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مظمژفیپژوژقها بژیسلهسلاژیازه،ژاتد ژیسال.ژدرژیسا،ژیدلپییژو دژدیردژکپژاظهر ژ مژ
ولاژفیسپژریژیثبه ژ اکمدژکپژ بهرتمدژیز:ژ د،ژ صللمال ژاصللسقالژحهکم ژی هاالژ دبژ
لئ لسالژوژ مه ریالژحک ال.ژاظهر ژ مژولاژفیسپژ ه لژاظهر ژدروااژوژ سموااژیسالژ
وژ می عژاهظمژ مژویژاظهر ژیلها ژ مگهااژوژاههدیمپژریژ له لژ ا ل د.ژ مخاژیزژیق لژ
قها بژیسللهسللاژ مه ریژیسللا اژییمیب ژ مژی مسالژای ژ زاسژخبمگهبژر بمیژکپژ
اههدژفیه تاژدرژ مه ریژیسللا اژیسللالژوژوظسفپژقها ااژیینژاظهر ژریژ پژ هد ژدیرد ژ
ی لهر ژ اکمد.ژدرژیینژوهو ژ هژروشژت قسفا-تقاسااژسعاژ د ژتهژاظهر ژوژاق ژآبژ
یزژ مظمژقها بژیسللهسللاژوژفیپژ ردژ مرسللاژقمیرژگسمدژوژیینژر سهفال ژدیدگه هیژدیگمژ
یادیتممدیبژیسا اژریژ ردژایدژوژ مرساژقمیرژدید ژیسال.
واژههای کلیدی:ژاظهر ژفیهه ژولاژفیسپ ژ مه ریژیسا ا .ژ
مقدمه

رهبری و هدایت جامعت در طول تاریخ حیا انسانی ،همواره یک امر مهم سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و تربیتی بوده اسـت ،زیرا رهبران سـهمی تعیین کننده در رشد یا انحطاط جوام و
ّ
ملتها داشــتت و دارند .اهمیت رهبری در جامعت از من جهت اســت کت زندگی اجتماعی و
و یژگیهای ایجاب میکند کت فرد یا افرادی برای سامان دادن بت امور مشترک میان انسانها
در جامعت ،بت رهبری و هدایت منان همت گمارند و برای جلوگیری از هرج و مرج و بینممی،
برنامتریزی کنند و من را بت اجرا درمورند.
رهبری در سـاهتار نمام اسالمی در ایران مبتنی بر والیت فقیت است و موضو نمار بر
قدر و رهبری از مباحث مهم در نمام سـیاسـی اسـالم اسـت کت این مسـئلت میبایست از
منمر مبانی اسالمی بت دقت مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ،جایگاه نمار بر من با توجت بت
مردمی بودن نمام حکومت ایران میبایست بتگونتای باشد کت نق مردم نیز در من بتدرستی
تعیین شود .البتت این نق مردم در قدر در فرایند انتخابا و نمایندگی تعریف شده است.
نمار بر ولی فقیت در قانون اسـاسی جمهوری اسالمی ایران توسط مجلس هبرگان رهبری
تعریف شــده اســت کت مردم این نمار را با انتخاب نمایندگان هود در مجلس هبرگان
رهبری اعمال میکنند .نق این مجلس در نمار بر حاکم جامعت اسـالمی در کنار وظیفت
دیگر من یعنی تعیین ولی فقیت تعریف شـده است کت این موضو در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران نیز بت بیانهای مختلف اشاره شده است.
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نمار بر قدر از مباحثی است کت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد توجت
قرار گرفتت اسـت و در حیطت مباحث فقهی دارای اهمیتی و یژه است و امروزه بتعنوان ابزاری
کارممد و مهم در کنترل قدر و جلوگیری از سـوء اسـتفاده از من و وسیلتای برای هدایت و
راهنمایی رهبران جامعت بت سـمت اهدا و مرمانهای انقالب اسالمی است .نمار پذیری
و پاسـخگو یی حاکمان است کت موجب افزای پو یایی و تضمین کننده سالمت و ایمنی در
برابر مفاسد قدر و نیز استحکام حاکمیت میشود.
این تحقیق ،بتصور توصیفی از مناب فقهی و حقوقی انجام شده کت بت شیوه تحلیلی و
با استفاده از روش کتابخانتای است.
 .1مفهوم شناسی
 .1-1فقیه

«فقیت» در لغت بت معنای دانا است و بت دانای هر چیز بتطور مطلق ،فقیت گفتت میشود (ابن
منمور2323 ،ق) ،اما در اصـطال فقهی ،فقیت بت معنای مجتهد و متخص

در علم فقت بت

کار رفتتاسـت .بنابراین ،فقیت بت کسـی میگویند کت قادر بت اسـتنباط احکام شرعی فرعی از
مناب فقت اسالمی کت عبارتند از قرمن ،سنت ،اجما و عقل باشد (شب هیز.)67 :2411 ،
مقصــود از فقیت در بحث والیت فقیت ،مجتهد جام الش ـرایط اســت ،نت هرکس کت فقت
هوانده باشد یعنی فرد اسالم شناسی است کت دارای رتبت اجتهاد بوده و عالوه بر شرایط الزم
برای افتاء و قضاو  ،مثل :بلوغ ،عقل ،عدالت ،حریت ،مرد بودن ،حالل زادگی ،زنده بودن
و شیعت بودن (حکیم2327 ،ق ،)35 :باید تدبیر ،تدبر و شجاعت الزم برای اداره حکومت را
نیز داشتت باشد (هادوی.)217 :2466 ،
 .7-1نظارت در فقه و حقوق

در کتابهای فقت اســالمی ،در بابهایی همچون وقف و وص ـیت ،بت مناســبت ،ســخن از
«نمار » بت میان ممده اســت .بت فتوای فقیهان ،واقف یا موصــی ،افزون بر تعیین متولی و
وصی ،برای تولیت و اداره موقوفت و اجرا و انفاذ وصایت ،برای اطمینان بیشتر از تحقق اهدا
وقف و مورد وصایت ،میتواند در کنار متولی و وصی ،فرد یا افرادی را با عنوان «ناظر» تعیین
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و منصـوب کند تا با نمار و مراقبت بر عملکرد متولی و وصـی ،جریان امور را با دقت زیر
نمر قرار دهند (موسوی همینی.)2522 :2411 ،
نمار ناظر  -چنانکت در پی میمید -میتواند بتصور استطالعی یا استصوابی باشد.
همچنین در فقت اســالمی ،از امام و رهبر مســلمانان ،بت «الناظر فی امور المســلمین» تعبیر
می شــود .در این تعبیر ،نوعی یگانگی میان «والیت» و «نمار » را در ولی امر جامعت
اســالمی شــاهد هســتیم (ش ـیخ مفید )771 :2476 ،و از من در می یابیم کت مدیر جامعت
اسـالمی با نگاهی تیزبین ،بر جریان امور جامعت نماره و حوادث را رصد میکند .این ،یکی
از شئون و وظایف امامت و رهبری ،در جامعت اسالمی است.
بنابراین ،از موارد متفاو و مصــادیق مختلف نمار در فقت اســالمی می توان نتیجت
گرفت کت بت طور کلی ،نمار حق یا حکمی اســت کت بت موجب من ،شــخ

میتواند از

جریان امور مگاهی یابد و در محدوده اهتیارا قانونی و مشــرو هودش ،بت اعمال رأی
هو ی اقدام کند (همان.)762 ،
نمار در حقوق ،بت معنای بررسـی کارهای انجامشده یا در دست انجام است و تطبیق
من با اقداما انجام شده بر اساس قوانین است کت از انحرا جلوگیری کند (قاضی:2471 ،
 .)421در این تعریف حقوقی نیز برای نمار  ،معنایی متفاو از مفهوم لغوی و عرفی من
دیده نمی شــود .در نتیجت ،در فقت و حقوق ،نمار با همان معنای لغوی و عرفی هود کت
عبار اســت از« :تحت نمر قراردادن و دقت و تأمل کردن در امری» ،بت کار رفتت اســت
همانگونت کت بت حرفت و شــغل فرد ناظر نیز کت مسـئولیت مراقبت و تحت نمر قراردادن را بر
عهده دارد ،نمار میگو یند.
مقولت نمار و مراقبت از عملکرد حاکمان و کارگزاران حکومت و نقد من ،از مباحث
مهم دیرپای دان سیاسی بوده است کت بتو یژه ،هد توجت و یژه دولت مدرن نیز قرار گرفتت
است .قدر  ،اسب چموشی است کت هر لحمت ممکن است بت وادی فساد در غلتد و سوار
هو ی را بت رو ،بر زمین بزند .این اسـب سـرک  ،برای راهوار و مهار شدن ،نیازمند ابزاری
کارممد و توانمند است کت در دوران جدید ،از من با عنوان نمار تعبیر میشود.
بت عقیده دانشـمندان علم سـیاسـت ،برای جلوگیری از سوء استفاده از قدر و مبارزه با

 272پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

سوء مدیریت و نیز برای مهار قدر  ،چارهای جز نمار وجود ندارد .برای هر نمام سیاسی،
ضروری است کت سازوکاری را برای این مهم در نمر گیرد ،تا هطاهای مدیریتی و انحرا و
فسـاد صـاحبان قدر  ،بت کمترین حد ممکن برسد .ازاینرو ،در هر مکتب و نمام سیاسی،
راهکارهایی را برای جلوگیری از دیکتاتوری و زیادههواهی حکومت ،در نمر میگیرند .از این
روشها با عنوان نمار یا موازنت نام میبرند (علی مقا بخشــی و مینو افشــاری راد ،فرهنگ
علوم سیاسی ،واژه «نمار » و «موازنت»).
 .2انواع نظارت بر ولی فقیه

بتطور کلی دو نو نمار بر ولی فقیت متصور است:
 .1-7نظارت درونی

در دین مقدس اســالم ،کنترل نفس و مراقبت انسـان از گفتار و رفتار هو ی  ،از بنیادیترین
اصـول برای سـالمت انسـانها و جامعت اسـت .یکی از انوا نمارتی کت بر ولی فقیت متصور
اسـت ،نمار هود ولی فقیت بر اعمال هو ی است کت در اصطال بت من «نمار درونی»
گفتت میشود.
در حکومتی کت زمینت طغیان و فساد بیشتر است ،دستور مراقبت نیز در من شدیدتر است
بتگونتای کت اصـالتا در رأس نمام اسـالمی ،انسـان معصوم از هطا و گناه قرار میگیرد و در
صور غیبت معصوم ،داشتن عدالت و تقوا در رهبری یک حکومت اسالمی ،شرط اساسی
است.
تقوا ،نوعی از نمار درونی و بتطور دائم است کت فردی کت دارای این نو نمار است
در همت حال هود را در محضـر الهی میبیند و در تنهایی و در جم با هواهای نفسانی هود
بت مبارزه می کند و با تکیت بر عدالت ،از تجاوز بت حقوق دیگران هودداری می کند .نهادینت
شـدن تقوا بهترین مان برای انحرا نمام اسـالمی و عصیان احتمالی رهبر جامعت اسالمی
است انسانی کت از این نمار برهوردار نیست ،میتواند از بیاطالعی افرادی کت از بیرون
بر وی نماز میکنند بهره جسـتت و بت سرکشی بپردازد و از راهکارهای قانونی ،سوءاستفاده
کند (الیاسی.)222 :2415 ،
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اگرچت عدالت و تقوای رهبرنمام اســالمی ،بت عنوان مانعی در برابر انحرا وی و ســوء
اســتفاده از قدر هواهد بود ،اما برای کنترل رهبران در حکومت اســالمی ،نمیتوان تنها بت
نمار درونی و کماال نفســانی اتکا نمود بت این علت کت «اوال عدالت با منچت برای
معصــوم انتمار می رود کامال متفاو اســت .اگرچت امکان دارد تقوا از قدر بســیاری
برهوردار باشــد ولی بر هال مقام یک فرد معصــوم ،امکان دارد این حالت از بین برود،
بخصوص در جایگاه حساسی مانند حاکم نمام اسالمی این هطر بیشتر وجود دارد .از سوی
دیگر حالت عدالت و تقوا ،یک مس ـئلت درونی اســت و هنگامی کت این حالت از بین برود
تشخی

من بتراحتی نمیباشد و همچنین انحرا یک نمام و یا بتکاربردن قدر برهال

صـال جامعت ،اینگونت نیست کت از روی تعمد و مگاهی باشد ،بلکت امکان دارد بتدلیل عدم
مگاهی و یا از روی سـهو و برنامتریزی غیرصـحیح باشد .در این صور اگر چت حالت تقوا
راهگشـا است ،اما از هطا جلوگیری نمیکند و الزاما بت عاملی از بیرون برای کنترل ضروری
بتنمر میرسد» (پورحسینی.)223 :2474 ،
بت همین دلیل ،عالوه بر نمار درونی کت در اصول پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران برای ولی فقیت تأ کید شده است ،بر نمار و کنترل بیرونی ایشان نیز
تأ کید شده است کت در ادامت مورد بررسی قرار میگیرد.
 .7-7نظارت بیرونی

از منجایی کت همیشـت نمار درونی برای درستی و صحت عمل افراد کافی نیست ،پس نیاز
بت نمار بیرونی و مراج صـالحیتداری وجود دارد تا درسـتی عمل شخ

مورد نمار

تضمین شود.
در یک تقس ـیم بندی کلی ،میتوان ســت مرج صــالحیت دار برای نمار بر ولی فقیت
معرفی کرد کت هر کدام از این مراج بت نوبت هود ،اهمیت بسـزایی داشتت و نق مؤثری ایفا
میکنند:
 .1-7-7نظارت الهی

نمار کامل ،دقیق و مداوم بر رفتار ،گفتار و نیتهای انســانها ،یکی از ســنتهای ثابت الهی
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اســت .هداوند متعال در این دنیا ،دقیقا بر تمام نیتها و اعمال انســانها نمار دارد و بر مبنای
همین نمار دقیق و کامل است کت در روز قیامت ،همت کارهای انسان را مورد ارزیابی و سنج
قرار میدهد و پاداش یا کیفر مناسب را برای هر یک از منها تعیین هواهد کرد.
هداوند ســبحان در قرمن کریم ،بارها مســئلت نمار بر اعمال بندگان را مطر کرده و
هود را شاهد و ناظر کارهای بندگان هود معرفی میکند کت بت برهی از منها اشاره میکنیم:
َ

َ

مم َّ َر بَّک َّف ِإنَّک َّ ِباعَّی ِننا» (طور )37 :یعنی تو زیر نمر ما هســتی ،ما تو را
« َواصََ ِ رَّ َّ ُلح ِ َّ

میبینیم بتطوریکت هیچ چیزی از حالت بر ما پوشیده نیست و ما از تو غافل نیستیم (عالمت
طباطبائی ،تفسیر المیزان).
هداوند بت وســیلت افراد یا راههای مختلف بر انســان نمار دارد ،این موارد عبارتند از:
نمار پیامبران و امامان ،نمار مالئکت ،نمار اعضای بدن ،نمار زمین کت در واق این
نو نمار الهی بر انسـان باید با اعتقاد فرد همراه باشـد و اثرهای وضعی بیرونی در رفتار و
کردار فرد نمایان میشود.
 .7-7-7نظارت همگانی

منمور از نمار همگانی ،نمارتی اسـت کت توسـط عموم مردم انجام میشود و مردم هم از
لحاظ شــرعی و هم از لحاظ قانونی حق دارند بر عملکرد زمامداران هود نمار داشــتت
باشند.
َ
َّ
حضـر علی در نامتای کت بت مالک اشـتر مینو یسـد ،متذکر میشود کت «أن َّالن َ
اس
ْ ُُ ْ َ َ َ
َ
َ ُ َ
َُ ُ َ
ون م ْن ُأ ُمورک فی م ْثل َما ک ْن َت َت ْن ُم ُ
ور ال ُوال ٍِ ق ْبلک َو یقولون ِفیک َما ک ْنت
م
أ
ن
م
ت
ی
ف
ر
ینمر
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ُ
تقول ِفی ِهم (نهج البالغت ،نامت  ،)24یعنی مردم بت وضـ تو بت همان صور مینگرند کت تو
بت حاکمان پی از هود مینگریستتای ،و همان را در حق تو میگویند کت تو درباره حاکمان
گذشتت میگفتتای.
یکی از اسـاسیترین پایتهای استواری هر نمام سیاسی ،بت هصوص حکومت اسالمی،
مشـارکت مردم در سـرنوشت هو ی و توجت بت عالیق و هواست منان در اداره جامعت است.
مردم در نمام اجتماعی هو ی

باید بت این باور برســند کت منان و نمریاتشــان در تعیین
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سـرنوشت جامعت مؤثر هستند .در این صور با تمام توان از حکومت هو ی دفا هواهند
کرد .اسـاسـا در نمام اسالمی ،مردم حاکم بر سرنوشت هود و صاحب حق هستند و باید با
نمار دقیق بر ارکان حکومت ،بت نحو احسـن حقوق هود را استیفا کنند و نگذارند کسانی
در حکومت قدرتی را کت بت ودیعت از مردم دریافت کردهاند ،بت تباهی کشانده یا من حق الهی
را از منان ســلب یا در هدمت مناف فرد یا گروهی هاص قرار دهند (پورحســینی:2474 ،
.)226
در دیباچت قانون اسـاسی ،در هصوص این مسئلت مهم اشاره شده است کت امت مسلمان
ضـمن انتخاب مسـئولین کاردان و مؤمن ،نمار مسـتمر بر کار منها داشـتت باشند و مسئلت
نمار امت بر مسـئوالن بت لحاظ اهمیت ،مشارکت در ساهتن جامعت اسالمی قلمداد شده
است.
 .9-7-7نظارت نهادینه

نمی توان ادعا کرد کت نمار عموم مردم بر عملکرد حاکمان و زمامداران کافی اســت و
حکومت با وجود نمار همگانی ،دیگر از داشتن نهادهای نمارتی بینیاز میشود .چرا کت
نمار همگانی دارای نق

اسـت و نمار نهادینت من نق ها را نخواهد داشت .از جملت

میتوان بت موارد زیر اشاره کرد:
 .2نمار نهادینت ،جنبت قانونمندانت دارد و نهاد ناظر ،مسئولیت نمار را بر عهده داشتت
و نمیتوان من را نادیده گرفت در حالی کت نمار عام ،معموال جنبت اهالقی و فردی بت هود
میگیرد و از حد یک وظیفت اهالقی فراتر نمیرود .ازاینرو ،از طر نهاد یا شــخ

مورد

نمار  ،الزامی برای اعتنا بت من وجود ندارد.
 .1نمار نهادینت ،گسترده بوده و میتواند همت زوایای عملکرد را دربرگیرد در حالی کت
نمار عام ،صــرفا جریانا علنی را مشــاهده نموده و میتواند پیگیری کند و از اموری کت
اتفاقا مشکار میشود با هبر میگردد.
 .4در نمار نهادینت میتوان از ابزار تحقیق و تفح
چنین امکانی وجود ندارد.

استفاده کرد ولی برای توده مردم،
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 .3نمار نهادینت میتواند بت وسـیلت توضیح هواستن از نهاد تصمیم گیرنده ،پاسخهای
وی را در موارد مبهم دریافت کند .در حالی کت عامت مردم الزاما بت چنین پاســخهایی دســت
نمییابند و هیچ نهاد اجرایی هود را موظف بت پاسـخگویی در برابر همت پرسشگران و محاد
سؤال کنندگان نمیداند (سروش محالتی.)212 :2467 ،
از منجا کت نمار مستقیم و بدون واسطت مردم همیشت امکانپذیر نیست ،معموال در هر
کشــور ،ارگانی نق

نمار بر دســتگاه اجرایی را بر عهده دارد .کشــور ما نیز از این رو یت

استفاده کرده است کت بت بیان من میپردازیم.
 .1-9-7-7قوه قضائیه

قانون اسـاسی جمهوری اسالمی ایران برای رهبر و برهی مقاما بلندپایت کشور ،مسئولیت
مالی پی بینی کرده است .اصل یکصد و چهل و دوم در این رابطت بت موضو بررسی دارایی
برهی مسئوالن جمهوری اسالمی مانند رهبری قبل و بعد از هدمت توسط قوه قضائیت تأکید
دارد.
بدیهی اسـت کت انجام اصـل یکصـد و چهل و دوم ،نیاز بت نمار و بررسی داراییهای
مسئوالن مربوط دارد .از منجا کت برابر ذیل اصل یکصد و هفتم ،رهبر در برابر قوانین با دیگر
مردم مسـاوی است ،قط نمر از نمار سیاسی مجلس هبرگان ،محاکمت رهبر از سوی قوه
قضائیت در صور تخلف یا وقو جرم ،صور هواهد گرفت.
نکتتای کت باید بت من مالحمت شــود ،این اســت کت رئیس قوه قضــائیت از طر ولی فقیت
منصــوب میشــود کت در عین حال بر اســاس قانون ،نمار مالی بر داراییهای رهبر نیز بر
عهده رئیس قوه قضــائیت اســت« .اگر انجام نمار بر عهده گروهی (همچون هیأ تحقیق
مجلس هبرگان) نهاده میشد ،عالوه بر اینکت اشکاال احتمالی بتطور کامل رف میگردید،
موجب میشـد کت نمار بر اعمال و داراییهای رهبر در دسـت یک مرج بوده و در نتیجت
مرج مزبور با بصیر بیشتر بت انجام وظایف هو ی بپردازد» (ارسطا.)455 :2464 ،
 .7-9-7-7مجلس خبرگان رهبری

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نمارتی نهادینت شده است کت از سوی هود مردم بت

بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسالمی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه 277

نمایندگان منها واگذار میشود .بت این بیان کت با تأسیس «مجلس هبرگان رهبری» و انتخاب
نمایندگان من از سـوی مردم ،کارکردهای ستگانتای بت من مجلس محول شده است کت شامل
تعیین و عزل ولیفقیت و نمار بر وی میشود.
نمار بت گونتای کت یک نهاد هاص و سـازوکار مشـخصی برای من تعیین شده باشد از
نمر قواعد حقوقی در قانون اساسی بتصور صریح بیان نشده است و بر اساس فقت شیعت و
قوانین حقوقی و قانون اسـاسـی لفظ نمار بتصـور شـفا ذکر نشده است و بر نمار
درونی تأکید شده است.
طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ،تشخی

ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی

هود و یا فقدان یکی از شرایط رهبری بر عهده اعضای مجلس هبرگان است .طبیعی و کامال
عقلی اسـت کت مجلس هبرگان رهبری برای انجام این وظیفت مهم ،ناچار اسـت بر ولی فقیت
نمار کند تا بر بقای شرایط در ایشان اطمینان حاصل کند.
مجلس هبرگان رهبری مهمترین نهاد قانونی در ساهتار سیاسی نمام جمهوری اسالمی
ایران اسـت کت از مسـتقلترین و تأثیرگذارترین نهادها است .اگرچت وظایف مجلس هبرگان
محدود بت قانون اسـاسـی است ،اما چگونگی عمل بت این وظایف بتطور کامل بر عهده این
نهاد گذاشتت شده است .با توجت بت این موارد میتوان گفت نهاد هبرگان ،نهادی غیرپاسخگو
در نمام جمهوری اســالمی اســت کت بر ولیفقیت نمار دارد و هود از هرگونت نمار مبرا
است.
حضــر امام همینی در هصــوص نق و جایگاه این مجلس میفرمودند« :مجلس
ّ
هبرگان یک مجلسـی هسـت کت باید شما و ملت بدانند کت این مجلس پشتوانت کشور است
برای حفظ امنیت کشـور و حفظ استقالل کشور و حفظ مزادی برای کشور و اگر مسامحت در
این امر بشـود ،یک تقصیری است کت ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر» (موسوی
همینی ،صــحیفت نور) .در ادامت بت صــور مشــرو بت دیدگاههای امام همینی در مورد
نمار هبرگان بر ولی فقیت میپردازیم.
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 .8امام خمینی و نظارت خبرگان

در مجلس هبرگان اول ،وقتی کت گزارش نخسـتین اجالس بت محضر امام همینی داده شد
و درباره این کمیسـیون ،پس از توضیح گفتت شد کت «روشن است کت این تصمیم ،مربوط بت
حضر عالی نمیشود» ،امام با تواض فرمودند« :برای من هم هست .این کمیسیون ،کار
قانونی هود را نسبت بت من هم باید انجام دهد» (یزدی.)221 :2462 ،
بت دنبال موافقت امام همینی اعضــای کمیســیون ،هدمت معمم لت رســیدند و مخبر
کمیسیون تحقیق ،در حضور ایشان اعالم کرد :انتمار دارد کت هر وقت نیاز شد ،هدمت شما
شرفیاب شود .امام در جواب فرمودند:
منچت را هبرگان تصـو یب کرد ،هوب تصـو یب کرده ،چیز هوبی است و شما بت منچت بت
عهدهتان گذارده شـده ،عمل کنید .مطلب شـوهی بردار نیست .موضو مصلحت مسلمین
اســت .من این ادعا را ندارم کت هطا نمیکنم .اگر در حر های من اشــتباهی دیدید ،بت من
بگو یید و من اگر اشــتباه نمایم ،صــریحا میگو یم و اعالم میکنم .من ادارهای ندارم اما هر
وقت مقایان احســاس کردند در مورد فرد یا افرادی کت در اینجا هســتند ،مطلبی یا انحرافی
هسـت ،با ذکر دلیل ،تذکر دهند تا تصفیت نمایم .هر وقت الزم دیدید ،بت من اطال دهید تا
ترتیب مالقا را بدهم تا شما با من مشور نمایید و من هم با شما .شما حتما بت وظیفتای
کت دارید ،عمل کنید و نگران نباشید ،هداوند امور را اصال میکند (همان.)72 ،
از این مطالب میتوان استفاده کرد کت صر نپذیرفتن هیأ تحقیق ،در بار دوم ،دلیل بر
مخالفت امام همینی با موضـو یاد شـده نیست و مطالب نقل شده ،دلیل بر قانونی بودن
فعالیت مذکور از دیدگاه ایشان است.
دومین رهبر جمهوری اسـالمی حضر میتاللت هامنتای  ،،نیز بر این موضو مهر
تأیید زدهاند و هطاب بت هیأ تحقیق و تفح

هبرگان گفتتاند:

مسـائل زیادی هست کت باید بت منها رسیدگی شود .این مجموعت ،بایستی همیشت مماده و
حاضــر و بتعنوان نقطت امیدی برای این ملت ،مشــغول کار باشــد و اعضــای من در جایگاه
مسئولیت هودشان باشند (هامنتای.)44 :2462 ،
در سخنان ایشان تصریحهای بهتر و روشنتری در این باره میتوان یافت:
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من از چندی پی بت این طر  ،با هودم فکر میکردم کت تصـمیمی کت در دو  -ست سال
قبل از این ،در مجلس هبرگان گرفتت شد و کمیتتای بتعنوان کمک بت رهبری تشکیل گردید،
جزو مهمترین وظایف مجلس هبرگان اســت و چت هوب و شــایســتت اســت کت من کمیتت و
کمیتتهای دیگری کت منشعب و منبعث از وظایف مجلس هبرگان است ،فعال بشود (بیانا
میتاللت هامنتای .)44 :2462 ،هبرگان محترم با توجت بت این حقیقت کت مس ـئولیت و
تکلیف رهبری در این عرصـت ،از همت سنگینتر است ،باید مسئولیت هود را در تشخی

و

تعیین و اعانت رهبر در هر دوره انجام دهند (هامنتای.)7 :2477 ،
بنابراین ،اسـتفاده نمار مجلس هبرگان از اصــل یکصــد و یازدهم بیاشـکال اسـت و
دیدگاههای مخالفان را کت در ادامت هواهد ممد ،میتوان پاسخ داد.
در طول تاریخ مرجعیت نیز نمارتی بر فقها وجود داشــتت اســت .همواره ،بیت مراج
بزرگوار تقلید ،بر روی مردم باز بوده است و مقلدان ایشان بدون هیچ مان و حجابی ،با منان
و اطرافیان ایشــان ارتباط داشــتت اند و همت اعمال و رفتار منان زیر نمر و مراقبت مردم بوده
اســت .ازاینرو ،بت اقتضــا و مناســبت با مسـئلت مرجعیت ،همواره نوعی نمار همگانی از
سـوی مردم و حوزههای علمیت ،بر نهاد مرجعیت نیز مشـاهده میشـود و همین چشمان تیز
مردم بوده کت توانستت است افراد هاطی و دارای مشکل را از نزدیک شدن بت حریم مرجعیت
دور سازد و قداست من را محفوظ دارد.
 .4تضعیف رهبری و نظارت خبرگان

مخالفان بــا عنوانهــای گونــاگون بت مسـئلت تضعیف و اهـانت بت رهبـر پرداهتتانـد .منان
معتقدند بحث نمار  ،با توجت بت مبانی مطر شـده در والیت مطلقت ،تضعیف رهبر است
(یزدی.)24 :2467 ،
استفاده و استنتاج نمار از اصل یکصد و یازدهم و بر مبنای من ،تشکیل هیأتی با عنوان
«هیأ تحقیق» ،وهن مقام رهبری است و موجب ایجاد جو نامالیم و سوء استفاده دشمنان
اســت (امامی کاشــانی .)37 :2467 ،اینکت عده ای را موظف کنیم کت دائما مراقب رهبر
باشند ،صحیح نیست و یک اهالل و اهانتی بت مقام ولیفقیت است .اگر مسئلتای پی ممد و
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شبهتای بود ،چند نفر میروند و تحقیق میکنند (روحانی.)124 :2427 ،
یکی از اعضـای شـورای بازنگری قانون اساسی معتقد است کت ناتوانی رهبری در انجام
وظایف هود را نت تنها هبرگان بلکت عموم مردم هم متوجت من می شــوند و تعیین یک گروه
مشــخ

برای این امر را در شــأن جایگاه رهبری نمی داند (موســوی هوئینی ها:2477 ،

.)2171
در پاسـخ بت این اشـکال مخالفان و در تبیین مسـئلت قداست رهبری باید اعالم کرد :این
اصل کت حفظ جایگاه رهبری و قداست من ،وظیفتای همگانی است و تضعیف رهبر و انجام
دادن کارهایی کت وهن من اسـت ،جایز نیست ،از مسائل مبین در احکام سیاسی اسالم و فقت
سـیاسـی من اسـت و ریشت من را حفظ نمام تشکیل میدهد کت از اوجب واجبا تلقی شده
اســت (موســوی همینی )427 :2415،و مشــخ

اســت کت نمار بت شـیوهای کت بت این

جایگاه رفی صدمتای وارد کند ،گناهی نابخشودنی است.
اما نکتت اسـاسـی در این اشـکال ،پی از منکت ناظر بت نفی نمار باشـد ،شیوه نمار
اســت .اینکت باید راهکاری اندیشـید و بتگونتای مسـئلت را قانونمند کرد کت جایگاه والیت و
حاکمیت مخدوش نشــود ،تا منجا کت برهی اندیشــمندان فقیت و نمریتپردازان والیت مطلقت
فقیت ،از مجلس هبرگان ،بتعنوان ارگان برگزیده مردمی برای نمار بر رهبری یاد کردهاند کت
رهبر باید در برابر من ،پاسـخگو بوده و برای ابقا در منصب رهبری باید پاسخهای قان کننده
بت سؤاال این مجلس داشتت باشد (جوادی مملی.)317 :2467 ،
جوادی مملی با همین برداشــت از قانون اســاســی ،ارزیابی عملکرد رهبر را از وظایف
هبرگان شـمرده کت پس از بررسـی کارهای وی درصور نداشتن هرگونت تخلفی رهبری وی
اسـتمرار هواهد داشـت و در صورتی کت بر هال باشد و توان اجرای قوانین را نداشتت باشد
وی را عزل و رهبر جدید بت مردم معرفی هواهد شد (همان 372 ،ـ .)371
البتت درباره این دیدگاه ،چنانکت باید در بحث حدود نمار بحث هواهد شــد ،بنابراین
بت این نکتت باید توجت شـود کت میا شـعا نمار مجلس هبرگان ،تنها شرایط رهبری است یا
عملکرد رهبر را نیز شــامل میشــود؟ میا میتوان از اصــل یکصــد و یازدهم ،بتطور طبیعی،
نمار بر کارها و عملکرد را اســتنتاج کرد یا اینکت در صــورتی این نمار مطر اســت کت
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اماره و نشــانتای باشــد برای پیبردن بت اســتمرار ش ـرایط و کشــف منها در جهت اســتمرار
مشــروعیت رهبری؟ همچنان کت در مسـئلت پاســخگو یی و پرســشــگری در نمار مجلس
هبرگان نیز باید تأمل شــود کت میا این نو نمار  ،همچون نمار مجلس بر هیأ وزیران
هواهد بود کت در منجا نیز حق پرسـ و وظیفت پاسخگو یی میان این دو نهاد مطر است یا
اینکت مسئلت باید بتگونتای مطر شود کت حیثیت و جایگاه رهبری ،مورد مناقشت قرار نگیرد،
منچنان کت مخالفان درباره من بیمناک بودند.
یکی دیگر از متفکران فقیت و نمریتپرداز والیت مطلقت فقیت نیز براساس قاعده (هرچت بعد
از وقو رفع

واجب اســت ،قبل از وقو دفع

واجب اســت) بت نمار بر اعمال رهبر

معتقد هســتند کت این کنترل توســط هیأ تحقیق مجلس هبرگان صــور می گیرد تا با
جلوگیری از وقو هطا در وی مان عزل رهبر شوند (محمدی.)41 :2472 ،
بت نمر میرسـد این تفسـیر از قانون اساسی ،اشاره بت این واقعیت هارجی دارد کت فایده
مسئلت نمار  ،مهمتر از منکت اثر رف و درمان داشتت باشد ،اثر پیشگیری و دف دارد .البتت این
سخن صوابی است کت بت ثمرا و فواید شیرین نمار میپردازد .بنابراین ،هدفی کت در این
تفسـیر ،برای نمار گفتت شده است ،بت معنای نتیجت طبیعی نمار است پس ،اگرچت در
قانون ،حفظ رهبری از وظایف هبرگان شمرده نشده است ،اما نتیجت قهری نمار  ،من است
کت همچون رعایت بهداشـت ،از بسـیاری مفتها و مسـیبها پیشـگیری میکند و اصوال در
جایی کت نمار مطر میشود ،مسئلت رف  ،از مسئلت دف  ،مهمتر بت نمر میرسد.
نتیجت منکت ،این اشـکال کت بر تفسـیر یاد شـده از میتاللت یزدی و میتاللت مصبا یزدی
مطر شـد ،مبنی بر اینکت «معزول نشـدن رهبر» بتعنوان نتیجت نمار  ،شاهدی از قانون بت
همراه ندارد ،بت نمر چندان درسـت نمینماید و مفسـر من ،در حقیقت ،در مقام تبیین فلسفت
نمار و مثار و برکا من بوده اسـت چنانکت در عهدنامت حضر علی بت مالک اشتر بت
ّ
سری از اعمال کارگزاران ،موجب میشود
این واقعیت اشـاره شده است کت تحقیق و تفح

ونَّ
ثَّال ُ َّعی َ َّ
کت منان در بت کارگیری امانت و رفق و هوشرفتاری با مردم ،بیشتر دقت کنند « َ َّوَّاب َ َّع ِ َّ
َ
ٌ َ
َ
َ ََ
َ َ
اءَّ َع ََّلیهمََّّ َف َّإ َّ َّنَّ َت َع ُاه َ َّدکَّ َّفىَّ ّ ّ ُ ُ
لَّ ّ
الَّاْل َمان َِّةَّ َ َّوَّ
ور ِهمََّّ َحد َو َّةَّل ُهمََّّ َعلىَّاس ِتع َم ِ َّ
الصَد ِ َّ
ِ
ِ
ِمنََّّأه ِ َّ ِ
السَ َِّرَّ ِْلم ِ
قَّ َّوَّالوف ِ َّ ِ ِ
ِّالرف ِ َّقَّ ِب َّالر ِ َّعیة» (نهج البالغت ،نامت  .)24همچنین قاعده وجوب رف  ،در صور وجوب دف
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و وجوب حفظ رهبری ،اگر چت بتعنوان تکلیف عام مطر اســت و فقط هبرگان مخاطب من
نیستند ،اما بدیهی است  -همانگونت کت در فصل سوم ،در بحث وجوب حفظ نمام ،بتعنوان
مسـتندا نمار بیان شد -اگر این تکلیف عام بخواهد بتصور قانونمند در مید ،چارهای
جز این نیســت کت بتصــور تکلیفی عینی بر عهده گروهی همانند هبرگان قرار گیرد تا منان
مسـتقیم از سوی هود و بت نیابت از مردم ،بت تکلیف سیاسی  -اجتماعی یاد شده اقدام کنند
(سروش محالتی.)246 :2467 ،
 .5بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان مسئله نظارت بر رهبر در قانون اساسی

اکنون پرســ

من اســت کت بر مبنای قانون اســاســی جمهوری اســالمی ،میا نهاد رهبری

نمار پذیر است یا نت؟
اگر چت قبال گفتت شــد ،مشــروعیت نمار بر رهبر ،با اســتفاده از چهار دلیل و مســتند
پذیرفتت شــده ،بت اثبا رس ـید ،اما اکنون پرس ـ

درباره مبنای قانونی و حقوقی نمار بر

رهبری اســت و اینکت نمار بر نهاد رهبری ،در قانون اســاســی چت جایگاهی دارد؟ پی از
پرداهتن بت پاسخ این پرس  ،توجت بت دو نکتت مهم ،ضروری است:
 .2همانگونت کت در گزارش باال گذشت ،بت ن

قانون اساسی ،در اصل یکصد و چهل و

دوم ،قوه قضــاییت بت دارایی رهبر ،رس ـیدگی میکند و رهبر از نمر اموال و دارایی زیر نمار
قرار دارد ،بدون اینکت این نمار را کسی حمل بر اهانت و توهین بت رهبر بت شمار مورد.
 .1بنا بر اصـل هفتاد و شـشـم قانون اسـاسـی «مجلس شـورای اسالمی ،حق تحقیق و
تفح

در تمام امور کشور را دارد».

عموم «تمام امور کشـور» کت در این اصـل ممده اسـت ،شامل نهاد و دستگاه رهبری نیز
میشود .ازاینرو ،مجلس شورای اسالمی میتواند درباره دستگاه رهبری و نهادهای مرتبط با
من با تأیید شـورای نگهبان تحقیق و تفح

کند .مشـکار است کت این تحقیق و تفح

باید

بتگونتای باشـد کت شـرعا موجب تضـعیف نمام رهبری نباشـد و قانونا با دیگر اصول قانون
اساسی ،از جملت ،والیت مطلقت فقیت ،منافا نداشتت باشد.
اکنون با توجت بت این دو مقدمت ،میا غیر از این ،موضـو نمار بر رهبر در قانون اساسی

بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسالمی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه 283

مطر شده است؟
بر مبنای اصـل یکصـد و یازدهم قانون اساسی ،دو نمریت درباره نمار مجلس هبرگان
شـکل گرفتت اســت .برهی از این اصــل ،نمار بر رهبر توســط مجلس هبرگان را اســتفاده
میکنند و برهی چنین برداشـتی ندارند .در اصل یکصد و یازدهم تشخی
دادن وظایف قانونی رهبر و تشـخی

ناتوانی از انجام

فقدان بعضی از شرایط رهبری را بر عهده هبرگان قرار

داده است .
در اینجا بت نقل هالصتای از نمر موافقان و مخالفان میپردازیم:
الف) نمر مخالفان :پی از بیان نمر مخالفان ،باید گفت کت ایشــان مخالف نمار بر
رهبر نبودهاند و من را نامشــرو نمیدانســتتاند ،بلکت مخالف تصــریح من در قانون اســاســی
بودهاند.
مخالفان معتقدند کت قانون اســاســی جمهوری اســالمی کت میثاق ملی اســت و بهترین
ّ
متفکران ملت ،من را نوشــتتاند و حاصــل اندیشــت دهها حقوقدان و مجتهد مســلم ،در طی
ماههای متمادی و جلســتهای فراوان اســت ،با اینکت از هر نمر ،مترقی و ارزشــمند اســت،
درباره نمار بر رهبر ساکت است .منچت در قانون اساسی ممده است ،اصل یکصد و یازدهم
اسـت کت تشـخی

ناتوانی از انجام دادن وظایف قانونی رهبر و تشـخی

فقدان بعضی از

شـرایط رهبری را بر عهده هبرگان قرار داده اسـت اما این اصـل ،بر تحصیل مگاهی از دوام
شرایط رهبر داللت دارد ،نت نمار و اشرا مستمر (فاکر .)7 :2465،قانون ،تشخی

را بر

عهده هبرگان گذاشــتت اســت ،نت مراقبت و نمار را (یزدی ،)27 :2467 ،نمار بت این
شکل ،از قانون اساسی فهمیده نمیشود (یزدی.)32 :2467 ،
شاهد بر این ادعا کت از قانون اساسی ،نمار استنباط نمیشود ،دو امر است:
نخســت منکت امر رهبری در نمام اســالمی ،همچون مرجعیت تقلید اســت و ش ـرایطی
نزدیک بت هم دارند و در طول تاریخ هزار ســالت تا کنون کســی از شــرایط مرجعیت ،این
برداشــت را نکرده اســت کت مقلدان باید مراقب و ناظر اعمال و رفتار او باشــند و مگاهانت بت
اعمال او توجت داشتت ،همت کارهای وی را زیر نمر بگیرند.
شــاهد دوم ،شــیوه عملی بنیان گذار جمهوری اســالمی ،امام همینی در برابر هیأ
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تحقیق و تفح

مجلس هبرگان اســت کت از پذیرش دوباره من هیأ هودداری کردند.

بنابراین ،حضـر امام با وجود تواضـ بیشـائبت ،از قبول برداشت فوق (نمار مستمر)
عمال اجتناب ورزیدند (فاکر.)36 :2465 ،
ب) پیشـینت بحث و تبیین نمر موافقان :از نمر سـیر تاریخی مسـئلت یاد شده ،الزم است
یادمور شو یم کت در متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کت در سال  2427بت تصویب
رسـید موضـو نمار بر رهبر مشـاهده نمیشود و در پیامها و سخنان بنیانگذار جمهوری
اســالمی درباره مجلس هبرگان نیز اشــاره ای بت وظیفت نمارتی این مجلس نشــده اســت.
همچنین سخنان تعدادی از اعضای مجلس هبرگان رهبری نیز حاکی از من است کت موضو
نق نمارتی مجلس هبرگان ،هالی از ایراد و نق

نیسـت .با وجود این ،سرانجام ،مجلس

هبرگان اول اگرچت با زحمت ،بت این نتیجت رس ـید کت حق نمار دارد و بت دنبال این نتیجت
بود کت بت تشکیل هیأ تحقیق و تفح

اقدام کرد (مؤمن.)737 :2477 ،

با توجت بت این پیشـینت ،کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد کرده
بود کت بت موضــو نمار تصــریح شــود و جملت «بتمنمور نمار بر حســن انجام وظایف
رهبری» در اصــل یکصــد و یازدهم گنجانیده شــود اما با وجود دفا اعضــای کمیسـیون و
عدهای از اعضا از این پیشنهاد ،سرانجام ،پیشنهاد یاد شده حد نصاب رأی الزم را در شورای
بازنگری بت دست نیاورد.
استدالل کسانی کت معتقد بودند باید بت امر نمار تصریح شود ،چنین بود:
مقصـود ما از این نمار  ،بی از منچت مقتضـای اجرای اصـل یکصـد و یازدهم است،
نیسـت .اگر هبرگان بیابند کت رهبر یا ناتوان اسـت یا فاقد بعضـی از شرایط شده ،بت هر حال
نمیشود کت در هانتشان بنشینند ،همین طور یک دفعت ببینند کت این جور شده .علیالقاعده
باید یک نحو و لو مرتبت ضــعیفت از نمار و مراقبت را داشــتت باشــند .نمر کمیسـیون هم از
نمارتی کت اینجا میگو ید ،بیشتر از این مراقبت نیست .حاال اگر مقایان در عین حال ،عبار
نمار را نمیپسندند ،مانعی ندارد ،عوض میکند .هالصت اهتالفی نداریم ،ما غرضمان
این بود چون در اجالسیت هبرگان راج بت اینکت میا میتواند هبرگان یک نحو نمارتی داشتت
باشــد تا اینکت بتواند بت وظیفتاش عمل کند یا نمیتواند ،این صــحبت بود .ما عبار را کت
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اینجا موردیم ،برای این بوده اسـت کت من مسـئلت روشن بشود کت حق دارد ،میا شما عبار را
حاال هیلی رقیق کنید ،عبار ظریف ،زیبایی کت این توهم هم از من نشود (همان.)2175 ،
اما سـرانجام ،پیشنهاد کمیسیون حذ شد و بت تصو یب نرسید و مسئلت نمار  ،همانند
پی از بازنگری ،مسکو ماند و بت من تصریح نشد.
ج) بررســی نمر موافق و مخالف :از مجمو منچت بیان شــد و منچت در ســخنان موافق و
مخالف مشـاهده میشود ،میتوان بت این نتیجت رسید کت نمار بت شکل کامل و مستمر بر
رهبری را نمیتوان همچون دیگر موارد نمار کت در قانون اساسی بت من تصریح شده است،
از قانون اساسی استفاده کرد و تقریبا همگان بر این مطلب اجما دارند .با این حال ،بت نمر
می رســد کت موافق و مخالف ،بر نقطت دیگری نیز اجما و اتفاق نمر داشــتت اند و من هم
پذیرش نوعی نمار و مراقبت هفیف ،بر اســاس مقتضــای اصــل یکصــد و یازدهم قانون
اســاســی بوده اســت زیرا در همان شــورای بازنگری ،برهی از مخالفان گنجاندن واژه
«نمار » در قانون اســاســی ،تصــریح می کنند« :بنده اصــال در حق نمار حر ندارم
(موسوی هوئینیها )2174 :2477 ،با اصل مسئلت نمار  ،بت یک روشی بت غیر از این اگر
متصــور باشــد ،من را معقول می دانم کت باالهره بت نحوی بر اعمال و عملکرد مقام رهبری
نمارتی باشد (عمید زنجانی.)2477 :2477 ،
از مجمو ســخنان موافقان در شــورای بازنگری قانون اســاســی ،همچون مقایان امینی،
طاهری هرم مبادی ،مؤمن و مذری قمی ،میتوان استفاده کرد کت الزمت اصل یکصد و یازدهم
قانون اســاســی ،نوعی نمار هفیف بر رهبر ،برای احراز اســتمرار ش ـرایط رهبری اســت،
مخالفان هم با این نمر موافقاند کت الزمت اصــل یکصــد و یازدهم ،من اســت کت هبرگان در
جریان کارهای رهبرنمام اســالمی قرار داشــتت باشــند و بت نمار مگاهانت بر رفتارها و
تصــمیما رهبری و کلیت اقداما وی تأکید دارند و اطال و نمار اتفاقی را نفی میکنند
(موسوی هوئینیها )2 :2471 ،و الزمت این امر ،نوعی نمار بر رهبر هواهد بود چنانکت
طبق همین برداشـت ،هم در مجلس هبرگان رهبری اول کت پی از بازنگری قانون اسـاسی
بود و هم در مجلس هبرگانهای بعدی ،کمیسـیون تحقیق و تفح
گرفت.

بت همین منمور شـکل
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نتیجه گیری

تعبیر «نمار بر رهبر» در قانون اســاســی وجود ندارد اما تعبیری بت کار رفتت اســت کت
نتیجتاش نوعی نمار اسـت .اگر چت عدهای مخالف این نتیجتاند ،اما تأمل در صدر اصل
یکصد و یازدهم قانون اساسی کت تشخی

این مسئلت کت رهبرجامعت اسالمی شرایط رهبری

را از دســت داده و یا اینکت توان انجام وظایف هود را ندارد بت عهده مجلس هبرگان رهبری
بوده و منان موظف هستند کت بقای شرایط رهبر را تشخی

داده و از من اطمینان حاصل کنند

و این الزمتاش نمار هواهد بود چنانکت برداشــت بیشــتر نمایندگان مجلس هبرگان ،در
دورههای مختلف نیز همین بوده اســت و بر اســاس من ،هیأ یا کمیس ـیون تحقیق ش ـکل
گرفت ،اش ـکالهایی کت مخالفان مطر کردند  -مانند تضــعیف و وهن رهبری یا مقایســت
رهبری با مرجعیت  -پذیرفتت نشــد و ثابت شــد کت اگرچت لفظ «نمار » مطر نیســت ،اما
الزمت احراز استمرار شرایط رهبری ،نوعی نمار است .عده بسیاری از فقها و نمریتپردازان
والیت فقیت نیز با اذعان بت والیت مطلقت فقیت و مشــروعیت الهی این والیت ،نمار را
پذیرفتت ،من را الزمت اصل یکصد و یازدهم دانستتاند (جنتی.)21 :2472 ،
مجلس هبرگان دارای وظایف انتخاب و عزل رهبری ،نمار بر رهبری و تدو ین مقررا
مربوط اســت .در این میان ،نمار بر رهبری اهمیتی و یژه دارد .این اهمیت بت هصــوص
زمانی بیشـتر مورد توجت قرار میگیرد کت هرچند عناصــر نمار درونی مانند تقوا و عدالت،
برای تصـدی رهبری و نیز بقای منصـب رهبری الزم اسـت ،ولی شاید این شبهت کت نمار
درونی کفایت نکرده و باید بتصــور سـیســتمی نمار هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال
گردد بیان شـود .در این زمینت کمیسـیون تحقیق مجلس هبرگان ،تشخی

مواردی همچون

ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دســت دادن ش ـرایط رهبری را عهده دار
اســت .این کمیس ـیون دو وظیفت عمده دارد :مشــاوره بت رهبری ،نمار و بررس ـی عملکرد
رهبری و نهادهای زیر نمر رهبری .با وجود برهی از اظهار نمرهای اعضای محترم هبرگان،
مبنی بر تضــعیف نمار و حدود من بر رهبری ،از س ـیره حضــر امام همینی هیچگونت
مخالفتی با نمار برنمیمید و همواره مبانی نمار  ،مورد توجت ایشان بوده است و در دوره
کنونی و رهبری میتاللت هامنتای  ،نیز تصــریح دارد کت هیچ کس فوق نمار نیســت.
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هود رهبری هم فوق نمار نیسـت چت برسد بت دستگاههای مرتبط با رهبری .بنابراین همت
باید نمار شوند.
منابع
قرآن کریل.
نهج البالاه.
ابن منظور جمال الدین محمدبن مکرم ( 1414ق) .لساااان العرب ،بیروت ،دارالفکر للطباع و
النشر و التوزیع ،چاپ سوم.
ارساطا ،محمد جواد (« .)1373مهار قدرت سایاسای در حقوق اساسی ایران و اسالم» ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشهاه تهران.
افشاری راد ،مینو و علی اکبر آقاب شی ( .)1389فرهنگ علوم سیاسی ،تهران ،نشر چاپار.
الیاسای ،مرتضای (« .)1391کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه
حکومت اسالمی ،شماره  ،59ص.141
پورحس این ،س ایدمهدی (« .)1383مهار قدرت س ایاساای در قانون اساااساای جمهوری اسااالمی
ایران» ،فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره  ،33ص.141
جوادی آملی ،عبدالله ( .)1378والیت فقیه ،والیت فقاهت و عدالت .قل ،نشر اسراء.
جنتی ،احمد ( .)1385فصلنامه حکومت اسالمی ،شماره  ،33ص .39
حرانی ،ابن شعبه ( .)1383تحف العقول .قل ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
حکیل ،سید محسن (1416ق) .مستمسک العروة الوثقی ،قل ،مؤسسه دار التفسیر ،چاپ اول.
خامنهای ،سیدعلی ( .)1375حدیث والیت .تهران ،نشر سازمان مدارک فرهنهی انقالب اسالمی.
خوئی ،سیدابوالقاسل ( .)1377مصباح الفقاهه .قل ،ناشر مؤسسه انتشارات اسالمی.
روحانی ،حساان ( .)1358مشااروح مذاکرات قانون اساااساای ،تهران ،انتشااارات مجلس شااورای
اسالمی.
ساکت ،محمد حسین ( .)1387دیباچهای بر دانش حقوق .تهران ،ناشر جهان معایر.
سااروش محالتی ،محمد (« .)1378خبرگان و نظارت» ،فصاالنامه حکومت اسااالمی ،دبیرخانه
مجلس خبرگان رهبری ،شماره  ،14ص .38
شبخیز ،محمدرضا ( .)1393فرهنهنامه ایول فقه ،تهران ،نشر کتاب آوا.

 288پژوهشهای سیاست اسالمی  /سال هشتل  /شمارۀ هجدهل /پاییز و زمستان 1399

مفید ،محمد بن محمد ( .)1367المقنعه ،انتشارات جامعه مدرسین قل.
طباطبایی یزدی ،سایدمحمدکاظل ( .)1388حاش ایه کتاب المکاسااب ،قل ،نشاار مؤسااسااه طیب
الحیاء التراث ،چاپ دوم.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( .)1368فقه سیاسی ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،جلد  1و .2
فاکر ،محمدرضا ( .)71/5/26روزنامه سالم.
محمدی ،علیرضاااا ( .)1385مجلس خبرگان رهبری ،جایهاه عملکرد و شااارایط اعضاااا ،ناشااار
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
مصااباح یزدی ،محمدتقی ( .)1391پرسااشها و پاس ا ها ،ناشاارانتش اارات مؤسااسااه آموزشاای و
پژوهشی امام خمینی(قد

سره).

مکارم شایرازی ،نایار ( .)1382تفسایر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالمی  ،چاپ چهل و چهارم،
جلد  2و .3
موسوی خمینی ،سیدروح الله ( .)1378المکاسب ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1378تحریرالوسیله ،مؤسسه تنظیل و نشر آثار امام خمینی.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1378کتاب البیع.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1391یحیفه امام.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( .)1392حکومت اسالمی.
موسوی خوئینیها ،سیدمحمد ( .)1369روزنامه اطالعات .69/5/29
هادوی ،مهدی ( .)1377والیت فقیه ،تهران ،کانون اندیشه جوان ،چاپ اول.
یزدی ،محمد ( .)1375قانون اساسی برای همه ،نشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

