
 

 

  اسالمی جمهوری بر فقها نظارت بررسی
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پژیسا،ژدرژ.یسالژاتد ژیازه،ژیسلهسلاژقها بژوژفیپژ مظم ژ مژاظهر ژکپژدیردژو  دژیییدل 
ژ  دبژی هاالژحهکم ژاصللسقالژ صللمال ژ د،ژ:یزژ بهرتمدژکپژکمد اژیثبه ژریژفیسپژولا

ژیسالژاا سموژوژدروااژاظهر ژ ه لژفیسپژولاژ مژاظهر ژ.حک  الژ مه ریالژوژ  لئ لسال
ژیق لژیزژ مخاژ ل د. اژ له لژریژاههدیمپژوژ مگهااژیلها ژاظهر ژویژ مژاهظمژ می عژو

ژکپژر بمیژخبمگهبژ زاسژای ژی مسالژ مژییمیب ژیسللا اژ مه ریژیسللهسللاژقها ب
ژدیرد ژ هد ژ پژریژاظهر ژیینژقها ااژپوظسفژوژیسللالژیسللا اژ مه ریژدرژفیه تاژاههد

ژآبژاق  ژوژاظهر ژتهژ د ژسعاژتقاساا-ت قسفاژروشژ هژوهو  ژیینژدرژ.کمد اژی لهر 
ژدیگمژ هیدیدگه ژر سهفال ژیینژوژگسمدژقمیرژ مرسللاژ  ردژفیپژوژیسللهسللاژقها بژ مظمژیز

 .یسالژدید ژقمیرژ مرساژوژایدژ  ردژریژیسا اژیادیتممدیب
ژ.یسا اژ مه ریژفیسپ ژولاژفیهه ژاظهر  ژ:کلیدی هایواژه

 مقدمه

 فرهنگی، اسی،یس مهم امر یک همواره انسانی، ا یح خیتار طول در جامعت تیهدا و رهبری
 و وام ج انحطاط ای رشد در نندهک نییتع سـهمی رهبران رایز اسـت، بوده تییترب و اجتماعی

 و اجتماعی زندگی تک اســت جهت من از جامعت در رهبری تیاهم دارند. و داشــتت هامّلت
 هاانسان انیم کمشتر امور بت دادن سامان برای افرادی ای فرد تک ندکمی جابیا  یهاژگییو

 نممی،بی و مرج و هرج از رییجلوگ برای و گمارند همت منان تیهدا و رهبری بت جامعت، در
 درمورند. اجرا بت را من و نندک زییربرنامت

 بر  نمار موضو  و است فقیت والیت بر مبتنی ایران در اسالمی نمام سـاهتار در رهبری
 از بایستمی مسـئلت این کت اسـت اسـالم سـیاسـی نمام در مهم مباحث از رهبری و قدر 

 بت جتتو با من بر نمار  جایگاه بنابراین، گیرد. قرار بررسی مورد دقتبت اسالمی مبانی منمر
 درستیبت من در نیز مردم نق  کت باشد ایگونتبت بایستمی ایران حکومت نمام بودن مردمی
 است. دهش تعریف نمایندگی و انتخابا  فرایند در قدر  در مردم نق  این البتت شود. تعیین

 یرهبر هبرگان مجلس توسط ایران اسالمی جمهوری اسـاسی قانون در فقیت ولی بر مار ن
ــده تعریف ــت ش  هبرگان مجلس در هود نمایندگان انتخاب با را نمار  این مردم کت اس
 توظیف کنار در اسـالمی جامعت حاکم بر نمار  در مجلس این نق  کنند.می اعمال رهبری

 مهوریج اساسی قانون در موضو  این کت است شـده عریفت فقیت ولی تعیین یعنی من دیگر
 است. شده اشاره مختلف هایبیان بت نیز ایران اسالمی
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 تتوج مورد رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون در تک است یمباحث از قدر  بر نمار 
 یابزار عنوانبت امروزه و است ژهیو یتیاهم یدارا یفقه مباحث تطیح در و اسـت گرفتت قرار

 و تیهدا یبرا یالتیوس و من از اسـتفاده سـوء از یریجلوگ و قدر  نترلک در مهم و ارممدک
 یریپذنمار  است. یاسالم انقالب یهامرمان و اهدا  سـمت بت جامعت رهبران ییراهنما

 در یمنیا و سالمت هنندک نیتضم و ییایپو  یافزا موجب تک است مانکحا ییپاسـخگو و
 شود.یم تیمکحا امکاستح زین و قدر  مفاسد برابر
 و یلیتحل وهیش بت تک شده انجام یحقوق و یفقه مناب  از یفیتوص صور بت ق،یتحق نیا

 .است یاتابخانتک روش از استفاده با

 شناسی مفهوم .1

 هیفق .1-1

 )ابن شودیم گفتت تیفق مطلق، طوربت زیچ هر یدانا بت و است دانا یمعنا بت لغت در «تیفق»
 بت فقت علم در متخص  و مجتهد معنای بت تیفق ،یفقه اصـطال  در اما ،ق(2323 ،منمور

 از فرعی شرعی احکام اسـتنباط بت قادر کت گویندمی کسـی بت فقیت بنابراین، اسـت.رفتت کار
 (.67 :2411 هیز، )شب باشد عقل و اجما  ،سنت ،قرمن از عبارتند کت میاسال فقت مناب 

 فقت تک سکهر نت اســت، طیالشــرا جام  مجتهد ت،یفق تیوال بحث در تیفق از مقصــود
 الزم طیشرا بر عالوه و بوده داجتها ترتب یدارا تک است یشناس اسالم فرد یعنی باشد  هوانده

 دنبو زنده ،یزادگ حالل بودن، مرد ت،یحر عدالت، عقل، بلوغ، مثل: قضاو ، و افتاء یبرا
 ار ومتکح هادار یبرا الزم شجاعت و تدبر ر،یتدب دیبا (،35 ق:2327 )حکیم، بودن عتیش و
 (.217 :2466 )هادوی، باشد داشتت زین

 حقوق و فقه در نظارت .1-7

 از ســخن مناســبت، بت ت،یوصــ و وقف همچون هاییباب در اســالمی، فقت هایابتک در
ــت. ممده انیم بت «نمار » ــی، ای واقف هان،یفق فتوای بت اس  و یمتول نییتع بر افزون موص

 اهدا  ققتح از شتریب نانیاطم برای ت،یوصا انفاذ و اجرا و موقوفت اداره و تیتول برای وصی،
 نییعت «ناظر» عنوان با را افرادی ای فرد وصی، و متولی نارک در واندتمی ت،یوصا مورد و وقف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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 ریز دقت با را امور انیجر وصـی، و متولی ردکعمل بر مراقبت و نمار  با تا ندک منصـوب و
 (.2522 :2411 نی،یهم موسوی) دهند قرار نمر

 باشد. صوابیاست ای استطالعی صور بت تواندمی -دیممی پی در تکچنان - ناظر نمار 
 ریتعب «نیالمســلم امور فی الناظر» بت مســلمانان، رهبر و امام از اســالمی، فقت در نیهمچن

 جامعت امر ولی در را «نمار » و «تیوال» انیم گانگیی نوعی ر،یتعب نیا در شــود.می
ــاهد اســالمی ــتیم ش ــ) هس  جامعت ریمد تک میابیمی در من از و (771 :2476 د،یمف خیش
 ییک ن،یا ند.کمی رصد را حوادث و نماره جامعت امور انیجر بر ن،یزبیت گاهین با اسـالمی

 .است اسالمی جامعت در رهبری، و امامت فیوظا و شئون از

ــاد و متفاو  موارد از ن،یبنابرا ــالمی فقت در نمار  مختلف قیمص  تجینت توانمی اس
ــت میکح ای حق نمار  لی،ک طوربت تک گرفت  از تواندمی  شــخ من، موجب بت تک اس

گاهی امور انیجر ــرو  و قانونی ارا یاهت محدوده در و ابدی م  رأی اعمال بت هودش، مش
  (.762 )همان، ندک اقدام  یهو

 تطبیق و است انجام دست در ای شدهانجام ارهایک بررسـی معنای تب حقوق، در نمار 
 :2471 قاضی،) کند ریجلوگی انحرا  از کت است قوانین اساس بر شده انجام اقداما  با من

 نم عرفی و لغوی مفهوم از متفاو  ییمعنا نمار ، برای زین حقوقی فیتعر نیا در (.421
ــود.نمی دهید  تک هود عرفی و لغوی معنای همان با نمار  حقوق، و فقت در جت،ینت در ش

ــت عبار  ــت  رفتت ارکبت ،«امری در ردنکتأمل و دقت و قراردادن نمر تحت» از: اس  اس
 بر ار قراردادن نمر تحت و مراقبت تیلئومســ تک زین ناظر فرد شــغل و حرفت بت تک گونتانهم

 .ندیگومی نمار  دارد، عهده

 مباحث از من، نقد و ومتکح ارگزارانک و مانکحا ردکعمل از مراقبت و نمار  مقولت
 فتتگر ارقر زین مدرن دولت ژهیو توجت هد  ژه،یوبت تک است بوده اسییس دان  رپایید مهم

 سوار و دتغل در فساد وادی بت است نکمم لحمت هر تک است چموشی اسب قدر ، است.
 ابزاری ازمندین شدن، مهار و راهوار برای  ،کسـر اسـب نیا بزند. نیزم بر ،رو بت را  یهو

 .شودمی ریتعب نمار  عنوان با من از د،یجد دوران در تک است توانمند و مدمارک

 با مبارزه و قدر  از استفاده سوء از رییجلوگ برای اسـت،یسـ علم دانشـمندان دهیعق بت
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 اسی،یس نمام هر برای ندارد. وجود نمار  جز ایچاره قدر ، مهار برای زین و تیریمد سوء
 و انحرا  و تییریمد هطاهای تا رد،یگ نمر در مهم نیا برای را اریکسازو تک است ضروری

 ،اسییس نمام و تبکم هر در رو،نیازا برسد. نکمم حد نیترمک بت قدر ، صـاحبان فسـاد
 نیا از رند.یگمی نمر در ومت،کح هواهیادهیز و تاتورییکد از رییجلوگ برای را ییارهاکراه

 فرهنگ راد، افشــاری نویم و بخشــی مقا )علی برندمی نام موازنت ای نمار  عنوان با هاروش
 «(.موازنت» و «نمار » واژه اسی،یس علوم

 فقیه ولی بر نظارت واعان. 2

 است: متصور تیفق یول بر نمار  نو  دو یلک طوربت

 یدرون نظارت .7-1

 نیتریدایبن از  ،یهو رفتار و گفتار از انسـان مراقبت و نفس نترلک اســالم، مقدس نید در
 متصور تیفق یول بر تک ینمارت انوا  از یکی اسـت. جامعت و هاانسـان سـالمت یبرا اصـول
 «یدرون نمار » من بت اصطال  در تک است  یهو اعمال بر تیفق یول هود  نمار اسـت،

 شود.یم گفتت

 است  دتریشد من در زین مراقبت دستور است، شتریب فساد و انیطغ تنیزم تک ومتیکح در
 در و ردیگیم قرار گناه و هطا از معصوم انسـان ،یاسـالم نمام رأس در اصـالتا   تک یاگونتبت

 یاساس شرط ،یاسالم حکومت یک یرهبر در تقوا و عدالت داشتن وم،معص بتیغ صور 
 .است

 است نمار  نو  این دارای کت فردی تک است دائم طوربت و درونی نمار  از نوعی تقوا،
 هود ینفسان یهواها با جم  در و تنهایی در و بیندمی الهی محضـر در را هود حال همت در
 نهادینت .کندمی هودداری گرانید حقوق بت تجاوز از الت،عد بر تکیت با و کندمی مبارزه بت

 اسالمی جامعت رهبر یاحتمال عصیان و اسـالمی نمام انحرا  برای مان  نیبهتر تقوا شـدن
 بیرون از کت افرادی اطالعیبی از تواندیم نیست، برهوردار نمار  این از کت انسانی است 

 ادهسوءاستف ،یقانون راهکارهای از و بپردازد سرکشی بت و جسـتت بهره کنندمی نماز  وی بر
 (.222 :2415 الیاسی،) کند
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ــوء و وی انحرا  برابر در مانعی عنوانتب اســالمی، رهبرنمام یتقوا و عدالت اگرچت  س
 بت تنها تواننمی اســالمی، حکومت در رهبران نترلک یبرا اما بود، هواهد قدر  از اســتفاده

ــانی کماال  و یدرون نمار   برای منچت با عدالت اوال  » کت علت این بت نمود  اتکا نفس
ــوم ــت متفاو  کامال   رودمی انتمار معص ــیاری قدر  از تقوا دارد امکان اگرچت .اس  بس
 برود، بین از حالت این دارد امکان معصــوم، فرد یک مقام هال  بر  ولی باشــد  برهوردار

 ویس از دارد. وجود بیشتر هطر این اسالمی نمام حاکم مانند حساسی جایگاه در بخصوص
 برود بین از حالت این کت هنگامی و اســت درونی تلئمســ یک تقوا، و عدالت حالت دیگر

 برهال  قدر  کاربردنتب ای و نمام یک انحرا  همچنین و باشدنمی راحتیتب من تشخی 
گاهی و تعمد روی از کت نیست اینگونت جامعت، صـال   عدم دلیلتب دارد امکان تکبل باشد، م
گاهی  تقوا حالت چت اگر صور  نیا در باشد. غیرصـحیح زییربرنامت و سـهو روی از ای و م

 ضروری کنترل برای بیرون از عاملی بت الزاما   و کندنمی جلوگیری هطا از اما است، راهگشـا
 (.223 :2474 )پورحسینی، «رسدمی نمرتب

 یاساس قانون هفتم و صدیک و پنجم اصول در تک یدرون نمار  بر عالوه دلیل، نیهم بت
 زین شانیا یرونیب نترلک و نمار  بر است، شده دکیتأ تیفق یول یبرا رانیا یاسالم یجمهور

 رد.یگیم قرار یبررس مورد ادامت در تک است شده دکیتأ

 یرونیب نظارت .7-7

 ازین پس ست،ین یافک افراد عمل صحت و یدرست یبرا یدرون نمار  شـتیهم تک ییمنجا از
 نمار  مورد شخ  عمل یدرسـت تا دارد وجود یدارتیصـالح مراج  و یرونیب نمار  بت

 شود. نیتضم
ــ یک در ــت توانیم ،یلک یبند میتقس  تیفق یول بر نمار  یبرا دارتیصــالح مرج  س

 فایا یمؤثر نق  و داشتت ییبسـزا تیاهم هود، نوبت بت مراج  نیا از دامک هر تک ردک یمعرف
 نند:کیم

 یاله نظارت .7-7-1

 الهی ثابت هایســنت از ییک ها،انســان هایتین و گفتار رفتار، بر مداوم و قیدق امل،ک نمار 
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 مبنای بر و دارد نمار  هاانســان اعمال و هانیت تمام بر قا  یدق ا،یدن نیا در متعال هداوند اســت.
 سنج  و ابییارز مورد را انسان ارهایک تهم امت،یق روز در تک است املک و قیدق نمار  نیهم
 رد.ک هواهد نییتع منها از یک هر برای را مناسب فرکی ای پاداش و دهدمی قرار

 و ردهک مطر  را بندگان  اعمال بر نمار  مســئلت بارها م،یرک قرمن در ســبحان هداوند
 م:ینکیم اشاره منها از یبره بت تک کندمی معرفی هود بندگان ارهایک ناظر و شاهد را هود

«َّ ِ ر   ََ ب ََّّلُحمِمَََّّواص ــتی، ما نمر زیر تو یعنی ( 37 )طور: «ِننایِبَاع ََّّکَفِإن ََّّکَر  را تو ما هس
 المت)ع نیستیم غافل تو از ما و نیست پوشیده ما بر حالت از چیزی هیچ کتطوریبت بینیممی

 المیزان(. تفسیر طباطبائی،
 از: عبارتند موارد این دارد، نمار  انســان بر مختلف هایراه یا افراد وســیلت بت هداوند

 نای واق  در کت نیزم نمار  بدن، یاعضا نمار  ت،کمالئ نمار  امامان، و امبرانیپ نمار 
 و فتارر در بیرونی وضعی اثرهای و باشـد همراه فرد اعتقاد با باید انسـان بر الهی نمار  نو 

   شود.می نمایان فرد کردار

 یهمگان نظارت .7-7-7

 از هم مردم و شودیم انجام مردم عموم توسـط تک اسـت ینمارت ،یهمگان  نمار از منمور
ــرع لحاظ ــتت نمار  هود زمامداران ردکعمل بر دارند حق یقانون لحاظ از هم و یش  داش

 باشند.
اَس  َأنَّ » تک شودیم رکمتذ سـد،ینویم اشـتر کمال بت تک یانامت در یعل حضـر   النَّ

ٍِ  ُأُمورِ  ِمْن  تِ یفِ  َتْنُمُر  ْنَت ک َما ْثِل مِ  یفِ  کُأُمورِ  ِمْن  َنُمُروَن ی  ْنَت ک َما یکفِ  َقوُلوَن ی َو  کَقْبلَ  اْلُواَل
 تو کت نگرندمی صور  همان بت تو وضـ  بت مردم یعنی (،24 نامت البالغت، )نهج ِهمیفِ  َتُقوُل 

 اکمانح درباره تو کت گویندمی تو حق در را همان و ای،نگریستتمی هود از پی  حاکمان بت
 ای.گفتتمی گذشتت
 اسالمی، ومتکح هصوص بت اسی،یس نمام هر استواری هایتیپا نیتراسـاسی از ییک
 .است جامعت اداره در منان هواست و قیعال بت توجت و  یهو سـرنوشت در مردم تکمشـار

 نییتع در اتشــانینمر و منان تک برســند باور نیا بت دیبا  یهو اجتماعی نمام در مردم
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 هواهند دفا   یهو ومتکح از توان تمام با صور  نیا در .هستند مؤثر جامعت تسـرنوش
 اب دیبا و هستند حق صاحب و هود سرنوشت بر مکحا مردم اسالمی، نمام در اسـاسـا   .ردک

 سانیک نگذارند و کنند فایاست را هود حقوق احسـن نحو بت ومت،کح انکار بر قیدق نمار 
 الهی حق من ای شاندهک تباهی بت اند،کرده افتیدر مردم از تعیود بت تک را قدرتی ومتکح در
ــلب منان از را ــینی، دهند قرار هاص گروهی ای فرد مناف  هدمت در ای س  :2474 )پورحس

226.) 
  مسلمان امت کت است شده اشاره مهم مسئلت نیا هصوص در ،یاسـاس قانون باچتید در
 تمسئل و باشند داشـتت منها ارک بر مسـتمر نمار  ،مؤمن و اردانک نیمسـئول انتخاب ضـمن
 شده قلمداد یاسالم جامعت ساهتن در تکمشار ت،یاهم لحاظ بت مسـئوالن بر امت نمار 
 است.

 نهینهاد نظارت .7-7-9

ــت یافک زمامداران و مانکحا ردکعمل بر مردم عموم نمار  تک ردک ادعا ناتوینم  و اس
 تک چرا شود.می ازینبی نمارتی نهادهای شتندا از گرید ،یهمگان نمار  وجود با ومتکح

 جملت از .داشت نخواهد را هانق  من نتینهاد نمار  و اسـت نق  دارای یهمگان نمار 
 رد:ک اشاره ریز موارد بت توانیم

 داشتت عهده بر را نمار  تیمسئول ناظر، نهاد و دارد قانونمندانت جنبت نت،ینهاد نمار  .2
 هود بت فردی و اهالقی جنبت معموال   عام، نمار  تک حالی در گرفت  دهیدنا را من تواننمی و

 مورد شــخ  ای نهاد طر  از ،رونیازا رود.نمی فراتر اهالقی فتیوظ یک حد از و ردیگمی
 ندارد. وجود من بت اعتنا برای الزامی نمار ،

 تک حالی در رد یدربرگ را ردکعمل اییزوا همت تواندمی و بوده گسترده نت،ینهاد نمار  .1
 تک اموری از و ندک رییگیپ تواندمی و نموده مشــاهده را علنی انا یجر صــرفا   عام، نمار 

 گردد.می هبر با شودمی ارکمش اتفاقا  

 مردم، توده برای ولی رد ک استفاده تفح  و قیتحق ابزار از توانمی نتینهاد نمار  در .4
 ندارد. وجود انیکام نیچن
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 هایپاسخ رنده،یگ میتصم نهاد از هواستن حیتوض لتیوسـ بت تواندمی نتینهاد نمار  .3
 دســت ییهاپاســخ نیچن بت الزاما   مردم عامت تک حالی در ند.ک افتیدر مبهم موارد در را وی

 محاد و پرسشگران همت برابر در پاسـخگویی بت موظف را هود اجرایی نهاد چیه و ابندینمی
 (.212 :2467 ،یمحالت )سروش انددنمی نندگانک سؤال

 هر در معموال   ست،ین ریپذانکام شتیهم مردم تواسط بدون و میمستق نمار  تک منجا از
 تیرو نیا از زین ما شــورک دارد. عهده بر را ییاجرا دســتگاه بر نمار  نق  یارگان شــور،ک

 م.یپردازیم من انیب بت تک است ردهک استفاده

 قضائیه قوه .7-7-9-1

 تیمسئول شور،ک تیبلندپا مقاما  برهی و رهبر برای رانیا اسالمی جمهوری اسـاسی ونقان
 ییدارا بررسی موضو  بت رابطت نیا در دوم و چهل و صدیک اصل است. ردهک نییب یپ مالی

کیدت قضائیت قوه توسط هدمت از بعد و قبل رهبری مانند اسالمی جمهوری نمسئوال برهی  أ
 دارد.

 یهاییدارا یبررس و نمار  بت ازین دوم، و چهل و صـدیک اصـل نجاما تک اسـت یهیبد
 گرید با نیقوان برابر در رهبر هفتم، و صدیک اصل لیذ برابر تک منجا از دارد. مربوط مسئوالن

 قوه سوی از رهبر متکمحا هبرگان، مجلس اسییس نمار  از نمر قط  است، مسـاوی مردم
 .گرفت هواهد صور  جرم، وقو  ای تخلف صور  در تیقضائ
 تیفق یول طر  از تیقضــائ قوه سیرئ تک اســت نیا شــود، مالحمت من بت دیبا تک یاتتکن

 بر زین رهبر یهاییدارا بر یمال نمار  قانون، اســاس بر حال نیع در تک شــودیم منصــوب
 قیتحق أ یه )همچون یگروه عهده بر نمار  انجام اگر» اســت. تیقضــائ قوه سیرئ عهده

 د،یگردیم رف  املک طوربت یاحتمال اال کاش تکنیا بر عالوه شد،یم نهاده هبرگان( مجلس
 جتینت در و بوده مرج  یک دسـت در رهبر یهاییدارا و اعمال بر نمار  تک شـدیم موجب
 (.455 :2464 )ارسطا، «بپردازد  یهو فیوظا انجام بت شتریب ر یبص با مزبور مرج 

 یررهب خبرگان مجلس .7-7-9-7

 تب مردم هود یسو از تک است شده نتینهاد ینمارت ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون در
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 ابانتخ و «یرهبر هبرگان مجلس» سیتأس با تک انیب نیا بت شود.یم واگذار منها ندگانینما
 شامل تک است شده محول مجلس من بت یاگانتست یردهاکارک مردم، یسـو از من ندگانینما
 شود.یم یو بر نمار  و تیفقیول لعز و نییتع

 از باشد شده تعیین من برای مشـخصی سـازوکار و هاص نهاد یک کت ایگونت بت نمار 
 و شیعت فقت اساس بر و است نشده بیان صریح صور تب اساسی قانون در حقوقی قواعد نمر

 مار ن بر و است نشده ذکر شـفا  صـور تب نمار  لفظ اسـاسـی قانون و حقوقی قوانین
کید درونی  است. شده تأ

 انونیق وظایف انجام در رهبر ناتوانی تشخی  ،یاساس قانون ازدهمی و صدیک اصل طبق
 امال  ک و عییطب .است هبرگان مجلس اعضای عهده بر رهبری شرایط از یکی فقدان یا و هود
 تیقف یول بر اسـت ناچار مهم، فتیوظ نیا انجام برای یرهبر هبرگان مجلس تک اسـت یعقل

 .کند حاصل نانیاطم شانیا در طیشرا بقای بر تا کند نمار 
 یاسالم یجمهور نمام یاسیس ساهتار در یقانون نهاد نیترمهم یرهبر هبرگان مجلس

 هبرگان مجلس وظایف اگرچت .است نهادها نیرگذارتریتأث و نیترمسـتقل از تک اسـت رانیا
 این عهده بر کامل طورتب وظایف ینا بت عمل چگونگی اما است، اسـاسـی قانون بت محدود

 رپاسخگویغ ینهاد هبرگان، نهاد گفت توانیم موارد نیا بت توجت با است. شده گذاشتت نهاد
 مبرا نمار  هرگونت از هود و دارد نمار  تیفقیول بر تک اســت یاســالم یجمهور نمام در

 است.
 مجلس» ند:فرمودیم مجلس نیا گاهیجا و نق  هصــوص در ینیهم امام حضــر 

 است شورک پشتوانت مجلس نیا تک بدانند مّلت و شما دیبا تک هسـت یمجلسـ یک هبرگان
 در تمسامح اگر و شورک یبرا یمزاد حفظ و شورک استقالل حفظ و شـورک تیامن حفظ یبرا

 وسویم) «ریتقص نیا نشود بعدها جبران است نکمم تک است یریتقص یک بشـود، امر نیا
ــح ،ینیهم ــرو  صــور بت ادامت در .نور( فتیص  مورد در همینی امام هایدیدگاه بت مش

 پردازیم.می فقیت ولی بر هبرگان نمار 
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 خبرگان نظارت و نییخم امام .8

 شد داده همینی امام محضر بت اجالس نینخسـت گزارش تک وقتی اول، هبرگان مجلس در
 بت ربوطم م،یتصم نیا تک است روشن» تک شد گفتت حیتوض از پس ون،یسـیمک نیا درباره و

 ارک ون،یسیمک نیا هست. هم من برای» فرمودند: تواض  با امام ،«شودنمی عالی حضر 
 (.221 :2462 )یزدی، «دهد انجام دیبا هم من بت نسبت را هود قانونی

ــای همینی امام موافقت دنبالبت ــیمک اعض ــ لتمعمم هدمت ون،یس  مخبر و دندیرس
 ماش هدمت شد، ازین وقت هر تک دارد انتمار رد:ک اعالم شانیا رحضو در ق،یتحق ونیسیمک

 :فرمودند جواب در امام شود. ابیشرف

 تب منچت بت شما و است هوبی زیچ رده،ک بیتصـو هوب رد،ک بیتصـو هبرگان را منچت
 نیمسلم مصلحت موضو  ست.ین بردار شـوهی مطلب د.ینک عمل شـده، گذارده تانعهده

 من بت د،یدید اشــتباهی من هایحر  در اگر .نمکنمی هطا تک ندارم ار ادعا نیا من اســت.
 هر اما ندارم  ایاداره من .نمکمی اعالم و میگومی حا  یصــر م،ینما اشــتباه اگر من و دییبگو

ــاس انیمقا وقت ــتند، نجایا در تک افرادی ای فرد مورد در ردندک احس  انحرافی ای مطلبی هس
 تا دیده اطال  من بت د،یدید الزم وقت هر .مینما تیتصف تا ندده رکتذ ل،یدل رکذ با هسـت،

 ایتفیوظ بت حتما   شما شما. با هم من و دیینما مشور  من با شما تا بدهم را مالقا  بیترت
 (.72 )همان، ندکمی اصال  را امور هداوند د،ینباش نگران و دینک عمل د،یدار تک

 بر لیدل ،دوم بار در ق،یتحق  أیه رفتنینپذ ر ص تک ردک استفاده توانمی مطالب نیا زا 
 بودن قانونی بر لیدل شده، نقل مطالب و ستین شـده ادی موضـو  با همینی امام مخالفت

 .است شانیا دگاهید از ورکمذ تیفعال

 مهر موضو  نیا بر زین ،، ایهامنت اللتتیم حضر  اسـالمی جمهوری رهبر نیدوم
 :اندگفتت هبرگان تفح  و قیتحق  أیه بت هطاب و اندزده دییتأ

 و دهمما شتیهم ستییبا مجموعت، نیا شود. دگییرس منها بت دیبا تک هست ادییز مسـائل
 گاهیجا در من اعضــای و باشــد ارک مشــغول ملت، نیا برای دییام نقطت عنوانبت و حاضــر

 (.44 :2462 ای،)هامنت باشند هودشان تیولئمس

 :افتی توانمی باره نیا در تریروشن و تربه هایحیتصر شانیا سخنان در



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

 
 

 لسا ست - دو در تک مییتصـم تک ردمکمی رکف هودم با طر ، نیا بت  یپ چندی از من
 د،یگرد لکیتش رهبری بت کمک عنوانبت ایتتیمک و شد گرفتت هبرگان مجلس در ن،یا از قبل

 و تتیمک من تک اســت ســتتیشــا و هوب چت و اســت هبرگان مجلس فیوظا نیترمهم جزو
یانا  ب) بشود فعال است، هبرگان مجلس فیوظا از منبعث و منشعب تک گریید هایتتیمک

 و تیولئمســ تک قتیحق نیا بت توجت با محترم هبرگان (.، 2462: 44ایهامنتاللت میت
 و  یتشخ در را هود تیولئمس دیبا است، ترنیسنگ همت از عرصـت، نیا در رهبری فیلکت

 (.7 :2477 ای،)هامنت دهند انجام دوره هر در رهبر تاعان و نییتع

 و اسـت الکاشـبی ازدهمی و صــدیک اصــل از هبرگان مجلس نمار  اسـتفاده ن،یبنابرا
 .داد پاسخ توانمی ممد، هواهد ادامت در کت را مخالفان هایدیدگاه
ــتت وجود فقها بر نمارتی نیز تیمرجع خیتار طول در ــت. داش   مراج تیب همواره، اس

 منان اب حجابی، و مان  چیه بدون شانیا مقلدان و است بوده باز مردم روی بر د،یتقل بزرگوار
ــانیا انیاطراف و ــتت ارتباط ش  بوده مردم مراقبت و نمر ریز منان رفتار و اعمال همت و اندداش

 از همگانی نمار  نوعی همواره ت،یمرجع لتئمســ با مناســبت و اقتضــا بت رو،نیازا اســت.
 زیت چشمان نیهم و شـودمی مشـاهده زین تیمرجع نهاد بر ت،یعلم هایحوزه و مردم سـوی

 تیمرجع میحر بت شدن یکنزد از را لکمش دارای و هاطی افراد است توانستت تک بوده مردم
 .دارد محفوظ را من قداست و سازد دور

 خبرگان نظارت و رهبری فیتضع .4

 نانم انـد.پرداهتت رهبـر بت اهـانت و فیتضع لتئمسـ بت گونــاگون هــایعنوان بــا مخالفان
 ستا رهبر فیتضع مطلقت، تیوال در شـده مطر  مبانی بت توجت با نمار ، بحث معتقدند
 (.24 :2467 )یزدی،

 عنوان با تیأیه لکیتش من، مبنای بر و ازدهمی و صدیک اصل از نمار  استنتاج و استفاده
 دشمنان استفاده سوء و مینامال جو جادیا موجب و است رهبری مقام وهن ،«قیتحق  أیه»

ــت ــانی، )امامی اس  رهبر مراقب دائما   تک مینک موظف را ایعده تکنیا (.37 :2467 کاش
 و ممد  یپ ایلتئمس اگر است. تیفقولی مقام بت اهانتی و اهالل یک و ستین حیصح باشند،



 1399پاییز و زمستان / هجدهل/ شمارۀ  هشتلهای سیاست اسالمی / سال پژوهش      281

 (.124 :2427 روحانی،) نندکمی قیتحق و روندمی نفر چند بود، ایشبهت
 جامان در رهبری ناتوانی کت است معتقد اساسی قانون بازنگری شـورای اعضـای از ییک

ــوندمی من متوجت هم مردم عموم بلکت هبرگان تنها نت را هود وظایف  گروه یک تعیین و ش
ــخ  ــأن در را امر این برای مش ــوی داندنمی رهبری جایگاه ش  :2477 ها،هوئینی )موس

2171.) 

 نیا د:رک اعالم دیبا رهبری قداست لتئمسـ نییتب در و مخالفان الکاشـ نیا بت پاسـخ در
 امانج و رهبر فیتضع و است همگانی ایفتیوظ من، قداست و رهبری گاهیجا حفظ تک اصل
 قتف و اسالم اسییس امکاح در نیمب مسائل از ست،ین زیجا اسـت، من وهن تک ییارهاک دادن

 شده تلقی واجبا  اوجب از تک دهدمی لکیتش نمام حفظ را من شتیر و اسـت من اسـییسـ
 نیا بت تک ایوهیشــ بت نمار  تک اســت مشــخ  و (427 :2415نی،یهم موســوی) اســت

 .است نابخشودنی گناهی ند،ک وارد ایصدمت  یرف گاهیجا

 ر نما وهیش باشـد، نمار  نفی بت ناظر تکمن از  یپ ال،کاشـ نیا در اسـاسـی تتکن اما
 و تیوال گاهیجا تک ردک قانونمند را لتئمســ ایگونتبت و دیشــیاند اریکراه دیبا تکنیا اســت.

 قتمطل تیوال پردازانتینمر و تیفق شــمندانیاند برهی تک منجا تا نشــود، مخدوش تیمکحا
 تک اندردهک ادی رهبری بر نمار  برای مردمی هبرگزید ارگان عنوانتب هبرگان، لسمج از ت،یفق

 کننده قان  هایپاسخ باید رهبری منصب در ابقا برای و بوده پاسـخگو من، برابر در دیبا رهبر
 (.317 :2467 مملی، جوادی) باشد داشتت مجلس این اال ؤس بت

ــت نیهم با مملی جوادی ــاســی، قانون از برداش  فیوظا از را رهبر ردکعمل ابییارز اس
 یو رهبری تخلفی هرگونت نداشتن درصور  وی کارهای بررسـی از پس کت شـمرده هبرگان

 شدبا نداشتت را قوانین اجرای توان و باشد هال  بر کت صورتی در و داشـت هواهد اسـتمرار
 (.371 ـ 372 ،همان) شد هواهد معرفی مردم بت جدید رهبر و عزل را وی

 ینبنابرا شــد، هواهد بحث نمار  حدود بحث در دیبا تکچنان دگاه،ید نیا درباره البتت
 ای ستا رهبری طیشرا تنها هبرگان، مجلس نمار  شـعا  ایم تک شـود توجت دیبا تتکن نیا بت

 عی،یطب طوربت ازدهم،ی و صــدیک اصــل از توانمی ایم شــود؟می شــامل زین را رهبر ردکعمل
 تک اســت مطر  نمار  نیا صــورتی در تکنیا ای ردک اســتنتاج را ردکعمل و ارهاک بر نمار 
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 اســتمرار جهت در منها شــفک و طیشــرا اســتمرار بت نبردپی برای باشــد اینشــانت و اماره
 مجلس نمار  در پرســشــگری و ییپاســخگو لتئمســ در تک همچنان رهبری؟ تیمشــروع
 نرایوز  أیه بر مجلس نمار  همچون نمار ، نو  نیا ایم تک شــود تأمل دیبا زین هبرگان
 ای است مطر  دنها دو نیا انیم ییپاسخگو فتیوظ و پرسـ  حق زین منجا در تک بود هواهد

 رد،ینگ ارقر مناقشت مورد رهبری، گاهیجا و تیثیح تک شود مطر  ایگونتبت دیبا لتئمس تکنیا
 .بودند کمنایب من درباره مخالفان تک چنانمن

 بعد هرچت) هقاعد براساس نیز تیفق مطلقت تیوال پردازتینمر و تیفق رانکمتف از گرید ییک
ــت، واجب رفع  وقو  از ــت واجب دفع  وقو  از قبل اس  رهبر اعمال بر نمار  بت (اس

ــتند معتقد ــط کنترل این کت هس ــور  هبرگان مجلس تحقیق هیأ  توس  با تا گیردمی ص
 (.41 :2472 )محمدی، شوند رهبر عزل مان  وی در هطا وقو  از جلوگیری

 دهیاف تک دارد هارجی تیواقع نیا بت اشاره اساسی، قانون از ریتفسـ نیا رسـدمی نمر بت
 نیا البتت دارد. دف  و رییشگیپ اثر باشد، داشتت درمان و رف  اثر تکمن از ترمهم نمار ، لتئمس

 نیا در تک هدفی ن،یبنابرا پردازد.می نمار  نیریش دیفوا و ثمرا  بت تک است صوابی سخن
 در گرچتا ،پس است  نمار  عییطب جتینت معنای بت است، شده گفتت نمار  برای ر،یتفسـ
 است من نمار ، قهری جتینت اما است، نشده شمرده هبرگان فیوظا از رهبری حفظ ن،قانو

 در اصوال   و ندکمی رییشـگیپ هابیمسـ و هامفت ارییبسـ از بهداشـت، تیرعا همچون تک
 .رسدمی نمر بت ترمهم دف ، لتئمس از رف ، لتئمس شود،می مطر  نمار  تک ییجا

 یزدی مصبا  اللتمیت و یزدی اللتمیت از شـده ادی ریتفسـ بر تک الکاشـ نیا ،تکمن جتینت
 بت قانون از شاهدی نمار ، جتینت عنوانبت «رهبر نشـدن معزول» تکنیا بر مبنی شـد، مطر 
 فتفلس نییتب مقام در قت،یحق در من، مفسـر و دینمانمی درسـت چندان نمر بت ندارد، همراه

 بت اشتر کمال بت علی حضر  عهدنامت رد تکچنان اسـت  بوده من ا کبر و مثار و نمار 
 ودشمی موجب ارگزاران،ک اعمال از سّری تفح  و قیتحق تک است شده اشـاره تیواقع نیا

َعَََّّوَّ» نندک دقت شتریب مردم، با رفتاریهوش و رفق و امانت رییارگک بت در منان تک ُعََِّّثَّاب  َّوَنَّیال 
َّ ِلََِّّمن  ه 
َ
ِقََّّأ د  ّ َوَفاِءَََّّوََّّالصَِ ََّفِإََِّّهم َّیَعلَََّّال  ِرََّّّىفََِّّکَتَعاُهَدَََّّنّ ُموِرِهم ََّّالسَِّ َوةٌََِّّْلُ َماِلَََّّعَلىََّلُهم َََّّحد  ِتع  َماَنِةََّّاس  َ ََّوََّّاْل 
ِقَّ ف  ِعََّّالِرّ  دف  وجوب صور  در رف ، وجوب قاعده نیهمچن (.24 نامت البالغت، نهج) «ةیِبالَرّ
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 من مخاطب هبرگان فقط و اســت مطر  عام فیلکت عنوانبت چت اگر رهبری، حفظ وجوب و
 عنوانبت نمام، حفظ وجوب بحث در سوم، فصل در تک گونتهمان - است هییبد اما ستند،ین

 ایچاره د،یم در قانونمند صور بت بخواهد عام فیلکت نیا اگر -شد انیب نمار  مسـتندا 
 نانم تا ردیگ قرار هبرگان همانند گروهی عهده بر نییع فییلکت صــور بت تک ســتین نیا جز

 نندک اماقد شده ادی اجتماعی - اسییس فیلکت بت مردم، از ابتین بت و هود سوی از میمسـتق
 (.246 :2467 محالتی، )سروش

 اساسی قانون در رهبر بر نظارت همسئل مخالفان و موافقان دیدگاه بررسی .5

ــ  نونکا ــت من پرس ــی قانون مبنای بر تک اس ــاس ــالمی، جمهوری اس  رهبری نهاد ایم اس
 نت؟ ای است ریپذنمار 

 ندمســت و لیدل چهار از اســتفاده با رهبر، بر نمار  تیمشــروع ،شــد گفتت قبال   چت اگر
ــده، رفتتیپذ ــ اثبا  بت ش ــ  نونکا اما د،یرس  بر ار نم حقوقی و قانونی مبنای درباره پرس

 از  یپ دارد؟ گاهییجا چت اســاســی قانون در رهبری، نهاد بر نمار  تکنیا و اســت رهبری
 :است ضروری مهم، تتکن دو بت توجت پرس ، نیا پاسخ بت پرداهتن

 و چهل و صدیک اصل در اساسی، قانون ن  بت گذشت، باال گزارش در تک گونتهمان .2
  نمار ریز ییدارا و اموال نمر از رهبر و ندکمی دگییرســ رهبر، ییدارا بت تییقضــا قوه دوم،
 .مورد شمار بت رهبر بت نیتوه و اهانت بر حمل سیک را نمار  نیا تکنیا بدون دارد، قرار

 و قیتحق حق اسالمی، شـورای مجلس» اسـاسـی قانون شـشـم و هفتاد اصـل بر بنا .1
 «.دارد را شورک امور تمام در تفح 

 زین رهبری دستگاه و نهاد شامل اسـت، ممده اصـل نیا در تک «شـورک امور تمام» عموم
 اب مرتبط نهادهای و رهبری گاهدست درباره تواندمی اسالمی شورای مجلس رو،نیازا شود.می
 دیبا ح تف و قیتحق نیا تک است ارکمشـ ند.ک تفح  و قیتحق نگهبان شـورای تأیید با من
 انونق اصول گرید با قانونا   و نباشـد رهبری نمام فیتضـع موجب شـرعا   تک باشـد ایگونتبت

 .باشد نداشتت منافا  ت،یفق مطلقت تیوال جملت، از اساسی،

 یاساس قانون در رهبر بر نمار  موضـو  ن،یا از ریغ ایم مقدمت، دو نیا بت توجت با نونکا
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 است؟ شده مطر 

 هبرگان مجلس نمار  درباره تینمر دو اساسی، قانون ازدهمی و صـدیک اصـل مبنای بر
 ادهاســتف را هبرگان مجلس توســط رهبر بر نمار  اصــل، نیا از برهی اســت. گرفتت لکشــ
 انجام زا ناتوانی  یتشخ ازدهمی و صدیک اصل در ندارند. تیبرداشـ نیچن برهی و نندکمی

 قرار هبرگان عهده بر را رهبری طیشرا از بعضی فقدان  یتشـخ و رهبر قانونی فیوظا دادن
 . است داده

  :میپردازمی مخالفان و موافقان نمر از ایهالصت نقل بت نجایا در
 بر نمار  مخالف شــانیا تک گفت دیبا مخالفان، نمر انیب از  یپ مخالفان: نمر الف(

 اســاســی قانون در من حیتصــر مخالف تکبل اند،دانســتتنمی نامشــرو  را من و اندنبوده رهبر
 .اندبوده

 نیبهتر و اســت ملی ثاقیم تک اســالمی جمهوری اســاســی قانون تک معتقدند مخالفان
 طی در مســّلم، دمجته و دانحقوق هاده شــتیاند حاصــل و اندنوشــتت را من ملت، رانکمتف
 اســت، ارزشــمند و مترقی نمر، هر از تکنیا با اســت، فراوان هایجلســت و متمادی هایماه

 همازدی و صدیک اصل است، ممده اساسی قانون در منچت است. تکسا رهبر بر نمار  درباره
 از بعضی فقدان  یتشـخ و رهبر قانونی فیوظا دادن انجام از ناتوانی  یتشـخ تک اسـت

گاهی لیتحص بر اصـل، نیا اما اسـت  داده قرار هبرگان عهده بر را بریره طیشـرا  دوام از م
 بر را  یتشخ قانون، (.7 :2465)فاکر، مستمر اشرا  و نمار  نت دارد، داللت رهبر طیشرا

ــتت هبرگان عهده ــت، گذاش  نیا بت نمار  (،27 :2467 )یزدی، را نمار  و مراقبت نت اس
 (.32 :2467 )یزدی، شودنمی دهیفهم اساسی قانون از ل،کش

 :است امر دو شود،نمی استنباط نمار  اساسی، قانون از تک ادعا نیا بر شاهد

 طییشــرا و اســت دیتقل تیمرجع همچون اســالمی، نمام در رهبری امر تکمن نخســت
ــالت هزار خیتار طول در و دارند هم بت یکنزد ــیک نونک تا س ــرا از س  نیا ت،یمرجع طیش

گاهانت و باشــند او رفتار و اعمال ناظر و مراقب دیبا مقلدان تک اســت هردکن را برداشــت  تب م
 .رندیبگ نمر ریز را وی ارهایک همت داشتت، توجت او اعمال

ــاهد ــ دوم، ش ــالمی، جمهوری گذارانیبن عملی وهیش   أیه برابر در نییهم امام اس
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ــت هبرگان مجلس تفح  و قیتحق  ردند.ک اریهودد  أیه من دوباره رشیپذ از تک اس
 (مستمر )نمار  فوق برداشت قبول از شـائبت،بی تواضـ  وجود با امام حضـر  ن،یبنابرا
 (.36 :2465 )فاکر، دندیورز اجتناب عمال  

 است زمال شده، ادی لتئمسـ خییتار ریسـ نمر از موافقان: نمر نییتب و بحث نتیشـیپ ب(
 تصویب بت 2427 سال در کت انریا اسالمی جمهوری اساسی قانون متن در تک میشو ادموری

 جمهوری گذارانیبن سخنان و هاامیپ در و شودنمی مشـاهده رهبر بر نمار  موضـو  رسـید
ــالمی ــاره زین هبرگان مجلس درباره اس ــده مجلس نیا نمارتی فتیوظ بت ایاش ــت. نش  اس

 موضو  تک است من از حاکی زین رهبری هبرگان مجلس اعضای از تعدادی سخنان نیهمچن
 سمجل سرانجام، ن،یا وجود با .نیسـت نق  و ایراد از هالی هبرگان، مجلس نمارتی ق ن

 جتینت نیا دنبال بت و دارد نمار  حق تک دیرســ جتینت نیا بت ،زحمت با گرچتا اول هبرگان
 (.737 :2477 )مؤمن، ردک اقدام تفح  و قیتحق  أیه لکیتش بت تک بود

 ردهک شنهادیپ اساسی، قانون بازنگری شورای در ریرهب ونیسیمک نت،یشـیپ نیا بت توجت با
 فیوظا انجام حســن بر نمار  منموربت» جملت و شــود حیتصــر نمار  موضــو  بت تک بود

 و ونیســیمک اعضــای دفا  وجود با اما شــود  دهیگنجان ازدهمی و صــدیک اصــل در «رهبری
 شورای در را الزم رأی ابنص حد شده ادی شنهادیپ سرانجام، شنهاد،یپ نیا از اعضا از ایعده

 .اوردین دست بت بازنگری

 :بود نیچن شود، حیتصر نمار  امر بت دیبا بودند معتقد تک سانیک استدالل

 است، ازدهمی و صـدیک اصـل اجرای مقتضـای منچت از  یب نمار ، نیا از ما مقصـود
 حال هر بت ه،شد طیشرا از بعضـی فاقد ای اسـت ناتوان ای رهبر تک ابندیب هبرگان اگر .سـتین

 القاعدهعلی .شده جور نیا تک نندیبب دفعت یک طور نیهم نند،یبنش شانهانت در تک شودنمی
 از هم نویســیمک نمر .باشــند داشــتت را مراقبت و نمار  از فتیضــع مرتبت لو و نحو یک دیبا

 عبار  ،حال نیع در انیمقا اگر حاال .ستین مراقبت نیا از شتریب د،یگومی نجایا تک نمارتی
 غرضمان ما م،یندار اهتالفی هالصت .ندکمی عوض  ندارد، مانعی پسندند،نمی را نمار 

 داشتت نمارتی نحو یک هبرگان تواندمی ایم تکنیا بت راج  هبرگان تیاجالس در چون بود  نیا
 تک را عبار  ما .بود صــحبت نیا تواند،نمی ای ندک عمل اشفتیوظ بت بتواند تکنیا تا باشــد
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 ار عبار  شما ایم دارد، حق تک بشود روشن مسـئلت من تک اسـت بوده نیا برای م،یمورد نجایا
 .(2175 ،)همان نشود من از هم توهم نیا تک ییبایز ف،یظر عبار  د،ینک قیرق لییه حاال

 ماننده نمار ، لتئمس و دینرس بیتصو بت و شد حذ  ونیسیمک شنهادیپ سـرانجام، اما
 .نشد حیتصر من بت و ماند و کمس بازنگری، از  یپ

 و موافق ســخنان در منچت و شــد انیب منچت مجمو  از مخالف: و موافق نمر بررســی ج(
 رب مستمر و املک لکش بت نمار  تک دیرس جتینت نیا بت توانمی شود،می مشـاهده مخالف

 ،ستا شده حیتصر من بت اساسی قانون در تک نمار  موارد گرید همچون تواننمی را رهبری
 نمر تب حال، نیا با دارند. اجما  مطلب نیا بر همگان با  یتقر و ردک استفاده اساسی قانون از

ــدمی ــتت نمر اتفاق و اجما  زین گریید نقطت بر مخالف، و موافق تک رس  هم من و اندداش
 قانون ازدهمی و صــدیک اصــل مقتضــای اســاس بر ف،یهف مراقبت و نمار  نوعی رشیپذ

ــی ــاس ــت  بوده اس ــورای همان در رایز اس  واژه گنجاندن مخالفان از برهی بازنگری، ش
ــی، قانون در «نمار » ــاس ــر اس ــال   بنده» نند:کمی حیتص  ندارم حر  نمار  حق در اص

 اگر نیا از ریغ بت روشی یک بت نمار ، لتئمس اصل اب (2174 :2477 ها،هوئینی )موسوی
ــور ــد، متص  رهبری مقام ردکعمل و اعمال بر نحوی بت باالهره تک دانممی معقول را من باش
 (.2477 :2477 ،زنجانی دیعم) باشد نمارتی

 نی،یام انیمقا همچون اســاســی، قانون بازنگری شــورای در موافقان ســخنان مجمو  از
 ازدهمی و صدیک اصل الزمت تک ردک استفاده توانمی قمی، مذری و مؤمن مبادی، هرم طاهری

 اســت، رهبری طیشــرا اســتمرار احراز برای رهبر، بر فیهف نمار  نوعی اســاســی، قانون
 در هبرگان تک اســت من ازدهم،ی و صــدیک اصــل الزمت تک نداموافق نمر نیا با هم مخالفان

گاهانت نمار  بت و باشــند داشــتت قرار اســالمی رهبرنمام کارهای انیجر  و رفتارها بر م
کید وی اقداما  تکلی و رهبری تصــمیما   کنندمی نفی را اتفاقی نمار  و اطال  و دارند تأ

 تکچنان بود  هواهد رهبر بر نمار  نوعی امر، نیا الزمت و (2 :2471 ها،هوئینی )موسوی
 اسـاسی قانون بازنگری از  یپ تک اول رهبری هبرگان مجلس در هم برداشـت، نیهم طبق
 لکشــ منمور نیهم بت تفح  و قیتحق ونیســیمک بعدی، هایهبرگان مجلس در هم و بود

 .گرفت
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 گیری نتیجه

ــی قانون در «رهبر بر نمار » ریتعب ــاس ــت رفتت ارک بت رییتعب اما ندارد  وجود اس  تک اس
 اصل صدر در تأمل اما اند،جتینت نیا مخالف ایعده چت اگر اسـت. نمار  نوعی اشجتینت

 هبریر شرایط اسالمی رهبرجامعت کت لتئمس این تشخی  کت اساسی قانون ازدهمی و صدیک
ــت از را  رهبری هبرگان مجلس عهدهتب ندارد را هود وظایف انجام توان اینکت یا و داده دس

 نندک حاصل اطمینان من از و داده تشخی  را رهبر شرایط یبقا کت هستند موظف منان و بوده
 رد هبرگان، مجلس ندگانینما شــتریب برداشــت تکچنان بود  هواهد نمار  اشالزمت این و

 لکشــ قیتحق ونیســیمک ای  أیه من، اســاس بر و اســت بوده نیهم زین فمختل هایدوره
 ســتیمقا ای رهبری وهن و فیتضــع مانند - ردندک مطر  مخالفان تک ییهاالکاشــ گرفت،
 اما ،ســتین مطر  «نمار » لفظ گرچتا تک شــد ثابت و نشــد رفتتیپذ - تیمرجع با رهبری
 پردازانتینمر و فقها از بسیاری عده ست.ا نمار  نوعی رهبری، طیشرا استمرار احراز الزمت

 ار نمار  ت،یوال نیا الهی تیمشــروع و تیفق مطلقت تیوال بت اذعان با زین تیفق تیوال
 (.21 :2472 جنتی،) انددانستت ازدهمی و صدیک اصل الزمت را من رفتت،یپذ

 را مقر نیتدو و یرهبر بر نمار  ،یرهبر عزل و انتخاب فیوظا یدارا هبرگان مجلس
ــت. مربوط ــوص بت تیاهم نیا دارد. ژهیو یتیاهم یرهبر بر نمار  ان،یم نیا در اس  هص

 عدالت، و تقوا مانند یدرون نمار  عناصــر هرچند تک ردیگیم قرار توجت مورد شـتریب یزمان
  نمار تک شبهت نیا دیشا یول اسـت، الزم یرهبر منصـب یبقا زین و یرهبر یتصـد یبرا

 اعمال یرهبر بر هم رونیب از ییهانمار  یســتمیســ صــور بت دیبا و ردهکن تیفاک یدرون
 چونهم یموارد  یتشخ هبرگان، مجلس قیتحق ونیسـیمک نتیزم نیا در شـود. انیب گردد
 دار عهده را یرهبر طیشــرا دادن دســت از ای فقدان و یقانون فیوظا یاجرا در رهبر یناتوان

 ردکعمل یبررســ و نمار  ،یرهبر بت رهمشــاو دارد: عمده فتیوظ دو ونیســیمک نیا اســت.
 هبرگان، محترم اعضای ینمرها اظهار از یبره وجود با .یرهبر نمر ریز ینهادها و یرهبر

 گونتچیه ینیهم امام حضــر  هریســ از ،یرهبر بر من حدود و نمار  فیتضــع بر یمبن
 دوره در و است هبود شانیا توجت مورد نمار ، یمبان همواره و دیمیبرنم نمار  با یمخالفت

 ســت.ین نمار  فوق سک چیه تک دارد حیتصــر زین ، یاهامنت اللتتیم یرهبر و ینونک
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 همت نیبنابرا .یرهبر با مرتبط یهادستگاه بت برسد چت سـت ین نمار  فوق هم یرهبر هود
  شوند. نمار  دیبا

 منابع
 کریل. قرآن

 البالاه. نهج

باع  رکدارالف روت،یب العرب، لساااان ق(. 1414) رمکم محمدبن نیالدجمال منظور ابن  و للط 

شر وز و الن   سوم. چاپ ع،یالت 

 نامهانیپا ،«اسالم و رانیا یاساس حقوق در یاسایسا قدرت مهار» (.1373) جواد محمد ارساطا،

 تهران. دانشهاه یاسیس علوم و حقوق دهکدانش تهران، ارشد، یارشناسک

 چاپار. نشر تهران، سیاسی، علوم فرهنگ (.1389) آقاب شی اکبر علی و مینو ،راد افشاری

 فصلنامه ،«رانیا یماسال یجمهور یاساس حقوق در قدرت نترلک» (.1391) یمرتضا ،یاسایال

  .141ص ،59 شماره ،یاسالم ومتکح

 اسااالمی جمهوری اساااساای قانون در اسااییساا قدرت مهار» (.1383) یدمهدیساا ن،یپورحساا

 .141ص ،33 شماره ،یاسالم ومتکح فصلنامه ،«رانیا

 .اسراء نشر قل، عدالت. و فقاهت تیوال  ه،یفق تیوال  (.1378) عبدالله آملی، جوادی

 .39 ص ،33 شماره ،یاسالم ومتکح فصلنامه (.1385) احمد جنتی،

 دارالحدیث. نشر و چاپ سازمان قل، العقول. تحف (.1383) شعبه ابن حرانی،

 اول. چاپ ر،یالتفس دار مؤسسه قل، ،یالوثق العروة کمستمس ق(.1416) محسن دیس ل،کیح

 اسالمی. انقالب فرهنهی کمدار  سازمان نشر تهران، ت.یوال  ثیحد (.1375) سیدعلی ای،امنهخ

 اسالمی. انتشارات مؤسسه ناشر قل، الفقاهه. مصباح (.1377) سیدابوالقاسل خوئی،

 شااورای مجلس انتشااارات تهران، اساااساای، قانون مذاکرات مشااروح (.1358) حساان روحانی،

 اسالمی.

 معایر. جهان ناشر تهران، حقوق. دانش بر ایباچهید (.1387) نیحس محمد ت،کسا

 رخانهیدب ،یاسااالم ومتکح فصاالنامه ،«نظارت و خبرگان» (.1378) محمد ،یمحالت سااروش

 .38 ص ،14 شماره ،یرهبر خبرگان مجلس

 آوا. کتاب نشر تهران، فقه، ایول فرهنهنامه (.1393) محمدرضا ،خیزشب

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%AF&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjt-JL0perRAhWKJ5oKHb44AbIQFggyMAU&url=http%3A%2F%2Fnashresra.ir%2FBookSingleView.aspx%3Fpid%3Dp4e1ee4da-835a-4ac3-81ab-b8754a1f4d61%26op%3DViewDet%26kind%3Dp&usg=AFQjCNEWh0gGs0FTpEPv9CvSLghsIp0HAA&sig2=mlclEnKg5omtaHabPMaFEQ
https://www.gisoom.com/search/book/author-270400/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AE%DB%8C%D8%B2/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270400/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AE%DB%8C%D8%B2/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270400/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%AE%DB%8C%D8%B2/
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 .قل مدرسین جامعه انتشارات المقنعه، (.1367) ، محمد بن محمددیمف

 طیب  مؤسااسااه نشاار قل، اسااب،کالم تابک هیاشااح (.1388) اظلکدمحمد یساا زدی،ی ییطباطبا

 دوم. چاپ ،التراث الحیاء

 .2 و 1 جلد ر،یبک ریام انتشارات تهران، ،یاسیس فقه (.1368) یلعباسع ،یزنجان دیعم

 سالم. روزنامه (.26/5/71) محمدرضا فاکر،

 ناشااار اعضاااا، طیشااارا و ردکعمل هاهیجا رهبری، خبرگان مجلس (.1385) علیرضاااا محمدی،

 رهبری. خبرگان مجلس دبیرخانه

 و آموزشاای مؤسااسااه اراتناشاارانتشاا ها،پاساا  و هاپرسااش (.1391) محمدتقی یزدی، مصااباح

 سره(. نی)قد یخم امام پژوهشی

 چهارم، و چهل چاپ  ،یاالسالم تبکال دار تهران، نمونه، ریتفسا (.1382) نایار شایرازی، مکارم

 .3 و 2 جلد

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه اسب،کالم (.1378) الله سیدروح نی،یخم موسوی

 .خمینی امام آثار نشر و تنظیل مؤسسه له،یرالوسیتحر (.1378) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ع.یالب تابک (.1378) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 امام. فهییح (.1391) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ی.اسالم ومتکح (.1392) اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .29/5/69 اطالعات روزنامه (.1369) سیدمحمد ها،خوئینی موسوی

 اول. چاپ جوان، شهیاند انونک تهران، ه،یفق تیوال  (.1377) یمهد ،یهادو

 بیر.کامیر انتشارات مؤسسه نشر همه، برای اساسی قانون (.1375) محمد یزدی،

 

http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85
http://mtif.org/p/organ/49797/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB
http://mtif.org/p/organ/49797/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB

