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 نظارت بر قدرت
  در تفکر اسالمی و قانون اساسی

 *سیدجواد ىرعی 
 

 چکیده
در این مقاله موضوع نظارت بر قدرت در تفکر اس می و قانون اساسی جمهیوری اسی می   
بررسی شده است  در تفکر اس می با پذیرش امکان طغیان آدمیی در اثیر برخیورداری از    

و ثروت فراوان، بر لزوم نظارت تأکید شده و برای کنترل صاحبان قدرت با تدابیر  قدرت
و راهکارهایی درونی و بیرونی اندیشیده شده است  عصمت امام جامعه در عصر ح ور و 
عدالت زمامدار در عصر غیبت، از جمله راهکارهیای درونیی بیرای حفاظیت از ماهییت      

کیه نظیارت    ل شدن آن به مالکیت است، ینیان امانت بودن حکومت و جلوگیری از تبدی
، «وضع قانون براساخ مصالح عمومی و الزام دولتمردان بیه قیانون  »بیرونی با تدابیری یون 

و « حق اعتیرا  »، «حق نقد و انتقاد»، «ازمنکر معروف و نهی حق و تکلیف همگانی امربه»
اسی می اییران بیه     بینی شده است  در قانون اساسیی جمهیوری   پیش« حق استی اح و عزل»

ها و اصول  منظور جلوگیری از انحراف حکومت و ت مین س مت آن، این تدابیر در قالب
دهد که  سالۀ جمهوری اس می نشان می گوناگون گنکانده شده است  بررسی کارنامۀ یهل

های موجود کافی نبوده و تقوییت نظیارت بیر کیارگزاران حکومیت در سیطوح        بینی پیش
 است  منتلف یک ضرورت
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 طرح بحث

این مراله در دو بخش تنظی  شد  است که در بخش نخست، نظهارت بهر قهدرت در 
نظام سیاسی اسهالم و ادبیهات دینهی و فرههی؛ و در بخهش دوم، نظهارت بهر قهدرت 
کیهد بهر اندیشهۀ  سیاسی از منظر حروقی و در قانون اساسی ج هوری اسهالمی بها تأ

کند. به بیان دیگر، در ههر بخهش مرالهه بهه یها پرسهش  را بررسی می شهید بهشتی
اند از  آیا در نظام سیاسی اسالم نظارت بر قهدرت و  پاسخ داد  خواهد شد که مبارت

کارگزاران حکومتی به رس یت شناخته شهد  اسهت یها خیهر؟ آیها در قهانون اساسهی 
پذیرفتهه شهد  و ج هوری اسالمی ایهران نظهارت بهر قهدرت و کهارگزاران حکهومتی 

 سازوکار قانونی برای آن تعیین شد  است یا خیر؟
 
 در نظام سیاسی اسالم« نظارت بر قدرت». بخش نخست، 1

کند کهه در  شود، ایجاب میماهیت قدرت به دلیل آنکه غالبًا موجب طغیان آدمی می
صهاحبان قهدرت ای، امه  از اسهالمی و غیراسهالمی، دینهی و غیردینهی،               هر جامعه

های الهی بود  سیاسی تحت مراقبت و نظارت باشند. قدرت با آنکه نع تی از نع ت
و ابزاری بسیار نیرومند در راستای دستیابی فرد و جامعه به اهداف خویش است، اما 

آید. ثروت و قدرت در بسهیاری از مواقهع  ش ار می زا بهلغزشگاهی خطرنا: و آسیب
شود و ه ین احساآ برای آدمی و البتهه دارند  خود می موجب احساآ استغنا برای

جامعه بسیار خطرنا: است. در منطق قرآن، انسان موجودی است که اگهر احسهاآ 
َءاُ  »گهذارد نیازی کند، سهر بهه طغیهان مهی استغنا و بی نَسساَن َلَیْغَغس   َ َأن رَّ َکسقَّ إِنَّ اإْلِ

َهْغنَ    َْ  (.7ه6)ملق، « ا
دنیا ه  گوا  بر ایهن حریرهت اسهت؛ بسهیاری از کسهانی کهه های  تاریخ انرالب

انهد،  خواهی بود  و سالیان مت ادی با استبداد و استع ار مبارز  کرد  های آزادی انسان
پا از دستیابی به قدرت دگرگون شد  و بهه دلیهل فرهدان مراقبهت درونهی و نظهارت 
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انحهراف حکومهت، سهازوکارهای  زم بهرای جلهوگیری از   بینهی بیرونی و مدم پیش
ند و ملتی را به تباهی کشاندند.  لغزید  و به موجودات مستبد و دیکتاتوری تبدیل شد

دهد. کسی که ابتدا مسلولیتی  تدریج در جامعه رخ می مع وً   انحراف و دگرگونی به
ز پذیرد، مراقب است که مبادا به حروق مهردم تجهاوز شهود یها ا       می        منوان امانت را به
ال ال بیش از حهق خهود اسهتفاد   ال ال استفادۀ نابجایی صورت گیرد، یا از بیت بیت

شود که اگهر کسهی  های مختلف، به شخصی تبدیل می تدریج و با توجیه کند، ولی به
دانهد        می        حق شود؛ خود را ای       در برابر او از حروق مردم سخن بگوید، خش گین می

ل و ت ام حیییات زندگی مردم تص ی  بگیرد و پاسخگوی کسی ه  که برای جان و ما
، رهبر فرید انرالب اسالمی، در ج ع کارگزاران نظهام نباشد. سخنان امام خ ینی
 آموز است  در ه ین راستا بسیار درآ

  منال  مال  خالوئ  من  ئ  ان ان. از ا ل خیال نال  مً بر ز ن ئیکراتو ی مً
 الا مال   ی نخالارف اسال،، رکالا بفضال   ق،یک آئن  اس، م  با ئیکرالاتو  

من  تحایل مالرئن.  ای خالوئ   اار ، ئ  آ اء   ئ  اقوال شر ، ن  اترال ن 
خوا   تحایل من  بر ئیگری. ن  اینکال  بالا بر الان ثابال، منال   تحایالل   ا ن 

خوا   بکن  بر ئیگران. ایا یک ئیکراتو ی اس، م  ان الان بخوا ال  آن  ن 
لهال، قلالول بکننال . از  س، ئیگران از ا  ب چیدی  ا م  خوئ  اکر مرئه ا

مً یک ق  ت  قر  برای  پی ا ش ، یالک قال م   شوئ. بف  مً ایننا شر ، ن 
منال   مً شر ، ن  گذا ئ   ن ل، ب  آن نی ا  از ق  ت  م  ئا ئ، مً با تر ن 

مً  قر   ا ئ لانف    نظام ش ، یک سالرمرئه نظالان   ئیکراتو ی مرئن. مً
مً آن خالوی  مال  ئ  بالاطن  بالوئه،    بال   ان  ش ، مًش ، یک ارنان ه نظ

گاه اس، از نقعب، نا   ش  ن  ال ،    ئ. ا ل  ً خوئ  ناآ ئان  مال  ایالا   یأ
ۀ ئیکراتو ی اس،  خیال ن  ۀ ان ان    اسال ن  اسال،،    یأ من  م    یأ ،   یأ

شوئ. شاا خیال نکنی  مال  ا ل    ئ، ایا خو ئ  ا  زیائ ن  رکا  رچ  لعو ن 
، 1389خاینال ، ان یک ئیکراتو  بوئ، یا  یرعر یک ئیکراتو  بوئ )انالام  اخ

 (.90، ص14ج
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برداری از ث رات قدرت و ثروت، و در مین حال، مصونیت از رو، برای بهر  این از
های آن، مراقبت و نظارِت پیوسته یا عرورت است؛ نظارت آدمی بر خهود و آسیب

تهوان از ر انسان. در یها برداشهت کلهی مهیدیگران و نظارت دیگران بر رفتار و کردا
ههای اسهالمی سهخن در آموز « نظارت بیرونی»و « نظارت درونی»ه راهی توأمان 

 1گفت.
 

 نظارت و مراقبت درونی 

توان مستری ًا بهه منهابع اسهالمی برای دستیابی به دیدگا  اسالم در این زمینه، ه  می
 بنام اسالمی مطرح ن ود.مراجعه کرد و ه  مسلله را از منظر متفکران 

نویسند  در این بخش به یا اثر نفیا )که به تجزیه و تحلیل نظهارت و مراقبهت 
درونی  از قدرت و حکومت از منظر کالمی پرداخته( استناد کرد  است و خوانندگان 

ک ،  دهد؛ اثری مربوط به مصر مشروطیت که به تأیید دستگرامی را بدان ارجاا می
طراز اول حوزۀ مل یه نجف، آخوند مالمح د کاظ  خراسانی و مال دو تن از مل ای 

انهد بهرای مبدالله مازندرانی رسید  است و بر آن ترریر نوشته و از ه گهان خواسهته
تنبیه   آشنایی با اصول و مبانی مشروطیت به تعلی  و تعّل  این کتاب مبادرت ورزنهد. 

نهابینی اسهت کهه ایهن کتهاب از  نوشته شیخ مح دحسین غروی الملف  ا مف   تنزی 
بها کهه متفکهر   آید  و در اه یت آن ه هین ش ار می ترین آثار مصر مشروطه به مه 

معاصر، شهید مرتضهی مطههری، آن را در تبیهین توحیهد اجت هامی اسهالمی اثهری 
 ( .51، م1385نظیر توصیف کرد  است )مطهری، بی

و تبیهین کهرد  اسهت. در نویسند  در این کتاب، موعهوا را در دو سهط  و قل هر
ههای اساسهی نظهام سیاسهی اسهالم پرداختهه        سط  و قل رو نخست، به بیان وی گی

است؛ بدیهی است که این بخش اختصام به نظام سیاسهی مشهروطه نهدارد. مهدل 
                                                           

، دفتور اول، باوش ناسوت، حقوق و وظامی  شاهرونتان و دولتماردانورعی،  . در ای  زمینه ر.ک:1
 فصآ چهارم.
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نظام سیاسی هرچه باشد و در جامعهه اسهالمی ههر مهدل و شهکلی انتخهاب شهود، 
در این بخهش از مطالهب کتهاب نهدارد. ایهن مشروطه، ج هوری یا خالفت، تأثیری 

بخش اصول و عوابط معین و مشخو نظام سیاسی اسهالم اسهت کهه بایهد در ههر 
که سط  و قل رو دوم کتاب کهه دفهاا از نظهام شکل و الگویی رمایت شود، درحالی

سیاسی مشروطه است و کاربرد مرطعهی دارد، مربهوط بهه دورۀ تهاریخی مشخصهی 
سلطنتی مطلره بر ایهران حهاک  بهود  و وی در مرهام دفهاا از  ای که نظاماست، دور 

کردن سلطنت بود. مطالب مربوط به سط  نخست کتاب  در ه ۀ  تحدید و مشروطه
ها، مصر ظهور یا غیبت امام معصوم، زمان بسط یها قهب  یهد امهام  ها و مکان زمان

اری بهدان معصوم، زمان برقراری حکومت آرمانی شیعه یا حکومتی که از روی ناچه
تن داد  شود، جاری و ساری است؛ زیرا اصول و عوابط ثابت و معینی است کهه در 

محهدود بهودن »، «امانت بهودن حکومهت»هر نظام سیاسی باید رمایت شود، مانند 
گو بهودن  پاسهخ»، «حق نظهارت مهردم بهر حکومهت»، «حکومت به عوابطی معین

ری برای مردم در قل روی خام بها گذاحق قانون»، «زمامداران در برابر خدا و مردم
 و ... .« نظارت مجتهدان واجد شرایط

در بخش نخست مراله، از این سط  و قل رو کتهاب بههر  خهواهی  جسهت و بها 
استناد به سخنان نابینی که با استناد به آیات و روایات، اصلی از اصول ثابت اسالم را 

 تبیین و تشری  کرد  است، بهر  خواهی  برد.
 

 ها حکومت ماهیت

از نظر نابینی، در یا نگا  کلی حکومت دو نوا بیشتر نیست  حکومهت یها خهود را 
دار و دانهد، یها امانهتمالا و صاحب اختیار مردم، م لکت و منابع و اخابر آن مهی

 نامد. می« و یتّیه»و نوا دوم را « ت لیکّیه»سرپرست. او نوا نخست را 
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جامعهه بها مهردم، کشهور و منهابع و اخهابر آن، در نوا اول، برخهورد زمامهداران 
گونه که مالا در ملا خهود هرگونهه تصهرفی را مجهاز برخورد مالکانه است. ه ان

گیرد، آنان ه  برای هر نهوا تصهرفی داند و برای تصرف خویش از کسی اان ن ی می
ش ارند. مردم را ِملا، بنهد  در شلون مختلف کشور و زندگی مردم خود را مجاز می

دانند. اراعهی کشهور را از آِن        می        و کنیز، و منابع و اخایر م لکت را ِملا طلق خود
پندارند. وی برای ایهن        ای را در آنها حّق خود می              دانسته، هر نوا تصرف مالکانه        خود

فرامنهه، سهالطین و زنهد؛        هها میهای گوناگونی از تاریخ ملتنوا از حکومت، میال
زمامدارانی که در زمان خود دارای قدرت مطلره بودند. در تاریخ اسهالم، آغهاز ایهن 

دانهد و امیهه بهر سرنوشهت مهردم مهینوا حکومهت و زمامهداری را حاک یهت بنهی
 (.42ه  41، م1398کند )نابینی،  هایی از رفتارهای آنان را با مردم بازگو مین ونه
داننهد.        می        هستند که زمامداران آن، حکومت را امانهتهایی  دستۀ دوم حکومت 

دانند که در اختیار آنها نهاد  شهد  تها از        می        کشور، مردم و منابع و اخابر آن را امانتی
اند، انجهام دهنهد. از  دار پذیرفته منوان یا امانت آن مراقبت کنند و مسلولیتی را که به

ی حکومت در اسالم، و در منطق مرال از نوا دوم است. از دیدگا  طورکل نگا  وی، به
نابینی، و یت نگاهبانی و مراقبت از یا امانت است؛ امانهت الههی یها  مردمهی یها 

 (.43الهی ه مردمی )ه ان، م
بندی، به دنبال تدبیری است تها حکهومتی کهه مهاهیتش  نابینی پا از این ترسی 

ود؛ زیرا بهر ایهن بهاور اسهت کهه ماهیهت قهدرت امانت است، به مالکیت تبدیل نش
یابند. نخست کهه        می        ای است که صاحبان قدرت، به مرور زمان تغییر و تحول              گونه به

        تهدریج احسهاآ مالکیهت داننهد، ولهی به       دار می پذیرند، خود را امانهت       می        قدرت را
کنند، ه چنین وی بر کرد ، اقدام به تصرفات مالکانه می        فرض ن ود ، خود را مالا

این باور است که باید در نظام سیاسی اسالم، تدابیری اندیشید  شود که ایهن امانهت 
به مالکیت تبدیل نشود. ماهیت امانت بودن حکومت، باید بهه ه هان صهورت بهاقی 
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ولت هردان از اول تها آخهر خهود را ای که صاحبان قدرت، زمامداران و دگونه ب اند، به
داری پایبند باشند. از نظهر وی، تهدبیری کهه اسهالم  دار بدانند و به لوازم امانت امانت

ههای هها و مراقبهتبرای مراقبت از ماهیت حکومهت اندیشهید ، در مهرِض نظهارت
 در امام جامعه است.« مص ت»بیرونی، امتبار 

توانهد از ماهیهت امهانتِی حکومهت  ینابینی بر این باور است که مرام مص ت م 
آن به مالکیت شود. به بیان دیگر، فلسفه مص ت امام در   محافظت کند و مانع تبدیل

زمان حضور معصوم ه ین است که اگر معصوم باشد، خیال ه گهان راحهت اسهت 
دههد و دگرگهون  که این حکومت، در کانون اصهلی خهود مهاهیتش را از دسهت ن ی

 1(.46ه45نخواهد شد )ه ان، م
 

 نظارت و مراقبت بیرونی

کهه ههر دو در مسهند زمامهداری جامعهه قهرار  و امام ملی در بیانات پیامبر
خورد. اصوً  پیامبر، مهردم را گرفتند، موعوا نظارت مردم بر دولت ردان به چش  می

 ای تربیت کرد که در برابر زمامداران کاماًل هوشیار و مراقب باشند و بر ام هالگونه به
و رفتار آنان نظارت کنند. این فرهنگ سالیان مت ادی در میان مردم حجاز باقی ماند، 

ای که مردم مادی حتی در برابر خلفای باهیبتی چون خلیفه دوم ایسهتادند و او گونه به

                                                           

چون حقیقت ای  قسم از سلطنت )سلطنت نوع دوم که اسالمی است(، چنانچوه دانسوتی از بواب . » 1
و امانت و مانند دیگر اقسام وَّلیا  و امانا ، به عدم تعدل و تفریط، متقوم و م دود است، وَّلیت 

پس َّلم اله حافظ ای  حقیقت و مان  از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدل و تفریط در آن، 
َّلتری  مانند دیگر اقسام وَّلیا  و امانا ، به همان م اسبه و مراقبه و مسئولیت کاملوه من صور و بوا

ال کووه از بوورال حفووظ ایوو  حقیقووت و منوو  از تبوودل و ادال ایوو  امانووت و جلوووگیرل از               وسوویله
ارتکابا  شهوانی و اعمال شامبف استبداد و استیثار متصور تواند بود، همان عصمتی اسوت کوه  اندک 

روره معلوم است که با اصول مذه  ما، یایفف امامیه بر اعتبار  در ولّی نوعی مبتنی است. چه بالض
آن مقام واَّلل عصمت و علوم لدنیه و اناالع از شهوا  بهیمیه و اجتمواع دیگور صوفا  َّلزموف آن 
مقام اعلی مرحلف اصوابف واقو  و عودم وقووع در منافیوا  و صوالح، حتوی از رول خطوا و اشوتباه و 

تمام امت را بور خوود، بوه همچنی  درجف م دودیت و م اسبه و مراقبف الهیه و مسئولیت و ایثار والی 
 «.جایی منتهی است که َّل یصآ الی ادراک حقیقته احد وَّل ینال کنهه عقآ البشر
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کردنهد. در یکهی از ایهن مهوارد، او را بهه دلیهل را مداخذ  و در مأل مام استیضاح می
ال هال بهود(، بود )و به تصور آنان بیش از سه  دیگران از بیتپیراهنی که به تن کرد  

گویی شد که این پیراهن را از سه  خود و فرزندم،  مداخذ  کردند و او مجبور به پاسخ
(. 127، م1331الجهوزی،  ام )ابنمبدالله، که سه ش را به من بخشید ، تهیه کرد 

امبر، خلفها بهه مهردم گفتهه ها پا از رحلهت پیه در تاریخ ثبت نشد  است که تا سال
باشند که به ش ا  چه ربطی دارد که مرا استیضاح و مداخذ  کنید، بلکه آنان را تشویق 

کردند که در برابر انحرافهات احت هالی آنهان بایسهتند و امتهراض کننهد )هنهدی، می
بههار ، سههخن امیرمدمنههان  تههرین اظهههارنظر در اینشههاید صههری  1(.148، م1413

 که در ج ع مردم، در صفین، فرمود  باشد، آنجا ملی
ُُ بِدوِ  َان ُائطد  ى ا » ی لسد وا عن َمقالِه بحٍقَّ اى مشورٍه ِبعدل، فاظَّ َِّ فالتک

ی ِِ یآمُن ذلک من فعلی ِاا َان َیک   پالس از اللُه ِمن ظِسی ما هو َامَلُک به منَّ
خوئ برتالر از آن  خوئی گوی     ایدن  لائ نال  خالوئئا ی نکنیال . نالا بال  حق
رً م  خقا منً   از آن ایاا نی رً م  چنیا نلاشً، نگر آنک  خ ا، م  نی 

ارل غال ،  )نه « بر نرس نا بی  از نا ت عط ئا ئ، نرا از خقا نصون ب ا ئ
 (.216خقل  

هنگامی کهه شخصهیت معصهومی چهون او در مسهند خالفهت پیهامبر از مهردم 
وی   بها  کننهد، بههخواهد که از گفتن سخن حق یها مشهورت دادن بهه وی دریهغ نمی

 تعلیلی که در کالمش آمد ، تکلیف زمامداران دیگر روشن است. 
نابینی ه  در کنار تدبیر نظارت درونی، از تدابیر دیگهری سهخن گفتهه کهه بهرای 
جلوگیری از تبدیل حکومت از امانت به مالکیت امتبار شد  است. او در این بخش، 

شروطه سخن گفته، اما بهرای ایهن هرچند از مشرومیت نظارت مردمی بر حکومت م
کند. پیداسهت کهه او استناد می و امام ملی منظور به آیات قرآن، سیر  پیامبر

                                                           

العموآ آنوان در برابور ان وراف خلیفوه پرسوید کوه در پاسوخ . خلیفه دوم برال آزمودن مردم از عکس1
 گفتند: لو فعلت ذلک لقّومناک تقویم القدح.
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داند، بلکهه بهر ایهن های غیرمعصوم ن ینظارت مردمی بر حکومت را وی   حکومت
باور است که در کنار امتبار مص ت در امام و زمامدار جامعه، تکلیهف نظهارت بهر 

هرگز با استناد به مصه ت  برمهد  مردم نهاد  شد  است. امام ملیحکومت نیز 
تنها مردم را از نظارت بر م لکرد حکومتی خویش برحذر نداشت، بلکهه  خویش، نه

دهد بنا بر ایهن نبهود  کهه در آنان را به این امر تشویق کرد  است. سیر  امام نشان می
ی پیدا کنند، به ایهن معنها کهه جامعه اسالمی حکومت و زمامداران جامعه جنبه قدس

غیرقابل نرد، انتراد و امتراض شوند و مردم بهه اسهتناد مصه ت زمامهدار، از نرهد و 
منکر و نظهارت بهر حکومهت از  از معروف و نهی انتراد بازداشته شوند و تکلیِف امربه

آنان برداشته شود. نابینی دربارۀ اینکه چرا مردم حق دارند بر حکومت نظارت کننهد، 
ها و که در ه ه زمان« ازمنکر معروف و نهی امربه»کند. افزون بر ه د یلی استناد میب

        ها با رمایت شرایطی واجب است، معترد است چون مهردم بهه دولهت مالیهاتمکان
دهند و مالیات ه  مصارف معینی دارد، حق نظارت بر دولت برای مردم محفوظ        می

، 1398لیهات در مهوارد خهود صهرف شهود )نهابینی، است تها مراقبهت کننهد کهه ما
(؛ ه چنین، شورایی بودن حکومت و الزام زمامداران به مشورت بها مهردم و 112م

کارشناسان دلسوز، دلیل دیگر حق نظارت و مراقبت مردم بر حکومت است. الزام به 
مشورت برای زمامدار ه  اختصام به دوران غیبت ندارد. قهرآن کهری  پیهامبرو را 

 (. 159م ران، )آل« َوَشاِوْرُهْم َِی اْْلَْمرِ »کند  لزم به مشورت با مردم میم
ههای بیرونهی و فلسهفۀ مصه ت زمامهدار در زمهان از نظر نابینی، فلسفۀ نظارت

حضور و مدالت وی در زمان غیبت، ه گی در این راستاست که ماهیهت حکومهت 
منوان یا امین ایهن امانهت را  و بهاند دچار دگرگونی نشود و زمامداران که امین مردم

اند، به مالا تبدیل نشوند و خود را مالا و اختیاردار ندانند که مجازند  برمهد  گرفته
که مالا در ملا خود هر نوا تصرفی را اراد  کند، مجاز  هر تص ی ی بگیرند؛ چنان

د، نهه تواند آن را خالی نگهه دارد، نهه بفروشهگونه که مالا یا خانه میاست. ه ان
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شود؛ زمامهدار جامعهه هه                 اجار  دهد و نه به کسی هبه کند، بلکه نگا  دارد تا مخروبه
ای تبدیل کنهد و کسهی هه  خود را مالا کشور بپندارد و با م لکرد خود آن را به ویرانه

حق بازخواست او را نداشته باشد. م کن است مردم چنین فردی را سرزنش کننهد، امها 
کند و آن را خارج از اختیهار او   تواند تص ی  او را دربارۀ ملا خودو تخطله   یکسی ن

غیهر از امتبهار « و یهت»بداند. گذشته از آن، اصوً  از دیدگا  بسیاری از فرهها امتبهار 
و  (33 -31، م1؛ امهام خ ینهی، ج44-43، م1398اسهت )نهابینی، « مالکیت»

ههای        تواند در مسند زمامداری خهود را مالها بپنهدارد. پها ههدف اهرم کسی ن ی
درونی، مانند مص ت یا مدالت که برای زمامهدار معتبهر شه رد  شهد  اسهت و نیهز 

هایی چون حق نظارت و مراقبت مردم بر زمامداران، این اسهت کهه حکومهت،  آموز 
کنتهرل درونهی بهه ه هرا  یکهدیگر  ماهیت خود را از دست ندهد. نظارت بیرونهی و

 عامنی است برای برای هویت و ماهیت اصلی حکومت. 
نابینی پا از تبیین این مسلله که برای جلوگیری از تغییر ماهیهت حکومهت بایهد 
تدابیری اندیشید، به حکومت مطلره قاجار در مصر خویش پرداخته و از لهزوم تحدیهد 

کند. فلسفه دفهاا ت و نظارت بر آنان دفاا میکردن سلطنقدرت مطلره آنان با مشروطه 
کردن قدرت و اختیارات مطلره سالطین و ترلیل ظله   او از سلطنت مشروطه، محدود

و ست  آنان به مردم اسهت. از دیهدگا  وی، در آن مرطهع تهاریخی تنهها را  مههار آنهان و 
شهدن  شان در شلون مختلهف کشهور، دفهاا از مشهروطهجلوگیری از تصرفات مالکانه

بود. به گ هان وی، « تشکیل مجلا شورای ملی»و « تدوین قانون اساسی»سلطنت با 
در این طرح امکان نظارت ن ایندگان صنوف مختلف در مجلا بهر رفتهار دولت هردان 

 (.113و  48شود )ه ان، مفراه  شد  و کشور بر مدار قانون ادار  می
که در این زمهان، تنهها را  مرهدور  بنابراین، فلسفۀ دفاا نابینی از مشروطه این بود

ای به نام سلطنت و کهاهش ظله  بهه مهردم ایهن اسهت کهه  برای کنترل قدرت مطلره
مند شهود. بهه بهاور  اختیارات حکومت را از طریق قانون و مجلا، محدود و عابطه
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تهوان  طورکلی از صاحبان ناحق قهدرت، خلهع یهد کهرد، امها می توان به وی، اگر ن ی
مشروط و محدود کرد، این یها وظیفهه اسهت و بایهد آن را انجهام داد. قدرت آنها را 

یکی از هنرهای نابینی ه ین بود که حرهوق ملهت را در برابهر حکومهت بهه صهورت 
 مستدل بیان کرد و به آیات و روایات  و سیر  پیشوایان دینی مستند ن ود.

زمامهداران نابینی در بخش دیگری از کتاب، از ناکافی بهودن نظهارت درونهی در 
کید می ورزد. از نگا  وی، افزون بر نادر بهودن سخن گفته و بر لزوم نظارت بیرونی تأ

ها، تجربه نشان داد  که زمامداران به ظاهر مادل ه ، زمامداران مادل در تاریخ ملت
با وجود داشهتن وزیرانهی کهاردان و ماقهل، و گ هاردن نهاظران و مراقبهانی بهر خهود، 

تفضل خود بهه »حروق آنان، نگاهی وارونه بود  و حروق مردم را نگاهشان به مردم و 
کیهد وی بهر می« مردم پنداشتند، نه حروق واقعی و ااتی مردم در قبال دولت هردان. تأ

این است که مدالت زمامدار کافی نیست و باید حروق مردم را به رس یت شناخت و 
ن قهدرت قابهل شهد برای مردم حق نظارت، محاسبه و مراقبهت از قهدرت و صهاحبا

 1(.47ه  46، م1398)نابینی، 
 

 . نظارت بر قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی 2

اگر حق مردم برای نظارت بر دولت ردان و حکومت از جنبه دینی پذیرفته شد  است، 
چگونه در قانون اساسی ج هوری اسالمی ایران تض ین شد  اسهت؟ آیها ایهن حهق 

الله بهشهتی در ایهن  طور کامل تض ین شد  یا ک بودها و نواقصی دارد؟ شهید آیت به
ساآ دیدگا  روشن خود در قهانون اساسهی زمینه چه نرشی داشته و آیا آنچه ایشان برا

                                                           

ندر  تواند شد کوه شواص سولطان هوم خوود   بارک، اگرچه بهبا دسترسی نبودن به آن دامان م. »1
مانند انوشیروان مستجم  کماَّل  و هم از امثال بووذرجمهر قوول علمیوه و هیئوت مسودده و رادعوه، 
نّظارل انتااب نموده، بر خود گمارد، و اساس مراقبه و م اسبه و مسوئولیت را برپوال بودارد، لکو  

مساوا  ملت با سلطان و سد ابواب استیثارا  در مالیه و غیرها گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و 
 «.و همچنی  به آزادل ملت در اعتراضا  و غیرها غیر وافی...
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بار  وجود دارد و آنچه با تدبیر و کفایهت  کند یا مالحظاتی در این       می        گنجاند، کفایت
 ایشان در قانون اساسی آمد ، نیازمند بازنگری و ترویت است؟

در قانون اساسی، فصلی به حروق ملت اختصام یافته و حروق مختلفهی بهرای 
رس یت شناخته شد  است. افزون بهر آن، در اصهل هشهت  قهانون اساسهی، مردم به 

ساحت و قل هرو تعریهف شهد  کهه یها   ازمنکر، در سه معروف و نهی موعوا امربه
دینی است که در   ساحت آن امر و نهی حاک ان از سوی مردم است. این ه ان آموز 

کهه مهردم در  ترین بخش آن حهق و تکلیفهی اسهت اصل هشت   گنجاند  شد  و مه 
معروف و  تواننهد از طریهق امربهه       می        برابر حاک هان و زمامهداران دارنهد. ه هۀ مهردم

ازمنکر، بر صاحبان قدرت و حکومت نظارتی ه گهانی داشهته باشهند. آیها ایهن  نهی
مرههدار از نظههارت مههردم بههر قههدرت در قههانون اساسههی، کههافی اسههت؟ در سههاختار 

ها و  گانی دارند، بایهد بتواننهد آزادانهه از طریهق رسهانهکه مردم نظارت ه  حکومتی 
حهرف         های مختلف امروزی، انتراد و امتراض یا نصیحت کنند و مطبومات، و قالب

ای متح ل شوند. آنچه مه  است و باید در یا نظام               خود را بزنند، بدون اینکه هزینه
شهدن   نهادینهه»ومهت جلهوگیری شهود، سیاسی مدنظر قرار گیرد تها از انحهراف حک

ای کهه ههدف از نظهارت را  گونهه اسهت، به« نظارت در ساختار نظام سیاسی کشهور
ای بهه تض ین و تأمین کند. م کن است در میان دولت ردان کسانی باشند کهه مریهد 

گویی مسلو ن به مردم نداشته باشند، اما ساختار و سیست  حکومتی بایهد  لزوم پاسخ
گویی موظف ن اید، یا مسلولیت نپذیرند یا اگر  ای باشد که آنان را ه  به پاسخگونه به

گوی مردم باشند. حتی اگر مناصهب اجت هامی و سیاسهی را امهانتی  پذیرفتند، پاسخ
الهی ه  بدانند، چون با سرنوشت مردم، جان و مهال، حرهوق و شهلون زنهدگی آنهان 

گوی این امانهت باشهند و ایهن  ند و پاسخدار مردم ه  بدانارتباط دارد، خود را امانت
 امر بدون نهادینه شدن مروله نظارت در ساختار سیاسی کشور م کن نیست. 
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هایی دارد که در قهانون اساسهی دیهد  شهید بهشتی در این زمینه نظرات و دیدگا 
) هنگام  1358شود. ابتدا نظرات ایشان در مجلا خبرگان قانون اساسی در سال می

شود، سپا کفایهت یها مهدم کفایهت آن  صویب قانون اساسی(  مطرح میتدوین و ت
 شود. بررسی می

 

 در قانون اساسی« نظارت بر رهبری»

        چهه کسهی بهر رهبهری نظهارت»شد  در مجلا این بهود کهه  یکی از مباحث مطرح
با توجه بهه اینکهه در سهاختار نظهام سیاسهی ج ههوری اسهالمی رهبهری « کند؟       می

کنند و نظارت بهر گانه تحت امر او انجام وظیفه می ات فراوانی دارد و قوای سهاختیار
شهد ، امها نظهارت بهر رهبهری بها چهه   بینی و نهادینهه هایی پیش گانه، از را  قوای سه

شود؟ پرسش یکی از امضای مجلا خبرگان این بود که با توجهه  سازوکاری اجرا می
منوان محهور نظهام  فریهه بهه داد  شهد  و و یتبه  قدرتی که در قانون اساسی به فریه 

و با توجه به اینکه فریهه مرهام غیرمعصهوم اسهت، چهه کسهی بهر   سیاسی تیبیت شد 
گیرد        می        کند و چه نوا نظارتی بر آنان صورت       می        رهبری و نهادهای زیرنظر او نظارت

فریهه مهادل اسهت و ناخواسهته  یتا از اشتباهات احت الی جلوگیری شهود؟ گرچهه ول
 گذارد، اما احت ال خطا که منتفی نیست.  حروق مردم را زیر پا ن ی

 

 نظارت عمومی مردم بر رهبری. 1

شهید بهشتی، نایب ربیا این مجلا، بر این باور بود که اوً ، نظارت بر رهبهری در 
ر مهردم بهه طور کهه اگهقانون اساسی مانند نظارت بر ن ایندگان مجلا است. ه ان

ن ایندگانی رأی دادند، ولی در طول چهار سال م ر مجلا از آنان راعهی نبودنهد و 
ای نرسید، دور  بعهد بهه               و مطالباتشان به نتیجه  هاها، نهی از منکرها، امتراض نظارت

دهند، نظارت بر رهبری ه  ماننهد نظهارت بهر ن اینهدگان مهردم اسهت    آنان رأی ن ی
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؛ 1090، م2، ج1364، شهر ح مهذاکرات مجلهس بررمهی نههایی ق اصورت م)
   1(.65، م1399ورمی، 

رهبهر یها »ثانیًا، طبق اصل یکصد و دوازده  قانون اساسی قبهل از بهازنگری کهه 
، رهبهری «امضای  شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هسهتند

شهود. ناگفتهه ن انهد کهه پاسهخ  برخورد میاگر تخلفی کرد، ه انند بریه مردم با وی 
بینهی نههاد مجلها خبرگهان در قهانون  شهید بهشتی به پرسش یادشد  پهیش از پیش

رغ   اساسی بود که مسلولیت انتخاب و نظارت بهر رهبهری را برمههد  دارد، البتهه بهه
پیشنهاد برخی از ن ایندگان مجلا خبرگان قانون اساسی، مبنهی بهر تعیهین وظهایف 

اینکه اگر خواسهتی  رهبهر را »رگان رهبری در راستای نظارت بر رهبری، و مجلا خب
ج ههور اقامهۀ دمهوا  نرد یا استیضاح کنی ، باید ارگانی میل شورای نگهبهان یها ربیا

، شهید بهشتی بهر ایهن «کنند تا رسیدگی شود که آیا رهبری تخلف کرد  است یا نه؟
ید چه کسانی حق دارند. بگذارید ایهن به مهدۀ خبرگان بگذارید که بگو»باور بود که 

را خود مجلا خبرگان بگوید که چه کسانی حهق دارنهد اقامهۀ دمهوا کننهد و از چهه 
طریق اقدام شود که دوبار  مجلا تشکیل گردد. این چه اصهراری اسهت کهه مها در 

را معهین  دهی        می        اینجا بنشینی  و تکلیف مردم را الی یوم الریام  حتی آنهایی که حق
، 3ج، 1364، صههورت مشههر ح مههذاکرات مجلههس بررمههی نهههایی ق ا« )کنههی 

 .(1712م
 

 نقد و بررسی

 رسد این پاسخ از جهاتی قابل مناقشه است به نظر می

                                                           

رهبر از ای  جهت که در برابر ملت مسئول است، مثآ نمایندگان مجلس اسوت کوه ت وت نظوار  . »1
کنند یوا نوه. در        می        درستی عمآ بهملت هستند. مردم ناظرند که آیا آنان به وظایف م دود نمایندگی 

کند، اما اگر تالف کند هموه در برابور قوانون مسواول    قانون هیچ مرج  دیگرل بر آن رسیدگی نمی
 «.هستند. چه رهبر باشد، چه فرد عادل
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انهد و  نخست آنکه، این دو نهاد با یکدیگر تفاوت دارند؛ ن اینهدگان مهردم موقت
، اگر مهردم از  از پایان دور سال است. بدیهی است که پا  شان چهارمدت ن ایندگی

دهند. در تاریخ ج هوری اسالمی، افراد فراوانهی    آنان راعی نباشند، به آنها رأی ن ی
اند و در دورۀ دیگر نتوانستند رأی مردم را جلهب کننهد، امها  در یا دور ، ن ایند  بود 

ی الع ر یها بهه تعبیهر در نظام ج هوری اسالمی، رهبری داب هی اسهت، یعنهی مهادام
الشرایط است. مادامی که شرایط رهبری را داراست، ه چنان مسلولیت و یهت  مادام

 و رهبری را برمهد  دارد. 
دوم آنکه، برخالف ن ایندگان مجلها کهه بهه صهورت مسهتری  از سهوی مهردم 

شود تا اگر از م لکهرد  شوند، رهبری مستری ًا از سوی مردم انتخاب ن یانتخاب می
بار دیگر به او رأی ندهند. اوً ، بار دومی وجود ندارد؛ ثانیًا، اصهاًل او ناراعی بودند، 

منتخب مستری  مردم نیست تا گفته شود  مردم در صورت نارعایتی بار دیگهر بهه او 
ه هه در برابهر قهانون مسهاوی »دهند، البته سخن دیگر ایشان مبنی بر اینکه رأی ن ی

، «برابهر قهانون بایهد پاسهخگو باشهد هستند و رهبری ه  مانند ن ایندگان مجلا در
 منطبق بر اصول قانون اساسی بود  و اشکالی بر آن وارد نیست.

 
 نظارت نهادی مجلس خبرگان رهبری. 2

توانهد در راسهتای موعهوا بینی شد  و مهیسازوکار دیگری که در قانون اساسی پیش
ت. وقتهی در نظارت بر رهبری مورد توجه قرار گیرد، نهاد مجلا خبرگان رهبری اسه

بینی شد، یکی از اختیاراتی که به آن داد  شد، این بود کهه  قانون اساسی این نهاد پیش
تواند  اگر رهبر، شرایط، صالحیت یا توانایی خود را از دست داد، مجلا خبرگان می

 توانهد او را       می        او را برکنار کند، ه چنین اگر خبرگان، فهرد برتهری را شناسهایی کهرد،
 قانون اساسی(. 111جایگزین رهبر فعلی کند )موعوا اصل 
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گذاری داد  شد که بر این اسهاآ از سوی دیگر، به مجلا خبرگان، اختیار قانون
نظر ایشان را در قانون  توانستند نظارت بر رهبری یا نهادهای تحتخبرگان رهبری می

 بینی کنند.نامه مربوط به خود پیش و آیین
 

 نقد و بررسی

اینکه چنین اختیاری به مجلا خبرگان رهبری داد  شد، بدون آنکه حتی چهارچوبی 
برای آنان در قانون اساسی تعیین شود، از یا جهت می توانست میبت باشهد و آنهان 

توانسهت  را در تعیین سازوکار نظارت بر نهاد رهبری آزاد گذارد، اما از جنبه دیگهر می
نبود مجلا خبرگان در آینهد  بها چهه ترکیبهی  رو که مشخو کنند  باشد، ازآن نگران

تشکیل شود و چه شرایطی برای امضای این مجلا و انتخاب آنان و چه سهازوکاری 
 برای انتخاب و تعیین رهبری در نظر گرفته شود.

هرگونه تغییر و تجدیدنظر در قانون مربوط به تعداد و شهرایط خبرگهان، کیفیهت »
وسهیله فرههای  لسات آنان، که برای نخستین دور  بهنامه داخلی جانتخاب آنها و آیین

نخستین شورای نگهبان تهیه و با اکیریت آرای آنان تصویب شد  و به تصویب نهایی 
، ه چنین تصویب دیگر مرررات مربوط به وظایف خبرگهان، «رسدرهبر انرالب می

(. با توجه به واگذاری وعع 108در صالحیت مجلا خبرگان است )موعوا  اصل 
قانون مربوطه به مجلا خبرگان رهبری به شورای نگهبان در نخسهتین دور ، شهورای 

ماد  تصهویب کهرد. بهه موجهب  22ای با نامهآیین 1359نگهبان در تاریخ ده  مهر 
های مادی خهود، اجهرای وظیفه مجلا خبرگان در اجالسیه»نامه  این آیین 21ماد  

نظهر دربهار  مسهابل مربهوط بهه دلاصل یکصدویازده  قانون اساسی و بحهث و تبها
نظر برای یافتن بهترین شیو  م ل در جهت ایفای این مسلولیت خطیر رهبری و تبادل

 «.  باشدو پیشنهاد آن به مرام رهبری می



 

 

 

227 

ت
در

ر ق
ت ب

ظار
ن

 
قان

 و 
ی

الم
س

ر ا
فک

ر ت
د

و
ی

س
سا

ن ا
ی

رع
د و

جوا
ید

 س
/

 

های بعدی اصالحات فراوانهی در مجلا خبرگان رهبری پا از تشکیل، در دور 
نامهه آیین 31زایش یافت. براساآ مادۀ ماد  اف 93نامه انجام داد و مواد آن به این آیین

مرکب از یازد  نفر مضو »قانون اساسی، ک یسیون تحریق  111به منظور اجرای اصل 
 2براساآ تبصر  «. گردندالبدل برای مدت دو سال انتخاب میاصلی و پنج نفر ملی

ه ب«. توانند مضو ک یسیون تحریق باشندبستگان سببی و نسبی رهبری ن ی»این ماد  
ک یسیون تحریق موظف است هرگونه اطهالا  زم را در رابطهه بها » 32موجب ماد  

اصل صدویازد  در محدود  قوانین و موازین شرمی تحصیل ن اید. ه چنین، نسبت 
به صحت و سر  گزارشات واصله در این رابطه، تحریق و بررسی کنهد و در صهورتی 

 «.  ه مالقات ن ایدکه  زم بداند با مرام معظ  رهبری در این زمین
نامهه ه هه امضهای مجلها خبرگهان ه چنین براساآ مواد دیگری از این آیهین

در اختیار این ک یسهیون قهرار  111های خود را دربار  موعوا اصل  توانند گزارومی
دهند. ک یسیون تحریق در صورت کفایت مطالب دریافتی پا از تحریق و بررسهی، 

العهاد  ن ایهد. هیلهت ربیسهه تشهکیل جلسهه فهوقتواند از هیلت ربیسه تراعای می
العهاد  پیرامهون موعهوا مجلا در مواردی موظف است اقدام به تشکیل جلسه فوق

این اصل ن اید تا گزارو ک یسیون تحریق مورد بحث و بررسی قرار گیهرد. براسهاآ 
بطهه تواند به هر نحو مرتضی بداند، نظرات خود را در رارهبر می»نامه  آیین 40مادۀ 

نصاب   »41به موجب مادۀ «. با اصل یکصدویازده  در مجلا خبرگان مطرح کند
 زم در تشخیو ناتوانی یا فردان یکی از شرایط مصرح در اصهل پهنج و یکصهدونه 
قانون اساسی، موعوا اصل یکصدویازد ، آرای دوسوم ن اینهدگان مجلها خبرگهان 

خود را برای مشاور  به رهبری ه چنین، ک یسیون تحریق وظیفه دارد آمادگی «. است
له در جلوگیری از نفهوا و دخالهت مناصهر نهامطلوب در امالم و با ه اهنگی معظ 

 تشکیالت نهاد رهبری مسامدت ن اید.
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ای مرکب از سه ، ک یته1391نامه داخلی ک یسیون تحریق، مصوب براساآ آیین
ههای مینهی تهیه شاخو»تا پنج نفر تشکیل خواهد شد. از ج له وظایف این ک یته 

برای است رار شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی که مورد تأیید مرام معظ  رهبری 
نهایی مجلا خبرگان به هیلت ربیسهه  باشد که در صورت نیاز جهت تصویبنیز می

 «.تردی  خواهد شد
نامهه داخلهی آن در طهول ادوار  به هر حال، قانون مربوط بهه ایهن مجلها و آیین

سوی ایهن تغییهرات در  و وی   که س ت لف این مجلا با تغییراتی ه را  بود ، بهمخت
 راستای ترویت قدرت این نهاد به منظور نظارت بر رهبری نبود  است. 

وی   آنکهه در  نامۀ داخلی مجلا خبرگان، مالحظاتی وجهود دارد؛ بهه دربارۀ آیین
ت. افههزون بههر آن، در شههورای هههای مختلههف، تغییراتههی در آن ام ههال شههد  اسهه       دور 

ه  نظارت بر م لکرد رهبری تصویب نشهد و  1368بازنگری قانون اساسی در سال 
اللهه  تنها نظارت بر برای شرایط رهبری به تصویب رسید. ک یسیون مربوط )کهه آیت

ای نظهارت بهر م لکهرد  گونهه مدمن سخنگوی آن بود( اصلی را تصویب  کرد کهه به
کرد، ولی این اصهل در جلسهه م هومی شهورا بهه تصهویب        می        رهبری را ه  تض ین

        (. مجلها خبرگهان13نرسید )صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، م
تواند بررسی کند که شرایط رهبری به قوت خود باقی است یا نهه و تها زمهانی  تنها می

وست، مگر اینکه خبرگهان که ه چنان واجد شرایط باشد، مسلولیت رهبری برمهدۀ ا
احراز کند که شرایط رهبری را از دست داد  است، البتهه برخهی از امضهای مجلها 
خبرگان بر این باورند که  زمۀ نظارت بر برای شرایط، نظهارت بهر م لکهرد اسهت و 

توان دریافت که آیا این شخو ه چنان شهرایط  بدون نومی نظارت بر م لکرد، ن ی
است. آیها بهدون « تدبیر و مدیریت»ن ونه، یکی از شرایط رهبر  را دارد یا خیر؟ برای

توان فه ید که رهبر ه چنهان شهرط تهدبیر یها        می        نظارت مست ر بر م لکرد رهبری،
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شد  در دور  نخست این مجلها،  از ج له موعومات مطرح 1مدیریت را دارد یا نه؟
از نظر خبرگان چگونه اسهت؟ آیها بود؛ اینکه این موعوا « مسللۀ نظارت بر رهبری»

اند و  اند؟ این حق را تا چه حّدی برای خود قابل خبرگان چنین حری را برای خود قابل
تلری تعهدادی  2آیا مجلا خبرگان باید سازوکاری برای این هدف طراحی کند یا نه؟

از خبرگان دور  نخست این بود که باید مجلها خبرگهان بهر رهبهری نظهارت داشهته 
شواهد و قرابن گوناگونی بر این تلری وجود دارد که تنها به چنهد ن ونهه اشهار  باشد. 

 شود.می
طهور ظهاهر تشخیو توانایی یا ناتوانی ه ین»الله مرتدایی  آیت نمونه نخست،

شهود، ولهو استفاد  می 111شود، تشخیو واجد صفات یا فاقد آن بودن از اصل ن ی
ه  استصوابی است؛ چون به خبرگان اختیهار  لفر نظارت در آن نیامد  باشد. نظارت

و اجاز  داد  که مدم صالحیت رهبری را به  مردم امالم کند. شهکی نیسهت کهه ایهن 
نظارت، نظارت بر م لکرد ه  باشد. تشخیو ناتوانی با اشراف بر م لکهرد معلهوم 

 گیرد که آیا مال:ها ه  در نظر میشود، خبرگان م لکرد را حتی در مزل و نصبمی
صحیحی داشته یا روی حّب و بغ  شخصی بود ؟ وظیفه خبرگان است کهه گهاهی 
به رهبری تذکر دهند، میاًل اگر بررسی کردند و متوجه شدند که فرد منصوب رهبهری 

                                                           

، میحکومات اساالهال مجله نامهتوانند به ویژه مندان به دیدگاه هال ماتلف در ای  زمینه می . عالقه1
ویژه مجلس خبرگان رهبرل مراجعه کنند.  1385، تابستان و پاییز 41، و 40؛  1377، تابستان 8 

مسئولیت »، ویژه 34، و  «نظار  و پرسشگرل»، ویژه 33همچنی  دو شماره دیگر ای  مجله،  
 مراجعه نمایند. 1383، پاییز و زمستان «و پاساگویی

فصالنممه ماتلوف در میوان اعضوال ایو  مجلوس، ر.ک:  هوال. برال نمونه، بورال مالحظوه دیودگاه2
مجلوس خبرگوان »، م مد یزدل: 81، ،41،  1385، پاییز 3، سال یازدهم،  حکومت اسالمی

کنود کوه حواکی از تواند بر نهادهال زیرنظر رهبرل نظار  کند. تنها بر نص  مدیر نظار  مینمی
(، رضوا 71وو 70، ،40،  1385، تابسوتان 2)هموان،  « وجود یوا فقودان شورایط رهبورل اسوت

برال احراز ای  نظار  )بقال شرایط( مجلوس خبرگوان بایود در کوار نهادهوال مورتبط بوا »استادل: 
ال داشوتیم  گوید. ما همی  اواخر مصووبهرهبرل نیز نظار  بکند و قانون هم چیزل فراتر از آن نمی

هایی ا اجازه خود ایشان نظار که مجلس خبرگان بتواند در بعضی از نهادهال زیرمجموعه رهبرل ب
 «.دانندها را از وظایف مستقیم مجلس خبرگان نمیگونه نظار ها ای داشته باشد. گرچه بعضی
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دهند؛ رهبری اگر د یل خبرگان صال  نیست، مدار: خود را خدمت رهبری ارابه می
کند. اگر رهبری نپذیرفت، بحث می را پسندید و قبول کرد، باید م ل کند و م ل ه 

که رهبری مخهالف بهود ، اند درحالیشود. مواردی بود  که خبرگان تص ی  گرفتهمی
اند تص ی ی ها مطرح شد  و بعد دید کار به ک یسیون تحریق ارجاا شد  و استد ل

اند، مطابق مصلحت نبود ، ولی رهبهری قطعهًا پیشهنهادهای خبرگهان را در که داشته
کنند. مجلا خبرگان یا نهاد قانونی است و نظارت قهانونی  ی اتشان لحاظ میتص

دارد. اگر به این نتیجه رسیدند که میاًل فالن تص ی  رهبری براسهاآ مهوازین نبهود ، 
توانند مدم صالحیت رهبر را به مردم حتی  زم نیست به خود رهبر بگویند، بلکه می

 (.71ه 70، م1385 ، صلنام  حکومت امالمی« )امالم کنند
قهانون اساسهی را  نظهارت  111که نتیجهه اصهل  الله اح د جنتیآیت نمونه دوم،

داند، در نخستین دور  مجلها خبرگهان رهبهری گزارشهی از استصوابی بر رهبری می
تشکیل هیلت تحریق ارابه کرد. وی در یا مصاحبه نظر این هیلت را ارابهه کهرد کهه 

شته باشی  تا نهادهای زیرنظر رهبهری را بررسهی کننهد، های کارشناسی داباید گرو »
نیروهای نظامی، دستگا  قضایی، صداوسی ا و... کهه آیها مهدیریت صهحی  ام هال 

ها به ک یسیون گزارو دهنهد و شود یا نه؟ تا این گرو شود یا نه؟ با تدبیر م ل میمی
کهه درسهت  ها را در مجلا خبرگان مطرح کند تا تصه ی  بگیرنهدک یسیون گزارو

شود یا نه؟ شرایط  زم باقی است یا نه؟ البته در زمان امهام بهه خهود اجهاز  م ل می
دادی  وارد این قضیه شوی ، چون شأن ایشان اجّل بود که بخهواهی  دربهارۀ ایهن ن ی

ها با ایشان صحبت کنی . پا از امام این مسلله مطهرح شهد. مهدۀ زیهادی از  وی گی
این هیلت در نهادههای زیرنظهر رهبهری تحریهق کنهد. نظهر خبرگان بر این بودند که 

اکیریت بر این بود که در این زمینه با رهبری صحبت شود. موعهوا بها مرهام معظه  
رهبری در میان گذاشته شد. ایشان با این موعوا موافق نبودند. بحهث مفصهلی شهد 

رهد بودنهد  شود یها نهه؟ رهبهری معتکه آیا از قانون اساسی چنین نظارتی استفاد  می
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مجلا خبرگان باید م لکرد رهبری را بررسی کند. م لکرد رهبری با م لکرد ایهن »
ها را بررسهی کنیهد کهه آیها بهه مهدالت، تهدبیر یها تشکیالت فرق دارد. باید انتصاب

زند، ش ا کند یا نه؟ اگر به شرایط رهبری لط ه میای وارد میمدیریت رهبری خدشه
گیرد، مسهلولیتش بها ه در فالن تشکیالت تخلفی صورت میباید اقدام کنید، اما اینک

رهبری نیست. در مورد نیروهای مسل  اصاًل حرفش را نزنیهد، در نیروههای  مسهل  
شود کسی وارد شهود و راجهع امکان اینکه کسی تحریق و سدال کند، نیست. مگر می

بلهه، اگهر  توانهد کهار کنهد.به مسابلی ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرماند  ن هی
تخلفی صورت گرفت و به من گزارو دادند و من ه  با احراز خالف سکوت کردم، 

کند. در نهایت مررر شد در صهورتی و اقدامی انجام ندادم، این به من ارتباط پیدا می
که هیلت تحریق بخواهد بررسی کند، با دفتر رهبری در ارتباط باشد که دربهار  فهالن 

اسهت؟ ههر اطالمهاتی داشهتید، آنهها بهه شه ا پاسهخ تشکیالت، رهبری چهه کهرد  
به خبرگان گزارو داد  شد، مج ومًا این نظر را پذیرفتنهد، م کهن اسهت «. دهندمی

، 1385،  صهلنام  حکومهت امهالمی« )بعضی از خبرگان نظر دیگری داشته باشهند
 (.56ه  55م

خبرگهان الله هاش ی رفسنجانی، نایب ربهیا مجلها   خاطرات آیت نمونه سوم،
بعهد از ن هاز بهرای »گویهد   اسهت کهه می 1362تیر 25رهبری در دور  نخست، در 

ونی  صهب  بهه  شرکت در مجلا خبرگان به طرف ق  حرکهت کهردم. سهامت هفهت
الداری دفتهر مدرسهه بها  مدرسۀ فیضیه رسیدم. قبل از جلسه در اتاق مرحوم صاحب 

ری شیرازی بخشی از مطالب الدین حاب ج عی از مدرسین مذاکر  کردی . آقای محی
گفت  به این تذکر اه یهت        می        دانست و       می        الله منتظری پیام امام را ناظر به بیت آیت

 111دانستند. به هر حال متفق بودند که برای اجهرای اصهل  ها کلی می بدهید. بعضی
)هاشه ی رفسهنجانی، « قانون اساسی، خبرگان باید بیت رهبر را تحت نظارت بگیرد

 (.181، م1382
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تلری رایج خبرگان در دورۀ نخست بود که باید بر بیت امام خ ینی نظهارت کننهد 
 شود.       می        تا ببینند کشور چگونه ادار 

بهرای شهرکت در »اسهت   1362مهرداد  6خهاطرات او در تهاریخ  نمونۀ چهارم،
شهدن نرسهید  بهود.  دازۀ رس یجلسۀ مجلا خبرگان رهبری رفت . مدد حضار به انه

منوان پهیش از  شدن جلسه، به بحث انتخاب امضای گرو  تحریق بود. قبل از رس ی 
گیری کردی  و هیلهت تحریهق  هایی شد و با خر  رأی دستور در ه ین مورد سخنرانی

ن ای تصویب کردی  قس تی از وظایفش را که فعاًل م که              انتخاب شدند، اما با تبصر 
ا جهرا نباشهد، مشهروط بهه دسهتور مجلها  ا جرا یها م کن است در بیت امام  زم

، 1382)هاشه ی رفسهنجانی، « خبرگان کنند که بعهدًا اتخهاا تصه ی  خواههد شهد
 (.206-205م

 دربارۀ این خاطر  دو نکته نیازمند توعی  است. 
ا خبرگان نکته اول، دربار  گرو  یا هیلت تحریق است که از ابتدای تشکیل مجل

نامه، تشکیل شد تا دربارۀ م لکرد رهبری و نهادههای مهرتبط بها رهبهری  و طبق آیین
تحریق کنند و به مجلا خبرگان گزارو دهند. در مواقعی ه  اگر  زم بود با رهبهری 

نظرات خود یا تخلفات احت الی در نهادهای مرتبط با رهبری را در  دیدار کنند و نرطه
دههد  د تا ایشان از اتفاقاتی که در نهادهای زیرنظر رهبری رخ میاختیار امام قرار دهن

 باخبر باشند. 
نکتۀ دوم، اکیریت امضای مجلا خبرگهان بهه دلیهل آنکهه ه گهی شهاگرد امهام 
بودند، مراقب محفوظ ماندن مرام امام بودند و این اهنیت برای ایشان پیدا نشود کهه 

ون در آن زمان نهاد خاصی تحت نظر شاگردانشان قصد نظارت بر ایشان را دارند. چ
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رهبری نبود تا گفته شود  نظارت بر نهادهای زیرمج ومه رهبری است، بلکه نظارت 
  1معطوف به بیت امام بود که البته بسیار محدود بود.

دا موعهوا نظهارت بهر رهبهری مطهرح ، ابته«نظارت در سهاختار»پا در بحث 
شود که آیا نظارت بر رهبری و نهادهای زیرنظر او در این سهاختار طراحهی شهد   می

 است یا نه؟ 
از نگا  بسیاری از حروقدانان، این بخش در قانون اساسی کنونی نیازمند تغییهر و 

وی   بها سهازوکاری کهه در تشهکیل مجلها خبرگهان وجهود دارد.  ترویت است، بهه
مه صالحیت داوطلبان از سوی اساتید حوز  نا برخالف دور  نخست که براساآ آیین

انهد(  های بعد، فرهای شهورای نگهبهان  )کهه منصهوبان رهبریشد، در دور تأیید می
کنند، حتی اگر قصد و غرعی ه  در کار نباشد، ایهن  صالحیت داوطلبان را تأیید می

ی صورت قهری تأثیرگذار است، به این معنا که م کهن اسهت تنهها داوطلبهان مامل به
ای دربارۀ رهبری و نهادهای مرتبط با آن  نداشته باشند.               تأیید شوند که نرد یا مالحظه

 این آسیب در ساختار کنونی وجود دارد. 
تواند بهه        می        آیا با مرررات کنونی، مجلا خبرگان»نکته حابز اه یت آن است که 

در «. ی زیر نظر رهبری م ل کنهد یها نهه؟وظیفۀ نظارتی خود دربارۀ رهبری و نهادها
نامهه داخلهی، آقهای هاشه ی، ربهیا مج هع  دورۀ قبلی این مجلها، براسهاآ آیین

منوان ربیا یکی از نهادهای زیرنظر رهبهری، نخسهتین  تشخیو مصلحت نظام، به
گزارو را در مجلا خبرگان ارابه داد تا این را  گشود  شود تا نهادهای دیگر نیز یکی 

                                                           

مسئله نظار  بر رهبورل در زموان اموام »الله هاشمی رفسنجانی در یک مصاحبه اظهار داشت:  . آیت1
کردند از اینکوه برونود از الحظه میخیلی زمینه نداشت. ایشان در سط ی بودند که دیگران خیلی م

شود کوه خیلوی  بایسوت آن دوره بنیواد  گذاشوته میرهبرل ایشان تف ص کنند. مسئله نظار  می
شودنش جّدل گرفته نشد ... اگر سیاست نظام ای  باشد که مجلس خبرگوان فعوال باشود، راه فعوال

 «را ت وت نظوار  بگیورد همی  است که  به سراغ وظایفی که برعهده رهبرل هسوت، بورود و آنهوا
 (.126و125، ،41،  1385، پاییز 3،  11، سال فصلنممه حکومت اسالمی)
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امها نفهر بعهدی  1یگری گزارو م لکرد خود را به مجلا خبرگان ارابه کنند،پا از د
نظر رهبری بود و پذیرفت در جلسهۀ آینهد  گهزارو  که مسلول یکی از نهادهای تحت

رو شد  و حاعر به ارابه گزارو نشهد. غهرض از  دهد؛ م اًل با نهی دفتر رهبری روبه
یا مجلها خبرگهان رهبهری دیهد  ههای نایهب ربهاشار  به موارد یادشد  که در گفته

حهق هه   شود، بیان این نکته است که مجلا خبرگان، حتهی اگهر خهودو را ایمی
بداند که به نومی بر م لکرد رهبری نظارت کند، م اًل قادر به انجام ایهن مسهلولیت 

ربهط رو، موعوا نظارت این مجلا بر م لکرد رهبری و نهادههای ای نیست؛ ازاین
ای کهه افکهار م هومی و               گونهه تار قانون اساسهی اصهالح گهردد، بهابتدا باید در ساخ

وجدان م ومی احساآ کند نهاد قدرت ندی وجود دارد کهه در مواقهع لهزوم نظهارت 
 شود. کند و مانع بروز خطاها و انحرافات احت الی در مج ومه نهاد رهبری میمی

 

 گانه  نظارت مردم بر قوای سه

گانهه کشهور بر قدرت در قانون اساسی بهه نظهارت در قهوای سهه بخش دیگِر نظارت
های م ومی مهردم تحهت منهاوین گونهاگون و از شود که افزون بر نظارتمربوط می

قهانون اساسهی(،  8ازمنکر )موعوا اصل  معروف و نهی های مختلف، مانند امربهرا 
ها )موعوا  ه(، مطبومات و نشری26ها )موعوا اصل ها و ج عیتاحزاب و سازمان

(، حهق وعهع قهانون 27(، تشکیل اجت امات و راهپی ایی )موعوا اصهل 24اصل 
( و حق تحریق و تفحهو مجلها 71توسط مجلا در م وم مسابل )موعوا اصل 

                                                           

مجلوس هور چیوزل را ». ول از تصوی  قانونی در مجلس خبرگان رهبرل خبر داد که به موجو  آن 1
شود را پیگیرل کند. مثآ مجم ، صداوسیما، نیروهال مسولح و هور نهوادل که به رهبرل مربوب می

که ت ت امر رهبرل است به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزار  کارهال خود را بوه خبرگوان 
بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنان توضیح دهند و احیانًا اگر ایراد و اشکالی هم بوود، در هموان 

ه در جریان قرار گیرند، اما وقتی بعضی از ای  نهادهوا دعوو  شودند کوه در جلسه مطرح شود تا هم
جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزار  عملکرد خودشان را بدهند، دفتر رهبرل مان  شد. گفتنود 

فصالنممه حکومات )ر.ک: « رهبرل نظرشان ای  است که ای  موضوع جزء وظایف خبرگان نیسوت
 (.36و 35، ،40،  1385ن ، تابستا2،  11، سال اسالمی
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تهوان بهه اختصهار در محورههای ایهل (، مهی76در ت ام امور کشور )موعوا اصهل
 خالصه کرد 

 

 یکم، تفکیک قوا

موعوا نظارت، ترسی  قدرت و تفکیا قواست. تجربهه یکی از راهکارهای مه  در 
زاست. قانون اساسهی ج ههوری اسهالمی دهد که ت رکز قدرت مشکلبشر نشان می

گانۀ مرننهه،  صورت نسبی پذیرفته است، به ایهن معنها کهه قهوای سهه تفکیا قوا را به
نظر  مجریه و قضاییه از یکدیگر جدا و مسترل هسهتند، هرچنهد ههر سهه قهو  تحهت

(.  استرالل قوا از یکدیگر و نظهارت مترابهل بهر 57بری قرار دارند )موعوا اصل ره
ه  آثار و برکاتی دارد. فلسفۀ تفکیا قوا ه  ه ین بود  که بخشهی از قهدرت، بهرای 

انهد. وعع قانون در اختیار مجلا و بخشی در اختیار قوۀ مجریهه باشهد کهه مهدیران
کنهد. بخشهی از قهدرت هه  در ظارت میهای گوناگون بر قوۀ مجریه نمجلا از را 

اختیار قوۀ قضاییه است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت کنهد. ناگفتهه ن انهد کهه بهه 
، سه قو  زیرنظر 57فریه در قانون اساسی و اینکه طبق اصل  دلیل حضور اصل و یت

اختار ج هوری کنند، برخی از حروقدانان بر این باورند که در س       می        و یت امر م ل
رسهد        می        نظر اسالمی، تفکیا قوا به معنای واقعی به رس یت شناخته نشد  است. به

تهر گهردد، مصهلحت جامعهه در ترویهت اگر روزی بنا شود چنین ساختاری منضبط
گانه، ام ال و یهت رویکرد تفکیا قواست. به این معنا که رهبری از طریق قوای سه

ه ین است، اما  57ن چارچوب م ل نشود. اکنون ه  ظاهر اصل کند و خارج از ای
شود به نادیهد  گهرفتن اصهول قهانون اساسهی تفاسیری که گاهی از اطالق و یت می

اطهالق    معترد بهود        الله مدمن که منجر شد  است. نویسند  با تفسیر کسانی میل آیت
مصلحت بداند، قانون اساسی را کنار بگهذارد و فریه  کند که اگر ولی       می        و یت اقتضا

از طریق دیگری و با ساختار متفاوت  جامعه را ادار  کند، موافق نیست؛ این برداشت 
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را نه مرتضای اطالق و یت، به معنای مود نظر امهام خ ینهی، بنیانگهذار ج ههوری 
قهانون پرسهی اسالمی می داند و نه متناسب با تعهدی که حکومت با برگهزاری ه هه

اساسی پذیرفته که کشور براساآ این قانون ادار  شود. اگر بنا بود در ادار  کشور غیهر 
(، 113شود )موعوا اصهل گانه و اموری که مستری ًا به رهبری مربوط میاز قوای سه

بینهی شهود، تشهکیل مجلها های دیگر ه  باز باشد، بدون آنکهه در قهانون پهیش را 
انون اساسی و تصویب و تدوین اصول و به رأی گذاشتن خبرگان یا شورای بازنگری ق

 آن لغو و بیهود  بود. 
 

 قانون اساسی 90دوم، کمیسیون اصل 

اگر کسی از طرز کار مجلا، یا قوۀ مجریه یا قوۀ »قانون اساسی  90به موجب اصل 
 تواند شکایت خود را کتبًا به مجلا شورای اسالمی       قضاییه شکایتی داشته باشد، می

مرعه کند. مجلا موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دههد و 
در مواردی که شکایت به قو  مجریه و یا قو  قضاییه مربوط است، رسهیدگی و پاسهخ 
کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را امالم ن اید و در مواردی که مربوط 

در مجلها بهرای ه هین  90 یسیون اصهل ک«. به م وم باشد به اطالا مامه برساند
منظور تشکیل شد  است. هنگامی که در مجلا خبرگان قهانون اساسهی ایهن اصهل 
تشریفاتی ش رد  شد و از شهید بهشتی دربار  ع انت اجرای این اصل سهدال شهد، 

این  ای نگرفتند، در دورۀ بعد به              کنند  پاسخ داد که اگر مردم دربارۀ مجلا پاسخ قانع
ن ایندگان رأی نخواهند داد. ن ایندگان مجلا برای آنکه بهار دیگهر رأی مهردم را بهه 
خود جلب کنند، ناچارند به شکایات مردم رسیدگی ن ایند. نسبت به میزان موفریهت 

گانهه، بهه انجهام پ وهشهی میهدانی از ادوار این راهکار در نظارت مردم بر قوای سهه
 مختلف مجلا نیاز است. 
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 ظارت بر قوۀ مجریهسوم، ن

بینهی  نظارت بر قوۀ مجریه ه  در اصولی از قانون اساسی، با سهازوکاری معهین پیش
ج ههور شد ، رأی امت اد به هیلت وزیران، حق سدال و استیضاح از وزیران و ربهیا

(، نظارت مالی بر دولهت 89ه  87توسط ن ایندگان مردم در مجلا )موعوا اصول 
حهق نظهارت »(، 55ه  54مجلا شورای اسالمی )اصول از طریق دیوان محاسبات 

های        دستگا  قضایی نسب به حسن جریان امور و اجرای صهحی  قهوانین در دسهتگا 
( و لهزوم رسهیدگی 174از طریق سازمان بازرسی کل کشور )موعوا اصهل « اداری

ا ، تظل ات و امتراعات مردم نسب بهه مهأمورین یه شکایات»دیوان مدالت اداری به 
(، ه گهی 173)موعوا اصهل « های دولتی و احراق حروق آنها       نامه واحدها، یا آیین

منظور نظهارت بهر قهوۀ مجریهه در قهانون اساسهی  سازوکارهای گوناگونی است که به
 بینی شد  است. پیش

بینی دو سازمان بازرسی کل کشور و دیهوان مهدالت اداری در سهاختار قهوۀ پیش
بر قوۀ مجریه و م لکرد آن بهود  و غیهر از نظهارتی اسهت کهه قضاییه، نومی نظارت 

        مجلا بر قوۀ مجریه دارد.
 

 چهارم، نظارت بر قوه قضاییه

درنهایت موعوا نظارت بر دستگا  قضایی است که غیر از نظارت ه گانی مردم که 
مورد اشار  قرار گرفت، در دستگا  قضایی ه  شکایت از قضات در نظر گرفتهه شهد  

ست؛ دادگا  انتظامی قضات، به تخلفات قضهات و کسهانی کهه در دسهتگا  شهاغل ا
کند، ولی مردم نظارت مستری ی بر دستگا  قضایی ندارنهد. اگهر        می        هستند رسیدگی

نظارتی باشد، از طریق نظارت مجلا خبرگان رهبری بر نهادهای زیهر نظهر رهبهری 
 ن نهادهاست.یکی از آ        است و قوۀ قضاییه ه 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

ههای بینی سازوکار نظارت بر قدرت از لوازم یا نظام سیاسی اسهت. در آمهوز پیش
دینی ه  که مبتنی بر شناخت از روحیات آدمی اسهت، تهدابیری اندیشهید  شهد  تها 
صاحبان قدرت دچار طغیان نشوند و به حروق دیگران تعهدی و تجهاوز نکننهد. هه  

ه را  و ه سهان بها یکدیگرانهد. از دیهدگا  « نظارت بیرونی»و ه  « ینظارت درون»
برخی از متفکران اسالمی امتبهار مصه ت در امهام کهه یکهی از شهلوناتش زمامهت 

بهه « امانهت»منظور جلوگیری از تبدیل و تحول ماهیت حکومت از  سیاسی است، به
امانهت خیانهت دار باشهد و در  است. برای آنکه زمامهدار جامعهه امانهت« مالکیت»

و در « مصه ت»نکند، باید نیرویی از درون او را کنترل کند که در تفکر شیعی ه ان 
است.  در راستای مراقبت و کنتهرل درونهی، « مدالت»صورت مدم دسترسی به آن، 

ناپذیر است. نظارت م ومی مهردم و نظهارت نظارت از بیرون یا عرورت اجتناب
شهود. بشهر در ایهن زمینهه نظهر گرفتهه مهیخاصی که در سهاختار نظهام سیاسهی در 

تواند در یها نظهام دینهی هه  مهورد های ارزش ندی کسب کرد  است که می تجربه
استفاد  قرار گیرد. ترسی  قدرت و تفکیا قوا، استرالل قهوا، موقهت بهودن مناصهب 
سیاسی، ترویت نهادهای مدنی و مطبومات برای انجام وظیفه حیاتی نرهد، انترهاد و 

هایی از این تدابیر است. در قانون اساسی ج هوری ازمنکر ن ونه روف و نهیمع امربه
اسالمی برخی از این تدابیر در ساختار نظام اندیشهید  شهد ، امها تجربهه چهاردههه 

 است. « نظارت بر قدرت»بیانگر لزوم ترویت 
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