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چکیده

اســتئثار در حکمرانــی بــه معنــای مقدم داشــتن خــود و وابســتگان بــر دیگــران در بهره منــدی 

بــه  نظــر  اســت.  حکومــت  کارگــزاران  توســط  عمومــی،  امــوال  و  امکانــات  موقعیت هــا،  از 

ــار و نتایــج آن به عنــوان یکــی از مهم تریــن آســیب های حکمرانــی،  اهمیــت ایــن بحــث و آث

نوشــتار حاضــر بــه روش توصیفی-تحلیلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه مواجهــۀ 

اســتئثار در حکمرانــی  بــا  ایــران  ی اســامی  نظــام حقوقــی جمهــور و  اســامی  آموزه هــای 

چگونــه اســت؟ بررســی موضــوع نشــان می دهــد کــه آیــات و روایــات متعــددی بــه نهــی قاطــع 

از اســتئثار پرداختــه و آن را از آفــات حکمرانــی و زمینه ســاز بــروز فســاد و حتــی انحطــاط 

، نظیــر انحصارطلبــی،  حکومــت دانســته اند. همچنیــن بــا عنایــت بــه مصادیــق اســتئثار

ی اســامی ایران  ی، رانــت، رشــا و ارتشــا، احتــکار و اختــاس، نظــام حقوقی جمهور ویژه خــوار
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کیــد  نیــز بــه انحــاء مختلــف در قانــون اساســی و قوانیــن و مقــررات، بــر ممنوعیــت اســتئثار تأ

دارد. لکــن بــه دلیــل ضعف هــا و خ�هــای تقنینــی و اجرایــی، به عــاوۀ نقایــ� فرهنگــی 

ــا  ــه« ی ــن الوالی ــوازم »حس ــه ل ــام ب ــزاران نظ ــی از کارگ ــل برخ ــدی کام ــدم پایبن ــی و ع و اجتماع

تی مواجــه  ، بــا مشــکا »حکمرانــی خــوب«، اجــرای کامــل اصــل ممنوعیــت اســتئثار در کشــور

بــردی بــرای رفــع آن ارائــه گردیــده اســت. میباشــد کــه در ایــن مقالــه برخــی پیشــنهادهای کار

ی  ، انحصارطلبی، حکمرانی، منابع فقهی، نظام حقوقی جمهور گان کلیدی: استئثار واژ

اسامی ایران

مقدمه

مفهــوم قــدرت سیاســی کــه در حکمرانــی تجلــی می یابــد، یکــی از مهم تریــن مفاهیــم سیاســی 

در زندگــی جمعــی انســان ها اســت کــه پــس از شــکل گیری بــا آســیب های مختلفــی مواجــه 

کارایــی و تزلــزل حکمرانــی، عــدم مشــروعیت  کاهــش  می گــردد. محصــول ایــن آســیب ها 

ی  ی مــردم بــه حکومــت اســت؛ ازایــن رو ضــرور کمیــت و زمینــۀ ت�ییــر ســریع در وفــادار حا

ایــن  از  یکــی  گیــرد.  قــرار  بررســی  و  شناســایی  مــورد  حکمرانــی  آســیب های  کــه  اســت 

آســیب ها کــه مبنــای فقهــی دارد، اســتئثار بــه معنــای مقدم داشــتن خــود و وابســتگان بــر 

دیگــران اســت. حکومــت و قــدرت، انســان غیرمهــذب و فاقــد صفــت عدالــت را به ســرعت 

ک تریــن آفــت ادارۀ امــور و جــزء نقــاط منفــی  بــه اســتئثار ســوق می دهــد. ایــن پدیــده خطرنا

یارویــی آنــان بــا یکدیگــر شــده،  حکومــت اســت کــه ســبب جدایــی مردمــان و زمامــداران و رو

به ســرعت حکومت هــا را رو بــه اضمحــال و نابــودی می بــرد. به رغــم اهمیــت فوق العــادۀ 

کنــون بررســی چندانــی چــه در منابــع فقهــی و  اســتئثار و تأثیــر آن بــر تزلــزل حکمرانــی، تا

چــه حقوقــی در ایــن رابطــه صــورت نگرفتــه اســت. بــه همیــن جهــت در ایــن نوشــتار بــا روش 
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ــه بررســی برخــی جوانــب ایــن موضــوع پرداختــه و در پــی پاســخگویی  توصیفی-تحلیلــی ب

ی اســامی  ــه ایــن ســؤال برآمدیــم کــه مواجهــۀ آموزه هــای اســامی و نظــام حقوقــی جمهــور ب

ایــران بــا اســتئثار در حکمرانــی چگونــه اســت و الزامــات اجرایــی آن چیســت؟ نظــر بــه آیــات 

، توجــه ویــژه بــه ایــن اصــل و  و روایــات متعــدد و قوانیــن و مقــررات گســترده در نفــی اســتئثار

ضــرورت مقابلــه بــا ایــن پدیــده در حکمرانــی مشــخ� می شــود. بــرای مشخ� شــدن ابعــاد 

ایــن بحــث، ابتــدا بــه مفهوم شناســی واژگان کلیــدی یعنــی اســتئثار و حکمرانــی پرداختــه، 

ی اســامی ایــران  ســپس مبانــی فقهــی حکــم اســتئثار و ظهــور آن در نظــام حقوقــی جمهــور

موردبررســی قــرار گرفتــه، و در پایــان الزامــات اجرایــی نفــی اســتئثار در حکمرانــی و برخــی 

بــردی در ایــن رابطــه ارائــه خواهــد شــد. پیشــنهادهای کار

مفهوم شناســیتبیین صحیــ� مفاهیــم تشــکیل دهندۀ یــک گــزاره، نقــش مهمــی در مشخ� شــدن 

ابعــاد و زوایــای مختلــف آن گــزاره دارد. بــه همیــن جهــت در ابتــدا بــه معرفــی مفاهیــم کلیــدی ایــن 

« و »حکمرانــی« خواهیــم پرداخــت. نوشــتار یعنــی »اســتئثار

است��ار در ل�ت و ا��اح

« و بــه معنــاى »مقــّدم داشــتن خــود یــا  « در مقابــل »ایثــار یشــۀ »أثــر ، مصــدر اســت از ر  اســتئثار

وابســتگان و هــواداران خــود بــر دیگــران در تأمیــن نیازهــا و خواســت ها« میباشــد. در تعریــف 

اســتئثار چنیــن آورده انــد: 

یــد یعنــی آن را ویــژه خویــش گردانیــد و بــه انحصــار  ، بــر دیگــران اســتئثار ورز »در فــان چیــز

ــد، 1409ق، ص37). ــن احم ــل ب ــا، ج4، ص8؛ خلی ، بی ت ــور ــن منظ ــود درآورد« (اب خ

یشــه در عافیت طلبــی و فزون خواهــی انســان ها دارد و ســبب می شــود کــه دیگــران  اســتئثار ر

ــه خــود و بســتگان خــود اختصــاص  ــز را ب ــرد و همه چی ــه کار گی را در جهــت مطامــع خــود ب
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ی از منافــع و امکانــات را بــرای  یعنی همــه  یــا بســیار دهــد و خودکامگــی نمایــد. اســتئثار

بــر نفــع خــود مقــدم  را  ایثــار یعنــی نفــع دیگــران  ایثــار اســت.  خــود خواســتن؛ در مقابــل 

ــه  ــران از هرگون ــداران و مدی ــه زمام ــت ک ــا اس ــن معن ــت بدی ــتئثار در مدیری ــی اس ــتن. نف داش

خودرأیــی و خودکامگــی و تمامیت خواهــی بپرهیزنــد و بــرای خــود و وابســتگان خــود در 

ــه  ــی را ب ــوال عموم ــزی از ام ــد و چی ــرار ندهن ی ق ــاز ــت، امتی ــان اس ــگان یکس ــرۀ هم ــه به آنچ

خــود و وابســتگان خــود اختصــاص ندهنــد (ارســطا، 1399، ص5).

�کمرانی در ل�ت و ا��اح

 تعبیــر حکمرانــی کــه مرکــب از واژۀ »حکــم« و »ران« و بــه انضمــام نشــانه »یــاء« اســت، نوعــی 

ی را افــاده مینمایــد. »حکــم«، بــه عقیــدۀ ل�تدانــان بــه معنــای »منــع« اســت  معنــای مصــدر

ــن  ــا ای ــد. ب ــت می نمای ــم ممانع ــه از ظل ــد ک ــران نامیدهان ــت حکم ــران« را از آن جه و »حکم

تمهیــد، می تــوان مدعــی شــد کــه بــار معنایی عدالــت در داللت هــای لفظــی واژۀ »حکمرانی« 

کــب و  مســتور اســت. تلفیــق مفهومــی واژۀ »ران« بــا »حکــم«، نوعــی رابطــه شــبیه رابطــه را

ــر  کــم و حکــم خــود نشــان داده و مفیــد ایــن معنــی اســت کــه حکمــران ب مرکــوب را بیــن حا

حکــم خــود نوعــی »اســتیاء« داشــته و آن را بــه هــر جهتــی کــه بخواهــد ســوق می دهــد. نشــانۀ 

ی را بــه ایــن تعبیــر اعطــا می نمایــد. درمجمــوع، ایــن انضمــام  »یــاء« نیــز نوعــی معنــای مصــدر

عــاوه بــر »صــدور حکــم«، نوعــی قاطعیــت در »اعمــال حکــم« را نیــز نشــان می دهــد (ارســطا 

و دیگــران،1391).

کــه در آن  یــف ارائه شــده از ســوی بانــک جهانــی، حکمرانــی1 روشــی اســت  بــر اســاس تعر

ــعۀ  ــت توس ...) جه ــی و ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــع (سیاس ــت مناب ــتای مدیری ــدرت در راس ق

1 Governance
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(برنامــۀ توســعه ســازمان ملــل متحــد)  UNDP کشــور اعمــال می شــود. در تعریــف دیگــری کــه1

بــرای  ی  ادار اقتصــادی،  سیاســی،  قــدرت  اعمــال  همــان  حکمرانــی  اســت،  کــرده  ارائــه 

یــف UNDP از حکمرانــی  یــت یــک کشــور در کلیــۀ ســطوح اســت. در ایــن راســتا تعر مدیر

ی بــرای مدیریــت مناســب  2چنیــن اســت: اعمــال قــدرت سیاســی، اقتصــادی، ادار شایســته

یــف یونســکو از حکمرانــی شایســته عبــارت اســت  کشــور در کلیــۀ ســطوح. همچنیــن تعر

از ســاز و کارهــا، فرایندهــا و نهادهایــی کــه به واســطۀ آنهــا، شــهروندان و نهادهــای مدنــی، 

منافــع مدنــی خــود را دنبــال میکننــد و حقــوق قانونــی خــود را بــه اجــرا درآورده و تعهداتشــان 

را بــرآورده میســازند (ارســطا و دیگــران، 1391).

مبانی فقهی است��ار

کــه اســتئثار یــک مفهــوم فقهــی اســت، مبانــی آن را نیــز بایــد در منابــع فقهــی جســتجو  ازآنجا

کــرد. مهم تریــن منابــع در ایــن زمینــه، آیــات قــرآن و روایــات اهل بیــت هســتند کــه بــه برخــی از 

آنهــا اشــاره می گردد.اســتئثار در آیــات قــرآن

در قــرآن واژۀ اســتئثار وجــود نــدارد، امــا عبــارات دیگــری بــه کار رفتــه کــه در ارتبــاط بــا اســتئثار 

بــوده و مــا را بــه آن راهنمایــی می کنــد؛ ازجملــه در آیــه 7 ســوره حشــر آمــده اســت: »َکــی ال 

ثــروت در دســت  و  مــال  ِمنکــم«؛ یعنــی خداونــد نمی خواهــد  ااَلغنیــاِء  َبیــَن  ــًه 
َ
َیکــوَن دول

گروهــی از مــردم بگــردد و دیگــران از آن نصیبــی نداشــته باشــند. ایــن مســئله بیان کننــدۀ 

نوعــی اســتئثار اســت کــه باعــث می شــود مــال و ثــروت فقــط در دســت توانگــران و ثروتمنــدان 

باقــی بمانــد.

َیط�ــی َان َرآه اســَت�نی«؛ 
َ
 ااِلنســاَن ل

َ
ــه ایــن موضــوع پرداختــه: »ِاّن ــه ۶ و 7 ســورۀ علــق نیــز ب آی

1 . United nation development program.
2. Good governance.
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انســان قطعــًا ط�یــان می کنــد، هنگامی کــه خــود را بی نیــاز ببینــد. ایــن ط�یانگــری ناشــی 

کــه یکــی از آثــار آن، میتوانــد دست به دســت شــدن ثــروت در دســت  ی اســت  از بی نیــاز

ی بیشــتر حتــی بــا فشــار بــه مســتمندان باشــد؛ چنانکــه  توانگــران و طمــع بــرای ثروت انــدوز

ممکــن اســت نتیجــۀ ایــن ط�یــان در امــور سیاســی ظاهــر گــردد؛ بدین صــورت کــه شــخصی 

بــر دیگــران اســتیا یافتــه و حاضــر بــه مشــورت بــا صاحب نظــران و نظــارت دیگــران بــر اعمــال 

خــود نگــردد و بدیــن ترتیــب، قــدرت سیاســی را در انحصــار خــود درآورد. واضــ� اســت کــه 

در هــر دو مــورد، اســتئثار کامــ� صــدق میکنــد.

اشاره  دینی  استئثار  یک  به  َتهَتدوا...«  ی  َنصار َاو  هوًدا  کونوا  »وقالوا  بقره  سوره   135 آیه  در 

که مسیحیان و یهودیان، هدایت را تنها مخصوص خودشان می دانستند. طبق آیه  شده 

مسیحیان  و  یهودیان  نیز  َشیٍء...«  ی 
َ
َعل ى  َصاَر الَنّ یَسِت 

َ
ل یُهوُد 

ْ
ال ِت 

َ
»َوَقال بقره  سوره   113

حقانیت در دین را منحصر به مذهب و شریعت خویش می دانستند و دیگران را باطل و 

ییَن َسِبیٌل ...«،  ِمّ
ُ ْ
یَنا ِفی ا�

َ
یَس َعل

َ
وا ل

ُ
گمراه می شمردند و طبق آیه 75 سوره آل عمران: »... َقال

ی برای خود صادر کردند تا نه تنها دیگران را از حقوق  با ادعای انحصار در حقانیت، مجوز

خودشان منع کنند، بلکه حتی بتوانند حقوق دیگران را غصب نمایند، مالشان را بدزدند 

که وجود این  کنند. هم چنین در آیات 51 تا 54 سوره نساء می فرماید  و در امانت خیانت 

روحیۀ انحصارطلبی در یهود تا آنجا پیش می رود که همۀ منافع مادی و معنوی را به خود 

ِذیَن آَمُنوا َسِبی�...«.
َّ
ْهدی ِمَن ال

َ
َکَفُروا هُؤالِء أ ِذیَن 

َّ
وَن ِلل

ُ
اختصاص می دهند: »... َیُقول

ــی«؛ و در آیــه 51
َ
ْعل

َ ْ
ــُم ا� ُک

ّ
ُب ــا َر َن

َ
در آیــه 24 ســورۀ نازعــات فرعــون ادعــای خدایــی می کنــد: »أ

«، خــود را مالــک مطلــق آن ســرزمین و مــردم آن می دانــد  ــُ� ِمْصــَر
ْ
یــَس ِلــی ُمل

َ
ســوره زخــرف: »أل

یــان و اختیــار آنهــا در انحصــار اوســت. بدین ســان فرعــون خــود را برتــر از دیگــران  کــه ســود و ز

دانســته و بــرای خــود اســتئثار قائــل اســت.
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ــِ�«، گروهــی مــال و ثــروت و قــدرت را مبنــا 
ْ
ُمل

ْ
 ِبال

ّ
َحــُق

َ
طبــق آیــه 247 ســوره بقــره: »َنْحــُن أ

قــرار می دهنــد و بــرای دیگــران هیــ� ارزش و پایــگاه اجتماعــی قائــل نیســتند و مناصــب را 

منحصــر در خــود دانســته و مانــع از قدرت یابــی یــا منصب یابــی دیگــران می شــوند.

آیــات متعــدد دیگــری نیــز می تــوان یافــت کــه به انحاءمختلــف بــه موضــوع اســتئثار و نهــی از 

آن، خصوصــًا در مــورد افــراد و گروه هایــی کــه دارای قــدرت و منصــب هســتند، اشــاره کــرده 

اســت کــه بــه جهــت اختصــار ذکــر نمی گــردد.

ع) در  کــرم(ص) در عصــر نبــوت و امــام علــی( اســتئثار در روایــات اهل بیتپیامبــر ا
ک انحصارطلبــی  کــه از بــروز آفــت خطرنــا دورۀ خافــت خویــش بــا تمــام تــوان کوشــیدند 

در میــان دولت مــردان نظــام نوپــای اســامی پیشــگیری کننــد. پیامبــر خــدا تــا آنجــا مراقــب 

کــه از هرگونــه رنــگ و بــوی ایــن خصلــت زشــت نیــز اجتنــاب  آفــت انحصارطلبــی بــود 

می کــرد و اجــازه نمــی داد کســی حتــی آن حضــرت را بــر خــود مقــدم بــدارد. ازایــن رو وقتــی 

ــرام حضرتــش، بنــد کفــش خــود را  ــه احت ــاره می شــود و شــخصی ب بنــد کفشــش در طــواف پ

بــاز می کنــد و بــه او می دهــد، نمی پذیــرد و می فرمایــد: »هــذه أَثــَره َو ال أقَبــُل أَثَره«(طبرانــی، 

نمی پذیــرم  را  امتیــاز  مــن  و  اســت  امتیــاز  نوعــی  ایــن  ص174)؛   ،2840 ح   ،3 ج   ،1415

علیهم الســام  اهل بیــت  از  ی  بســیار روایــات  ص۶00).   ،1389 ی شــهری،  ر (محمــدی 

مــوارد  نیــز  ع)  اهل بیــت( عملــی  ســیرۀ  در  همچنیــن  و  شــده  وارد  اســتئثار  مذمــت  در 

اشــاره  آنهــا  از  برخــی  بــه  ادامــه  در  کــه  یافــت  میتــوان  را  اســتئثار  بــا  مبــارزه  از  متعــددی 

را به ویــژه در حــوزۀ اقتصــادی  آفــت جامعــه  ع) بزرگ تریــن  میگــردد. امیرالمؤمنیــن علــی(
رانــت1 و  فزون خواهــی  و  ی  ویژه خــوار بــه  ی  امــروز اصطــاح  در  کــه  می دانــد  اســتئثار 

ط بــر قــدرت، خــود را 
ّ
 معــروف اســت. از نظــر آن حضــرت اســتئثار خصوصــًا در هنــگام تســل

1.درآمدی که از فرصت ها و موقعیت های برتر به دست آمده باشد )فرهنگ فارسی معین)، امتیازی انحصاری که به دور 
از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی می شود.
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کــم شــود اســتئثار  «؛ هــر کــه حا ــک اســتاثَر
َ
بیشــتر نشــان می دهــد. ایشــان می فرمایــد: »َمــن مل

و اســتبداد کنــد (نهج الباغــه: حکمــت 1۶0).

کــرده و  ی و انحصارطلبــی اشــاره   آن حضــرت در ســخنی دیگــر بــه برخــی آثــار ویژه خــوار

ــادی  ــوزۀ اقتص ــه ح ــا ب ــم تنه ــاه و ظل ــه و گن ــت و مجرمان ــل زش ــن عم ــه ای ــد ک ــی ده ــان م نش

محــدود نخواهــد شــد، بلکــه دیگــر حوزه هــای زندگــی فــرد و جامعــه را به شــدت تحــت تأثیــر 

ی و انحصارطلبــی،  ع) می فرمایــد: »ویژه خــوار یان بــار و مخــرب قــرار خواهــد داد. امــام( آثــار ز

کندگــی و  حســادت مــی آورد و حســادت، دشــمنی و دشــمنی، اختــاف و اختــاف، پرا

ــن  ــان رفتــن نعمــت« (اب ــی، زوال دولــت و از می ــی و زبون کندگــی، ضعــف و ضعــف، زبون پرا

ص345). ح9۶1،  ج20،   ،1404 ابی الحدیــد، 

کــت و تباهــی خواهــد  ع) خــود ویژه خــوار پیــش از مــردم بــه ها از نظــر امیرمؤمنــان علــی(

گــر مــردم دنیــای خــود را از دســت می دهنــد، ویژه خــوار آخــرت خویــش را بــه  یــرا ا افتــاد؛ ز

کــت ابــدی را بــرای خــود رقــم زده اســت. آن حضــرت می فرمایــد:  بهایــی انــدک فروختــه و ها

 انحصارطلبــی کنــد، نابــود مــی شــود« 
ْ

کــه در امــوال »َمــن یســَتاِثر ِمــَن ااَلمــواِل یهِلــ�؛ هــر 

ص5۶). ح118،  ج75،   ،1375 (مجلســی، 

برخــورد ســخت امیرالمؤمنیــن بــا انحصارطلبــی نزدیــکان و خویشــان خــود، بســیار قابل تأمــل 

از  کــه  حضــرت  کارگــزاران  از  یکــی  زمانــی  بــود.  دیگــران  بــرای  پندآمــوز  درســی  و  بــوده 

ــه بازگردانــدن  ــف ب
ّ
ــه امــوال عمومــی خیانــت کــرد، امــام او را مکل ــود، ب خویشــاوندانش هــم ب

ی را تهدیــد کــرد کــه بــا شمشــیر خــود ضربــه ای بــر تــو  امــوال بــه صاحبــان اصلــی آنهــا نمــود و و

ی فــرود نیامــد، مگــر آنکــه وارد دوزخ  وارد خواهــم نمــود و هی� کــس ضربــت شمشــیر مــن بــر و

گــر حســن و حســین هــم دســت بــه چنیــن خیانتــی  شــد. در ادامــه فرمــود: بــه خــدا ســوگند ا

می زدنــد، هرگــز هواخواهــی و پشــتیبانی نســبت بــه آنهــا از طــرف مــن انجــام نمی گرفــت و 
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ذره ای در تصمیم گیــری مــن تأثیــری نمی داشــت (نهج الباغــه: نامــه 41)؛ یــا هنگامی کــه 

ع) گردنبنــدی را از مســئول و خزانــه دار بیت المــال بــه امانــت گرفــت، و شــرط  دختــر امــام(

ع) رســید، هــم دختــر خــود  ) ضمانــت در اســترداد آن نمــود و خبــرش بــه ســمع حضــرت امیــر

یــخ  ــرار داد کــه در تار ــه دار حکومــت خــود را چنــان مــورد مؤاخــذه و نکوهــش ق را و هــم خزان

کــه ایــن امــکان بــرای دیگــران فراهــم نبــوده و به واســطۀ قرارداشــتن  ثبــت شــده اســت؛ چرا

در موقعیــت دختــر امیرالمؤمنیــن از آن بهــره جســته اســت (ابــن شهرآشــوب، 137۶ق، ج2، 

کــه از  یــان عقیــل  ص111). در خطابــه ای بــرای مــردم، خــود حضــرت، بــا زبــان خویــش جر

ــم...  ــه او گفت ــه »ب ــد ک ــو می نمای ــود را بازگ ــرده ب ــدم ک ــاع گن ــک ص ــت ی ، درخواس ــر ــدت فق ش

مــرا به ســوی آتشــی کــه خداونــد بــا غضبــش آن را شــعله ور کــرده می کشــانی؟« (نهج الباغــه: 

خطبــه 224)

ع) می تــوان بــه دســت آورد، آن حضــرت، عاوه  ) ی حضــرت امیــر آن گونــه کــه از ســیرۀ زمامــدار

بــر آنکــه در عمــل، خویشــان و وابســتگان خــود را دقیقــًا زیــر نظر داشــت و اجازۀ سوءاســتفاده 

را از آنهــا گرفتــه بــود، بــه مأمــوران و والیــان منصــوب خویــش کــه بــه نقــاط دوردســت فرســتاده 

می شــدند نیــز ایــن حقیقــت را گوشــزد می کــرد کــه از منصوبــان و نزدیــکان خــود غافــل نشــوید. 

، در ایــن زمینــه می فرمایــد:  ی از عهدنامــه مالــ� اشــتر در فــراز

»از انحصارطلبــی در آنچــه مــردم در آن برابرنــد و غفلــت از آنچــه در حــوزۀ مســئولیت تــو قــرار 

، به خاطــر دیگران مؤاخذه خواهی  ؛ زیرا تو دارد و در برابــر دیــدگان مــردم روشــن اســت، بپرهیــز

ــو  ــر دیدگانــت کنــار خواهــد رفــت و داد ســتمدیده از ت ــه زودی پرده هــای امــور از براب شــد و ب

گرفتــه خواهــد شــد« (نهج الباغــه: نامــه 53).امیرمؤمنــان مالــک اشــتر را از هرگونــه اســتئثار 

پرهیــز می دهــد، چــه آنکــه خــود بــدان دســت یــازد یــا اجــازه دهــد کــه خویشــان و وابســتگانش 

اســتئثار نماینــد؛ یعنــی از قــدرت او اســتفاده کننــد و انحصارطلبــی و امتیازخواهــی نماینــد. 
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، نزدیــکان و خویشــاوندانی اســت کــه  آن حضــرت بــه مالــک اشــتر می نویســد: »بــرای زمامــدار

ی نمودن انــد و در دادوســتد،  اهــل اســتئثار و برتری جســتن و امتیازخواهــی و دســت دراز

یــدن اســباب آن، از بیــخ برکــن!  یشــه ســتم اینــان را بــا بر انصــاف را کمتــر بــه کار بســتن. پــس ر

؛ و مبــادا در تــو  و بــه هی� یــک از اطرافیــان و وابســتگانت زمینــی را بــه بخشــش وامگــذار

یــان ســایر مــردم باشــد،  طمــع کننــد کــه قــراردادی بــه ســود ایشــان منعقــد کنــی کــه مایــۀ ز

ــج  ــه رن ی ک ــانند، به طور ــام رس ــه انج ــم ب ــا ه ــترک و ب ــد مش ــه بای ی ک ــا کار ی و ی ــار ــواه در آبی خ

ــر آنــان اســت و  ــر دیگــران تحمیــل کننــد، کــه در ایــن صــورت ســودش ب و هزینه هــای آن را ب

عیــب و ننگــش بــرای تــو در دنیــا و آخــرت« (نهج الباغــه: نامــه 53).امیرالمؤمنیــن به محــ� 

یشــه کن کــردن آن اقــدام  یافــت گزارشــی مبنــی بــر ظهــور اســتئثار در مدیــران خــود بــرای ر در

ــداران  ــه یکــی از فرمان ــاره کوتاهــی روا نمی داشــت. ایشــان در نامــۀ تنــدی ب می کــرد و دراین ب

ک شــکافته و جانــدار  خــود در ایــن رابطــه می نویســد: »ســوگند بــه کســی کــه دانــه را در زیــر خــا

گــر ایــن گــزارش درســت باشــد، تــو در نــزد مــن خــوار خواهــی شــد و ارزش و  یــده اســت، ا را آفر

مقــدارت کــم خواهــد بــود. پــس حــق پــروردگارت را ســبک مشــمار و دنیــای خــود را بــا نابــودی 

یانکارتریــن افــراد باشــی« (نهج الباغــه: نامــه 43). امیرمؤمنــان  ــاد مگــردان کــه از ز دینــت آب

ع) در برابــر خودکامگــی و امتیازخواهــی و انحصارطلبــی، ســخت و ســازش ناپذیر بــود  علــی(

و نســبت بــه آن به شــدت حساســیت نشــان مــی داد و اجــازه نمــی داد کارگزارانــش بــا مــردم، 

خودکامانــه رفتــار نماینــد و بــر مــردم امتیازجویــی کننــد و چیــزی از حقــوق و دارایی هــای 

ایشــان را بــه خــود یــا بســتگان خــود اختصــاص دهنــد (ارســطا، 1399، ص29).

وَن مــال اهلل دوال و ِعبــاداهلل 
ُ

امیرالمؤمنیــن در نهج الباغــه دربــارۀ  بنی امّیــه فرمودنــد: »َیأُخــذ

خــوال و دیــن اهلل دخــا بینهــم«؛ یعنــی دلیــل بــر اینکــه این هــا بــرای حکومــت صاحیــت 

ندارنــد، ایــن اســت کــه امــوال عمومــی دست به دســت بیــن خودشــان می گــردد، بــا اینکــه 

اســتخدام  و  می آورنــد  حســاب  بــه  خــود  بــردگان  مثــل  را  مــردم  اســت؛  مــردم  عامــه   مــال 
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ی می کننــد. همچنیــن  می کننــد و دیــن خــدا را هــم هــر طــور کــه دوســت دارنــد، دســت کار

ی و انحصارطلبــی او کــه نابــودی دولتــش را  ع) دربــارۀ رفتــار عثمــان در زمامــدار آن حضــرت(

نیــز بــه دنبــال داشــت، می فرمایــد: »”اســتاثَر فاســاَء االثــرَه“، مــن پیشــامد عثمــان را بــا تعریفــی 

بــرای شــما می گویــم؛ او خودکامگــی و انحصارطلبــی پیــش گرفــت تــا آنجــا کــه ایــن امــر در او 

قــوی شــد و از حــد تجــاوز کــرد؛ شــما هــم بــه هــراس آمدیــد و بی تابــی کردیــد و کارتــان از حــد 

ــه در  ــی (ک ــت قطع ــی اس ــکیب، ُحکم ــب و ناش ــاره انحصارطل ــد را درب ــرد و خداون ــاوز ک تج

ــق خواهــد یافــت)« (نهج الباغــه: خطبــه 30). ــا قیامــت، تحّق آینــده ی

بــا توجــه بــه تعلیل هــای متعــدد مســتقیم و غیرمســتقیم در آیــات و روایــات کــه بخشــی از آنهــا 

یــ�  ذکــر شــد، می تــوان قائــل بــه حکــم حرمــت اســتئثار شــد. البتــه شــهید اول نیــز حکــم صر

کــه بــه جهــت اختصــار و  حرمــت اســتئثار را بیــان نمــوده اســت1 (ارســطا، 1399، ص71) 

خــارج نشــدن از بحــث اصلــی، بــه شــرح و توضیــ� آن وارد نخواهیــم شــد.

اساسی سا�ی نفی است��ار در ن�ام �قو�ی جمه�ری اسامی ایران

دیــده  مختلفــی  عناویــن  تحــت  اســتئثار  ایــران،  اســامی  ی  جمهــور حقوقــی  نظــام  در 

رشــوه دهی،  و  ی  رشــوه خوار ی،  رانت خــوار بی عدالتــی،  و  تبعیــ�  ازجملــه:  می شــود؛ 

سوءاســتفاده یــا عدم صاحیــت، تصــرف در بیت المــال، تحصیــل مــال از طــرق نامشــروع 

 . ... ی و ...)، اعمال نفــوذ برخــاف حــق، پارتی بــاز ، شــرط بندی و ی، قمــار (دزدی، رباخــوار

ــی  ــتئثار و امتیازطلب ــا اس ــارزه ب ــگیری و مب ــذار در پیش ــر قانون گ ــای موردنظ ــه زوای ــرای اینک ب

حکمرانــان و مســئولین بیشــتر آشــکار شــود و بتــوان تحلیــل خوبــی از سیاســت تقنینــی 

1 . قاعــدة) ١٧٥ )محَد�ــات ا�مــور بعــد عهــد النبــّ�)ص) تنقســم أقســامًا: ال یطلــق اســم البدعــة عندنــا ّإل عــل �مــا هــو محــّرم 

منهــا. ... و �انیهــا: المحــّرم، وهــو کّلبدعــة تناولتهــا قواعــد التحریــم وأّدلتــه مــن الشــریعة، کتقدیــم غیــر ا�ئّمــة المعصومیــن 

علیهــم، وأخذهــم مناصبهــم، واســتئثار والة الجوربا�مــوال، ومنعهــا مســتِحّقها، ...)محمدبــن مکــی، 1430، ج 15، 353).
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کنونــی در مقابلــه بــا ایــن پدیــده ارائــه نمــود، بــه برخــی اصــول قانــون اساســی و مــوارد برجســته 

ــى ــون اساس ــر ایــن اصــول در ایــن زمینــه خواهیــم پرداخت.قان قوانیــن ناظــر ب

قانــون  در  انحصارگــری  هرنــوع  از  جلوگیــری  و  اقتصــادی  اجتماعــی-  عدالــت   اجــرای 

ی کــه در مقدمــۀ ایــن قانــون چنیــن آمــده اســت: »بــا توجــه  کیــد اســت، به طور اساســی مــورد تأ

بــه ماهیــت ایــن نهضــت بــزرگ، قانــون اساســی تضمین گــر نفــی هرگونــه اســتبداد فکــری 

گسســتن از سیســتم اســتبدادی  و اجتماعــی و انحصــار اقتصــادی می باشــد و در خــط 

و ســپردن سرنوشــت مــردم بــه دســت خودشــان تــاش مــی کنــد.« در اصــل چهــارم قانــون 

... باید  اساســی مقــرر شــده تمــام قوانیــن و مقــررات اعــم از مدنــی، جزایــی، مالــی، اقتصــادی و

بــر اســاس موازیــن اســامی باشــد. بدیهــی اســت در دیــن مبیــن اســام هی� گونــه جایگاهــی 

بــرای امــور مفســده  دار و نامشــروع شــناخته نشــده و همیــن امــر ســبب میگــردد قوانیــن 

... جامعــه را تنظیــم و از  یتــی، اقتصــادی و مالــی و ، ســامت مدیر منطبــق بــا موازیــن مذکــور

بــروز فســاد جلوگیــری نماینــد. در بنــد ۶ اصــل ســوم قانــون اساســی بــه محــو هرگونــه اســتبداد 

و خودکامگــی و انحصارطلبــی پرداختــه کــه نمونــۀ بــارز توجــه بــه منــع اســتئثار در قانــون 

اساســی اســت. در بنــد 9 اصــل ســوم نیــز بــه رفــع تبعی� هــای نــاروا و ایجــاد امکانــات 

کیــد شــده اســت. همچنیــن در  عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی تأ

ی عمــوم در برابــر قانــون و حمایــت  بنــد 14 اصــل ســوم، اصــل نوزدهــم و اصــل بیســتم بــه تســاو

ــر گــروه دیگــر توجــه می شــود. درواقــع  یکســان قانونــی از افــراد ملــت و عــدم امتیــاز گروهــی ب

، تبعیــ� نــاروا در میــان افــراد جامعــه اســت کــه بــا پیشــگیری  یکــی از عناصــر مهــم اســتئثار

و مبــارزه بــا آن، از اســتئثار نیــز جلوگیــری خواهــد شــد. اصــل چهلــم نیــز در راســتای منــع 

اســتئثار بیــان نمــوده کــه هی� کــس نمی توانــد اعمــال حــق خویــش را وســیلۀ اضــرار بــه غیــر 

یــا تجــاوز بــه منافــع عمومــی قــرار دهــد. هرچنــد ایــن اصــل بــه اعمــال حــق اشــاره کــرده، امــا 

ــوق  ــردن حق ــی و پایمال ک یاده خواه ــه ز ــی ب ــا خودبرتربین ــتا ب ــن راس ــراد در ای ــت اف ــن اس ممک
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و منافــع دیگــران بپردازنــد کــه ایــن اصــل بــه ممنوعیــت قانونــی آن اشــاره کــرده اســت. بنــد 5

اصــل چهــل و ســوم بــا بیــان منــع اضــرار بــه غیــر و انحصــار و احتــکار و ربــا و دیگــر معامــات 

ــران  ــامی ای ی اس ــور ــاد جمه ــتئثار در اقتص ــع اس ــردن من ــعی در نهادینه ک ــرام، س ــل و ح باط

نمــوده اســت. طبــق اصــل چهــل و ششــم هی� کــس نمی توانــد به عنــوان مالکیــت نســبت بــه 

کســب وکار خــود امــکان کســب وکار را از دیگــری ســلب کنــد. اصــل 49 نیــز دولــت را موظــف 

بــه  را  آن  کــه می تــوان  نامشــروع می نمایــد  ثروت هــای  و  پس گیــری عوایــد  باز و  توقیــف  بــه 

ی و اســتئثار نیــز تســری داد.در اصــول 141 و 142 عوایــد ناشــی از انحصارطلبــی، رانت خــوار

ــرای برخــی مشــاغل و وظیفــۀ  ــا طــرح ممنوعیــت دوشــ�له بودن ب ــه ترتیــب ب ــون اساســی ب قان

 ، ، معاونــان رئیس جمهــور ، رئیس جمهــور رئیــس قــوه قضاییــه در رســیدگی بــه دارایــی رهبــر

ی  وزیــران و همســر و فرزنــدان آنــان قبــل و بعــد از خدمــت، ســعی شــده تــا جلــوی ویژه خــوار

گرفتــه شــود. اصــل 148 آنــان  وابســتگان  و  افــراد متنفــذ  بــرای  نامشــروع  کســب منافــع  و 

ی شــخصی از وســایل و امکانــات ارتــش و اســتفاده شــخصی از افــراد آنهــا  هرنــوع بهره بــردار

ــت. ــرده اس ــوع ک ــا را ممن ــر این ه ــخصی و نظای ــده ش ــته، رانن ــورت گماش به ص

عــاوه بــر این هــا، بــا توجــه بــه قانــون اساســی، مجلــس شــورای اســامی از مجــرای اصــل 72 و 

ی بــا تصویــب قوانیــن مؤثــر و کارآمــد در چهارچــوب قانــون  دیگــر اصــول مربــوط بــه قانون گــذار

اساســی و شــرع، اصــول 87 تــا 89 از طریــق رأی اعتمــاد و ســؤال و اســتیضاح رئیس جمهــور 

و وزرا، اصــل 90 بــا رســیدگی بــه شــکایات مردمــی و قــوه قضائیــه از مجــرای اصــول 15۶، 173

) می تواننــد نقــش مهمــی بــرای  ی) و 174 (ســازمان بازرســی کل کشــور (دیــوان عدالــت ادار

... و  ی و ، امتیــاز و انحصارطلبــی، رانت خــوار ی و ازجملــه اســتئثار مقابلــه بــا مفاســد ادار

احقــاق حقــوق مــردم داشــته باشــند.همچنین امربه معــروف و نهی ازمنکــر مــردم نســبت بــه 

دولــت از طریــق اصــل 8، مطبوعــات و نشــریات از طریــق اصــل 24، احــزاب، جمعیت هــا، 

ی  انجمن هــای سیاســی و صنفــی و اســامی از طریــق اصــل 2۶ و صداوســیمای جمهــور
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ــر  ــی ب ــع بزرگ ــدرت، مان ــای ق ــه جریان ه ــار ب ــنگری و فش ــا روش ــل 175 ب ــق اص ــامی از طری اس

ســر راه اســتئثارطلبان خواهنــد بــود.

سایر �وانین و مقررات

کــه  کــه ذکــر تمــام مــواردی  گســترده اســت  دامنــۀ قوانیــن و مقــررات به انــدازه ای وســیع و 

ی احــکام و تکالیفــی درخصــوص پیشــگیری از وقــوع اســتئثار و فســاد ناشــی از آن  حــاو

ــد را  ــروز مفاس ــم ب ــذ مه ــی از مناف ــوان یک ــان می ت ــان کارشناس ــه اذع ــوده و ب ــکل ب ــد، مش باش

همیــن تعــدد قوانیــن و عــدم انســجام آنهــا دانســت. لــذا از ایــن حیــث صرفــًا برخــی مــواد مهــم 

قوانیــن و مقــررات ذکــر می شــوند:

1. منــ� ان��ــار در شــرای� م�امــات و نرخ گ�اری هــا: مــاده 52 قانــون اجــرای سیاســت های 

ی،  ارز یالــی،  (ر دولتــی  امتیــاز  اعطــاء  و  کمــک  «هرگونــه  اساســی:  قانــون   44 اصــل  کلــی 

ی، معافیــت، تخفیــف، ترجیــ�، اطاعــات یــا مشــابه آن) به صــورت تبعی� آمیــز بــه  اعتبــار

یــک یــا چنــد بنــگاه یــا شــرکت کــه موجــب تســلط در بــازار یــا اخــال در رقابــت شــود، ممنــوع 

اســت«. همچنیــن بخشــنامۀ رئیــس قــوه قضائیــه مصــوب 1398/4/15 درخصــوص اجــرای 

و جلوگیــری  انحصــار سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــا هــدف تســهیل رقابــت و منع

از اخــال در رقابــت، قابل توجــه اســت.

کیــد بــر لــ�وم برخــ�رد �ــد�ن تب�یــ� �ــا فســاد: در بنــد هفتــم فرمــان هشــت مــاده ای مقــام  2. ت�

ــی  ــ� تبعیض ــد هی ــاد نبای ــا فس ــارزه ب ــر مب ــت: »در ام ــده اس ــال 1380 آم ــری در س ــم رهب معظ

دیــده شــود. هی� کــس و هیــ� نهــاد و دســتگاهی نبایــد اســت�نا شــود. هی� شــخ� یــا نهادى 

، خــود را از حساب کشــی  نمی توانــد بــا عــذر انتســاب بــه اینجانــب یــا دیگــر مســئوالن کشــور

معــاف بشــمارد. بــا فســاد در هــر جــا و هــر مســند بایــد برخــورد یکســان صــورت گیــرد.« در 
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ی از  ی اســامی ایــران و قوانیــن برنامــه توســعه نیــز مــوارد بســیار ســند چشــم انداز جمهــور

ــه چشــم می خــورد. ــه عدالــت و رفــع تبعیــ� در عرصه هــای مختلــف ب توجــه ب

و  مقا��ه کاری ها  در  اعمال نفوذ  و  نامشروع  اموال  کسب  مالی،  سوءاستفاده  �ا  مبارزه   .3

م�امات دولتی: بند 5 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی. قانون الحاق موادی 

ی اسامی ایران مصوب  به قانون نحوۀ اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهور

1398/12/1 مجلس شورای اسامی به طور ویژه به ابعاد مختلف استئثار اشاره کرده است. 

به عنوان مثال در ماده 1۶ الحاقی، خیل عظیمی از مسئوالن و کارکنان دستگاه های اجرایی 

دولتی و غیردولتی را تحت شمول احکام مقرر در این قانون جهت اعاده اموال نامشروع 

قرار داده و در تبصره 3 اضافه کرده که کلیه کسانی که به تشخی� دادستان موضوع ماده 

از مقام  ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیلۀ آنان با سوءاستفاده  (18) این  قانون

سپس  هستند.  بخش  این  احکام  مشمول  دارد،  وجود  ماده  این  مشمول  افراد  موقعیت  و 

ماده  موضوع  اشخاص  از  ی�  هر  »هرگاه  می کند:  اضافه  الحاقی   19 ماده   3 تبصره  در 

یا  ش�لی  موقعیت  از  اسامی  انقاب  ی  پیروز ابتدای  از  آن  تبصره های  و  قانون این  (1۶)

و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا  قانون جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخاف

اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا 

کلیه اموال  کرده باشد...  درجۀ سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل 

به دست آمده... به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.« 

قانون مبارزه با پول شویی مصوب 138۶/11/2 و الحاقیه آن نیز در راستای اجرای اصل 49

قانون اساسی و مبارزه با سوءاستفاده های مالی است. همچنین در بند پ ماده 3۶ قانون 

قانونی در صورت  و مقررات  از اعمال نفوذ برخاف حق  مجازات اسامی مصوب 1392، 

که با توجه به بند ب ماده 109 تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، صحبت شده است 

همان قانون، این یک جرم اقتصادی محسوب می شود.
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ــا دیگــری  ــاز �یر�انونــی بــرای خــود ی ــا امتی 4. فســاد م�ســوب شــدن کســب هرگونــه منف�ــت ی

توســ� مســ�و�ن: یکــی از معــدود اســناد مهمــی کــه به طــور نســبتًا مفصــل بــه ابعــاد مختلــف 

ی پرداختــه اســت، برنامــۀ  اســتئثار مســئوالن، تحــت عنــوان فســاد در دســتگاه های ادار

ی و مقابلــه بــا فســاد مصــوب 1382 هیئت وزیــران و قانــون آن  ارتقــاء ســامت نظــام ادار

مصــوب 1390 مجمــع تشــخی� مصلحــت نظــام باشــد. در ایــن قانــون، فســاد، هرگونــه فعــل 

ــا تــرک فعلــی اســت کــه توســط هــر شــخ� حقیقــی یــا حقوقــی به صــورت فــردی، جمعــی  ی

یــا ســازمانی کــه عمــدًا و بــا هــدف کســب هرگونــه منفعــت یــا امتیــاز مســتقیم یــا غیرمســتقیم 

ــی  یان ــرر و ز ــا ض ــرد ی ــام پذی ی انج ــور ــررات کش ــن و مق ــ� قوانی ــا نق ــری، ب ــا دیگ ــود ی ــرای خ ب

ــد.  ــا جمعــی از مــردم وارد نمای ــا ســامت و امنیــت عمومــی و ی ــع ی ــه امــوال، منافــع، مناب را ب

ی، سیاســی،  نظیــر رشــا، ارتشــا، اختــاس، تبانــی، سوءاســتفاده از مقــام یــا موقعیــت ادار

یافــت و پرداختــه ای غیرقانونــی از منابــع عمومــی و انحــراف از  امکانــات یــا اطاعــات، در

ایــن منابــع بــه ســمت تخصی� هــای غیرقانونــی، جعــل، تخریــب یــا اختفــاء اســناد و ســوابق 

ی و مالــی. طــرح رســیدگی بــه امــوال و دارایی هــای مســئولین مصــوب مجمــع تشــخی�  ادار

مصلحــت نظــام در آبــان مــاه 1394، نیــز مکمــل اصــل 142 قانــون اساســی اســت. همچنیــن 

بخشــنامه مصــوب 1392/10/17 بــه همــۀ دســتگاه های اجرایــی درخصــوص اجــرای دســتور 

ــازات  ــی و کســب امتی ــا تبان ــر شناســایی و پیگیــری اشــخاصی کــه ب رئیس جمهــور مبنــی ب

یــم  خــاص، زمینــۀ سوءاســتفاده و درآمدهــای غیرقانونــی و غیرموجــه را به ویــژه در شــرایط تحر

فراهــم نموده انــد به منظــور حراســت از حقــوق مــردم و بیت المــال نیــز در همیــن راستاســت.

یــن دولتــی نســبت �ــه دولــت:  ، ت�ــت عنــوان ت�دیــات م�م�ر 5. جرم انــگاری م�ادیــ� اســت��ار

ــون مجــازات اســامی (تعزیــرات) مصــوب 1375، تحــت  فصــل ســیزدهم کتــاب پنجــم قان

ی مصادیــق اســتئثار  عنــوان »تعدیــات مأموریــن دولتــی نســبت بــه دولــت« بــه جرم انــگار

 ... ی و ی، تبانــی در معامــات دولتــی، احتــکار و زمین خــوار ی، رشــوه خوار نظیــر رانت خــوار
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پرداختــه اســت کــه از منابــع مهــم مقابلــه بــا اســتئثار بــه شــمار می رونــد.۶. ممنوعیــت خریــد 

و فــروش امتیــازات و ت��یــل مــال از �ریــ� �یر�انونــی: در مــاده 2 قانــون تشــدید مجــازات 

ی، نیــز مقــرر شــده اســت: »هرکــس بــه نحــوی از انحــاء  مرتکبیــن ارتشــا، اختــاس و کاه بــردار

امتیازاتــی را کــه بــه اشــخاص خــاص بــه جهــت داشــتن شــرایط مخصــوص تفویــ� می گــردد 

نظیــر جــواز صــادرات و واردات و آنچــه عرفــًا موافقــت اصولــی گفتــه می شــود در معــرض 

یــع کاالهایــی کــه مقــرر بوده  یــد و فــروش قــرار دهــد و یــا از آن سوءاســتفاده نمایــد و یــا در توز خر

یــع نمایــد مرتکــب تقلــب شــود و یــا به طورکلــی مالــی یــا وجهــی تحصیــل  طبــق ضوابطــی توز

کنــد کــه طریــق تحصیــل آن فاقــد مشــروعیت قانونــی بــوده اســت، مجــرم محســوب و عــاوه 

بــر رد اصــل مــال بــه مجــازات ســه مــاه تــا دو ســال حبــس و یــا جریمــه نقــدی معــادل دو برابــر 

ــد.« ــد ش ــوم خواه ــت آمده محک ــال به دس م

ال�امات عملی نفی است��ار در �کمرانی

و  شــخصی  منافــع  به منظــور  قــدرت  از  سوءاســتفاده  محصــول  هرچیــز  از  بیــش  اســتئثار 

زاییــده موقعیت هــا و مناصبــی اســت کــه افــراد در ســاختار نظــام سیاســی بــر عهــده دارنــد. 

بــا وجــود تمــام قوانینــی کــه مرتبــط بــا پیشــگیری و مجــازات انحصارطلبــان وجــود دارد، امــا 

تی دیــده می شــود. ایــن مشــکات ناشــی از دو عامــل اســت:  هنــوز هــم در ایــن زمینــه مشــکا

یکــی مشــکات تقنینــی و دیگــری مشــکات اجرایــی مقابلــه بــا انحصارطلبــی. بنابرایــن 

ــه نظــر می رســد. ی ب بررســی الزامــات ناشــی از ایــن مشــکات، ضــرور

ال�امات تقنینی نفی است��ار

یجــی اســت و  یشــه کنی آن نــه یک بــاره کــه فرآینــدی گام بــه گام و تدر مبــارزه بــا اســتئثار و ر

اجــرای آن پیــش و بیــش از هرچیــز بــه احتــرام بــه قانــون و اجــرای آن وابســته اســت. قانــون، 
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اقتصــادی،  اجتماعــی،  حقــوق  تحقــق  بــرای  ارزشــمند  ی  معیــار و  جامعــه  ســنگ بنای 

سیاســی و فرهنگــی همــۀ شــهروندان یــ� جامعــه اســت. حجــم گســتردۀ قوانیــن، گویــای 

ی امــری دیگــر  ی کشــور اســت؛ امــا مشــکل نقــ� قانون گــذار اهمیــت ســامت نظــام ادار

بــرای  مؤثــر  و  مناســب  قوانیــن  تصویــب  بــه  قانون گــذار  توجــه  عــدم  معنــای  بــه  و  اســت 

و  بــا مقولــۀ انحصارطلبــی اســت. مقابلــۀ نظــام حقوقــی  و مبــارزۀ همه جانبــه  پیشــگیری 

کیفــری بــا مفاســدی کــه ارتباطــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا اســتئثار دارنــد و اغلــب بــا آن 

 ، مازمــت و همراهــی پیــدا می کننــد (مثــل رشــا و ارتشــا، اخــال در نظــام اقتصــادی، احتــکار

صــورت  گســترده ای  به طــور   (... و دولتــی  معامــات  در  تبانــی  پول شــویی،  ی،  زمین خــوار

ــا دیــوان  ــه ت ی گرفت ــه و دیــوان عدالــت ادار ــوه قضائی ی از ق گرفتــه اســت و نهادهــای بســیار

محاســبات و ســازمان بازرســی کل کشــور و نیــز نهادهایــی مثــل وزارت اطاعــات، نظــارت 

نماینــدگان مجلــس و کمیســیون اصــل نــود قانــون اساســی و نهادهــای نظــارت و بازرســی 

ــا  ــارزه ب ــرل و مب ــر پیشــگیری، کنت ــا در ام ــده اند ت ــی، در قوانیــن پیش بینــی ش ــی و صنف دولت

بااین حــال علی رغــم  اقــدام نماینــد.  مصادیــق اســتئثار در حــدود صاحیت هــای خــود 

کــه  ، بــه نظــر می رســد  ی هــای صورت گرفتــه پیرامــون اعمــال مرتبــط بــا اســتئثار جرم انگار

کار خــود ادامــه می دهنــد؛  هنــوز هــم انحصارطلبــان در مــواردی بــدون تــرس از قانــون بــه 

کــه ضمانــت اجــرای مناســب و صراحــت قانونــی الزم در ایــن رابطــه بــه انــدازۀ کافــی وجود  چرا

ی و دیگــران، 1395، ص12). درعین حــال می تــوان درزمینــه� پیشــگیری  یــش نــور نــدارد (درو

: ممنوعیــت  ی هــای هدفمنــد و مؤثــری داشــت؛ نظیــر ، قانون گذار از زمینه هــای اســتئثار

به کارگیــری مدیــران ســتادهای انتخاباتــی داوطلــب انتخاب شــده در پســت های مرتبــط بــا 

آن ســمت انتخابــی؛ ممنوعیــت هرگونــه به کارگیــری وابســتگان نســبی و ســببی در مجموعــه 

، مگــر در مــوارد خــاص بــا کســب نظــر از یــک نهــاد  تحــت مدیریــت مقامــات و مدیــران کشــور

ناظــر بیرونــی؛ و ... .
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ال�امات اجرای� نفی است��ار

درســت اســت کــه مشــکات تقنینــی ســدی بــزرگ بــرای مقابلــه بــا اســتئثار اســت، امــا اجــرای 

ئــی بــزرگ اســت. مشــکات اجرایــی ناشــی از نقایــ� موجــود در  قوانیــن موجــود نیــز خا

ســطوح فرهنگــی و اجتماعــی و نیــز عــزم اجرایــی قــوای ســه گانه در ایــن زمینــه اســت کــه بــه 

ــگیری و  ــر پیش ــم در ام ــی ه ــازمان های متول ــتگاه ها و س ــئوالنۀ دس ــد مس ــژه و تعه ــام وی اهتم

هــم پــس از تحقــق اســتئثار نیــاز دارد.

و  شهروندان  جامعه پذیری  و  آموزش  نیازمند  نخست  جامعه ای  هر  در  قانون  ی  پیاده ساز

است.  قانون  رعایت  و  احترام  به منظور  شهروندی  تکالیف  و  حقوق  همچنین  و  مدیران 

گاهی و شناخت شهروندان از قوانین، پایبندی آنها به معیارها و دستورالعمل ها  افزایش آ

و به طورکلی قانونمندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را به دنبال دارد. از طرفی الزمۀ 

هر  در  نخبگان  و  مردم  نظارت  مدیران،  توسط  قانونمندی ها  به  پایبندی  و  قانون  اجرای 

گاهی های  جامعه است. یکی از اهداف بند 2 اصل 3 قانون اساسی در ضرورت باالبردن آ

جهت  به  مسئوالن،  و  خود  تکالیف  و  حقوق  و  قوانین  با  مردم  بیشتر  آشنایی  عمومی، 

از وظایف  و مسئوالن  کارمندان، مدیران  انحراف  بر عدم  و نظارت  افراد  استیفای حقوق 

کید اصل 8 به ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر مردم  و محدوده صاحیتشان است. تأ

ی  از طرق مهم برخوردار نسبت به دولت نیز در همین راستاست. درواقع در عرصۀ یکی 

فساد  و  استئثار  از  جلوگیری  و  آن  معایب  از  جامعه  حفظ  و  کمیت  حا منافع  از  عمومی 

کمان، مشارکت سیاسی در همۀ ابعاد آن دانسته شده است. این مشارکت به اشکال  حا

گونی قابلیت تحقق دارد. یکی از این اشکال، امربه معروف و نهی ازمنکر مردم نسبت  گونا

گاهی بخش و بازدارنده در حوزۀ حکومتی از  ی آ کمان است. این فریضه به عنوان ابزار به حا

جایگاه رفیعی برخوردار است. به عبارت دیگر مردم با اعمال مسئولیت همگانی به وسیله 
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، حکومت و دولتمردان را ایجاد و بر تداوم آن نظارت کرده (عمید  امربه معروف و نهی ازمنکر

زنجانی و موسی زاده، 1389، ص78) و حکمرانان را در چارچوب اصول و قوانین حفظ 

گروهی،  رسانه های  نقش  نمی توان  زمینه  این  در  شد،  گفته  قب�  که  می کنند.همان طور 

صداوسیما، مطبوعات، احزاب، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد را نادیده گرفت. بنابراین 

تقویت روحیه و فرهنگ نقادی و امربه معروف و نهی ازمنکر در مردم و حمایت قانونی از آنها 

و همچنین تاش در جهت افزایش آزادی بیان و تقویت ابزارهای آن، یکی از راه های مؤثر 

در مقابله با استئثار و انحصارطلبی حکمرانان خواهد بود.اما مقولۀ فرهنگ، تنها منحصر 

مسئولیت پذیری،  نقدپذیری،  روحیه  تقویت  و  ی  فرهنگ ساز نیست.  گفته شده  موارد  به 

پاسخگویی، قانونمندی و از همه مهم تر خداترسی در مسئوالن، از اهمیت فوق العاده ای 

گرفته  نظر  در  فوق  موارد  برای  فراوانی  قانونی  اجراهای  ضمانت  هرچند  است.  برخوردار 

شده، اما همچنان شاهد نق� و عدم اجرای آن از سوی برخی مسئوالن هستیم که در کنار 

ضعف این ضمانت اجراهای قانونی، ما را به ضعف فرهنگی و عدم اعتقاد به ضرورت 

موقعیت  و  اموال  به  ی  دست دراز حرام بودن  به  که  مسئولی  می کند.  راهنمایی  آن  انجام 

می بیند،  خود  همراه  را  ی  اخرو مجازات  دنیوی،  مجازات  بر  عاوه  و  دارد  اعتقاد  دیگران 

برای  پیامبر اسام(ص) سه خصوصیت  که  اینجاست  انحراف خواهد شد.  کمتر دچار 

داد:  تسری  مسئوالن  و  مدیران  تمام  به  را  آن  می توان  که  می کند  معرفی  حکمران  و  کم  حا

»امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای مردی که دارای سه ویژگی باشد: ورع و تقوایی 

ی که به وسیلۀ آن خشم خود را کنترل کند و  که او را از ارتکاب گناهان بازدارد، حلم و بردبار

ی مهربان  یک حکمرانی شایسته بر افراد تحت والیتش، به گونه ای که برای آنان همچون پدر

گر فرد مسئول تقوا  کام رسول خدا، ا ج1، ص407). بر اساس این  باشد (کلینی، 1388، 

گر  ا رفت؛  نخواهد  ی  ویژه خوار سراغ  و  شده  چیره  نفس  هوای  بر  باشد  خداترس  و  داشته 

گر  ا بود؛  خواهد  پاسخگو  گفتارش  و  اعمال  تمامی  برابر  در  باشد  داشته  ی  بردبار و  حلم 
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مصال�  تأمین  بر  عاوه  بداند،  خود  فرزندان  جایگاه  در  را  مردم  و  پدر  جایگاه  در  را  خود 

آنها، با ایشان رفتار مشفقانه داشته و اص� فکر انحصارطلبی و پایمال کردن حقوق مردم به 

کرد و این است معنای واقعی »حسن الوالیه« یا »حکمرانی خوب«  ذهنش خطور نخواهد 

که اخیرًا در جوامع غربی شایع شده، اما قرن ها پیش پیامبر گرامی اسام به آن پرداخته و آن 

ی امت قرار داده و جالب تر اینکه عناصر حکمرانی شایسته با دقت و گستردگی  را پیش رو

عنصر  هشت  غرب،  در  توسعه  ادبیات  درحالی که  است؛  شده  مطرح  اسام  در  بیشتری 

اجماع و وفاق عمومی، حکومت قانون، پاسخگویی، عدالت، مسئولیت پذیری، شفافیت، 

کارایی و اثربخشی و مشارکت را شاخ� های حکمرانی خوب معرفی می کند. قرآن کریم، 

محورهای متعدد و دقیقی را برای حکمرانی شایسته تبیین می نماید؛ مانند: تعلیم و تزکیۀ 

الهی مردم (آل عمران: 1۶4)، علم و تقوا (ص: 45-47)، هم نژادی و همکیشی حکمرانان با 

مردم زمان (آل عمران: 1۶4)، همزبانی و همفرهنگی حکمرانان با مردم (ابراهیم: 4)، تحقق 

شجاعت  و  خداترسی  (حدید:29)،  وحیانی  و  بّین  معیارهای  اساس  بر  عدالت  و  قسط 

ی و دعوت  (احزاب: 39)، اخاص و عدم چشم داشت از مردم (شعرا: 1۶4)، توحیدمدار

 ،(213 (بقره:  قضاوت  در  ی  تقوا، حقمدار به  توصیه  و  ی  25)، تقوامدار (انبیاء:  توحید  به 

مستضعفین  از  170)، حمایت  بقره:  و   24 و   23 (زخرف:  خرافه ستیزی  و  ی  تحقیق محور

(انعام: 52) (ارسطا و دیگران، 1391).

بی شــک انتخــاب مدیــران و مســئوالن بــر اســاس معیارهــای فــوق، یکــی از مهم تریــن راه هــای 

اجرایــی و عملــی نفــی اســتئثار در حکمرانــی خواهــد بــود. همچنیــن همان طــور کــه توضیــ� 

ــرای مطالبــه محورهــای  گاهی بخشــی مــردم ب ی علمــی و رســانه ای و آ داده شــد، زمینه ســاز

ی و اجــرا و برجسته شــدن نقــش نظارتــی مــردم، یکــی  اصلــی نفــی اســتئثار در قانون گــذار

دیگــر از الزامــات عملــی مبــارزه بــا اســتئثار در حکمرانــی خواهــد بــود.
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نتیجه گیری

بــر دیگــران در  یــا وابســتگان و هــواداران خــود  بــه معنــاى »مقــدم داشــتن خــود  اســتئثار 

یشــه در عافیت طلبــی  ایثــار اســت. اســتئثار ر تأمیــن نیازهــا و خواســت ها« و در مقابــل 

کــه دیگــران را در جهــت مطامــع خــود بــه  و فزون خواهــی انســان ها دارد و ســبب می شــود 

کار گیــرد. نفــی اســتئثار در حکمرانــی بدیــن معنــا اســت کــه زمامــداران و مدیــران از هرگونــه 

خودرأیــی و خودکامگــی و تمامیت خواهــی بپرهیزنــد و بــرای خــود و وابســتگان خــود در آنچه 

ی قــرار ندهنــد و چیــزی از امــوال عمومــی را بــه خــود و  بهــرۀ همــگان یکســان اســت، امتیــاز

کیــد فــراوان اســت.  وابســتگان خــود اختصــاص ندهنــد. ایــن امــر در آموزه هــای دینــی مــورد تأ

هرچنــد در قــرآن واژۀ اســتئثار وجــود نــدارد، امــا عبــارات دیگــری بــه کار رفتــه کــه در ارتبــاط بــا 

کــرم(ص) در عصــر نبــوت  اســتئثار بــوده و مــا را بــه آن راهنمایــی می کنــد. از طرفــی پیامبــر ا

ک  ع) در دورۀ خافــت خویــش بــا تمــام تــوان کوشــیدند کــه از بــروز آفــت خطرنــا و امــام علــی(

ــا  ــن ب ــد. بنابرای ــگیری کنن ــامی پیش ــای اس ــام نوپ ــردان نظ ــت م ــان دول ــی در می انحصارطلب

توجــه بــه تعلیل هــای متعــدد مســتقیم و غیرمســتقیم در آیــات و روایــات و همچنیــن حکــم 

، حرمــت و عدم نفــوذ خواهــد بــود. نکتــۀ قابل توجــه اینکــه بــا  یــ� فقهــی، حکــم اســتئثار صر

ــر فقــه شــیعی و همچنیــن  ــه ابتنــای قوانیــن و مقــررات در نظــام حقوقــی کشــور مــا ب توجــه ب

اساســی  نیــز  اســتئثار  منــع  کمیــت،  و مشــروعیت حا اقتــدار  بــر  آن  اثــرات جبران ناپذیــر 

و مقــررات متعــدد، مصادیــق  قوانیــن  و  قانــون اساســی  برخــی اصــول  و در  ی شــده  ســاز

... و  ی و ی، اختــاس، رشــا و ارتشــا، رانــت خــوار اســتئثار ازجملــه انحصارطلبــی، ویژه خــوار

مجازات هــا و روش هــای مقابلــه بــا آن ذکــر شــده اســت. امــا مشــاهده می شــود کــه بــا وجــود 

، بعضــًا در  ایــن قوانیــن متعــدد همچنــان سوءاســتفاده از قــدرت و دیگــر مصادیــق اســتئثار

یشــه در خــ� و ضعف هــای تقنینــی و اجرایــی  میــان کارگــزاران دیــده می شــود کــه می توانــد ر

ی  قانون گــذار بنابرایــن  باشــد.  داشــته  اجتماعــی  و  فرهنگــی  کاســتی های  همچنیــن  و 
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هدفمنــد و مؤثــر بــا ضمانــت اجــرای قــوی و همچنیــن تجمیــع و تصحیــ� قوانیــن متعــدد و 

ی اســت. بــه نظــر می رســد  بعضــًا متناقــ� بــرای برطــرف کــردن ضعــف تقنینــی الزم و ضــرور

گاهی بخشــی مــردم بــرای مطالبــه محورهــای اصلــی نفــی  ی علمــی و رســانه ای و آ زمینه ســاز

ی و اجــرا و برجســته شــدن نقــش نظارتــی مــردم، ضمانــت اجــرای  اســتئثار در قانون گــذار

ــارت  ــزاران و نظ ــاب کارگ ــن انتخ ــد. همچنی ــئوالن باش ــتئثار مس ــگیری از اس ــری در پیش مؤث

ــه دیگــر الزامــات  ــا حکمرانــی خــوب ازجمل ــه« ی ــر اســاس معیارهــای »حســن الوالی ــر آنهــا ب ب

یشــه کن کــردن ایــن آفــت از  اجرایــی نفــی اســتئثار در حکمرانــی اســت کــه نقــش مؤثــری در ر

حکومــت اســامی خواهنــد داشــت.
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