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های فکری و راهکارهای تقویت نظارت عمومی بر دولت زمینه

 اسالمی

 1مهدی نادری

 2محمد محمودی پل سفیدی

 چکیده

نظارت عمومی مردم بر قدرت سیاسی تاکید شده است.  همواره بر لزوم تشیع ی اسیدر فرهنگ س

های معرفتی اصل امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اصل النصیحه لالئمه المسلمین ریشه

  یاسیوجه از فرهنگ س نیا ی با برجسته سازمسئله نظارت عمومی بر قدرت سیاسی است. می توان 

و از مفاسد قدرت اجتناب و با کمترین هزینه   کتریدمطلوب نز ی اسیاسالم، به فرهنگ س اجتماعی 

فعال کردن مکانیزم همه جانبه، فراگیر و مداوم نظارت عمومی بر قدرت سیاسی، از بیشترین  از طریق

فساد سیاسی جلوگیری کرد. نظارت عمومی بر قدرت سیاسی در دو قالب سلبی و ایجابی متصور 

نوع  نیبهتراما باید توجه کرد غفلت کرد، کرد سلبی است. گرچه نباید از نظارت عمومی با روی

 شیافزا. در نظارت عمومی با رویکرد ایجابی، آن است ی جابیو ا رانهیشگینوع پ ،عمومینظارت 

 المال،تیشدن مردم در اقتصاد و منابع ب ترمینهاد و سهو مردم کیدموکرات یمشارکت مردم در بسترها

م سهمی .گیردمورد توجه قرار می یخرد و مردم یهاو فعّال کردن بنگاه یبر تعاون اسالم هیبا تک

شدن هر چه بیشتر مردم در منابع ثروت و قدرت  در واقع دخیل کردن بیشتر مردم در تعیین سرنوشت 

 خودشان و در نهایت منجر به فعال نمودن احساس مسئولیت اجتماعی خواهد شد. 

مشارکت. ،ینظارت همگان ،یاسیقدرت س ،ینظارت، دولت اسالم: واژگاندیکل
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  مطالعات دولت اسالمیصورتبندی 

 1مهدی نادری

 چکیده

مطالعه روشمند و هدفمند در رابطه با مسئله دولت، امری الزم و ضروری برای مطالعات اسالمی 

ی توان م« دولت اسالمی»های پژوهشگران در رابطه با مسئله در گستره تمدنی است. رهیافت« دولت»

تاریخی و جامعه شناختی: در این رهیافت اساسا . رهیافت 1ذیل چند رهیافت اصلی صورتبندی کرد: 

به توصیف وجه تجربه شده از دولت در گستره تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی مسلمانان پرداخته 

. رهیافت فقهی ـ حقوقی: در این رهیافت، ماهیت 2شود و بیشتر جنبه توصیفی تا تجویزی دارد. می

رار گرفته است. در رهیافت حقوقی دولت، بیشتر گیری آن مورد توجه قحقوقی دولت و منشا شکل

. رهیافت فلسفه سیاسی: در 3تمرکز بر وجه تاسیسی دولت تا وجه استمراری و تداوم دولت است. 

به « عیتواق»این رهیافت تالش می شود با مبنا قرار دادن پرسش فلسفی، فراتر از پرداختن به امر 

ل گردد. تحقق دولت اسالمی در روند تمدن نوین ـ ابعاد معرفتی دولت ـ  نائ«  حقیقت»کشف 

اسالمی منوط به التزام به استخدام رهیافتی چندجانبه در عرصه مطالعات دولت اسالمی است که 

ایجاد فهم مشترک و اجماع نخبگانی در سپهر  باشد.مهمترین ویژگی آن توجه به بعد هنجاری می

و رسیدن به وضع مطلوب دولت اسالمی  نظر و عرصه عمل شرط الزم در گذر از وضع موجود

 است.

 دولت اسالمی، تمدن، نظریه هنجاری، اجماع نخبگانی.  واژگان کلیدی:
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