياجراونانکارکردکبر عمليومیمستق

و رانیمـد ،هـا  آندرمشـاغل وتنـوع کارهـا  وهـا  سازمانوسعتویگستردگخاطربه

جـامع وامـل کصـورت  بـه نظارتازوهیشنیاانجامبهرقادهرگزها سازمانمسئوالن

اسـتفاده باسازمانيها بخشدر همهوهموارهبخواهدریاگر مدبسا چهوبودنخواهند 

یاصليارهاکازند،کنظارتشخصاًیالتکیتشمسایلنیتریدر جزئیحتروشنیااز

هماننـد زین کنترلونظارتدر مسألهرانیمدنیبنابرا. ماندخواهد  غافلخودیاساسو

چراکه،کنند يرویپ»مهمواهمتیرعا«اصلازدیبا،یتیریمديو کارهامسایلگرید

تمـام بـر بخواهـد کـه یدرصـورت واستمحدوددارد،اریدر اختریمدکهیفرصتووقت

یفرصـت باشـد، داشـته نظارتییتنها بهآننانکارکهمهردکعملوسازمانيهابخش

نخواهـد دایـ پهسـتند، تر مهمها آنازیبرخبسا چههکگریديارهاکبهیدگیرسيبرا

  .ردک

راتـر  کـار مهـم  شود،مشغولرمهمیغکاربهکهیکس: ندیفرمایم)ع(یعلحضرت

شیگنجـا ارهـا کهمـه يبـرا توشهیاند: ندیفرمایمشانیانیهمچن. کردخواهدعیضا



گزارش پژوهشی/ 28  

  ومکغـررالح ،يآمـد تمیمی(!دارنگهفارغ،یساساومهممسایليبراراآنپسندارد،

.)دررالکلم

تواندیمتنهاهکبلدینمامیمستقنظارتصرفراخودوقتتمامتواندینمریمدپس

    ) ع(یعلـ حضـرت هکـ طـور  همـان دهـد اختصـاص ارکنیابهراخود وقتازیقسمت

ازیکـی هکـ راخـود یظـارت نفـه یوظبتواندریمدهکنیايبراوکردیمعملگونهنیا

ـ بادهـد، انجـام جـامع ومطلـوب صـورت  بهاوست،یاتیحومهمفیوظا عوامـل ازدی

  .ندکاستفادههستند،اويها چشممنزله بههکیمختلف

  :میرمستقیغنترلکونظارت -2/1

ـ ازطررانظـارت فـه یوظ،سـازمان  ریمـد هکـ استآنمیرمستقیغ نظارت وعوامـل قی

سازمانریمدنظارت،اتیعملياجرايبراروشنیادر. دهدیمانجامفمختليابزارها

مختلـف يهـا بخشبرتاکندیممأموررایمخصوصواحدایکندیمانتخابرايافراد

ـ نواجـرا درحاليها برنامهوسازمان مختلـف يهـا  قسـمت نـان کارکردکـ بـر عمل زی

. قـرار دهنـد  ریمد اریاختدر راخودنظارتونترلکجهینتوباشندداشتهوکنترل نظارت

  .استتر اثربخشوارآمدترکيامروزيها سازمانيبرانظارتوهیشنیا

یبرخـ درهکنیابرعالوههکبودگونه نیا) ع(رالمؤمنین یامیتیریمدروشورهیس

ـ ازینيدرموارد،گرفتندیمبرعهدهرانترلکونظارتفهیوظ شخصاًموارداز راارکـ نی

ار،کـ نیايها نمونهازیکی. کردندیمواگذارداشتند،اعتمادها آنبهکهيگریدافرادبه

هکـ کعـب  بـن  مالـک به آن حضرت. استکار مهمن یايبراکعب بنمالکمأمورکردن

تـا داددستوراوبهونوشتيانامهبود،»التمرنیع«درمنطقهشانیافرماندارانازیکی

خودارکجهینتوندکنظارتمنطقهآندر) ع(امام ارگزارانکردکلعمبروبرودعراق به

  :استنیچنيوبهشانیانامهازیقسمت. برساندشانیااطالعبهرا

ارانـت یازیگروهـ همـراه بـه خودوبدهقرارنیجانشرایکسخود خدمتحوزهبر
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وارگزارانکاعمالورفتاریچگونگازودیبگردمنطقهبهمنطقهراعراقنیسرزمتمام

وسـف، ییقاضـ (!دیباشداشتهنظارتآنانروشورهیبرسودیشوایجوها آنمسئوالن

  )118:الخراج

  :یپنهانویمخفنظارتونترلک-2

ـ نماراآنتیاهموکندیميضرورسازماندررايسرویمخفنظارتوجودآنچه انی

ـ وارکآشـ صـورت بـه هموارهنانکارکبرعملکرداگرنظارتهکاستآن،سازدیم یعلن

صورتبهنترلکهکیهنگامرایزبودنخواهدبرخوردارالزمصحتودقتازشود،انجام

،ردیقرارگیبررسموردها آنردکعملاستقرارهکیسانک،شودیمانجامیرسمویعلن

ـ فررابـازرس وناظربخواهنديظاهرسازباونندکتظاهراستنکمم مکـ .دهنـد بی

ندارنـد، یمطلـوب ردکعملودهندینمانجامسازمانيبرايدیمفارکهکيافرادستندین

نشـان خوبردکعملبايفردراخودتظاهر،ويظاهرسازباکنندیمیسعهموارهیول

ــد ــودودهن ــدکوانم ــنن ــاکهک ــمفياره ــزدی ــرايادی ــازمانيب ــددادهانجــامس . ان

  :کندیمگوشزداشترکمالبهرارادافگونهنیاخطر) ع(نیرالمؤمنیام

ـ  حسنوالوالة بتصنعهم  لفراساتتعرضونیالرجالفان«* ـ یخدمتهم و ل  کس وراء ذل

  .»ءیشاالمانةوحةیالنصمن

ــا* ــرادهمان ــب راهزرنــگاف ــیب خــوشونظــرجل ــارازمامــدارانین ويظاهرســازب

گونـه  چیهـ بنده،یفر وبجالظاهرنیايورادرهکیدرحال،دانندیمخوب،یخدمت خوش

  ).53، نامهالبالغه نهج(ندارد وجوديامانتدارویرخواهیخ

آنهکـ اسـت مطلبنیاانگریب) ص(اسالمیگرامامبریپیتیریمدرهیسبهینگاه

یمخفنظارتروشازش،یخوارگزارانکرفتارنحوهوردکعملبرنظارتيبراحضرت

اییکبهمنحصرحضرت،آنجانبازروشنیابستنراکبهواند نمودهیماستفادهزین

ردکـ عملبرنظارتمنظوربهوهیشنیاازمتعددموارددرهکبلاست،شدهینمموردچند
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رهیسـ عنـوان بـه رايسرویمخفنظارت،)ع(رضاامامحضرت. کردندیماستفادهآنان

ـ پروشورهیس«: ندیفرمایموکردهذکرایشان یتیریمد ـ ا) ص(اسـالم  گرامی امبری نی

کردند،یمنییتع آنيبرایفرماندهوفرستادند یمتیمأموربهرایسپاههرگاهکه بود

ـ بگنظـر ریزرااورفتارتاگماشتندیماوبرراخوداعتمادموردافرادازیبرخ يبـرا رد،ی

  .)16:44جلد ،یحرعامل(»کندگزارش) ص(پیامبر گرامی اسالم 

يبرا) ناظروبینق(فیعرنییتع،)ص(اسالم گرامی امبریپینظارتاقداماتازجمله

بـر نظارتبراي... وجیخدبنرافعنعمان،بنجندبچونيافراد. بودگوناگونلیقبا

حضـرت وشـدند مـأمور نهیمدبهآنانینیدویاسیستیوضعازگزارشولیقباامور

ـ دقنظـارت زینياقتصاداموروبازاردرمورد بـا راخـود ینظـارت دسـتگاه وداشـت قی

ـ تقونـه، یمدتجارتوبازاربرخطابعمربنومکهبازاربرعاصبندیسعگماشتن تی

  .)1374:561،يطبرریجرمحمدبن(نمود 

یفیوکیکمجنبهاززیننظارت،یحکومتتجاربانباشتواسالمقلمروگسترشبا

بهرهیرساناطالعونظارتمنظوربهزینزناناز) ص(اسالمامبرگرامییپوافتیتوسعه

عالوه. مدعاستنیابرگواهیاسالميبازارهاازیکیبر»الشفاام«گماشتنکهجست

استمدادصنفآنستهیشاافراداز] نظارتدرامر[صنفهريبرا: فرمودسفارش،نیبرا

).1381:56،يناصر(دییجو

مراقبـت ونظارتنهیزمدرخود،تیریمدوحکومتدوراندرزین) ع(یعلحضرت

ـ دقاریبسـ خـود کـارگزاران بر بـه خطـاب نامـه در. کردنـد یمـ عمـل ارانهیهشـ وقی

رایکسخدمتت،حوزهدر«: سندینویمالقمرنیعدریارحبکعببنمالکفرماندارشان

درويبگـذر عـراق سوادنِیسرزمبهتابرورونیبارانتیازیگروهباوبگذارنیجانش

روشوکـن قیـ تحقوپرسـش مـن کارکنـان وکارگزاراندربارهبیعذودجلهانیم

کننـد یمـ سـفارش نیهمچننامه،نیادرشانیا» .نمایبازرسونظارتراآنانعملکرد

نزدآدم،یبنکارکهبداندونبردادیازرایراستخود،گزارشویبررسونظارتدرکه
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: ق.ه 1404ابـن ابـی الحدیـدمعتزلی،    (داردیآگـاه زیچهمهبهاوواستمحفوظخدا

302(.  

خـود کـارگزاران بـه یبازرسـ ونظـارت يبـرا کـه ییبردستورهاعالوهحضرتآن

همـه يهـا  تیفعالوعملکردبرهمواره،تیریمدودوران حکومت درزینخوددادند، یم

راآنـان ملکـرد ع،مسـتمر طـور بـه وداشتند کامل نظارتشیخوردستانیزوکارگزاران

وشـهرها درخـود عمـال وکارگزارانيبراحضرتآنکهییهانامه. کردندیمیبررس

ـ گواند شدهمتذکرراآنانضعفوقوتنقاطها، آندرونوشتهگوناگونيها استان يای

  خـود برکـارگزاران یمخفـ نـاظران وبازرسـان هموارهحضرتآنکهاستمطلبنیا

ونـد ینمایبررس،نظرگرفتهریزقیدقطوربهراآنانعملکردورفتارهیکلتاگماشتیم

ازیبعضدرتأملودقتبا. کنند گزارشحضرتآنيبرارایبررسونظارتنیاجهینت

بـه تنهـا حضـرت  آنکـه شودیمروشنخود،کارگزارانبه )ع(یعلحضرتيهانامه

ـ تکبـا فقطوکردند ینماکتفاخود،نناظراوبازرسانيها وگزارشها یبررسنظارت، هی

گزارشـات، آنبـر عـالوه بلکـه ،نمودنـد ینمیابیارزراخودکارکنانعملکرد،هاآنبر

سـؤال خودشـان رفتـار وعملکرددرموردآنان ازودندیطلب یمحضور بهراخودکارکنانِ

ازراها آنعملکرده،لیوسنیبدوخواستندیمیکتبگزارشآنانازکهنیاایوکردندیم

ـ نهانشانگرنیا. کردندیمقیتحقزینخودشان ـ احتودقـت تی وعـدالت کمـال واطی

ـ رعاکـارگزارانش عملکـرد بـر یبازرسونظارتهنگامحضرتآنکهاستانصاف تی

  .)1378:47،یخدمت(کرد یم

ان یوالچونیانیقاضوهیاب بنادیزعباس،ابنچونيافرادها،نظارتنیاجهینتدر

ـ اصـمع بنیعلمانندینظام فرماندهانوشهرداران،حیشرو شـهردار ،»بارجـاه «یوال

عجـالن بـن قدامـه ،بصرهیوالفیحن بنعثمان جان،یآذربایوالسیقبناشعثاهواز،

همهرهیوغجارود مغذربنره،یهببنمعقله،)کوفهوبصرهنیبيا منطقه(کسکرکارگزار

،یاسـ یس،یماليفسادهاو انتیخدربرابرشانیامالحظهبدونوعقاطواکنشمشمول
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مالکبه) ع(نیرالمؤمنیامنامهدر. دندیگردبادآوردهيها ثروتوینظام،ییقضا،يادار

نـه یزم درياریبسـ نکـات نمودند،اعزاممصريفرماندار بهراشانیاکهزمانآناشتر

وياداراموردرنظارتوجودلزومبرلیدلیهمگکهخورد یمچشمبهینظارتمسایل

دربـاره حضـرت آناریبسـ تـذکرات  ازیاندک بخشدر واقعفرازهانیا. استیحکومت

کـه دهـد یمـ لیتشـک یاسـالم بالددرندگانینماینظارتچشمتیتقوونظارتلزوم

 يهـا  شـه یاندوو افکـار  شـود یمادآوریاستثنابدونرایدولتکارگزارانبودننظر تحت

  .سازدیمایمهییگو پاسخويکرداردرست،یشیاند راست،يریپذ نظارتبرايراآنان 

همــوارهیاســالمجامعــهبــرشیخــوومــتکحزمــاندرزیــن) ع(یعلــحضــرت

صورتبهزمان،آنیاسالمپهناورشورکمختلفنقاطدرراخودعمالورفتارکارگزاران

وحکومـت تحتمختلفنقاطبهارکنیاانجاميرابونظرداشتهریزانهیمخفویپنهان

رفتـار واعمـال بـر تافرستادیمانهیمخفوناشناسصورتبهرایمأمورانخود تیریمد

امـام  اطـالع بهراشانیارهاکگزارشونندکنظارتقیدقطوربهحضرتآنارگزارانک

  :ندیفرمایمخودارگزارانکازیکیبهاينامهدرایشان .برسانند) ع(

  »...یعلمنییالتبکبالمغربینیعفان«*

دادهخبـر مـن بـه ونوشتهيانامهمنيبراشام،نیسرزمدرمنیمخفمأمورهمانا*

  .)33نامه،البالغه نهج(...هکاست

بـه شـام، منطقـه دررمؤمنـان یامهکـ استمطلبنیاانگرینماوضوح،بهنامهنیا

راآنجـا بـه مربـوط اطالعـات واخبـار انهیمخفصورتهبهکبوددادهتیمأموريا عده

  .نندکگزارشحضرتآنخدمت

نوشـته مختلـف درمنـاطق خـود عمالوارگزارانکبهایشانهکییهانامهدردقت

مورأمـ ونـاظر عنـوان بـه راياعـده همـواره ) ع(امام هکاستقتیحقنیانگرایباست،

مسـئوالن وحضـرت ارگزارانکـ برعملکـرد ها آنتاکردهیمن یمعخوديسرویمخف

. نندکگزارششانیابهراخودارکنیاجهینتونندکنظارتونترلک،یومتکحمختلف
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ـ زعـده بـه خـود يهـا نامـه يابتـدا درشانیامثال،عنوانبه خـود ارگزارانکـ ازيادی

  :سندینویم

  »...کعنیبلغن«*

  ).43و63،40،71نامههمان،(است،دهیرسگزارشمنبهگونهنیاتودرموردیعنی*

  ».کعنیالیرق«*

  .)71نامههمان،(استدهیرسخبرمنبهشمادرموردیعنی*

شیخـو  کـارگزاران عملکـرد برخودهکنیابرعالوه) ع(یعلحضرتنیرالمؤمنیام

رفتـار نحـوه وبرعملکردتادادیمدستورزینخودارگزارانکبهداشت،کنترلونظارت

ـ ااشترکمالبهمثالً. باشندداشتهانهیمخفنظارتخودشانردستانیز دسـتور گونـه نی

  :دهدیم

  .»همیعلالوفاءوالصدقاهلمنونیالعابعثواعمالهمتفقدثم«*

همـان، (!نکیبررسراآنانيارهاکباوفا،وراستگویمخفمأمورانگماشتنباسپس*

  ).53نامه 

اطـالق یاطالعـات مـأمور ویپنهـان نـاظر بـر اسـت »نیعـ «لمهکجمعهک»ونیع«

  .گرددیم

ازمـورد دوبـه هکدارديمتعدددیفواومثبتآثار،یمخفویپنهاننترلکونظارت

ازبعـد ) ع(امـام  . اسـت شدهاشاره) ع(ن حضرت علی یرالمؤمنیامینورانانیبدر،ها آن

آنآثـار درموردباشد،داشتهیمخفمأمورانهموارههککندیمسفارشکمالبههکآن

  :دیفرمایم

  ».ۀیبالرعالرفقواالمانۀاستعمالیعللهمحدوةالسریفكتعاهدفان«*

ويدارامانـت بـه ) نـان کارک(آنـان قیتشووبیترغموجبتو،يوسریپنهاننظارت*

  ).همان(شودیممردمبامدارا
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:امنیت در شریعت اسالمی: فصل دوم

شناسی اصطالحات مرتبط با امنیت مفهوم -بخش یکم 

:1معانی لغوي امنیت -الف 

است کـه بـه مفهـوم    » ایمنی«و  »ایمان«، »استیمان«، »امن«ریشه امنیت در لغت از 

. )دهخـدا فرهنگ لغت (اطمینان، آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است 

بـیم  و کلمه امن بـه معنـی بـی   امان بودن، آرامش و آسودگی امنیت به معنی در يواژه

فرهنـگ  . )1374، دیـ عم(اسـت آمـده   ضدخوفو، آرامش قلب شیآسا، ترسشدن، بی

ـ تعر نیچنلغت الروس امنیت را  . اسـت ، آرامـش روحـی و روانـی    اعتمـاد : کنـد یمـ فی

. مخـاطرات فقدان  شودیممعنایبخسرانو، ترس، وحشت خطر آن براساسکهيتفکّر

، نداشـتن  بـودن درامان، شدن منیا«کندیمامنیت را چنین تعریف ، نیمعفرهنگ لغت 

: کنـد یمـ امنیت را چنـین تعریـف   فرهنگ لغات و اصطالحات سیاسی، »یمیببیم و بی

نـوروزي  (کـردن ، با اطمینان نگهداشتن، در امان کردن امن، کردن نیتأم، خطرکردنیب

  )1382، یابانیخ

امن، امانت . میان رفتن ترس و خوف استزو ا نفس آرامشاصل امنیت، طمأنینه و 

که انسان در آرامـش   شودیمو به حالت و وضعی اطالق  هستندمصدرو امان در اصل 

دار و امـین  که انسـان بـر آن امانـت    شودیماطالق  ییزهایچبرنیز ی گاهامنیت . باشد

آمده  »أمنَ  «یعرب شهیراین واژه در زبان عربی از ). 21: 1375، راغبیاصفهان(است 

نظم و آرامش در  حفظمأمورو  سربازيبرا»هیامن«کلمه،درگذشتهاز این ریشه . است

  .و خارج از شهر اخذ شده بود ها راه

  

  

                                                          
1- Security
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تعاریف اصطالحی یا مفهومی امنیـت از دیـدگاه صـاحب نظـران و      -ب

  :اندیشمندان ایرانی و اسالمی

فقدان خـوف، دلهـره،    گریديسوو از ، آرامش فکري و روحی نانیاطمسو کیامنیت از 

 تمـام  شـامل اسـت یمفهومگردند و امنیت  موجب سلب آرامش و اطمینان می کهینگران

امنیـت  .شـود  مفهوم تهدیـد، تعریـف و تفهـیم مـی     قیازطرازمواردياریبسدرابعاد که 

یا امنیت عبارت اسـت از حفـظ جـان،    . است داتیتهدمهارها و  توانمندي تولید فرصت

جزایري نیز .داتیتهددرمقابلاراضی  تیتمامون، ناموس، مال، منافع ملی، استقالل دی

است امنیت یکی از نیازهاي ضروري انسان اسـت کـه قـبالً بـه امنیـت نظـامی       معتقد

مفهـوم ولکن امروزه بـه معنـاي لغتـی آن بیشـتر نزدیـک شـده اسـت         شدیممحدود 

موجـود و   يها ارزشبت به محفوظ ماندن دارد و به معنی اطمینان داشتن نس يتر عیوس

  .)5-12: 1379شریعتمدار جزایري، (استها ارزشرفتن  انیمازآسایش از تهدیدات و 

  .)19: 1385علوي فر، (جامعهیک  درآحادامنیت یعنی مجموعه سالمتی 

ـ امنودانـد یمـ را از خـدا   یهرنعمت؛ اندیشه توحیدي استمعتقد  »احمدي« نیـز   تی

و تنها پناهگـاه و پشـتیبان خـداي     ردیگینممنیت بدون اذن الهی شکل چنین است و ا

کـه بـه اذن اهللا امنیـت را مسـتقر      هسـتند یالهـ متعال است و اسباب ظاهري وسـیله  

منبـع   نیتـر  مهـم ، امنیت نخواهد داشت لـذا  ببردپناه  رخدایغلذا اگر کسی به . کنندیم

  )143–1383:161، دیحم، ياحمد(باشدیمخداوند متعال تأمین امنیت 

؛ درعباراتاز دید اسالم امنیت یکی از اصول زندگی فردي و جمعی است و با مداقه 

، رهایی از گرسـنگی  تیامن، احساس درآخرت، نوید امنیت امن، شهر کعبه، امانتایمان،

، عهد و میثاق با خدا که موجب امنیت است و پیامبر کـه  استآور ، اسالم امنیتترسو

آن را درك نمـود   تـوان یمـ امنیت اسـت در فرهنـگ اسـالم و آیـات و روایـات      وسیله 

  ).134-135: 1374فراهانی،  یجمراس(

 مباحـث ازاعـم   یعلمـ مباحـث   همهدرجوادي آملی اهللا یکی از اهداف اصلی آیت
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این است که انسان و جامعه انسانی به امنیـت   یفقهو، کالمی یاخالق، یفلسفعرفانی، 

، گستره مباحث امنیتـی  اساسنیبرهمبرسد، استر به بقاي ابدي انسان ناظ کهیقیحق

مسایل امنیتـی   تیریمداز، تیامنفقه  تا تیامنایشان بسیار وسیع است از فلسفه  درآثار

ایشان معتقد است . تیامنتا اخالق امنیت و از مباحث امنیتی در قرآن تا نگاه عرفانی به 

، در سـایه  انـد  نشـده به گناه آلوده  کهیمؤمنانه انعام سوره مبارک 82براساس آیه شریفه 

ایـن گـروه    برنـد یمافق الهی به سر  میحردرنیز  امتیقدرها نیاامنیت مطلق هستند 

مندنـد از امنیـت بهـره   آخرتدرندارند و هم  حزنوهستند و ترس  اماندرایدندرهم 

  )21: 1390زایی،لک(

امنیت روحی که ازطریق سازندگی روحی ایجـاد   )ره(ینیخمدیدگاه حضرت امام از

ابزار تأمین امنیت مذکور این است که هرانسـانی بـا   . هاست تیامنمقدم برهمه  شودیم

شیطان باطنی خود جهاد کند این جهاد، منشأ همه جهادهایی است که مولـد سـطوح و   

دیگران را بسازد  تواندینمنسازد  راخودشانسان تا  شودیمامنیتی بعدي واقع  يها هیال

داراي سـه   راامنیـت اسـالمی    شانیا.شودینمساختهکشورنشوندساختهدیگران  تاو

معتقد مؤمنبه لحاظ تربیت عقلی، معتقد موحد  انسانکه،نخست این: دانندیمشاخص 

بـه   آراسـته به لحاظ اخالقی،: کهاین دوم.به قیامت و پیرو دستورات رهبران الهی شود

به لحـاظ رفتـاري،   : کهسوم اینگردد و از جنود جهل پرهیز کند وجنود عقلفضائل و

ـ یخماندیشه امنیتی امام . )8-5: 1389زایی،لک(مقید به شریعت باشد  مرجعیـت  ) ره(ین

اما از نظـر  . دارندتعاملی  يا رابطهکه با همدیگر  کندیمدولت را حکایت  و، جامعه میرژ

ل بر دو مؤلفه دین و مردم بر دو مرجع دیگر یعنی دولت و ، مرجع جامعه با اشتمایمراتب

؛ جامعـه  منطقنیدرا. کندیمآلی برقرار -غاییيا رابطهرژیم ارجحیت یافته و با آن دو، 

، دولـت و رژیـم   خـود ، ضـامن امنیـت   تمندیرضـا ، با هویت و لیاص، باورمنسجم، دین 

جانبه از تعالیم عالیـه اسـالم و   پاسداري همه  گرودرزینمیرژو امنیت  شودیمشناخته 

  )784: 1384کریمی مله، (تحقق رضایتمندي مردم است 
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ـ امنکـه   نـد یفرمایمتیامندرخصوص ) یالعال مدظله(يرهبرمعظم  مقام  يبـرا تی

، علم رشد دیآیمنیازهاست اگر امنیت بود، پیشرفت به وجود  نیتریاساسیک ملت جزو

مقـام   انـات یب(کندیم، سازندگی کشور امکان پیدا ندکیمی پیدا ی، اقتصاد شکوفاکندیم

مورخـه یه،ی، دردیـدار مسـئوالن وکارکنـان قـوه قضـا     )مدظلـه العـالی  (يرهبـر معظم 

 نیتـر  بزرگبراي دیگران امنیت را  همبراي خود، همجمهوري اسالمی،) 05/04/139

یانـات مقـام   ب(.کنـد یمـ و دفـاع   ستدیایمو براي حفظ امنیت خود  داندیمنعمت الهی 

و کارکنان ارتـش جمهـوري    فرماندهاناز  یجمع، در دیدار )یالعال مدظله(معظم رهبري 

قـرآن کـریم، خـداي متعـال در سـوره فـتح       در) 30/01/1394مورخـه ، رانیااسالمی 

و  کنـد یمـ مسلمانان را براي پیغمبر و براي مردم، به صورت یک نعمت بزرگ معرفـی  

یعنی آرامش، یعنی اطمینـان،   نهیسک.کندیماسالمی ذکر  برجامعهالهی را  هنیسکنزول 

 آرامـش وقت در میان یک ملتی تالطم اسـت،  کی.اي که وجود داردیعنی آن طمأنینه

 يهـا  دسـتگاه گـر؛ وجود ندارد؛ همه نسبت به هم بدبین، همه نسبت به یکدیگر سـتیزه 

ن کشوري کـه داراي  حاکم؛ یک چنی يها دستگاهحاکم در مقابل مردم، مردم در مقابل 

، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه در عزت ملی، خودش علمدرنه  تواندینمامنیت نباشد، 

ـ درآرامـش ورا به پیش و جلو بکشد؛ اما وقتی استقرار و امنیت  کشـور بـود، ملـت     کی

بیانـات مقـام   (خود را، استعدادهاي خود را بروز دهد  يهایآمادگکه  کندیمفرصت پیدا 

  )05/04/1391اجتماع مردم شیروان، مورخه ، در)مدظله العالی(يهبررمعظم 

  جایگاه و مفهوم امنیت -پ 

هاي وضعیت فقـدان امنیـت   امنیت با تعریف مفهوم مخالف یعنی ناامنی و بیان شاخص

پذیري رغم ادراكآن گروه مفاهیمی است که بهامنیت از. تقریب به ذهن است قابلزین

مومی تاکنون در میان نخبگان سیاسی و امنیتی تعریـف یکسـانی از   عنوان یک نیاز عبه

عمل آمده کـه ناشـی از   لذا تعاریف متعددي از مفهوم امنیت به ،عمل نیامده استآن به

تعریفـی کامـل از امنیـت مسـتلزم بررسـی و       ارایه. استرویکرد مکاتب مختلف امنیتی 
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 فـر  خوشغالمرضا . دهاستواتحا، تهدید قدرتمفاهیم کلیدي چون  درخصوصتحقیق 

ادراکی و احساسـی اسـت یعنـی     يا دهیپدامنیت در اصل : دیگویمدرمورد امنیت چنین 

، دولتمـردان و زمامـداران و   مـردم تـوده بایـد ایـن اطمینـان در ذهـن      آن تحققيبرا

زندگی بدون دغدغه وجـود دارد   ادامهکه ایمنی الزم براي وجود آیدهگیرندگان بتصمیم

  )96: 1379، خوش فر(

دریافت کـه امنیـت    توانیمامنیت وجود دارد  درموردباتوجه به تعاریف متعددي که 

. نـدارد آن تفاهم عـام و قطعـی وجـود     دربارهمفهومی چند وجهی است به همین دلیل 

ترس یا احساس ایمنی که با امنیت مادي  ازبراحساس فارغ بودن  عمدتاًمذکورتعاریف 

)141: 1374روشندل،(اند دهیورزأکیدت، استو روانی متناظر 

 يکردهایروزشدنیمتمایکی از اختالفات مهم درخصوص مفهوم امنیت که موجب 

دو رویکـرد مهـم در ایـن    . باشدیمامنیتی شده ناشی از نگرش مثبت و منفی به امنیت 

 کنندیمیکی رویکرد سلبی و که امنیت را به نبود تهدید تعبیر . باشدیمراستا قابل تمیز 

. کننـد یمـ تأکیـد الملـل  بودن نظام بین گونه مرجو بر هرج و داندمی و ذات بشر را بد

و دیگـري رویکـرد    داننـد یمتقویت امنیت را تنها با افزایش قدرت نظامی ممکن  ها آن

ایجابی که امنیت را امر ایجابی و ناشی از رضایت و احساس آرامـش و کـاهش فاصـله    

طلب تلقی شـده و  در این رویکرد، ذات بشر خوب و صلح. دانندیمبین خواسته و داشته 

تقویت امنیت بـا   ها آناز نظر . دانندیمو آرامش  برصلحالملل را مبتنی طبیعت نظام بین

خـانی،   عبـداهللا (باشدیمسریمایجاد رضایت بیشتر و کاهش فاصله بین خواسته و داشته 

1383 :60 -120(  

ـ ه منشاء تهدکنگر است محور و بروندین تهدگفتما یکت، یامن یگفتمان سلب د را ی

ـ داشته و امن تأکیدت یامن ين نگاه بر جنبه سخت افزاریا. داند یم یخارج ت را تـا حـد   ی

ه بـا  کـ ن معنـا  یبـد . اسـت  یمـ کنگاه ترا یکن یچنهم ینگاه سلب. دهد ید تنزل میتهد

بـا   ینیگزیاثرجـا آنکـه یبرند یگ یل مکدات شیاز تهد يدینوع جد هربارشرفت زمان، یپ
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ت بوده و تـا  یاستقرار امن ییت مرحله ابتدایامن یداشته باشند لذا وجه سلب یدات قبلیتهد

 كدات بـالقوه، در یتهد ینیب شیمثل پ يگریده دیعد يارهاکبایدت، یامل امنکاستقرار 

ـ تهد درمقابليتوانمند شیافزاوموجود  يها یشناس بیآس . انجـام شـود   یدات احتمـال ی

ـ    ید خارجیبا تهد يشورکن است کرا ممیز شـه  یسـازان هم  میتصـم  یمواجـه نباشـد ول

ا ید را دارند یبه تهد ییگو ا توان مقابله و پاسخید، آیط وقوع تهدیه در شراکنگران باشند

دات بـالقوه،  یـ ت، باعـث عـدم توجـه بـه تهد    یـ صرف بـه امن  یجابین نگاه ایچننه؟ هم

شـور  کرنـدگان  یگمیدر تصـم  يبـاور خوش یبالقوه و بالفعل موجود و به نوع يها بیآس

ـ مراد(د ینما یم يریشور را مواجه با غافلگکشده و  ـ واژه تهد) 43-44: 1385ان، ی د در ی

ت بـا نبـود آن فهـم    یه امنکمطرح است چرا  یت به عنوان واژه اساسیف از امنین تعریا

  )83؛ 1390،يافتخار(شده است  ينامگذار 1یگفتمان سلب این لین دلیشود و به هم یم

توانند  یت نمیامن یه مالحظات سنتکدگاه مطرح شد ین دیا 1990دهه  يها در سال

ـ از د. دیـ گردمطـرح   2یجـاب یگفتمـان ا  جهیدرنت. تحوالت جامعه باشند يگو پاسخ دگاه ی

ن گفتمـان بـه   یالبته ا. ستین ید خارجیفقدان تهد يتنها به معنا یت خارجی، امنیجابیا

اسـت امـا    یت خـارج یـ د، شرط الزم امنیه نبود تهدکعتقد است د توجه دارد، اما میتهد

 يهـا  نـه یه معتقد است زمکبل. ستین یدات خارجیتهد ین نگاه نافیا. ستین یافکشرط 

  .شوند یم یدات خارجی، باعث بروز تهدیدرون

توانیميرسازیلذا با تصو. اند يو مجاز ينرم افزار ازجنسیجابیدات از نگاه ایتهد

ـ ه در نگاه بـه تهد کاست  ین تحولیتر ن بزرگیا. زد همد را به یتهد معادالت د رخ داده ی

ـ ا. ابـد ییش مید افزای، ابعاد تهدیجابیدر نگاه ا. است ـ د از تهدیـ ت جدیـ ن روای د، نـوع  ی

ه کاست  یتیوضع یجابیت این امنیبنابرا. همراه خواهد آوردبهزینت را یریاز مد يدیجد

ب ین، متناسـب بـا ضـر   یمعـ  یاسـ یسواحـد   یـک در هـا  داشـته وهـا   ن خواستهیب درآن

                                                          
1- Negative Discourse
2- Positive discorce
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ـ تول) آن واحـد (گرانیبـاز نـزد   داردکـه وجـود   یتعادل) واحد آن(یکدئولوژیا ت ید رضـا ی

     و نـه قـدرت   (ت ین معنـا بـه رضـا   یـ ت در ایـ شـود امن  یمالحظـه مـ   که چناند ینما یم

  ).84همان، (ابد ییل میتقل) يافزارسخت

  

  ):علیهم السالم(نیمعصومروایات  قرآن، سنت وامنیت در -دوم بخش

و روایات معصومین به گستردگی بـه   قرآندرکه استامنیت از موضوعات حائز اهمیتی 

کار رفته بار در قرآن به 879حدود  امن شهیرکلمات با  کهيطورآن اشاره شده است به 

ـ درآمورد  358که از این تعداد  ـ آدرمـورد   521و  یمکـ اتی ومـدنی بـوده اسـت     اتی

بـار در   9بار و سالماً  33بار، سالم  3کلماتی با بار معنایی مشابه مانند سکینه  نیهمچن

  .کار رفته استهقرآن ب

 العـاده فـوق  تیاهمازیحاک، مؤمنو، ایمان اسالم کلمه نفسامنیت با  عبارتوندیپ

ـ    يا جامعههرحکومت و . مفهوم امنیت در اسالم است د براي تحقق اهـداف خـود نیازمن

نظـام در. سـت ینیمسـتثن امـر از ایـن   زیـ نیاسالمحکومت تهدیدات است و ازیمنیا

   نمـاي امنیـت و   حکومـت اسـالمی آیینـه تمـام     کـه  اسـت نیبرا، اعتقاد اسالمیاسیس

جامعـه   تحیـا  وقـوام   هیما، دراسالمامنیت . استمختلف امنیتی  يها حوزه بخشتجلی

ـ امناسالم راجع به مفهوم بهترین راه شناخت دیدگاه . است ، رجـوع بـه منـابع اولیـه     تی

درخصوص امنیت سخت و  واستقرآن کریم اولین منبع احکام اسالمی . اسالمی است

  :پردازدیمنرم به بیان مطالبی 

  :قرآن کریممنظراز) سلبی(امنیت سخت ) الف

عی بسـیار  در قرآن آمادگی و مهیا بودن براي جنگ، جهاد و اسـتفاده از تجهیـزات دفـا   

توصیه شده است در این راه هرچه مسلمانان هزینه کنند، ضرر نخواهند کـرد و خداونـد   

قرآن کریم به صراحت و یا بسیاري از منظر اتیآ.متعال عوض آن را جبران خواهد کرد
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امـور و اطـراف واکنـاف به لزوم علم، آگاهی و کسـب اطالعـات از    میرمستقیغطورهب

تأکیـد تهدیـدات دشـمنان اشـاره و     درمقابـل حفاظتونیز دفاع  مربوطه به اطرافیان و

  :باشدیمزیرآن به شرح که برخی از داردیم

  »عاًینَ آمنُوا خُذُوا حذْرکُم فَانْفرُوا ثُبات أَوِ انْفرُوا جمیها الَّذیا أَی«*

هاي و درگروهکنید حفظ) دربرابردشمن(آمادگی خود را  دیا آوردهکه ایمان اي کسانی«*

» .نماییـد  حرکـت ) طبق شرایط موجود به سمت دشـمن (صورت یک گروه به ایمتعدد،

  )71سوره مبارکه نساء آیه شریفه (

  :در تفسیر کلمه حذر دو احتمال داده شده است

1.احتراز عن مخیف »حذر«ذر کالسالح و مایحذر به و هوآله الح: حذْر.1

ت اسـت  و وسیله تأمین امنی کنندیمچیزي است که با آن خطر را دفع : حذْر: یعنی

  .پرهیز نمودن از هر چیز خطرناك است: مانند سالح و حذر

أخذ حذره اذا تـیقظ و احتـرز مـن    : به معنی کاألثر و اإلثر یقال والحذْرالحذَر .2

یقی بها نفسه و یعصم بها روحه و المعنی و  یآلتذر الته الخوف کانه جعل الح

2.احترزوا من العدو وال تمکنوه من أنفسکم

اَخَـذَ  : شودیمداراي یک معنی هستند مانند اَثَر و اثْر، گفته : حذَر و حذْر: یعنی

   کـه در  ایـن  مثـل حذْره، وقتی که شخص هوشیار بـوده و از خطـر بپرهیـزد،   

اي کـه  وسـیله  .د حذر، وسیله پرهیز و احتیاط قرارداده شده استگونه مواراین

.کندیمروحش را از خطرات حفظ  ،وسیله آن جسمشخص به

) اسـت دو تعبیر به معناي تـرس   هر(الخیفّه : اَلحذر و الحذْر: دیگویمالعرب در لسان

  .دپس معناي آیه این است که از دشمن بپرهیزید و او را بر خودتان راه ندهی

                                                          
  المفردات راغبالمیزان و -1

، و فخر 144بیضاوي ص ؛273ص ،5؛ تفسیر قرطبی؛ ج »اللغه«مجمع البیان در : 532ص،1کشاف، ج -2

  .کند رازي کالم کشاف را آورده و اقوال را نقل می
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  :در تفسیر آیه، مطابق دو قولی که در معناي حذْر آمده دو نظریه اظهار شده است

.شوید ها جبههرا برداشته و عازم  تانیها اسلحهکه امر به این.1

1. همواره بیدار و محتاط باشید تا غافلگیر نشوید.2

:دیفرمایم–هیعلیتعال اهللارحمه –ییاطباطببزرگوار علّامه  استاد

در زمانی نـازل شـد کـه     کندیمقیتشووکه مؤمنین را به جهاد ترغیب  –اتیآ نیا

نسـبت بـه آیـات     المقدمـه يذمانند  –بودندمسلمانان تحت فشار بسیار شدید مشرکین 

در  وآلـه علیـه   اهللایصلاقامت پیامبراکرم ) دومربع (ل یاوا دراین زمان  ایوگوقبلی است 

را  خـدا نـور لمانان هجـوم آورده بودنـد تـا    از هر طرف علیه مسـ  اعرابمدینه بوده که 

مرتبـاً   وآلهعلیه  اهللایصلخاموش ساخته و بنیان رفیع دین را ویران کنند لذا رسول خدا 

و به اطراف و اکناف  کردیمجنگ  و بودهریدرگعرب  يها طاغوتبا مشرکین قریش و 

نین اسـتحکام  مـؤم  انیـ درمهمـواره رادیـن   يهـا  هیپاو  فرستادیملشکرالعرب جزیره

مسـلمانان بودنـد بـراي خـود قـوت و       انیـ درمکه هم نیمنافقو  بردیمبخشیده و باال 

؛ در روز احد معلوم گردید که جمعیت آنـان از نصـف جمعیـت مسـلمانان     داشتندقدرتی 

 وآلـه کارهاي رسـول خـدا صـلی اهللا علیـه      مقابلدراینان همواره و ستینخیلی کمتر 

را با توسل به انواع  نیمؤمنو، که ضربه بزنند بودندفرصت  منتظرو  کردهیمایجاد مانع 

از مسلمانان هم کـه قلبشـان    يا عده، داشتندیماز رفتن به جنگ باز  ها لهیحوتبلیغات 

درنیـز   انیـ هودیوکردندیمتیتبعها آنگفتارازوداده گوش، به حرف آنان بود ضیمر

.دندیجنگیمان انگیزي کرده و با مسلمان، فتنهاطراف

عرب مدینه هم نسبت به یهودیان احترام گذاشته و از دیر زمان براي آنـان اهمیـت   

، و بـراي  کردندیمتبلیغ  اسالمواعراب علیه مسلمانان  انیدرمولی یهودیان  بودندقائل 

 جعليا کننده، دروغ و شایعه ساخته و احادیث گمراهمسلمانانازبین بردن ایمان خالص 

                                                          
؛ 73ص  3یان، ج ؛ مجمع الب253، ص 3رجوع شود به تبیان، ج اند، مفسرین نقل کردهاین دو احتمال را اکثر -1

  104ص ،5ج طبري،؛176، ص 1، فخر رازي، ج 415ص  4المیزان، ج 
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ـ گویا آیات . نمودندیممچنین مشرکان را علیه مسلمانان تشجیع کرده و ه و، کیـد  یقبل

آیات که از منافقین  نیاوردیگیمرا  ها آنتبلیغات  يجلوویهودیان را ابطال کرده  مکر

را بـا اوضـاع    ها آنمسلمانان است و  ارشادوتکمیل راهنمایی  حکمدر، دیگویمسخن 

نفوذ  رشانیضمدرکهیمرضصاحب بصیرت شوند و از  تا کندیمزمان حاضر خود آشنا 

  .یا ایهاالذین امنوا خذوا حذرکم: دیفرمایمروبمانند از این اماندرکرده 

کـه فریـب    کندیمامر) یوآمادگاحتیاط (حذر، مسلمانان را بر مبارکهآیه  هرحالبه 

هنگـام دردامـه دهنـد و   ، مبارزه خود را اوآگاهانهتبلیغات منافقین و یهودیان را نخورند 

، نیکمـ ، ماتشـان یتصموجنگی  يها نقشه، عددشان: دشمنازوباشند  درحذر، باز حمله

حذرشان یکی هم برداشتن  ازجملهو اسلحه و مهماتشان آگاه شوند و  ها سهیدس، ها لهیح

ـ مو، از مصادیق معناي دوم است اولمعناي  قتیدرحقپس . استاسلحه  یمعنـ دوانی

ـ فرمایمامرحذربه  یطورکل، مسلمانان را به سبحانباالخره خداوند . ستینیتناف و:دی

  .سازدیمرا دسته به دسته و یا دسته جمعی برآن مترتب  ها جبههسوي به حرکت سپس

، و آمـاده  دشمنعبارت است از بیدار بودن و آماده شدن براي مواجهه با  حذروحذر 

استعداد جنگی و نیرو او را بفهمد  ومقداراشد شدن به این است که از حال دشمن آگاه ب

دست آورد که آیـا بـا هـم ارتبـاط و     ، روابط میان آنان را نیز بهباشدمتعدد  دشمناگرو 

جنگی، براي مقابله با هجـوم آنـان را تهیـه و آمـاده     ل و ابزاریاتحاد دارند یا نه؟ تا وسا

، مسلمانان را غـافلگیر کنـد،   شمناگرد؛ زیرا ردیقرارگنظر این سه موضوع باید مد. سازد

 اگرورا تهدید خواهد کرد  ها آن، دائماً نکندن هجوم اال اگرهم؛ و آوردیمها هجوم برآن

، در مرزها و سرحدات در امان نشوندمسلمانان در اثر قوت اسالم در داخل کشور تهدید 

یـا مراسـم مـذهبی    نخواهند بود و اگر خواستند در مرزها استحکاماتی به وجود آورده و 

خواهند شد و اگر مسـافرت خـارجی بـر ایشـان      ها آن، حتماً دشمن متعرض دهندانجام 

خطر خواهد بود و آیه خذوا حـذرکم شـامل همـه     در، جان و مال و ناموسشان دیآپیش 

  )21و  20: 1381احمدي میانجی،(هاستیوآمادگهاینیب شیپاین 
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لِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عـدوکُم و  یو أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَ«*

ـ لِ اللَّـه  یسـب  یء فـ یعلَمهم و ما تُنْفقُوا منْ شَینَ منْ دونهِم ال تَعلَمونَهم اللَّه یآخَر وف ی

  » کُم و أَنْتُم ال تُظْلَمونَیإِلَ

و آذوقـه ازکـه بتوانیـد،  تا آن حدورا مهیا کنیدها خودآندر مقام مبارزه باو شما«*

آالت جنگی و اسبان سواري براي تهدید دشمنان خداونـد و دشـمنان خودتـان فـراهم     

آگاهست نیز ها آنبه آنان مطلع نیستید و خداسازید و برقوم دیگري که شما بر دشمنی 

تمام به شما عوض خواهد داد و هرگز  خدا،دیکنیمآنچه در راه خدا صرف مهیا باشید و

  )60فهیشرسوره مبارکه انفال آیه (»به شما ستم نخواهد شد

، فکر کنند تا مقدمات امتثال امر فهمشایسته است که متفکران و صاحبان درایت و 

در معنی آیه شـریفه   که(شدنتهیه و آماده  درجهتکریمه را فراهم آورده و  هآی نیادر

ـ قبگـام بردارنـد از   ) و در کلمۀ حذر داخل است ، شـناختن و تهیـه   ینظـام آمـوزش  : لی

وشناخت  اگروها آنکاربرد  يهو نحو) ییایجغرافمناسب با وضع  و(مختلف  يها سالح

و  هندسـه ، کیزیف، یمیشعلملیازقبیري علومی موقوف به فراگ ها سالحاین  استعمال

، حاضـر عصـر که شـرایط موجـود در   ، یادگرفتن آن هم الزم خواهد بود کما اینباشد...

؛ زیرا خداوند متعـال حـذر را در تمـام انـواع آن     دارداقتضاي فراگیري همه این علوم را 

  )22:همان. (واجب کرده است

است تا انسان با آن چیز به هـدف دیگـري    کلمه اعداد به معناي تهیه کردن چیزي

، برسد که اگر قبالً آن را تهیـه نکـرده   داردکه  ]به برقراري و ایجاد امنیت و تأمین آن[

مانند تهیه آتش براي پختن غذا و کلمه قوه بـه معنـاي   . دیرسینم، به مطلوب خود بود

جنگ به معنـاي   ، و درگرددیمهرچیزي است که با وجودش کار معینی از کارها ممکن 

امیـدي خـواه،   (پـذیر اسـت   با آن امکان ]تأمین امنیت[هرچیزي است که جنگ و دفاع 

  )10و  11: 1383

  »کُمیعلَ يمااعتَده بِمثْلِ یکُم فَاعتَدواعلَیعلَ ياعتَدفَمنِ«*



45/از نظارت تا امنیت در شریعت                                                                                                                               

داشـته  هم به همان انـدازه کـه برشـما سـتم روا    ستم کرد شما برشماپس هرکس «*

سـوره مبارکـه بقـره آیـه     (»ستم کنید و نسبت به ستم بیش از آن از خدا بترسیدبرآنان 

  )194فهیشر

که مقابله به مثل وظیفه هـر   کندیمو عمومی صادر  یدستورکلاین آیه شریفه یک 

فرد مسلمان است و به همه کس اجازه داده شده که در مقابـل سـتمگر بپـاخیزد و بـه     

این کار طبق قوانین آفرینش اسـت حتـی   . دیگوپاسخ همان اندازه که به او تجاوز شده 

بـه  هـا و از تعـدي و تجـاوز آن   ستندیایممهاجم  يها کروبیمدرمقابلبدن  يها سلول

استفاده کـرده   ینیتکووقانون طبیعی  نیهمازنباتات هم . کنندیمجلوگیري  تنکشور

ون استقامت بـه خـرج   و در مقابل مهاجمان گوناگ ها طوفاندرمقابل، حوادثو در برابر 

  )13: همان(برندیمو هجوم حوادث را از بین  دهندیم

و قاتلو هم حتی التکون فتنـه و یکـون الـذین هللا فـإن انتهـوا فالعـدوان االّ علـی        «*

  »الظالمین

فساد از روي زمین برطرف شود و همه را آیین دین با کافران جهاد کنید تا فتنه وو«*

  )193شریفه  هیآقره،سوره مبارکه ب(»خدا باشد

امنیـت را از اهـداف جهـاد     نیتـأم ن کریم، آکه قر گرددیمدر این آیه شریفه مشخص 

  .داندیم

  :از منظرقرآن) ایجابی(نرمامنیت ) ب

را  یخداپرسـت وبه کسانی که به خداي یگانه اعتقاد داشـته   میکر قرآندرخداوند متعال 

وخـاطر اتکا دارند، وعده آرامش به او تمشکالومصائب  همهو در  اند کردهپیشه خود

احسـاس و ایجـاد    سـاز  نهیزمتوان در برخورد با مشکالت را داده و این اعتقاد را  تیتقو

قرآن کریم امنیت نرم از اولویت و گسـتردگی   گفتماندردرمجموعامنیت دانسته است 

    مبنـاي منـابع   و اصـوالً سیاسـت اسـالمی بر    باشـد یمـ برخوردار  يا العادهکاربردي فوق
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  .افزاري و نرم استنرم

شـده اسـت    تأکیـد آیات مبتنی براین نوع امنیت که درقرآن بدان اشـاره و برخی از

  :ازنداعبارت

الْأَرضِ کَمـا اسـتَخْلَف    یستَخْلفَنَّهم فینَ آمنُوا منْکُم و عملُوا الصالحات لَیوعد اللَّه الَّذ*

بدلَنَّهم منْ بعد خَوفهِم أَمنـاً  یلَهم و لَ یارتَضينَهم الَّذیمکِّنَنَّ لَهم دینْ قَبلهِم و لَنَ میالَّذ

  )55سوره مبارکه نور آیه شریفه . (»ئاًیشَ یبشْرِکُونَ یال  یعبدونَنی

ترس ان را ازایش اآن است که خد اند صالحعملبروپاداش کسانی که ایمان آورده «*

  »داردیمارزانی  ها آنرهایی بخشیده و احساس ایمنی به 

؛ اسـت ) یکلیس(اي صورت دورهبه »یمنیا–مانیا«مطابق تصریح الهی رابطه بین 

، به ایمنـی فـرد و جامعـه منجـر     آوردنالهی و ایمان  قیدرطربدین معنا که گام نهادن 

؛ باشد تـا از ایـن طریـق ایمـانی     ابندییمآن مؤمنان از ترس رهایی  جهیدرنتو  شودیم

فهـم آن   »یمنیا«معناي این تفسیر از . بیشتر و بهتر را تجربه نمایند و از کفر دور شوند

صـورت مسـتمر   که این حالت بـه است و این) انیپاعنوان نقطه شروع و به(»مانیا«با 

نـی در نگـرش   همین خاطر است که هم ایمان و هم ایمبه ).1-1نمودار (شود یمتکرار 

که پیوسته باید در فکر نو نمودن و تکمیـل   شوندیمارزیابی  انتهااسالمی دو موضوع بی

  )1391:116، يافتخار(بود  ها آن

  

  

  

  

  اي ایمان و ایمنی در رویکرد اسالمیرابطه دوره: 1-1نمودار شماره 

ایمان
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ضـوعی مهـم   ، به مومذکورعالمه طباطبایی در تفسیر المیزان و در ذیل آیه شریفه 

ـ نمایمـ اشاره دارد که در درك امنیتـی از ایـن آیـه شـریفه کمـک       ایشـان بـر واژه   . دی

از  يا گونهتمکین برقراري چیزي است که به : اند داشته نموده و اظهار تأکید»لیمکنَنَ«

این فعل کنایه از اثبات و عـدم  . استواري الزم برخوردار باشد و به اصطالح برقرار گردد 

 »لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا«اما جمله . باشدیماست که نافی اضطراب و تزلزل زوال 

چنـین نتیجـه    تـوان یمجهیدرنتو  »ستخلفنهمیل«، عطف است به »لهملیمکنن «مانند 

، خـوف و امنیـت را   یالهـ گرفت که انسان در ترس است ولی به واسـطه اراده و اقـدام   

  .)153-154: 15، ج 1417طباطبایی (تجربه خواهد نمود 

سـوره مبارکـه   (» أَطْعمهم منْ جوعٍ و آمنَهم منْ خَوف يالَّذتیعبدوا رب هذَا الْبیفَلْ«*

)4و3شریفه قریش آیات

را از هـا کـس کـه آن   همـان .و عبـادت کنیـد   پرسـتش پس پروردگار این خانه را،«*

  »گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت

*» مرُهأَم يشُورو میب38سوره مبارکه شورا آیه شریفه (» نَه(  

  )نشان از مشارکت است(»ردیگیمجام ان ها آنو امورشان با مشورت در میان «*

عنوان سـازوکار تولیـد امنیـت نـرم، از     ، جلب مشارکت عمومی بهفهیشردر این آیه 

  .کنندگان دانسته شده استمشارکت تیحماوناحیه التزام 

امامـت   طرحو، امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت اهللا و استخالف صالحان قرآن

  :دیفرمایمره باو در این شماردیم

االرض کمـا اسـتخلف   وعداهللا الذین امنوا منکم و عملوالصـالحات لیسـتخلفنهم فـی   «*

امنـا   بعـدخوفهم الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم و لیبدلنهم من 

  »یعبدونی الیشرکون بی شیئاً و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون

کوکارینایمان آورد و ) "عج"به خدا و حجت عصر(ان خدا به کسانی که از شما بندگ«*
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که در زمین خالفت دهد، چنانکه امم صالح پیامبران سلف، جانشـین  وعده فرمود گردد

) اسـت که اسالم واقعـی  (راپیشینیان خود شدند و عالوه بر خالفت، دین پسندیده آنان 

خـوف و اندیشـه از    از پـس و به همـه مؤمنـان    کندعطاتسلطبر همه ادیان تمکین و 

»به شرك و ریا پرستش کننـد ئدشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شا

  .)55سوره مبارکه نور، آیه شریفه (

  :کندیماحساس امنیت را نیز از خصایص مؤمن معرفی 

  »...هوالذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین «*

ـ آمبارکـه فـتح،   سـوره (»نان آوردمؤم يها بردلاوست خدایی که سکینت و وقار «*  هی

  .)4شریفه 

  .داندیمهمچنین مداهنه با دشمن و روح سازش را منافی با امنیت 

  »تدهن فیدهنونلوو دوا –فالتطع المکذبین «*

، کننـد یمـ کافري که آیات خـدا را تکـذیب    مردمازهرگز  )اي رسول امتتو(توپس «

ومعتـرض (یکنـ مداهنـه و مـدارا    هـا  آنبـا   که تـو  اند لیماکافران بسیار . مکنپیروي 

سـوره مبارکـه قلـم، آیـات     (»هم به نفاق با تو مـدارا کننـد   ها آنتا  )نشوي شانیها بت

  .)9و8فهیشر

  :الگوهاي قرآنی است يها مثل، از باشدامنیت  آندرو شهري که 

ن فکفـرت  رغداً من کل مکـا  ها رزقتها أاهللا مثالً قریه کانت امنته مطمئنه یو ضرب«*

  »بانعم اهللا فإذاقها اهللا لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون

مثـل شـهري   ) تا گوش کرده و عبرت گیرید(و خدا بر شما حکایت کرد و مثل آورد «*

و اطمینـان   شیآسادرکه در آن امنیت کامل حکمفرما بود و اهلش ) مکهچون شهر (را 

سوره مبارکه نحل، آیه (»دیرسیمها آنبه  و از هرجانب، روزي فراوان کردندیمزندگی 

  .)112شریفه 

کـه مرتکـب    ییهـا  انسـان اصوالً اسالم هرنوع ایجاد وحشت و هـراس را در درون  
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وامنیت جان و مـال و عمـل   . کندیم، ظلم و تجاوزي بس بزرگ تلقی اند نشدهخالفی 

ات اسـالم  تأکیـد ، شخصیت و شرف و حیثیت و مسـکن، از  مربوطهيهايآزادوحقوق

که امنیت در اسالم، اختصاص به صالحان و افـرادي دارد کـه مرتکـب    است، ضمن این

که  ها آنو اما . احترام به قانون هستند مقامدرو  اند فهیوظانجام  ریدرمسخالفی نشده و 

دلیل ماهیت عملکردشـان، از حـق   ، بهاند شدهو یا مرتکب بزه و جرم  اند خالفدر مسیر 

، الودنـد ینآنان که ایمان به خدا آورده و ایمان خود را به ظلم و ستم «: ندا محرومامنیت 

  .)82شریفه  هیآانعام،سوره مبارکه(»راست ها آندر دو عالم ایمنی 

  ):علیهم السالم(نیمعصومدر کالم  تیامن) پ

امنیـت راهگشـا    بـاب درنیـز  ) ع(اطهارکریم، احادیث رسول خدا و ائمه  برقرآنعالوه 

و روایات آن بزرگواران نیز مطالـب فراوانـی دربـاره    ) ع(نیمعصومسخنان  در.شندبایم

بـه مـوارد زیـر اشـاره      تـوان یمانیماهمیت و ضرورت امنیت وارد شده است که از آن 

  :نمود

  »والَامان ةِ اَْلِصحِّ النعمتانِ مجهولتان،«َ:ندیفرمایم) ص(پیامبر اکرم 

  »اسی و ناسپاسی است، نعمت سالمتی و امنیتدو نعمت است که مورد قدرناشن«

سـرْبِه عنـده قُـوت     یبدنه آمناً فـ  یف یمن اَصبح معاف««فرمایند میروایات دیگر درو

  »رهیبحذافایرَت لَه الدنیانّما خکومه فی

خـویش دارد  قـوت روز جماعت خـویش ایمـن اسـت و   درهرکس تنش سالم است و«

  )59:نهج الفصاحه(» جهان سراسر مال اوست

  »فَجعلَه أَمناً لمنْ علقَه«:فرماید می) ع(حضرت علی 

: 106نهـج البالغـه، خطبـه    (»خداوند اسالم را وسیله امنیت براي گروندگانش قرار داد«

146(  

  »االْمنِ یشِ فیالْعةُ یِرفاھِ «ندیفرمایمروایات دیگر درو
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  )100:4جلدررالحکم، شرح غ(»و ماهیت زندگی در امنیت است«

عالیه  اهدافوقیام صالحین  يها زهیانگرا از  درجامعهتأمین امنیت ) ع(نیرالمؤمنیام

  :داندیمامام 

ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیاي نـاچیز  دانی آنچه ازخدایا تو می«

، بنشانیم و اصالح را که بوددین را به جایی يها نشانهمیخواستیمخواستن زیادت، بلکه 

را ایمنی فراهم آیـد و حـدود ضـایع     ات دهیستمدظاهر گردانیم، تا بندگان  تیشهرهادر

  .)129: 1374شهیدي، (»اجرا گردد ات مانده

صلح براي تأمین امنیـت   يها مانیپبر انعقاد  تأکید، ضمن اشترمالکعهدنامهدرزینو

  :دهدیمیت را نشان عمومی، پیشگیري از عوامل تهدیدکننده امن

، روي متـاب کـه   بـود آندرخـدا   يرضـا وخواند  به آن، تو را دشمنو از صلحی که «

! زنهار. ماندایمن  تیشهرهاواندوهایت برهاند  ازو، رساندآشتی، سربازان تو را آسایش 

بسا دشمن به نزدیکی گراید تا غفلتی یابـد   زکهیبپرهاز دشمن خود پس از آشتی ! زنهار

  .)338همان، (»گمانی مروپس دوراندیش شو و به راه خوش... ن خود بگشاید و کمی

پنج چیز است که حتی اگـر یکـی از ایـن پـنج چیـز      : السالم فرمودامام صادق علیه

، مایـه دل مشـغولی   شـود یمـ برقرار نباشد، زندگی ناقص و نـاگوار اسـت، عقـل نـابود     

)170:78مجلسی، جلد (نیت است ؛ اولین پنج چیز، سالمتی و دومین آن امگرددیم

  :مراجع تشخیص امنیت نیمهمترازیکیسیره نبوي ) ت

، یموضـوع وسـتم یسهـر دربـراي درك وضـع امنیتـی     یمهمـ شاخص، تیامنمرجع 

، تیامنمرجع . بنیادین ارتباط دارد يها ارزشمرجع امنیت به شدت با . باشدیممفروض 

، یالهـ  مقـدس ، ذات میکردرقرآن. ون بماندچیزي است که باید از تهدید مص نیتر مهم

درزین، آیات متعددي داندیمعنوان مرجع تشخیص امنیت و یا نا امنی سیره نبوي را به

  :خصوص اشاره گردیده است که عبارت است ازنیا
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  )4سوره مبارکه قلم آیه شریفه (» مٍیقٍ عظخُلُ یو إِنَّک لَعل«*

  .)حکایت از مبحث اخالق مداري دارد(»و تواخالق عظیم و برجسته اي داري«*

ةٍ فَبِما «* الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مـنْ حولـک فَـاعف     ظَیمنَ اللَّه لنْت لَهم و لَو کُنْت فَظا غَلَرْحَم

ف مهشاوِر و مرْ لَهتَغْفاس و منْهـ    یع حـب  یاللَّـه إِنَّ اللَّـه    یالْأَمرِ فَإِذا عزَمـت فَتَوکَّـلْ علَ

)159آیه شریفه  عمران آلسوره مبارکه (»نَیالْمتَوکِّل

 سـنگدل واگرخشـن و ! و مهربان شدي نرمنان،برابر موم دربه سبب رحمت الهی،«*

 وآمرزش بطلب؛ ها آنرا ببخش و براي  ها آنپس.شدندیمبودي از اطراف تو پراکنده 

توکـل   برخـدا ) و باشقاطع (یگرفت میتصماما هنگامی که ! در کارها با آنان مشورت کن

  )حسن خلق دارد برخوردارينشان از(»کنندگان را دوست داردتوکل خداوندکن؛ زیرا 

) ص(عنوان منابع امنیت رسول خـدا  مداري بهدر آیات شریفه فوق حسن خلق و اخالق

، انسـان موضـوع دوگونـه    یالهمطابق کالم . باشندیممنابع  نیتر مهممعرفی شده و از 

  :و درنتیجه دوگونه از اخالق هم برایش متصور است) يماهوصوري و (آفرینش است 

  .خلق که با خلقت او مرتبط استاخالق مبنی بر : اول

را  هـا  آناخالق مبتنی بر خلق که جنبـه اکتسـابی دارد و فـرد از طـرق گونـاگون      : دوم

ي است بر هـر دو بعـد داشـته و از    تأکیدآنچه در اینجا در حذر توجه بنمایند  ردیگیمفرا

ـ تواندیمرا در هر دو حوزه ) ص(این طریق امتیاز برجسته رسول خدا  ت نـرم  ، مولد امنی

  .براي دیگران نباشد

*» ولِ اللّهسی رف کانَ لَکُم یراًأُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَقَدکَث ذَکَرَ اللّه رَ والْآخ موالْی و وا اللّهرْجنْ کانَ یمل«  

که امیـد بـه    ها آنيبود، برا ییرسول خدا سرمشق نیکو یزندگدرشما  يمسلماً برا«*

سوره مبارکه احـزاب آیـه   (.»کنندیمخیز دارند و خدا را بسیار یاد رحمت خدا و روز رستا

  )21فهیشر

*»الَ یقُلْ أَط اْ فَإِنَّ اللّهلَّوولَ فإِن تَوالرَّسو واْ اللّهالْ یع ـبرِکـ حسـوره مبارکـه آل   (»نَیاف
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  )32فهیشرعمران آیه 

) و کافر شـوید (روي گردانید  )از آنان(فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر : بگو«*

  .»همانا خدا هرگز کافران را دوست ندارد

لذا با توجه به اسوه بودن فردي و اجتماعی سـیره نبـوي، تعیـین سـیره امنیتـی آن      

و  مـؤثر در راستاي تأمین امنیت بشریت وجوامع بشري در ابعاد مختلف، کـامالً  حضرت

  .باشدیمبه فایده مفید

  :ه نبوي عبارت ازسیر يهایژگیوبرخی از 

  مخالفانطلبی و پرهیز از تعصب در برخورد با صلح) 1

  گران فتنهمبارزه با جنگ افروزان و )2

  پرهیز از استبداد و اجبار) 3

  يزیستظلم) 4

  طاغوتاطاعات  ازینه) 5

  عهدوپایبندي به پیمان ) 6

  پایبندي به قوانین الهی) 7

  در آمیختن نرمش و قاطعیت) 8

  ي عدل و قسطبرقرار) 9

، تهدیدات اصلی )ص(امبریپانفاق و رسیدگی به فقیران بنابراین در سیره امنیتی ) 10

و حوزه  -انسان و جامعه انسانی-، تهدیدات درونییانسانشامل انسان و جامعه  تیامن

، مبارزه )یدرونرفع تهدید (لذا خودسازي  دانندیمتهدیدات بیرونی را ظلم به دیگران

و ایمان به خدا و رستگاري براساس سیره نبوي اسـت  ) یرونیبرفع تهدید (استکباربا 

  .باشدیمکه محصول آن امنیت 
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هاي مختلف باید بـه ایـن نکتـه    اینک پس از بررسی دو مفهوم نظارت و امنیت از جنبه

در ایـن ارتبـاط شـاید    . اي نزدیک وجـود دارد اشاره نمود که میان این دو مفهوم، رابطه

کمال نظارت تلقی کرد امـا ارتقـاي امنیـت از مـواردي     نیت را محصول تمام و نتوان ام

آنچه در این نوشـتار بیـان   . اي وثیق داشته باشدتواند رابطهاست که با نظارت دقیق می

  .شده، تالشی براي نشان دادن این ارتباط ازطریق مداقه در معناي این واژه بود
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  :يریگ جهینت

تعـالی در مقـام   کـه خداونـد تبـارك و    گرددیممی مشخص با مراجعه به شریعت اسال

کارهایی را مورد عنایت قرار داده و وسازي جامعه و رهایی آن از آفات و مفاسد، سازسالم

از حداکثر ظرفیت اصالحی شریعت براي بناي یک جامعه سالم، عاري از فسـاد و امـن،   

  .بهره برده است

عالی از آن به عنوان یک سنت الهی یاد که خداوند تبارك و ت موضوع کلیدي نظارت

براي بازگشت به فطرت الهی مطرح است، فطرتـی کـه    مؤثرسان عاملی به فرمایند،می

شوند همانند افـراد، بـه    تر کینزدجهان هستی بر آن استوار است و جوامع هرچه بر آن 

    از مفاسـد و  هـا  آنصـالح جوامـع در ایمنـی    . شـوند یمـ تـر  کینزدصالح و رستگاري 

را کفایت نمـوده و   ها آناز حمایت الهی است تا آنجا که خداوند متعال  ها آنمندي بهره

  .بخشدیمرا سامان  ها آندنیا و آخرت 

به نظـارت   توانیمگونه که اشاره گردید مبحث نظارت در شریعت اسالمی را همان

نظـارت الهـی   در . الهی، نظارت درونی، نظارت بیرونی و نظارت سـازمانی تقسـیم کـرد   

عالم محضر خداست در محضر خداوند معصـیت  «که ) ره(ینیخمفرمایش حضرت امام 

در فضاي فردي با عنوان بصیرت تعبیـر شـده    کهردیگیم، نظارت درونی شکل »نکنید

همانا هرکسـی   دیفرمایم14خداوند متعال در سوره مبارکه قیامت در آیه شریفه . است

تـا میـزان    سـازد یمـ این بصیرت انسان را قادر . ی استرا بر نفس خود بصیرت و آگاه

منـدي آن اطـالع   سـنجیده و از رضـایت   اشیاجتماعاشتیاق و التزام خود را به تکالیف 

منـدي افـزایش پیـدا کنـد نظـم اجتمـاعی از ناحیـه        هرچه میزان رضایت. حاصل نماید

یرونی بیشـتر بـر   ازطرفی نظارت ب. عملکرد فردي تقویت، باثبات و افزایش خواهد یافت

داشته است و در قالب امر به معـروف و نهـی از منکـر، نظـارت      تأکیدهمگان و جامعه 

موجب وجوب ادله امر به معـروف و نهـی از   به. شودیممردمی بر گستره اجتماعی فعال 
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منکر و دالیل لزوم دخالت مردم در سرنوشت خودشان، نظارت مردم بـر امـور مختلـف    

عنوان حق و تکلیف درنظر گرفته شـده  بر زمامداران و بالعکس، بهجامعه ازجمله نظارت 

ثرتر اسـت  ؤتـر و مـ  ، کـم هزینـه  تر عیوسدولتی  يها ستمیساین نظارت نسبت به . است

کـه هماننـد نظـارت درونـی، نظـم       باشـد یم» از مردم، بر مردم و توسط مردم«چراکه 

دمین کشور مـد نظـر قـرار    و در نظارت سازمانی، کارکنان و خا شودیماجتماعی حاصل 

  .رندیگیم

ـ تکلدر مفهوم نظارت با منطق اسالمی، بـه نظـر    را » امـر بـه انجـام وظیفـه    «فی

اگرچـه ممکـن اسـت    . اي که با نوعی ترغیب و تحریض همراه اسـت وظیفه ،رساندیم

و در مقابـل آن مقاومـت یـا     نفس انسانی به خاطر امیال و هواهایش آن را خوش ندارد

ـ آنچـه  . نوعی خـالف نظـم و امنیـت عمـل نمایـد     ده و بهامتناع ورزی و » تکلیـف «نیب

نظارت در واقع داللت بر آن دارد . است» نظارت«مفهوم سازدیمپیوند برقرار » امنیت«

که باید نسبت به حق و تکلیف پیوسته رعایت گردد و با ایجاد و تقویت تعادل میـان دو  

ولید و تقویت ضریب امنیت از منظـر  نقش محوري را در ت» تکالیف«و » حقوق«بخش 

آن اسـت کـه نظریـه     دینمایمآنچه از منظر امنیت درخور توجه . شریعت به عهده دارد

اسالمی نظارت، با ایجاد و تقویت نظم اجتماعی و ثبات آن در جامعه، امکـان تقویـت و   

  .سازدیمارتقاي امنیت را فراهم 

هاي دینـی بـوده و تبیـین    نی بر آموزهایحال نظارت، امري کامالً عقالنی و مبتعلی

مراحل گوناگون آن از جانـب ذات اقـدس الهـی و اجـراي آن توسـط انسـان موجبـات        

هـا و جامعـه و   نظمـی را در شـهروندان، سـازمان   ها و تهدیدات و بیجلوگیري از آسیب

هاي امنیت محسـوب  سازد، لذا نظارت یکی از پایهدرنهایت حاکمیت اسالمی فراهم می

باشـد، نقـش      ده و در تولید و تحکیم امنیت که همان فقدان نـاامنی و تهدیـد مـی   گردی

  .نمایدسزایی را ایفا میبه
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اسالمی غاتیتبل، قم،4716، حدیث النفس، باب مراقبه الکلم

، تهران، ابرار معاصر تهرانامنیت يها هینظر، )1383(عبداله خانی، علی )30

، تهـران، دانشـگاه   امنیتراهکارهاي تأمین و توسعه ، )1385(، ناصر فرعلوي )31

  تهران

، ترجمــه اهــل مدینــه فاضــله   يهــا شــهیاند، )1385(محمــد، یفــاراب)32

سیدجعفرسجادي، تهران، انجمن حکمت فلسفه

، راهبردهـاي ارزیـابی ونظـارت اثـربخش    ) 1391(الـه  ، حبیـب یاردکانفتاحی )33

تهران، آثار فکر

، دارالمعرفهالخراج قاضی یوسف،)34

مـا   باب1جلد، کتاب الحجه، )ي قمريهجر1387(ی، محمدبن یعقوب نیکل)35

، دارالکتـب  نیالمسـلم بالنصـیحه االئمـه    وسـلم امرالنبی صلی اهللا علیه وآلـه  

االسالمیه

ـ جـوادي  اهللا  امنیت از دیـدگاه آیـت  ) 1390(نجف، ییزالک)36 ، فصـلنامه  یآمل

  .، تهرانبهار، سوم، شماره سوم، سال اسراء

فصـلنامه  : )ره(زدیـدگاه امـام خمینـی    فلسفه امنیت ا، )1389(نجفزایی، لک)37

  سوم شمارهمطالعات راهبردي، سال سیزدهم،

، بیروت لبنان،41، جلد بحاراالنوار،)هجري قمري 1404(مجلسی، محمدباقر )38

مؤسسه الوفاء
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، قـم،  پـیش نیازهـاي مـدیریت اسـالمی    ، )1372(مصباح یزدي، محمـدتقی  )39

مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی

، قم، صدراتعلیم و تربیت در اسالم، )1373(مطهري، مرتضی)40

، جلدچهارم، تهران، فرهنگ نمافرهنگ فارسی معین، )1387(محمدمعین، )41

، پژوهشگاه نظارت و نهادهاي نظارتی، )1382(ملک افضلی اردکانی، محسن )42

فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران

ب اسـالمی، آمـوزش انقـال  ، ترجمه سیدجعفر شهیدي، انتشارات والبالغهنهج)43

  1381سوم، تهران،  چاپ

نهج الفصاحه)44

نظـارت شـوراي نگهبـان انضـباطی اسـت نـه       ،)1378(هاشمی، سـیدمحمد  )45

احـزاب و انتخابـات، چـاپ اول،    ، مشـارکت سیاسـی  استصوابی نه استطالعی

تهران، سفیر

  4جلد، کنزالعمال هندي، متقی بن حسام الدین،)46

  






