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چکیده: نظارت یکی از مفاهیم حقوق عمومی است که با توجه به تاکید مکرر قانون اسـاسـی و 
اي یافته است، تا آنجا که در زیرمجموعه حقوق عمومی  فقه اسالمی در خصـــوص آن جایگاه ویژه 
اي با عنوان «مدیریت نظارت و بازرسی» در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شده است. نظارت از  رشته 
جمله مفاهیم سهل و ممتنع است، در ظاهر معنایی روشن دارد اما در عمق فلسفه حقوق عمومی گاه 
سازد. از این رو الزم است با  شود که تشـخیص و انجام آنرا با مشـکالتی همراه می  چنان پیچیده می 
هاي فقهی و دکترین به واکاوي ابعاد مختلف آن پرداخته شود. با توجه  بررسی موارد حقوقی، ریشــه 
نامه و  به اهمیت مفهوم نظارت کارهاي متفاوتی در این خصـوص انجام شده و در قالب مقاله و پایان 
هاي متنوع، ابعاد  کتاب منتشــــــر شده است، در این مقاله تالش شده با کنار هم قرار دادن دیدگاه 
اي در این حوزه باقی نماند. نظارت در  مختلف مفهوم نظارت به دقت بررسـی شـده و سـخن ناگفته 
گر شـده که الزم اسـت به  حقوق عمومی هم در پرتو قانون اساسی و هم در دیگر قوانین عادي جلوه 

این موارد نیز اشاره کرد.
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مقدمه:

رسـد، اما  اي سـاده به نظر می  نظارت گرچه در ظاهر کلمه 
مفهومی پیچیده دارد، براي تشریح آن الزم است ابتدا به بیان 
معناي لغوي و اصطالحی «نظارت» اشـاره کنیم. «نظارت» 
در اصل یک واژه عربی است که از ریشـه «نظر» و به معناي 
نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معناي حاصل 
رود.  مصـــــدر یعنی به رأي صادره از سوي ناظر به کار می 
(عمیدزنجانـی، 1389: 14). همچنین «نظارت» را به معناي 
نگریســـتن در چیزي با تأمل، 
چشم انداختن، حکومت کردن 
میان مردم و فیصـــــله دادن 
دعاوي ایشــان، یاري دادن و 
مدد کــردن و نیـــز به معناي 
چشم بصر، دیده، فکر، اندیشه، 
تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبـر، 
خیال، وهم و اعتـراض آورده و 
همچنین آنـرا به معناي نظــر 
کردن و نگریســــتن به چیز، 
مــراقبت و در تحت نظـــر و 
بانی داشــــــتن کاري،  دیده 
بانی به ســــوي  نگرانی، دیده 
اند.  چیزي و مباشرت معنا کرده 
(دهخـــــــدا، 1385: 233). 
همچـنــین «نظارت» را عمل 
ناظر، و ناظر را در اصـطالح به 
معناي کسی که بر کار دیگري 
کند تا عمل او به صورت صحیح صورت گیرد معنا  نظارت می 

اند. (جعفري لنگرودي، 1381: 3650 و 3603) کرده 

اما در اصــــطالح، «نظارت» به مجموعه عملیاتی گفته 
شود که طی آن، میزان تطابق عملکرد اشخاص با قوانین  می 
شـود تا از این طریق، به مطابقت نتایج  و مقررات سنجیده می 
هاي مطلوب، اطمینان به دسـت آید. (اخوان  عملکرد با هدف 
کاظمی 1391: 31). «نظارت» در حقوق اساسی نیز بررسـی 
و ممیزي و ارزشـیابی کارهاي انجام شـده یا در حین انجام و 
انطباق آنها با تصـــــمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و 
مقررات در جهت جلوگیري از انحراف افراد تعریف شـــــده 

است. (قاضی، 1383: 352). 

به طور خالصه «نظارت» در مفهوم حقوقی عبارت اسـت 
از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی 
است که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشـی تعیین 

شود. (عمیدزنجانی، 1389: 15). می 

آنچه در مجموع نظـریات مختلف در تعــریف «نظارت» 
توان یافت آنکه در همه تعاریف، نظارت را نوعی آگاهی و  می 
اند. به عبارتی  اطالع از آنچه در حال وقوع است دانســــــته 
نظارت مقایسـه ضمنی بین آنچه هســت و آنچه باید باشد و 
انجام اموري در راسـتاي رســیدن به هدف مطلوب اســت. 
تواند در موضـــــوعات  (ایزدهی، 1391: 6) این نظارت می 
هاي مختلفی اعم از پیشـینی یا پســینی،  مختلف یا به شیوه 
استصـوابی یا استطالعی، مسـتقیم یا غیرمســتقیم، نهان یا 
آشکار و بسـیاري انواع دیگر اعمال گردد. مقام معظم رهبري 
نیز در خصـوص اهمیت مفهوم نظارت در دیدار با مسـئوالن 
ســازمان بازرســی مورخ 6 اســـفند 1375 چنین فرمودند: 
دار، روحیه مقاومت در  «احسـاس وجود ناظري دقیق و امانت 
هاي سالم  هاي ناباب را در انســان  برابر فسـاد و وسوسه آدم 

کند». تقویت و روحیه متخلفان را تضعیف می 

مفاهیم مشابه نظارت:

گاهی مفاهیمی چون «ارزیابی» و «کنترل» را مشــــابه 
مفهوم «نظارت» دانســـته و در بســـیاري از مواقع در کنار 
شـــــــوند. اما باید گفت، نظارت با  یکدیگر به کار برده می 
«ارزیابی» متفاوت اســت؛ زیرا اگر در «نظارت»، بازرســی 
هاي عاملین در یک سازمان یا غیرسازمان مورد  کاري  خالف 
توجه باشـد، غایت «ارزیابی» آن اسـت که سـرانجام در یک 
شود و چه نگرشی  کنندگان می  برنامه چه چیزي عاید شرکت 
کنند و بازخورد آن را به متولیان  هایی را کســب می  و مهارت 
توان اینگونه بیان نمود  امـر منعکس نموده و در مجموع مـی 
تري نســــــبت به «نظارت»  که «ارزیابی» از مفهوم وسیع 

برخوردار است. (بهادري، 1389: 25).

بر همین اسـاس نظارت با «کنترل» نیز متفاوت اســت. 
گرچه برخی درصـدد بودند مترادف بودن این دو واژه را اثبات 
رغم نزدیکی معنایـی که  کنند ولی باید گفت این دو واژه علی 
شـوند؛ بدین  با هم دارند، در برخی از موارد از یکدیگر جدا می 
صورت که «نظارت» در بعد حقوقی و فلســـــــفه سیاسی 
کند و «کنترل» به حوزه مدیریت نزدیک شده  خودنمایی می 
گیرد و از این رو، «کنترل» به  و شـــــکل عملی به خود می 
شود که به یک  ها، تدابیر و وسایلی اطالق می  مجموعه شیوه 
فرد، جامعه و یا گروه در راســـــتاي تحقق اهداف و هدایت 
افرادش به رعایت قوانین، اصـول، کارکردها، آداب، شــعائر، 
هاي پذیرفته خود به کار  مناســــــــک و هنجارها و ارزش 

گیرد.(ایزدهی، 1391: 7). می 

تاریخچه نظارت:

هاي گوناگون آن  بحث «نظارت» با انواع مختلف و شـیوه 
هاي مختلف مطرح بوده اســـــــــت. در زمان در حکومت 

«نظارت» به 
مجموعه عملیاتی 
شود که طی  گفته می 
آن، میزان تطابق 
عملکرد اشخاص با 
قوانین و مقررات 
شود تا  سنجیده می 
از این طریق، به 
مطابقت نتایج 
هاي  عملکرد با هدف 
مطلوب، اطمینان به 
دست آید
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هخامنشـی و در زمان پادشاهی کوروش و داریوش تفتیش و 
گشـته است. (پیرنیا،  نظارت جزء مشاغل اداري محسوب می 
1389: 462). پس از ظهور اسالم، نظارت به عنوان سـنتی از 
ســـنن ثابت الهی معرفی گردید. نظارت کامل و دقیق نیات 
ها و ارزیابی اعمال انسان در روز قیامت مفاهیمی است  انسان 
که بر این امر داللت دارد. (عمیدزنجانی، 1389: 21). در این 
توان به آیه 105 سوره توبه اشاره کرد: «(اي پیامبر)  رابطه می 
بگو عمل کنید، خداوند و رسول خدا و مؤمنان اعمال شـما را 
گردید که پنهان و  بینند و به زودي به سوي کسـی باز می  می 
کردید، خبر  داند و شـــما را به آنچه عمل می  آشـــکار را می 

دهد». می 

فارغ از بحث اخالقی نظارت، این مفهوم در ســــــاختار 
اي درســـیره ي عملی پیامبر اکرم  حکومت نیز جایگاه ویژه 
(ص) و امیرمؤمنان (ع) داشـته اسـت. ســیره و روش پیامبر 
فرسـتادند،  (ص) این بود که هرگاه سپاهی را به مأموریت می 
کردند، همچنین برخی از  فرماندهی بر آن ســـپاه تعیین می 
گماشــتند تا رفتار و  افراد موثق و مورد اعتماد خود را بر او می 
عملکرد او را زیر نظر گرفته و براي ایشـان گزارش کنند. این 
موضوع در حدیثی از امام رضا (ع) منقول اسـت: «کانَ رَسُول 
اللّه صلی اهللا علیه و آله إذا وجَه جیشـا فَأَمَهُمْ أمیرٌ بعث معهم 

تا: 61). من ثقاته من یتجسَس له خَبَره». (مجلسی، بی 

موضوع نظارت و بازرسی در حکومت و مدیریت علوي که 
آید نیز از جمله  الگوي کاملی از دولت اسالمی به حسـاب می 
مقوالتی است که به دفعات و تناوب مورد توجه ایشــان بوده 
اي خطاب به مالک ابن کعب یکی از  است. حضــرت در نامه 
نویســد: بر حوزه خدمت خود کســـی را  فرمانداران خود می 
جانشــین بگذار و با گروهی از یارانت برو تا به سرزمین سواد 
عراق بگذري و درباره کارگزاران و کارکنان من پرســـش و 
تحقیق کن و روش عملکرد آنان را نظارت و بازرسـی کن.... 

(عمیدزنجانی، 1389: 24).

امیرالمؤمنین علی (ع) با تدبیر و سازماندهی گســــترده، 
یافته و دقیق را در فراخناي جامعه  نظارت و کنترلی ســازمان 
هاي پیشـرفته  اسالمی سامان داده بود و انواع و اقسام نظارت 
در حکومت ایشـان مشـهود بود، هر چند فکر و تشـریح کلیه 
مراحل و مستندات نظارت حضرت از حوصله این مقاله خارج 

است.

بازرســان ناظر نیز در ســنت علوي از افراد الیق، خبره، 
شدند و امام  کاردان، بصــیر، خبیر، امین و تیزبین انتخاب می 
(ع) در موارد متعددي صـفات ممدوح و ایجابی بازرسـان را با 
نماید به عنوان  تأکید به عمّال و کارگزاران خود گوشــزد می 
فرمایند: «بازرســـانی را بر آنان اعزام کن که اهل  نمونه می 

راستی و وفا باشند... آنان را بر اساس خبرویّت و شایستگی به 
کار بگمار و از روي روابط و امتیازات نابجا، به کار نگیــــر.» 

(نهج البالغه، نامه 53).

هاي خود  امام(ع) در توصیه 
افزاید: «با  به مالک اشـــتر می 
فرستادن مأموران مخفی -که 
اهل صــدق و راســـتی و وفا 
باشند- کارهاي آنان را زیر نظر 
بگیر! زیرا بازرســـی نهایی در 
کارشــــان، آنان را به رعایت 
امانت و مالطفت با مـردم وادار 
ســـــازد و با دقت فراوان،  می 
مواظب اَعوان و انصــــــار و 
کارگزاران خود باش و براَعمال 
ایشـــان نظارت کن و چنانچه 
یکی از آنان، دسـت به خیانتی 
زد و مأموران مخفی تو، به طور 
جمعی آنرا تأیید کردند، باید که 
به آن اکتفا کنی و بدون تأخیر، 
خیانتکاران را کیفـر دهـی و به 

مقدار خیانتی که انجام داده اسـت او را کیفر نمایی، آنگاه وي 
را در مقام خواري و مذلّت بنشـان و داغ خیانت بر پیشـانی او 
بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن. » (نهج البالغه، نامه 
هاي مـــتعددي در نهج الــــبالغه (از جمله در  53) در نامه 
هاي: 3 ،19 ،21 ،33 ،34 ،41 ،42 ،44 ،45 ،63 و71 )  نامـــه 
امام علی (ع)، رسیدن گزارش بازرسان و مأموران ویژه و ناظر 
رسـمی و غیررســمی خود را با اســتفاده مقدماتی از عبارت 
«بَلَغنی» یا «فَقَد بَلغنی عَنْک...» یعنی؛ «در مورد شما به من 
خبر رســـیده اســـت... » و... بیان کرده اســــت. البته در 
هاي ایشـان، تعابیر و عناوین دیگري نیز در این رابطه  فرموده 
مانند: «تَفَقَد»، «تَحَفَظ»، «وَاَبْعَثِ الْعُیُون»، «تَعَاهَدْ» و «رُقِیَ 

شود. إِلَیَ عَنْکَ» نیز دیده می 

مبانی فقهی و حقوقی نظارت:

بررسی مفهوم نظارت از دو بعد فقهی و حقوقی به تشریح 
بهتر این مفهوم در نظام حقوقی ایران که بر پایه فقه اسالمی 

کند. و تشیع تنظیم شده است کمک بسیاري می 

الف) مبانی فقهی یا اسالمی:

هاي اسالمی  1- تحقق توحید و اجراي شریعت: در آموزه 
اساس نزول پیامبران و تأسیس حکومت اسالمی دستیابی به 
هدف واالي تحقق توحید و اجراي شـریعت توحیدي اسـالم

امیرالمؤمنین علی 
(ع) با تدبیر و 

سازماندهی 
گسترده، نظارت و 

یافته  کنترلی سازمان 
و دقیق را در 

فراخناي جامعه 
اسالمی سامان داده 
بود و انواع و اقسام 

هاي پیشرفته  نظارت 
در حکومت ایشان 

مشهود بود
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 است. (اخوان کاظمی، 1391: 93). در راستاي دستیابی بدین 
هدف، هم حکومت و هم مردم باید تالش کنند و این تالش، 
خود مسـتلزم تضـمینی وثیق است و نظارت همین تضـمین 
گردد. پس تکلیف مردم و حکومت به  وثیق محســــوب می 
تحقق توحید و لزوم تضمین آن یکی از مبانی نظارت از منظر 

فقه اسالمی خواهد بود.

2- حفظ جان و مال مردم از تعرض: یکی از قواعد مسـلم 
عقلی که شــرع نیز آنرا تأیید نموده اســـت و در کتب فقهی 
بسیاري بدان استناد شده است، قاعده تسـلیط است. بر طبق 
این اصل انسان به جان و مال خویش سلطه دارد و کسی حق 
تعـرض به این موارد را ندارد. در حدیثـی پیامبـر اعظم (ص) 
فرمایند: «همانا مردم بر اموالشان تسلط دارند». نتیجه آن  می 
ها همیشـــه در طول تاریخ  که با توجه به این نکته که قدرت 
اند،  میل به تجاوز به حقوق افراد و تسلط کامل بر آنها را داشته 
ها، ناگزیر  جهت حفظ حقوق افراد در جامعه از تعرضات قدرت 

از کنترل و نظارت بر آنها هستیم. (محرمی، 1375: 123).

خواهی و قیام علیه باطل و ظلم: از  3- احیاي حق و عدالت 
اهداف بنیادین رســــالت پیامبران الهی، تحقق عدالت بوده 
اســـت. با توجه به اهمیت وافر عدالت، در راســـتاي حق و 
خواهــــی و قیام علیه  عدالت 
ســــــتیزي باید  باطل و ظلم 
نظارتی مستمر و مؤمنانه حاکم 
گـردد. بناي نظارت احیاي حق 
و عدالت اســــت و نتیجه آن 
مقابله با ظلم و قیام علیه باطل 
خواهد بود. (اخوان کاظمـــی، 
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4- لـــزوم احتیاط در امور 
مهمه: در کتب فقهی مسـائلی 
چون دماء و نفوس را جـزء امور 
دهند. البته در  مهم قــرار مــی 
هیچ یک از کتب فقهی بخشی 
به این عنوان مطرح نشــــده 
اسـت، بلکه در هر جا که بحث 
از موارد مذکور شــــده، تأکید 
گردیده اسـت که در برخورد با 
آنها احتیاط الزم و کافی لحاظ 
گردد. حکومت کـردن نیـز بـر 
گیرد، در حالی که شـارع  این اسـاس جزء امور مهمه قرار می 
براي حفظ حرمت انســانی تا این اندازه احترام و احتیاط قائل 
شده است بی شک در مبحث کشـــورداري اگر به مســـیر 

ها را به  انحراف و خطا بیافتد جان و مال بســیاري از انســان 
افکند. (محرمی، 1375: 124). مخاطره می 

5- تحقق معروف و جلوگیري از منکر: امـر به معـروف و 
نهی از منکر، از مهمترین فرائض شرعی اسـت که بقاي دین 
و تداوم رسالت الهی و حفظ کیان و نظام مسـلمانان بر انجام 
آن مبتنی است. هم نظارت و هم فریضـه مزبور جزء اهداف و 
ساز و کارهاي یکدیگر و الزم و ملزوم همدیگر هســـــتند. 

(اخوان کاظمی، 1391: 113).

6- اهتمام به امور مســلمین، حفظ مصـــالح عمومی: از 
اصـول نظارتی در نظام سـیاســی و اداري اســالم، نظارت 
همگانی است که به طور مســـــتقیم به وسیله مردم اعمال 
شود و عامل بازدارنده نیرومندي در برابر لغزش مسئوالن  می 
شود. تمام آحاد مردم این نظارت را طبق حدیث  محسوب می 
شریف نبوي که فرمودند: «هرکس صبح کند و نسبت به امور 
مسـلمانان تالشی نکند، مسـلمان نیســت».  برعهده دارند. 

(اخوان کاظمی، 1391: 115).

ب) مبانی حقوقی یا عرفی:

1- عدم عصمت و احتمال بروز خطا: زمامداران و رهبران 
جامعه و نمایندگان آنها به جز معصـومین (ع)، از آن جهت که 
معصوم نیستند، احتمال خطا از طرف آنها دور از ذهن نیست. 
کند که بر  بر این اساس منفعت و مصـلحت عموم اقتضـا می 

کار زمامداران نظارت شود. (هاشمی، 1374: 255).

گري و فســــــــادستیزي: یکی از اهداف و  2- اصالح 
کارکردهاي اساسـی نظارت، تحقق اصـالح و طرد و امحاي 
هاي اصلی هر حکومتی  فســــاد است؛ زیرا یکی از کارویژه 
باشد و اساسا نظامات حکومتی  اصالح امور عمومی مردم می 
به دنبال تحقق شعار مبارزه با فســاد هســـتند و این مهم با 
تر طی خواهد نمود. (اخوان کاظمی،  نظارت راهی بس آسـان 
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3- افزایش مشــــــــــارکت سیاسی شهروندان: نظام 
ساالرانه به نظارت و مشـــــارکت مردم در حکومت و  مردم 
دهد.  هاي خرد و کالن اهمیت زیادي می  گیري  تصـــــمیم 
بدیهی است در این راستا هر قدر به نقش نظارت و حضـــور 
سیاسی مردم بهاي بیشــتري داده شود، میزان مشـــارکت 
ســاالري  یابد و عیار تعمیق مردم  سـیاســی آنها افزایش می 
باالتر خواهد رفت و البته در حکومت اســـالمی این بروز در 
ساالري دینی نیز بســــیار مورد تأکید بوده است.  نظام مردم 

(همان، 115).

هاي حکومت و افـزایش کارآمدي آن:  4- تحقق کارویژه 
ها و اهداف در هر نظام و ســـازمان مدیریتی، تحقق کارویژه 

زمامداران و 
رهبران جامعه و 
نمایندگان آنها به 
جز معصومین (ع)، 
از آن جهت که 
معصوم نیستند، 
احتمال خطا از طرف 
آنها دور از ذهن 
نیست. بر این 
اساس منفعت و 
مصلحت عموم 
کند که بر  اقتضا می 
کار زمامداران 
نظارت شود

مفهوم نظارت در حقوق عمومی
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 سـازمانی مد نظر اسـت و بدیهی اسـت بناي نظارت نیز باال 
وري و کارآمدي این اهداف اســــــت و هر نظام  بردن بهره 
سـیاسـی و دولتی چنین نقش با اهمیتی را براي نظارت قائل 
هاي حکومت و افزایش  اســـــــت. بنابراین تحقق کارویژه 
کارآمدي آن از پیامدهاي مثبت وجود یک نظارت مؤثـــر در 

باشد. (همان، 124). بدنه سازمان دولت می 

ترین وجه تمایز  5- مهار و کنترل قدرت سـیاســی: مهم 
پذیري و  ســـــــاالر از غیر آن، وجه نظارت  هاي مردم  نظام 
پاسخگو بودن مســئوالن در قبال مردم بوده و هســـت. در 
پذیري و  ســــــاالر به دلیل توجه به نظارت  هاي مردم  نظام 
پاسخگویی به مطالبات و نیازهاي مردم و مصــالح عمومی، 
مندي  قدرت بالمنازع دولت، مقید و مشروط گشـته و رضایت 

شود. (همان،130). مردم جلب می 

اقسام و انواع نظارت:

بندي نمود.  توان دســـته  نظارت را از مناظر گوناگونی می 
بندي تقســیم نظارت بر دو نوع کلی  یکی از این انواع، دسته 
«نظارت حکومتی» و «نظارت مردمی» اســــــت. نظارت 
حکومتی را به انواع مختلفی همچون: نظارت ســــــازمانی 
(سلسـله مراتبی و نظارت قیمومتی)، نظارت کیفی (قضـایی، 
اداري، مالی، سـیاســی و پارلمانی)، نظارت درونی و بیرونی، 
نظارت شکلی (مستمر و موردي)، نظارت پسینی، پیشـینی و 
روندگرا، نظارت ماهوي(استصوابی و استطالعی) و... تقسیم 

اند.  کرده 

 نظارت مردمی را هم به اقسـامی همچون: افکار عمومی، 
ها و...  آزادي احزاب و اجتماعات، آزادي مطبوعات و رســـانه 
اند. (عمید زنجانی، 1389: 61). نظارت مردمی یا  تقسیم کرده 
همگانی که آنرا به مثابه یک سرمایه اجتماعی محســــوب 
اند، ناظر به عمومی و همگانی بودن نهاد ناظر دانســته  کرده 
شده تا از این طریق بتوان به مشــارکت همگانی در دستیابی 

به اهداف نظارت نائل شد. (اصغري، 1378: 29).

اند: در این بین نظارت کیفی را به چند دسته تقسیم نموده 

1- نظارت سـیاسـی: عبارت اسـت از مطالعه، بازرسـی و 
هاي سیاسی کشـــور بر  رسیدگی که از جانب نهادها یا مقام 
مراجع و نهادهاي حکومتی و مســــــتخدمان و اموال آنان 
گیرد، تا از حسن جریان امور اطمینان حاصل شود.  صورت می 

(عمید زنجانی، 1389: 53).

2- نظارت قضایی: نظارتی است که از سوي قوه قضـائیه 
گردد و یکی از اصــول پذیرفته شـــده حقوقی در  اعمال می 
رود. این اصطالح به  هاي حقوقی دنیا به شمار می  غالب نظام 
طور خاص در خصــوص نظارت نهاد قضــایی بر اقدامات و 

هاي حکومتی به کار  تصـــــمیمات مقامات اجرایی و قدرت 
رود. (بهادري، 1389: 32). می 

3- نظارت اداري: نظارتــی که از آن تحت عنوان نظارت 
اند، نظارتی است که در دستگاه  سلســله مراتبی نیز یاد کرده 
گردد. این  اداري کشـــــور و از سوي این دستگاه اعمال می 
نظارت از نظر سلســـــله مراتب نظارتی، مکملی بر نظارت 
هاي  هاي دولتی یا سـازمان  سیاسی است که از سوي سازمان 

گیرد. (عمید زنجانی، 1389: 131). محلی صورت می 

4- نظارت مالی: به مفهوم نظارت بر تمامی تصــــرفات 
هاي دولتی و همه نهادهایی اســت که به نحوي از  دسـتگاه 
رود. (عمید  کنند به کار می  انحاء از بودجه دولتی اسـتفاده می 

زنجانی، 1389: 197).

5- نظارت قانونی: نیز بررسی انطباق اعمال دولتمردان و 
نهادها با قوانین و مقــــررات 
توســـط مرجع و مقام ناظر، با 
هدف نظم حقوقــی و قانونمند 
بودن همه امـور حکـومت و در 
نهایت رســــیدن به حاکمیت 
قانون اســـت. (عمید زنجانی، 
1389: 231). الـبـته این نوع از 
توان شامل تمامی  نظارت را می 
انواع پیش گفته قلمداد نمود اما 
مقصود از آن، بخشی از اقسـام 
این نظارت است که ذیل سـایر 

انواع نظارت قرار نگیرد.

نظارت از منظــــــر 
ماهوي:

1- نظارت اســــتطالعی: 
نظارتی است که اعمال حقوقی 
پذیرد  با اطالع ناظر صورت می 
و ناظر از چگونگی جـریان امور 
تواند در  شود ولی نمی  با خبر می 
ها دخالت کند.  گیري  تصــمیم 

(جوان آراسته، 1388: 182).

2- نظارت استصــوابی: در 
این نظارت هم اعمال حقوقـی 
که به وســـیله مجریان انجام 
گیرد، زیر نظر مسـتقیم و با  می 

تصویب و صالحدید ناظر صورت خواهد گرفت. (همان).

البته باید اشـاره کرد که هر یک از این انواع نظارت نیز به

 نظارت مردمی را  
به اقسامی همچون: 
افکار عمومی، آزادي 
احزاب و اجتماعات، 

آزادي مطبوعات و 
ها و... تقسیم  رسانه 

اند. نظارت  کرده 
مردمی یا همگانی 

که آنرا به مثابه یک 
سرمایه اجتماعی 

اند،  محسوب کرده 
ناظر به عمومی و 

همگانی بودن نهاد 
ناظر دانسته شده تا 
از این طریق بتوان 

به مشارکت همگانی 
در دستیابی به 

اهداف نظارت نائل 
شد

مفهوم نظارت در حقوق عمومی
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های مختلفی قابل اعمال و اجرا هستند.  شیوه 

نظارت از نظر مرجع:

1- نظارت درونی: نظارت درونی، نظارت انســان بر خود، 
جوشـد.  گردد و از درون فرد می  افکار و اعمالش را شـامل می 
یعنــی ناظــر همان مجــری 

عملیات است.

2- نظارت بیرونـی: نظارت 
هایی هســتند  بیرونی، نظارت 
که از سـوی شـخص یا مقام یا 
سـازمانی بر اعمال شـخص یا 
مقام یا ســـازمان دیگر اعمال 
شــــــــــــوند. (جوان  می 
آراســــته،1388،183). یعنی 
ناظر مجری عملیات نبوده و از 
سطوح دیگر بر عملکرد مجری 

شود. نظارت می 

نظارت از حـیث زمان 
اجرا:

1- نظارت قبل از شـــروع 
نگر: این نوع نظارت  کار یا آیند 
جنبه بازدارندگی و پیشـگیرانه 

دارد.

2- نظارت حین انجام کار یا زمان وقوع عملیات.

نگر: در  3- نظارت بعد از اجرای کار یا انفعالی یا گذشـــته 
شود. این نوع نظارت نتیجه کار بررسی می 

در یک سیســتم نظارتی کارآمد باید تلفیقی از هر سه نوع 
آن مورد استفاده قرار گیرد.

فرآیند نظارت:

فرآیند نظارت دارای چهار مرحله ذیل است:

گیری. 1- تعیین استانداردها و معیارهایی برای اندازه 

گیری عملیات و عملکرد. 2- اندازه 

3- مقایسه عملکرد با استانداردها.

4- اقدامات اصالحی.

در رابطه با فرآیند نظارت باید به چند نکته ضـروری دقت 
داشت:

الف) در تعیین استاندارد و معیار: تاکید اصلی بر این اسـت 
که اهداف سازمان به صورت کمی و قابل سنجش بیان شود.

گیری عملکرد: یکی از مراحل مهم و اساسی در  ب) اندازه 
آوری اطالعات الزم در فرآیند نظارت، تهیه و جمع 

مورد عملکرد و عملیات است. یک سیسـتم نظارتی بدون 
تواند  در اختیار داشتن اطالعات کافی و صحیح و به موقع نمی 

نقش موثری ایفا نماید.

ج) مقایســه اطالعات با استانداردها: مقایســه اطالعات 
ای باشد که هم  ها و استانداردها باید به گونه  واقعی با شاخص 

گیری و اصالح باشد. قابل فهم و هم قابل تصمیم 

د) اقدامات اصــالحی: درصــورتی که نتیجه حاصــل از 
ها به درستی  بینی  مقایســــه فوق حاکی از آن باشد که پیش 
عمل نشــــــده و عملکرد با استاندارد مطابقت ندارد، در آن 
صورت باید علت یا علل این مسئله را جستجو و در جهت رفع 

آنها اقدام نمود.

نظارت در قانون اسـاسـی جمهوری اسـالمی 
ایران:

بحث نظارت مکرراً به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در 
قانون اساسی آمده است. گاه به صراحت از نظارت سـخن به 
میان آمده اسـت، به عنوان مثال بند «2 » اصـل 111 قانون 
اساسی در خصوص نظارت بر حسـن اجرای سیاستهای کلی 
نظام و گاه هر چند نامی از نظارت به میان نیامده اســـت اما 
تحقق اصل بدون نظارت ممکن نخواهد بود، مانند بند «11» 

اصل 111 قانون اساسی.

در اصول قانون اساسی برای هرکدام از اقســــام نظارت 
هایی از آن به  مصـــادیقی ذکر شده است، که در ادامه نمونه 

صورت نمونه آورده شده است:

1) نظارت سـیاسـی: مانند نظارت بر صـدا و سـیما، طبق 
اصل 175 قانون اساسی.

2) نظارت مـردمـی: مانند نظارت از راه آزادی مطبوعات، 
طبق اصل 24 قانون اساسی.

3) نظارت حقوقی(قانونی): مانند نظارت رهبری بر حسـن 
های کلی نظام، طبق بند دوم اصــل 110  اجرای سـیاســت 

قانون اساسی.

4) نظارت قضـــــائی: مانند نظارت سازمان بازرسی کل 
کشور، طبق اصل 174 قانون اساسی.

5) نظارت مالی: مانند نظارت دیوان محاســــبات، طبق 
اصول 54 و 55 قانون اساسی.

فواید نظارت:

بحث نظارت 
مکرراً به صورت 
مستقیم و 
غیرمستقیم در 
قانون اساسی آمده 
است. گاه به 
صراحت از نظارت 
سخن به میان آمده 
است و گاه هر چند 
نامی از نظارت به 
میان نیامده است اما 
تحقق اصل بدون 
نظارت ممکن 
نخواهد بود

مفهوم نظارت در حقوق عمومی
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1- پیشگیري از وقوع اشکاالت در سیستم و جلوگیري از 
تخلف.

2- جلوگیري از رشـد، توسـعه و تکرار عوامل بروز تخلف 
هاي بعدي براي کشـــــف  که در نتیجه آن از صرف هزینه 
دار در سیســـتم  تخلف و برخورد با نواقص موجود و ریشـــه 

گردد. جلوگیري می 

بینی شده  3- کمک به اجراي قانون و نیل به اهداف پیش 
در آن.

وري کارکنان. 4- آموزش در حین خدمت و افزایش بهره 

5- حفظ حقوق مردم و نظام.

6- فـراهم آمدن موجبات تجـزیه و تحلیل منطقـی بــر 
عملکرد گذشته و حال ادارات.

پیامدهاي عدم وجود نظارت:

شود. 1- بین دولت و ملت فاصله ایجاد می 

یابد. 2- فساد در جامعه گسترش می 

3- حیات جامعه تابع مقـــــررات و قوانین موجود در آن 
جامعه بوده و عدم نظارت بر قوانین و مقـررات آن جامعه را به 

برد. سوي سقوط پیش می 

کند. 4- عدالت اجتماعی تحقق پیدا نمی 

شود. 5- کار به عنوان ارزش محسوب نمی 

هاي نظام نظارتی کارآمد: ویژگی 

گري: گزارش ناظران باید مشــتمل بر ارائه راه  1) اصالح 
شـناســی و  اصـالحی باشـد، یعنی نظارت خاصـیت آسـیب 

زدایی داشته باشد. آسیب 

هاي علمی نشـان داده  نگري: بررسی و پژوهش  2) مثبت 
است که همواره تشـویق در اصالح رفتار افراد موثرتر از تنبیه 
هاي نظارتی باید عالوه  بوده است. بنابراین سیســـــــــتم 
شــوندگان که  کننده نظارت  دهنده و تنبیه  هاي آگاهی  برجنبه 
در جاي خود از اهمیت بسـزایی برخوردار است از تشـویق در 

مند باشند. هایی که قابل تقدیر است نیز بهره  مورد فعالیت 

نگري: باید جنبه بازدارندگی و پیشــگیرانه داشته  3) پیش 
باشد.

گرایی: باید عملکردها با اســـــــــتانداردها و  4) عینیت 
معیارهاي قابل سنجش عینی مورد ارزیابی قرار گیرند.

گرایی: سیســــتم نظارتی کارآمد نباید تنها به  5) سازمان 
دنبال فرد خاصی به عنوان متخلف بگردد.

گرایی: سیستم نظارتی عالوه بر بیان نقاط ضعف،  6) واقع 

هاي جامعه مورد ارزیابی نیز  الزم است به نقاط مثبت و مزیت 
گیري نباشد. توجه کرده و به دنبال مچ 

نگري: باید مواردي که ارزش صـــرف  7) کارایی و غایت 
هزینه و وقت را داشته باشد مورد ارزیابی قرار گیرند.

ها  اي از اجزاء و بخش  نگري: یک سازمان مجموعه  8) کل 
هاي آن باید مورد توجه واقع شود. بوده و همه اجزاء و بخش 

گیرندگان خدمت مد نظر  گرایی: باید رضایت  9) مشــتري 
باشد.

ور باید  مداري: یک سیســــتم نظارتی بهره  10) فرهنگ 
هاي حاکم بـر  فرهنگ و ارزش 
آن جامعه را مورد توجه قـــرار 
داده و بدین صــــورت با نظام 
خودکنترلی و مشــارکت فعال 
شونده  اعضـــاء جامعه نظارت 
ها شـــده،  باعث کاهش هزینه 
کارایــی را افــزایش داده و در 
نتیجه همه عناصــر را در روند 
نظارت سهیم نموده تا فرهنگ 
پذیــري در بین  انتقاد و نظارت 
مدیران حاکم شده و هم خود را 

پاسخگو بدانند.

جویی: سیسـتم  11) عدالت 
نظارتــی کارآمد و اثــر بخش 
عدل را به عـــنوان یک هدف 
صـحیح و ارزشـمند برگزیده و 
عدالت را به طور کامل اجـــرا 
کــــــرده و اطالعات دقیق و 
شــوندگان،  درسـتی از نظارت 
وظایف و نگـرش آنها در اختیار 
داشـته وکامال مبتنی بر عدالت 

قضاوت نماید.

12) تقویت سیســـــــتم 
مدیریتی: براي رسیدن به نظام 
اداري کارآمد تقــــویت نظام 
مدیـــــریتـــــی که وظیفه 
زدایی دارد ضروري است  آسیب 
ور باید  در سیسـتم نظارتی بهره 
ضـمن اعتماد به مدیران که به 

هاي  هیچ عنوان منافاتی با کنترل و نظارت ندارد به ویـژگـی 
کارایی و اثربخشی آن در تقویت نظام نیز توجه شود.

 مفهوم نظارت 
عملی در چهارچوب 
قانون و فقه اسالمی 

است که هم 
تاکیدات بسیاري در 

آن شده و هم 
راهکارهاي قانونی و 

شرعی براي آن 
ایجاد و توصیه شده 
است. انجام صحیح 

عمل نظارت، هم 
هاي سازمانی  هزینه 
را کاهش داده و هم 
از بروز خطا و اشتباه 
چه به صورت عمدي 

و چه ناخودآگاه 
کند. هر  جلوگیري می 

چه نظارت در 
تر  سیستمی قوي 
باشد، سالمت و 

صحت آن تضمین 
باالتري خواهد 

داشت

مفهوم نظارت در حقوق عمومی
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اخوان کاظمــی، بهـــرام (1391) نظارت در نظام 
اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اصغري، محمد (1378) مسـئولیت همگانی در پرتو 
(امر به معروف و نهی از منکر) همراه با مقاله شـوراها و 

مشارکت مردم، اطالعات

ایزدهی، سید سجاد (1387) نظارت بر قدرت در فقه 
سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

ایزدهی، سیدسـجاد (1391) مبانی فقهی نظارت بر 
قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره)، عروج

بهادري، علــــی (1389) روابط میان قوا در حقوق 
اسـاسـی جمهوري اســالمی ایران با نگاهی به نظریه 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده  کنترل و تعادل قوا، پایان 

حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

پیرنیا، حسن (1389) تاریخ باستان، راستی نو

جعفـــري لنگــــرودي، محمدجعفــــر (1381) 
المعارف حقوق- گنج دانش دایره 

آراسته، حسین (1388) گزینش رهبر و نظارت  جوان 
بر او در نظام جمهوري اسالمی ایران، پژوهشگاه حوزه 

و دانشگاه

دهخدا، علی اکبـر (1339) لغت نامه دهخدا، ج41، 
دانشگاه تهران

عمید زنجانی، عباســعلی (1389) نظارت بر اعمال 
حکومت و عدالت اداري، دانشگاه تهران

هاي حقوق  قاضی، سید ابوالفضـل (1375) بایسـته 
اساسی، میزان

محرمی، سعید (1375) نظارت بر قدرت سیاسـی در 
نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم  اسالم شیعه، پایان 

سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)

هاشـمی، ســید محمد (1387) حقوق اســاســی 
جمهوري اسالمی ایران، جلد 1، میزان

گیري: نتیجه 

توان مفهوم نظارت را عملـــی در  با توجه به موارد فوق مــی 
چهارچوب قانون و فقه اســـــــالمی در نظر گرفت که هم 
تاکیدات بســیاري در خصـــوص آن شده و هم راهکارهاي 
قانونی و شـرعی براي آن ایجاد و توصـیه شـده اسـت. انجام 
هاي سـازمانی را کاهش داده  صحیح عمل نظارت، هم هزینه 
و هم از بروز خطا و اشــــتباه چه به صــــورت عمدي و چه 
کند. عالوه بر این در صـورت ترکیب  ناخودآگاه جلوگیري می 
نظارت با نظام جزا و پاداش، افراد سسـت عنصــر را به جهت 
ترس از تنبیه و افراد منظم را به جهت تشــویق از اشتباه منع 
تر باشد، سالمت  خواهد کرد. هر چه نظارت در سیستمی قوي 

و صحت آن سیستم از تضمین باالتري برخوردار خواهد بود.

مفهوم نظارت در حقوق عمومی

کتاب «اشـــــــاعه 
مالکیت فکري» نوشــته 
مقـداد محمــدیان، بــه 
مباحثی چون بررســی و 
شــناخت حقوق مالکیت 
فکري و آثار مشــترک و 
جمعی در حقوق مالکیت 

پردازد. فکري می 

اثـــري که در نتیجه 
همکاري چند نفــــر به 

هاي متفاوت  آید ممکن است داراي وضعیت  وجود می 
باشـــــد. ممکن اســـــت همکاري با هماهنگی و 
سازماندهی شخصــــــــی حقیقی یا حقوقی  و یا  با 
هماهنگی بین خود مؤلفان  بدون  دخالت  شخص ثالث 
صـورت گیرد. در این همکاري ممکن اســت ســهم 
کنندگان قابل تعیین و یا غیرقابل تعیین  مشــــارکت 
باشـد. این امکان وجود دارد که مؤلف  در  تهیه  اثر خود 
از اثر سابق بهره گرفته باشـد که در این  صـورت از اثر 
جدید تحت عناوین گوناگون ثانوي، مشــــــتق و یا 
شــود. این نوع آثار شــامل اقتباس،  اشـتقاقی یاد می 
تـــرجمه، جنگ در  زمینه ادبــــی  و تنظیم در زمینه 
شود. موسیقی و تبدیل در زمینه هنرهاي تجسمی می 

 اگر  مؤلف  اثر ســـــابق در تهیه اثر دوم همکاري 
داشته باشد اثر دوم ثانوي نیسـت، بلکه اثر مشــترک 
شـــــــود. به  هر حال  امکان  اینکه یک اثر  تلقی  می 

مشترک در عین  حال ثانوي هم باشد، وجود دارد.

چنانچه کلیه آثار  آفریده  شده  توسـط دو یا چند نفر، 
اعم از اینکه همکاري بین آنها به  طور مســـتقیم و یا 
غیر مسـتقیم  باشد  را  مرکب بنامیم، در این صورت آثار 
مرکب داراي انواع گوناگون اشـــــــتقاقی، جمعی و 
مشــترک خواهد بود. در کتاب اشاعه مالکیت فکري 
آموزیم که آثار  جمعی  و مشــــــــترک به لحاظ  می 
هاي حقوقی  و  هاي فراوان در برخی نظام  شــــباهت 

اند. اي مؤلفان با  یکدیگر  خلط شده  تألیفات پاره 

این کتاب براي اولین بار در سال  95 توسط نشــر 
یار منتشر شد. قانون 

قفسه کتاب


